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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Relatar institucionalmente, tudo o que uma instituição de educação superior faz 

ao longo de sua história, de forma cumulativa, é sempre algo desafiador, pois são 

inúmeras as atividades desenvolvidas em Ensino, Pesquisa e Extensão, que muitas 

vezes podemos correr o risco de não serem devidamente regsitradas. Muitos 

professores, que não gostam de burocracia, não registram tudo o que fazem, assim 

como outros funcionários. E, com isso, muitas coisas acontecem sem que se tenha a 

possibilidade de relatar. 

 Contudo, muitas coisas são registradas nos sistemas de controle acadêmico e, 

portanto, merecem e precisam ser relatadas para que a comunidade, interna e externa, 

tenha conhecimento das ações do Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia 

do Paraná – UniEnsino. Assim, o presente documento apresenta as principais ações 

desenvolvidas pela UniEnsino de forma sintética, em diferentes áreas. Por óbvio, não é 

o único elemento de divulgação das atividades desenvolvidas na instituição e, tampouco, 

pretende conter a totalidade do que é realizado em uma instituição jovem que, no ano 

anterior, completou 20 anos de existência. Porém, é uma fotografia (sempre 

momentânea), da dimensão e diversidade de atuação da UniEnsino, que cresceu e 

contempla hoje mais de setenta cursos de graduação e outros tantos de pós-graduação 

formando profissionais e, sobretudo, cidadãos por meio das atividades de ensino e 

pesquisa, e interagindo com a comunidade externa dos ambientes onde se insere, por 

meio de atividades extensionistas. 

 Assim, o presente documento é, também, uma fonte de subsídios para que se 

possa refletir sobre o papel das instituições de educação superior privadas – que 

atualmente atendem uma fatia enorme de educandos que buscam e merecem a 

continuidades dos estudos em nível superior com qualidade. 

 A educação tem o dom de transformar vidas, fornecendo profissionais 

preparados para o exercício profissional nas empresas, promovendo o avanço social e 

econômico por meio da pesquisa e da inclusão (vide as diversas ações sociais 

realizadas pela UniEnsino ao longo de sua história), beneficiando a sociedade com 

diversas ações extensionistas que incluem cursos, projetos e eventos gratuitos em 

diferentes frentes. Importante realizar essas reflexões, sobretudo num período em que 

as dificuldades geradas pela pandemia do Covid-19 que afetou profundamente a 

economia nacional, gerando significativa perda de estudantes, diante do quadro de 



 
 

desemprego decorrente da situação, fazendo que as instituições de educação superior 

enfrentassem dificuldades inúmeras para a manutenção de suas atividades. 

 Contudo, é essencial olhar para a frente, o que a UniEnsino sabe fazer sempre 

com maestria, por acreditar no futuro da educação em nosso país. E é com essa 

perspectiva em mente que a direção da UniEnsino vem apresentar à comunidade 

interna e externa um breve relato de suas atividades, para que se compreenda o papel 

relevante e se vislumbrem as contribuições que a IES deu e continua dando para o 

desenvolvimento das localizadas onde se instala. 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Almeida 

Reitor da UniEnsino 

 

 

  



 
 

2 INTRODUÇÃO 

 

 A vice-reitoria na UniEnsino não é uma unidade que ‘substitui o reitor quando ele 

se ausenta’. Muito pelo contrário, é uma unidade atuante, vibrante, que se ocupa em 

desenvolver e controlar muitas atividades essenciais para o funcionamento da 

instituição. Entre as atividades da vice-reitoria, está a elaboração de instrumentos que 

demonstram a transparência das ações do nosso Centro Universitário de Ensino, 

Ciência e Tecnologia do Paraná – UniEnsino, tais como: orçamento, relatório 

institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI, entre tantas outras incumbências muito bem executadas pela vice-

reitoria. 

 Aqui, se encontram relatadas as ações desenvolvidas, os programas e ações 

executados, pela comunidade acadêmica bem como dados quantitativos que 

demonstram os resultados institucionais nas áreas de atuação da UniEnsino. Diante da 

escassez de recursos, provocada pela elevada evasão nos últimos anos, diversas ações 

estratégicas precisaram ser executadas para fazer frente às demandas institucionais, 

visando manter os níveis de qualidade oferecidos pela Instituição nas três áreas fins: 

ensino, pesquisa e extensão. 

 Nos últimos anos foram realizadas diretrizes norteadoras do desenvolvimento 

institucional, como a preparação para a curricularização da extensão e o planejamento 

do Mestrado, por exemplo, o aprimoramento de vários laboratórios de ensino e pesquisa, 

a criação de novos cursos, entre tantas outras realizações aqui relatadas. Assim, ao 

publicar o presente documento, o corpo diretivo da Instituição, objetiva que o mesmo 

seja, além de um registro cumulativo temporal, que seja um elemento motivador de 

reflexão sobre os resultados alcançados e das ações que são desenvolvidas 

cotidianamente por todos os integrantes da UniEnsino.  

 É preciso que todos, ainda, continuem pensando na otimização dos recursos 

disponíveis, porém com o supremo desafio, maximizar os resultados, visando atingir 

sempre níveis elevados de qualidade em todas as ações da UniEnsino, de forma 

proativa, criativa, inovadora, sempre pensando em melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, interna e externamente. 

 

Profa. Dra. Rosane do Carmo Machado 

Vice-Reitora 

  



 
 

3 EVOLUÇÃO DA UNIENSINO – PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

 

3.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

O Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná – UniEnsino 

com sede em Curitiba, é uma Instituição de Ensino Superior mantida pelo Instituto de 

Ensino Superior Anchieta, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede e foro na cidade de Curitiba – Paraná, tendo o seu Estatuto Social registrado no 

4º ofício de Registro de Títulos e Documentos, Registro civil de pessoas jurídicas sob o 

número 1244, comarca de Curitiba – Paraná. Sua organização acadêmica é de Centro 

Universitário. 

 

3.2 HISTÓRICO E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 

O Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná - UniEnsino 

foi criado como Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná em 10/06/2000, 

através de Assembleia Geral do Instituto de Ensino Superior Anchieta, para implantação 

do Ensino Superior, inicialmente com quatro cursos. A Faculdade Anchieta foi 

Credenciada pela Portaria nº 2722 de 12/12/2001, publicada no D.O.U. nº 238 de 

14/12/2001, mantida pelo Instituto de Ensino Superior Anchieta. 

Atos autorizativos institucionais: 

• Portaria nº 2722 de 12 de dezembro de 2001, publicada no D.O.U. nº 238 

de 14/12/2001 – Credenciamento. 

• Portaria nº 200, de 8 de abril de 2016, publicada no D.O.U. em 11 de abril 

de 2016 – Recredenciamento. 

• Portaria 189, de 5 de abril de 2016, publicada no D.O.U. em 6 de abril de 

2016 - Credenciamento para a Educação a Distância. 

• Portaria 1331, de 12 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. em 13 

de dezembro de 2018 - Recredenciamento e alteração para Centro 

Universitário. 

 

3.3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2013 A 2017 
 
O PDI de 2013 a 2017 foi concluído integralmente com duas metas significativas 

para a história da UniEnsino.  



 
 

1) Implantação da Educação a Distância na instituição; e 

2) Solicitação de transformação da organização acadêmica de Faculdade para 

Centro Universitário. 

 

Tais metas somente foram alcançadas graças ao seu planejamento, organização 

e investimentos, comprovadamente com ações que estão além das necessidades de 

uma Faculdade, como contratação de corpo docente em regime de tempo parcial e 

integral, criação de linhas de pesquisa, com cadastro junto ao CNPQ, desenvolvimento 

e incentivo a pesquisa, elevação da titulação dos seus docentes com 80% de mestres 

e doutores. 

Ainda, em 2016, abriu novo Campus, atualmente a Sede da UniEnsino. 

Organizou planejamento para projeto de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Além dos cinco cursos em funcionamento anteriores a 2013 (Administração, 

Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Sistemas de Informação), todos 

na modalidade presencial, foram autorizados os seguintes cursos durante o período de 

2013 a 2017: 

Modalidade Curso 

EAD ADMINISTRAÇÃO  

Presencial ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

Presencial ARQUITETURA E URBANISMO 

Presencial EDUCAÇÃO FÍSICA 

Presencial ENGENHARIA CIVIL 

Presencial ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

Presencial ENGENHARIA ELETRÔNICA 

Presencial GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL  

EAD GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL  

EAD GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Presencial JORNALISMO 

Presencial LOGÍSTICA  

EAD LOGÍSTICA  

EAD PEDAGOGIA  



 
 

EAD PROCESSOS GERENCIAIS  

Presencial PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Presencial SISTEMAS BIOMÉDICOS  

 

Dessa forma, finalizou o período com 22 cursos de graduação e 16 de Pós-

graduação. 

A EAD da UniEnsino foi iniciada com cinco cursos junto com o credenciamento 

específico para o EaD. Ainda, neste período os únicos Polos abertos eram das Unidades 

CIC e SEDE. 

 

3.4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2018 A 2022 
 

Já neste PDI vigente, a UniEnsino recebeu o recredenciamento com alteração 

para Centro Universitário do Paraná - UniFaesp. 

Foram abertos mais dois Campi o Neoville e o Centro, tornando a seguinte 

configuração de Unidades Acadêmicas: 

 

• Campus I, SEDE, localizado na Rua Tenente Tito Teixeira de Castro, 1222, 

Bairro Boqueirão, entre os bairros Hauer e Boqueirão; 

• Campus II, CIC, está localizado na Rua Pedro Gusso, 4150, Bairro Cidade 

Industrial de Curitiba;  

• Campus III, Neoville-CIC, está localizado na Rua Senador Accioly Filho, 1.021, 

Bairro Cidade Industrial de Curitiba; e 

• Campus IV, Campus da XV, está localizado na Rua XV de Novembro, 551, Bairro 

Centro, todos no município de Curitiba, Estado do Paraná 

• Campus V, Campus Fazenda – Escola, situado em Morretes no litoral do Paraná, 

com área de mais de 1 milhão e trezentos mil metros quadrados. 

 

Em 2021, solicitou a mudança de nome para UniEnsino – Centro Universitário 

de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná. 

O atingimento das metas, que modificaram o rumo da UniEnsino, somente foi 

possível pela participação efetiva de toda comunidade acadêmica. Incansáveis reuniões, 

debates, capacitações e muitos estudos sobre as condições de realização dos objetivos 



 
 

almejados foram efetivamente trabalhados em conjunto, o que a coloca em uma 

situação de integral gestão participativa.  

Os quadros, a seguir, apresentam o número de cursos de graduação, divididos 

por escolas, e de pós-graduação, existentes ao final de 2021. 

 

Quadro 1: Escolas e seus respectivos Cursos 

 
Escola Politécnica Modalidade Grau 

1 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial CST 

2 Arquitetura e Urbanismo Presencial Bacharelado 

3 Arquitetura e Urbanismo EaD Bacharelado 

4 Ciência de Dados EaD CST 

5 Engenharia Ambiental Presencial Bacharelado 

6 Engenharia Ambiental EaD Bacharelado 

7 Engenharia Civil Presencial Bacharelado 

8 Engenharia Civil EaD Bacharelado 

9 Engenharia Eletrônica com Ênfase em Elétrica Presencial Bacharelado 

10 Engenharia Eletrônica com Ênfase em Elétrica EaD Bacharelado 

11 Engenharia Mecatrônica com Ênfase em Robótica Presencial Bacharelado 

12 Engenharia Produção Presencial Bacharelado 

13 Engenharia Produção EaD Bacharelado 

14 Gestão da Tecnologia da Informação – TI EaD CST 

15 Sistemas de Informação Presencial Bacharelado 

 Total da Escola 15  

    

 Escola de Gestão, Negócios e Serviços Modalidade Grau 

1 Administração Presencial Bacharelado 

2 Administração EaD Bacharelado 

3 Ciências Contábeis Presencial Bacharelado 

4 Ciências Contábeis EaD Bacharelado 

5 Coaching e Desenvolvimento Humano EaD CST 

6 Comércio Exterior EaD CST 

7 Gestão do Agronegócios EaD CST 

8 Gestão Ambiental EaD CST 



 
 

9 Gestão Comercial EaD CST 

10 Gestão Financeira EaD CST 

11 Gestão de Recursos Humanos Presencial CST 

12 Gestão de Recursos Humanos EaD CST 

13 GPI - Gestão da Produção Industrial Presencial CST 

14 GPI - Gestão da Produção Industrial EaD CST 

15 Investigação e Perícia Criminal EaD CST 

16 Logística Presencial CST 

17 Logística EaD CST 

18 Marketing EaD CST 

19 Processos Gerenciais EaD CST 

20 Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais EaD CST 

 Total da Escola 20  

    

 Escola de Comunicação, Artes e Design Modalidade Grau 

1 Dança Presencial Bacharelado 

2 Jornalismo Presencial Bacharelado 

3 Jornalismo EaD-Flex Bacharelado 

4 Publicidade e Propaganda Presencial Bacharelado 

5 Publicidade e Propaganda EaD-Flex Bacharelado 

 Total da Escola 5  

    

 Escola de Saúde e Ciências da Vida Modalidade Grau 

1 Biomedicina Presencial Bacharelado 

2 Biomedicina EaD-Flex Bacharelado 

3 Educação Física Presencial 

Licenciatura 

ou 

Bacharelado 

4 Educação Física EaD-Flex 

Licenciatura 

ou 

Bacharelado 

5 Enfermagem Presencial Bacharelado 

6 Estética e Cosmética Presencial CST 

7 Farmácia EaD-Flex Bacharelado 

8 Farmácia Presencial Bacharelado 



 
 

9 Fisioterapia Presencial Bacharelado 

10 Fisioterapia EaD-Flex Bacharelado 

11 Gastronomia Presencial CST 

12 Medicina Veterinária Presencial Bacharelado 

13 Nutrição Presencial Bacharelado 

14 Psicologia – Campus Sede Presencial Bacharelado 

15 Psicologia – Campus Neoville Presencial Bacharelado 

16 Terapia Ocupacional EaD-Flex Bacharelado 

 Total da Escola 16  

 Escola de Educação Modalidade Grau 

1 Ciências Biológicas EaD Licenciatura 

2 Ciências da Religião EaD Licenciatura 

3 Física  EaD Licenciatura 

4 Geografia  EaD Licenciatura 

5 História  EaD Licenciatura 

6 Letras - Inglês EaD Licenciatura 

7 Letras - Libras EaD Licenciatura 

8 Letras - Português  EaD Licenciatura 

9 Matemática  EaD Licenciatura 

10 Pedagogia Presencial Licenciatura 

11 Pedagogia EaD Licenciatura 

12 Psicopedagogia EaD Licenciatura 

13 Química  EaD Licenciatura 

 Total da Escola 13  

    

 Escola de Humanas Modalidade Grau 

1 Direito Presencial Bacharelado 

2 Filosofia EaD Bacharelado 

3 Serviço Social EaD Bacharelado 

4 Teologia EaD Bacharelado 

 Total da Escola 4  

    

 Total Atual 73 cursos  

Fonte: Relatórios Institucionais 



 
 

 

Quadro 2: Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização 

Nome do curso Carga horária 

Especialização em Administração Hospitalar 450 

Especialização em Administração Pública 420 

Especialização em Alfabetização e Letramento 420 

Especialização em Antropologia Social 420 

Especialização em Educação a Distância 400 

Especialização em Educação Especial e Inclusiva 400 

Especialização em Educação Infantil 420 

Especialização em Educação Superior 400 

Engenharia e Gestão da Produção 400 

Especialização em Gestão Avançada de Empresas 420 

Especialização em Gestão de Pessoas 420 

Especialização em Gestão do Trabalho Escolar 420 

Especialização em Gestão e Auditoria em Saúde 400 

Especialização em Gestão de Operações, Produção e 
Serviços.  

400 

Especialização em Gestão de Operações 4.0 400 

Especialização em Gestão e Organização do Trabalho 
Pedagógico 

400 

Especialização em Gestão e Organização Pública 420 

Especialização em Gestão e Planejamento Ambiental 420 

Especialização em Gestão Educacional e Educação 
Inclusiva 

420 

Especialização em Gestão Pedagógica 400 



 
 

Especialização em Libras - Língua Brasileira de Sinais 400 

Especialização em Metodologia do Ensino de Artes 420 

Especialização em Pedagogia Empresarial e Hospitalar 420 

Especialização em Políticas Públicas 420 

Especialização em Psicopedagogia 400 

Especialização em Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança no Trabalho 

420 

Especialização em Seg. Pública com Ênfase em Perícia 
Criminal 

400 

Especialização em Segurança Pública 400 

Especialização em Educação a Distância 400 

Especialização em Tutoria Para EaD 400 

Especialização em Sociologia, Criminalidade e Violência 400 

MBA em Gestão Pública 420 

MBA em Logística 400 

Especialização em Alfabetização e Arte 400 

Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho  

Registro no CREA 

650 

Especialização em Educação e Segurança no Trânsito 400 

Fonte: Relatórios Institucionais 

 

3.4.1 SÍNTESE DA GESTÃO ATUAL DE 2018 A 2022 

 

Em 2018, com o Credenciamento em Centro Universitário, a UniEnsino iniciou a 

abertura de novos cursos e novos Polos de EaD, cumprindo o seu Planejamento. A 

abertura de Polos de EaD segue de forma contida, para que cada um surja a partir da 

real necessidade regional e de forma que atenda aos padrões de qualidade orientados 



 
 

pelo MEC e exigidos pela gestão, diretores, reitores, bem como, decidido pelo Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão – Consepe.  

Atualmente são trinta e um Polos, distribuídos no Paraná (Curitiba e Região 

Metropolitana), São Paulo e Santa Catarina. 

A Pesquisa cadastrada no CNPQ, conta com dois grupos de pesquisas, os quais 

tratam das questões ambientais, tão valorizadas na nossa IES. 

Sobre as ações relacionadas a representação discente, desde 2016, a 

UniEnsino incentiva com bolsas de estudos as atividades do Cepeun - Centro de 

Estudos, Pesquisa e Extensão Universitário.  

Como eventos realizados, há que se destacar o incentivo ao Congresso 

Sustentar, iniciado em 2017, o qual está em sua quarta edição.  

É importante destacar que a gestão da UniEnsino mantém, com extremo rigor, 

todos os seus atos autorizativos, sejam de autorização para cursos que assim exigem 

ou reconhecimento de cursos, sendo protocolados sempre no prazo correto, bem como 

os atos de recredenciamento da IES. 

 

  



 
 

4 EVOLUÇÃO DA UNIENSINO - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

A evolução institucional está fortemente baseada nos processos de 

Planejamento e Avaliação institucional, de forma indissociada. O planejamento pelo 

Consepe ocorre sistematicamente e a avaliação institucional promove o alinhamento e 

as correções de rumo, quando necessário. Pode-se evidenciar esta afirmativa 

comparando-se os resultados das avaliações com as ações executadas de 

planejamento e a evolução institucional da IES ao longo do tempo. 

A UniEnsino possui CPA – Comissão Própria de Avaliação atuante e composta 

por membros de todos os segmentos: docente, discente e técnico-administrativo e 

sociedade civil organizada, que desenvolve ações tanto no âmbito da comunidade 

educacional, quanto, especificamente, junto aos cursos. 

Quanto ao planejamento, fica evidente que as ações planejadas nos PDIs 

anteriores foram totalmente executadas. O último foi suplantado em benfeitorias, tanto 

para a comunidade interna, quanto externa. Os resultados apresentados na coleta de 

informações da CPA são bastante satisfatórios com notas médias acima de 4 (numa 

escala de 1 a 5) para satisfação do corpo docente, atendimento da equipe técnico 

administrativa e estrutura, demonstrando que a IES está crescendo de forma sustentada. 

 e atendendo os anseios da comunidade acadêmica e da sociedade onde está inserida.  

Outro ponto a destacar é no que concerne às avaliações externas dos cursos 

em que a IES tem obtido a maioria de nota 4, nos CPCs e 100% de avaliações 4 e 5 

nos atos autorizativos de cursos. Ainda, sobre os cursos, são realizadas avaliações pela 

Coordenação de Curso, quando das reuniões de colegiado, que tratam questões de 

ordem didático-pedagógica e administrativa. Para obter um diagnóstico mais preciso a 

respeito do Curso, são observados os resultados dos questionários aplicados pela CPA 

– Comissão Própria de Avaliação, quando da Avaliação Institucional, onde são 

abordadas questões sobre a Instituição, o Curso, o corpo docente, questões didático-

pedagógicas e administrativas. 

 

  



 
 

5 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Nessa seção, se apresenta o desenvolvimento do Centro Universitário de Ensino, 

Ciência e Tecnologia do Paraná – UniEnsino, com os elementos necessários para 

caracterizar efetivamente esse desenvolvimento. 

 

5.1 MISSÃO, OBJETIVOS E VALORES INSTITUCIONAIS 

 

Nenhuma instituição, seja de que natureza for, consegue evoluir se não tiver um 

Norte para se guiar. Por isso, na sequência, se apresentam a Missão, a Visão, os 

objetivos, metas e valores que norteiam o Centro Universitário de Ensino, Ciência e 

Tecnologia do Paraná. 

 

5.1.1 MISSÃO 

 

Entende-se que a formação do profissional, configurada em suas decisões 

epistemológica, política, social, cultural, científica e técnica, é construída não somente 

no interior dos cursos. Com este entendimento, os cursos transcendem os muros da 

academia; ampliam-se, somando a elas o ambiente social e profissional. 

Assim, a missão do Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do 

Paraná é produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, 

contribuindo para o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, 

crítica e reflexiva e, consequentemente, visando à formação de profissionais 

competentes e atualizados para o mundo do trabalho presente e futuro.  

A instituição desponta na região em que atua com expressiva conceituação de 

qualidade, graças à dedicação impressa nas suas atividades e, principalmente, 

naquelas relacionadas ao ensino superior nas modalidades presencial e a distância, nos 

cursos de extensão, os quais atendem as demandas da comunidade local, regional e 

das áreas dos seus cursos, além de incentivar a pesquisa da sua comunidade 

acadêmica. Está comprometida com um ensino de qualidade diferenciado e o seu 

trabalho dará ao profissional uma visão crítica da sociedade e a compreensão que lhe 

é inerente, para que possa contribuir na solução dos problemas regionais. 

 



 
 

5.1.2 VISÃO 

 

O Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná pretende ser 

ponto de referência no Estado do Paraná, estendendo-se a todo território nacional, 

com o compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional e 

cultural tanto da região, enquanto promotor do ensino superior, nas diferentes 

áreas do conhecimento, nas modalidades Presencial e a Distância. 

É uma Instituição, que pela sua própria natureza, tem por propósito oportunizar 

a prestação de serviços de forma integrada e comprometida com o desenvolvimento da 

população, a geração do saber e a realidade social. A política institucional, em 

consonância com as necessidades e expectativas da comunidade e em interface com o 

mercado de trabalho, pretende oferecer educação de qualidade, que propicie o 

desenvolvimento do acadêmico como profissional competente, humano, ético e justo, 

apto a se enquadrar no novo perfil e emergente contexto socioeconômico que a 

sociedade empresarial exige.  

 

5.1.3 VOCAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A UniEnsino tem por finalidade: 

a) A criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

b) A formação em diferentes áreas do conhecimento de profissionais aptos para a 

inserção em demandas de mercado, contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade brasileira; 

c) A divulgação de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e técnicos 

através do ensino, extensão e publicações; 

d) O aperfeiçoamento permanente, cultural e profissional, integrando 

conhecimentos sistematizados de cada geração, com vistas a uma formação 

continuada; 

e) A extensão aberta à participação da comunidade, a difusão das conquistas 

científicas, culturais, artísticas e tecnológicas geradas na instituição. 

 

A IES através dos diversos eventos, projetos e incentivos, tanto na sede, campus 

e polos, tais como a Ação Social, Feira do Emprego, Orientação sobre Imposto de 

Renda realizado em Supermercados e/ou Shoppings, Congresso de Sustentabilidade, 



 
 

Bolsas Institucionais e projetos de pesquisas diversos, atinge de forma excelente os 

objetivos educacionais e de responsabilidade social, sendo estes muito bem avaliados 

pela comunidade externa e acadêmica. 

O incentivo aos acadêmicos nas atividades em grupos, aberta a todos os cursos 

e a comunidade externa, tem alcançado excelentes resultados nas ações institucionais 

internas transversais a todos os cursos, trazendo inclusive a comunidade externa a 

participar e se desenvolver. 

 

5.1.4 CONCEPÇÕES – VALORES – PRINCÍPIOS DE QUALIDADE 

 

 

O Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná em suas 

diretrizes estabelece que “integridade”, “lealdade” e “justiça” constituem as bases da 

credibilidade institucional. São esses os princípios nos quais fundamenta seu 

relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. A esses, podem 

ser acrescentados, ainda, com base nas definições de princípios institucionais, o 

respeito, a responsabilidade, o compromisso social e a transparência. 

Também devem ser somados os princípios de solidariedade, de ética e de 

consciência profissional, dado que para uma instituição de ensino superior que busca a 

excelência acadêmica requer que os ideais e valores que a consubstanciam lhe 

permitam pensar e atuar com firme inserção política e atitude ética. Nesse sentido, 

pretende-se que o compromisso ético seja uma temática sempre presente no discurso 

institucional da UniEnsino. 

Uma instituição configurada em observância aos princípios descritos, somente é 

possível a partir do reconhecimento de que é ela mesma a manifestação do coletivo dos 

indivíduos (docentes, discentes, técnico-administrativos em educação e a sociedade 

civil em que está inserida) a qual funda e consolida a educação universitária pela 

convicção geral de que é essencial e indispensável para a vida em comunidade e pela 

imprescindibilidade de que é ser nação livre e soberana. 

O Centro Universitário deve ser permanente e prioritariamente pensado como 

importante parte das políticas de promoção do progresso e do bem-estar (ambos em 

sentidos amplos) das populações situadas no seu entorno a responsabilidade social que 

daí advém implica: na integração da instituição com a sociedade regional com vistas ao 

planejamento de suas atividades e de sua gestão interna; o empenho por competente 



 
 

formação técnico-científica adequada ao exercício pleno da cidadania individual e 

coletiva; e o compromisso em assumir a liderança regional nessa responsabilidade. 

Nesse sentido, a UniEnsino revela vontade e clara demonstração pelo interesse 

público, bem como convicta compreensão de que o ensino superior é insubstituível, não 

por ser a formação universitária indispensável a todos, mas porque a presença da 

instituição superior é essencial enquanto escopo formativo e educativo de uma nação. 

O compromisso com a sociedade na qual se insere o Centro Universitário e a 

responsabilidade social é, em primeiro lugar, mas não exclusivamente, compromisso 

com o aluno: o estudante, em todos os aspectos e orientações, é o centro de 

convergência das preocupações didático/disciplinares da IES, concedendo-se a ele não 

só participação na vida acadêmica, como envolvimento na solução de problemas 

regionais. A ele se reservam, além dos direitos prescritos no campo jurídico, os 

indispensáveis do campo pedagógico para maximização de seu desempenho escolar. 

A perseguição permanente de elevados padrões de racionalidade na gestão não 

deve suprimir nem diminuir a ambição de alcançar a excelência em ensino, pesquisa e 

extensão: o Centro Universitário se aplicará, para o desenvolvimento de suas atividades, 

pela permanente busca do aperfeiçoamento e do aproveitamento de recursos humanos, 

assim como da utilização de seus recursos financeiros e materiais pela perspectiva de 

alcance gradual de excelência dos padrões qualitativos e de critérios de racionalidade 

na seleção, esses aspectos se refletem nos objetivos e metas que integram esse PDI. 

Resumidamente, nossos princípios podem ser assim relacionados: 

 

i. Integridade; 

ii. Lealdade; 

iii. Justiça; 

iv. Solidariedade; 

v. Ética; 

vi. Consciência Profissional; 

vii. Promoção do Progresso (lato sensu); 

viii. Promoção do Bem-estar (lato sensu); 

ix. Responsabilidade Socioambiental; 

x. Integração com as comunidades onde nos inserimos; 

xi. Compromisso com nossos alunos. 

 



 
 

Ensino, pesquisa e extensão devem, cada um a seu modo, ser parte integrante 

do processo de educação permanente para cumprimento satisfatório de sua função, 

desenvolver ampla discussão em torno de seu papel na promoção da educação 

permanente e de suas relações com a sociedade. A essa preocupação associa-se: 

a. O propósito de formação permanente e atualização de seu 

pessoal em relação ao tema de educação permanente; 

b. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como 

princípio pedagógico; 

c. O reconhecimento de que a produção de conhecimento demanda 

intercâmbio e trabalho coletivo permanente; com a compreensão 

de que as “unidades” acadêmicas não atuam isoladamente, mas 

como grupo de trabalho que se relaciona com unidades 

congêneres, seja pela troca de informações impressas, 

eletrônicas ou por meio de publicação científica, pela participação 

em congressos e similares, conferências, por visitas a 

laboratórios ou outros espaços de pesquisa. 

 

Assim, os princípios e conceitos citados anteriormente norteiam todos os 

projetos pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário. 

 

 

  



 
 

5.2 OBJETIVOS 

 

Para dar conta da sua missão e concretizar sua visão institucional, o Centro 

Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná tem como objetivo geral 

ministrar, nas modalidades presencial e a distância, cursos que ofereçam estreita 

articulação com o setor produtivo, além de cumprir a sua vocação de pesquisa e 

extensão, comprometido, de forma incondicional, com as normativas legais da 

educação superior, objetivando atender as demandas de qualificação profissional 

exigidas pelo mercado de trabalho, para a construção justa da sociedade. 

 

5.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Observando o disposto em seu objetivo geral, e no intuito de fazer com que seja 

cumprido, são objetivos específicos: 

I. estimular a criação cultural e artística e o desenvolvimento do espírito científico, 

inovador e do pensamento reflexivo; 

II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua (pós-graduação lato 

e stricto sensu); 

III. disponibilizar ao mercado profissionais que tenham uma visão abrangente das 

mais modernas técnicas de sua profissão, aliando a teoria à prática; 

IV. incentivar o trabalho de pesquisa, de investigação científica e de inovação, 

visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e de inovação, e à criação 

e difusão da cultura e, desse modo, promover o entendimento do homem em 

relação ao meio em que vive; 

V. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

VI. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

VII. desenvolver ações de responsabilidade social para estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 



 
 

prestando serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

VIII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação artística e cultural e da pesquisa 

científica, tecnológica e de inovação, geradas historicamente e na instituição; 

IX. despertar a comunidade para a dimensão social e para o exercício 

compromissado e responsável da cidadania, assim como para a produção de 

bens que estejam à disposição de todos os cidadãos; 

X. promover ações de sustentabilidade e de educação ambiental, desenvolvendo 

um processo educacional voltado à transformação do homem e da natureza, em 

benefício coletivo e em prol da preservação da vida na terra em todas as formas 

de sua manifestação; 

XI. promover ações de inclusão social para a transformação da sociedade em mais 

justa e humana. 

 

 

  



 
 

6 METAS 

 

Com a participação de todo o seu corpo constitutivo e a atuação de seus órgãos 

colegiados, o Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná 

coordenou o estabelecimento de Metas para a sua Instituição, de forma legítima e 

democrática. 

Na sequência, se elencam os objetivos e metas estratégicos para o quinquênio 

2018-2022, buscando sempre o constante alinhamento à MISSÃO, VISÃO e os 

VALORES que norteiam as ações no cotidiano da Instituição. 

 Tais objetivos e metas derivam dos anseios da comunidade institucional, 

oriundos de encontros e reuniões de discussões preparatórios para o Planejamento 

Estratégico (nosso PDI), considerando-se as avaliações internas (oriundas de 

informações da CPA, do NAI, do NAP, da Ouvidoria etc.), e das avaliações externas 

(Comissões de Verificação do INEP, ENADE etc.), que foram realizadas no segundo 

semestre de 2017, onde foram rediscutidas, revisadas e reavaliadas as propostas 

constantes do PDI anterior (2013-2017), e foram acrescentadas novas demandas 

decorrentes de planejamento administrativo e pedagógico. 

Assim, a partir das discussões, o corpo diretivo da UniEnsino, elaborou esse 

planejamento que foi submetido para ser aprovado pelo Consepe – Conselho Superior 

de Ensino Pesquisa e Extensão. Considerando que nesse ciclo ocorre o 

recredenciamento em EaD, foi atualizado com o registro das ações já desenvolvidas, 

como, por exemplo, a ampliação de outros Campi, com melhorias significativas sobre a 

estrutura física, a abertura de novos cursos para ampliação da oferta, demonstrando de 

forma transparente a realidade da UniEnsino, nos seus diversos aspectos, relevantes 

para se obter o perfil fidedigno da Instituição, em especial neste momento da avaliação 

externa, pois demonstrar a realidade da UniEnsino é nossa responsabilidade. 

No processo de planejamento foram considerados todos os stakeholders, 

agentes demandantes e demandados, para que fossem geradas as metas e indicadores 

necessários (tempo, orçamentos, recursos financeiros, de valor, de eficácia e eficiência, 

riscos, e outras informações relevantes para implementar o processo). Também sempre 

foi considerado o que é essencial para um modelo de gestão administrativa que precisa, 

obrigatoriamente, considerar o processo didático-pedagógico que orienta as ações em 

uma instituição de ensino superior. 

Foram estabelecidos objetivos e metas para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, 

a Inovação, a Internacionalização e a Gestão administrativa.



 
 

6.1 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO ENSINO 

  

Ordem 01 

Perspectiva Gestão administrativa e pedagógica 

Objetivo Informatizar de forma sistêmica, segura, interligada e atualizada os processos, rotinas e ferramentas 
administrativas geradores de produtos ligados à graduação 

Plano de ação 1. Implantar módulo de sistema de informação acadêmico de estágio 
2. Implantar módulo de sistema de informação acadêmico de diplomas 
3. Implantar módulo de sistema de informação acadêmico de currículos 
4. Implantar módulo de sistema de informação acadêmico de avaliação acadêmica 
5. Implantar módulo de sistema de informação acadêmico de integração com Plataforma AVA 

Indicadores Nome Maturidade do sistema 

Forma de 
cálculo 

Estudo das taxas de desenvolvimento, abrangência, segurança, funcionalidade, integração do(s) sistema(s) 

Resultado 
Meta cumprida com a nova Plataforma AVA e aquisição de novas funcionalidades do 
Sistema Acadêmico no contrato do Jacad/SWA 

 

Ordem 02 

Perspectiva Gestão Administrativa e Pedagógica 

Objetivo Melhorar a capacidade de gestão das coordenações de curso 

Plano de ação 1. Estruturar e implementar programa de capacitação e qualificação dos coordenadores de curso, com ênfase 
na gestão dos currículos, dos programas institucionais e dos procedimentos administrativos a cargo das 
coordenações 
2. Estabelecer políticas claras de autonomia do coordenador, conforme sua capacitação 

Indicadores Nome Coordenador de curso com certificação de capacitação para o exercício da função de coordenador de curso 

 Forma de 
cálculo 

Número de coordenadores de curso capacitados dividido pelo número de total de coordenações de curso. 



 
 

Resultado 
Meta cumprida com cursos de capacitação realizados  

 

Ordem 03 

Perspectiva Gestão Administrativa e Pedagógica 

Objetivo 1. Fortalecer a integração entre a graduação e a pós-graduação 
2. Fortalecer a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

Plano de ação 1. Ofertar disciplinas de pós-graduação com vagas destinadas a estudantes oriundos da graduação da 
UniEnsino 
2. Criar programa institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão – Semana Integrada a ser realizada 
anualmente 

Indicadores Nome 1. Vagas em disciplinas de pós-graduação destinadas a alunos egressos da graduação da UniEnsino 
2. Trabalho inscrito e aceito na Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Forma de 
cálculo 

1. Número de vagas em disciplinas de pós-graduação destinadas a alunos egressos da graduação da 
UniEnsino 
1.1. Número de vagas em disciplinas de pós-graduação destinadas a alunos egressos da graduação da 
UniEnsino, efetivamente ocupadas por egressos da graduação UniEnsino 
2. Evolução do número de trabalhos inscritos e aceitos na Semana Integrada UniEnsino de cada ano deste 
PDI, em comparação à média histórica dos anos anteriores 

Resultado Meta cumprida com cursos de pós-graduação ofertados 

 

Ordem 04 

Perspectiva Gestão Administrativa e Pedagógica 

Objetivo Melhorar a infraestrutura de ensino 

Plano de ação 1. Realizar modernização de salas de aulas 
2. Elaborar diagnóstico e priorização das salas de aula da UniEnsino, em conjunto com as coordenações de 
cursos 

Indicadores Nome 1. Sala atendida no trabalho de modernização e adequação das salas de aula da UniEnsino 



 
 

1.1. Mobiliário (re)adequado por sala atendida no trabalho de modernização e adequação das salas de aula 
1.2. Mobiliário instalado por sala de aula atendida pelo trabalho de modernização e adequação das salas de 
aula 

Forma de 
cálculo 

1. Número de salas atendidas no trabalho de modernização e adequação das salas de aula 
1.1. Número de mobiliário (re)adequado por sala atendida no trabalho de modernização e adequação das 
salas de aula 
1.2. Número de mobiliários instalados por sala de aula atendida pelo trabalho de modernização e adequação 
das salas de aula 

Resultado 
Meta em andamento, com 80% cumprida 

 

Ordem 05 

Perspectiva Gestão Administrativa e Pedagógica 

Objetivo Elevar o número de inscritos no vestibular dos cursos de ofertados nos Campi e nos Polos, em consonância 
com o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e seus objetivos para a expansão do ensino superior em nível 
de graduação. 

Plano de ação 1. Promover campanhas e ações para divulgação dos cursos de graduação ofertados nos bairros dos Campi 
e nos municípios onde existem polos. 
2. Promover o evento Show de Profissões nos Campi e nos polos de forma virtual (online - síncrono) 
3. Promover eventos para estimular a aproximação com a comunidade e gerar visibilidade para os cursos e 
ações dos 
Campi e dos polos 

Indicadores Nome Inscrições para o processo seletivo da UniEnsino, para os cursos de graduação ofertados. 

Forma 
de 
cálculo 

Número de inscrições para o processo seletivo da UniEnsino, para os cursos ofertados 

Resultado 
Meta prejudicada pelo período de pandemia em que o número de inscritos no vestibular 
decaiu em 70%, além dos trancamentos e cancelamentos solicitados. 

 



 
 

Ordem 06 

Perspectiva Gestão da Educação a Distância 

Objetivo Promover o Projeto UniEnsino Híbrida 

Plano de ação Ampliar esforços no desenvolvimento do Projeto UniEnsino Híbrida, que prevê que até 40% da carga 
horária dos cursos de graduação venha a ser realizada em ambientes/plataformas virtuais, combinando 
as modalidades presencial e a distância, na oferta de disciplinas dos cursos de graduação. 

Indicadores Nome Disciplina [hora/aula] EaD nos cursos de graduação presenciais 

Forma de 
cálculo 

Percentual da carga horária em modalidade EaD nos cursos de graduação 
presenciais 

Resultado Meta iniciada pelos Colegiados de Curso, com 50% efetivada 

  

Ordem 07 

Perspectiva Gestão da Educação a Distância 

Objetivo Expandir da cobertura da Educação a Distância nos Estados 

Plano de ação 1. Criar e implementar novos Polos de Educação a Distância 

Indicadores Nome 1. Polos de Educação a Distância em novos Estados 

Forma de 
cálculo 

1. Número de Polos de Educação a Distância criados e implementados 

Resultado 
Meta prejudicada parcialmente devido a pandemia.  
Ocorreu a expansão para mais dois Estados: Santa Catarina e São Paulo 

 

Ordem 08 

Perspectiva Gestão do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

Objetivo Implantar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 



 
 

Plano de ação 1. Elaborar plano diretor do programa de pós-graduação stricto sensu 
2. Implantar Programa de pós-graduação stricto sensu 

Indicadores Nome 1.a. Plano diretor dos programas de pós-graduação stricto sensu elaborado e validado 
1.b. Plano diretor dos programas de pós-graduação stricto sensu em operação e devidamente monitorado 

Forma de 
cálculo 

1.a. Quantitativo de planos diretores dos programas de pós-graduação stricto sensu elaborados e 
validados 
1.b. Quantitativo de planos diretores dos programas de pós-graduação stricto sensu em operação e 
devidamente monitorado 

Resultado 
Meta concluída. O Plano do Programa de Mestrado está concluído, porém não foi possível 
postar em 2020 e 2021, uma vez que a Plataforma Sucupira ficou indisponível neste 
período, com reabertura somente em 2022. 

  
  

Ordem 9 

Perspectiva Gestão de Cursos de Pós-graduação Lato sensu 

Objetivo Ampliar vagas para discentes em cursos de pós-graduação lato sensu já existentes 

Plano de ação Explorar o potencial já consolidado de cursos de pós-graduação lato sensu já existentes na UniEnsino, 
a fim de expandir o número de vagas [ou novas turmas], analisando a sua viabilidade e sustentabilidade, 
por meio de ferramentas administrativas suficientemente capazes de identificar as restrições 
institucionais e, a empatia do mercado pelo profissional especializado na UniEnsino 

Indicadores Nome Vaga acrescida aos cursos já existentes dos programas de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 

Forma de 
cálculo 

Número vagas acrescidas aos cursos já existentes dos programas de pós-graduação lato sensu da 
UniEnsino 

Resultado 
Meta concluída.  

  

Ordem 10 

Perspectiva Gestão de Cursos de Pós-graduação Lato sensu 



 
 

Objetivo Ampliar da taxa de ocupação de vagas para discentes nos cursos de pós-graduação lato sensu 

Plano de ação Desenvolver plano de ação individual para cursos com baixas taxas de ocupação ou elevadas taxas de 
evasão 
1. Considerar uma análise qualitativa do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
2. Considerar o perfil do discente do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
3. Considerar o prestígio atribuído ao profissional egresso do curso de pós-graduação lato sensu da 
UniEnsino 
4. Considerar a sobrevida da profissão no mercado 

Indicadores Nome Ocupação discente do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
Evasão do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
Sucesso absoluto do curso de pós-graduação lato sensu (certificação de especialização) 

Forma de 
cálculo 

Taxa de ocupação discente do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
Taxa de evasão do curso de pós-graduação lato sensu da UniEnsino 
Número de certificação de especialização / período considerado 

Resultado 
Meta parcialmente concluída. Prejudicada pelo poder aquisitivo da população em geral. 

  

Ordem 11 

Perspectiva Integração Universitária Ensino/Extensão 

Objetivo Fortalecer o enlace entre o ensino e a extensão universitária em atividades extensionistas de alto valor 
e impacto social 

Plano de ação 1.      Ajustar/reformular projetos pedagógicos dos cursos de graduação 
1.1.  Ampliar (quando possível), a carga horária curricular de projetos e programas de extensão de alto 

valor/impacto social 

Indicadores Nome 1.      Programa de extensão universitária de alto valor/impacto social 
2.      Carga horária de programas/projetos de extensão universitária de alto valor/impacto social 

Forma de 
cálculo 

1.      Número de programas de extensão de alto valor/impacto social identificados 
1.1.  Número de programas de extensão de alto valor/impacto social afetados pelo incremento da carga 

horária 



 
 

2.      Número de horas incrementadas aos programas/projetos de extensão universitária de alto 
valor/impacto social 

Resultado 
Meta concluída com índices elevados de oferta de Extensão. Superou o previsto. 

  

Ordem 12 

Perspectiva Desempenho acadêmico 

Objetivo 1. Aumentar o número de diplomações na graduação 
2. Reduzir os índices de retenção e evasão 

Plano de ação Criar programas de nivelamento aos calouros, atingindo disciplinas "gargalos" de cada curso 

Indicadores Nome 1. Número de discentes evadidos 
2. Taxa de acréscimo temporal para a diplomação 

Forma de 
cálculo 

1. Relação vagas ofertadas na admissão x número de diplomações 
2. Relação número de semestres do curso x média efetiva de tempo para a diplomação 

Resultado 

A meta proposta foi concluída com sucesso, uma vez que os programas de nivelamento 
foram realizados de forma além do previsto, com adesão de toda a comunidade 
acadêmica. 
Já os índices de evasão que continuam ocorrendo se referem a questões financeiras de 
dificuldade de pagamento pelos acadêmicos decorrentes da pandemia. 

  

Ordem 13 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Melhorar o desempenho dos cursos de graduação nas avaliações oficiais 

Plano de ação Assessorar e acompanhar de forma sistemática o processo de avaliação dos cursos de graduação, 
tanto ao nível das coordenações de curso, quanto ao nível da Direção Acadêmica 

Indicadores Nome Desempenho do curso no CPC/INEP – Conceito Preliminar de Curso do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Forma de 
cálculo 

Nota [conceito] do curso no CPC/INEP 



 
 

Resultado 

Meta em andamento. Essa meta ultrapassa o período do PDI por ser uma meta contínua. 
Foram realizados estudos sobre os resultados das avaliações externas, com discussão 
em grande grupo, Consepe, bem como, nos colegiados de curso. A partir destas 
discussões, foram implementadas ações para o melhor aproveitamento de conteúdos 
pertinentes as avaliações do Enade, com a realização de cursos de aprimoramento de 
português, interpretação de texto, iniciação científica e conteúdos específicos de curso. 

  
  

Ordem 14 

Perspectiva Integração Escola / Universidade / Mercado de Trabalho 

Objetivo Aperfeiçoar os processos institucionais destinados a aproximar estudantes do mercado de trabalho 

Plano de ação Incrementar o gerenciamento de estágios dos discentes 
Informatizar os processos/procedimentos burocráticos para a promoção, registro e certificação de 
estágio acadêmico e profissional 

Indicadores Nome 1.      Processo de contrato de estágios atendido pelo programa 
2.      Prazo/tempo tramitação do processo de contrato de estágio 

Forma de 
cálculo 

1.      Número de processos de contratos de estágios atendidos pelo programa 
2.      Prazo/tempo médio tramitação do processo de contrato de estágio, comparado à média do 

prazo/tempo histórica de anos anteriores 

Resultado 
Meta concluída. Os programas de estágio foram incentivados com a elevação de 
empresas conveniadas com a UniEnsino em todas as áreas de atuação, além dos órgãos 
públicos como Estado e Municípios. 

  

Ordem 15 

Perspectiva Relacionamento e Assistência Estudantil 

Objetivo Ampliar e qualificar a infraestrutura (espaços físicos, pessoal e sistemas de informação) 
para atendimento do NAP em todos os campi 

Plano de ação 1. Avaliar, adequar e operacionalizar ambientes de acolhimento e atendimento psicopedagógico 



 
 

2. Modelar os processos administrativos de acolhimento e atendimento psicopedagógico 

Indicadores Nome 1. Ambiente de acolhimento e atendimento individualizado 
2. Funcionário(a) envolvido(a) no atendimento/acolhimento 

Forma de 
cálculo 

1. Número de espaços de acolhimento e atendimento individualizado 
2. Número de servidores/servidoras envolvidos(as) no atendimento/acolhimento 

Resultado 
Meta concluída com sucesso. Os registros realizados pela Ouvidoria, NAP e NAI 
comprovam a busca pelos serviços ofertados pela UniEnsino. 

  

Ordem 16 

Perspectiva Desenvolvimento do capital humano (docente) 

Objetivo Fortalecer e ampliar a qualificação didático-pedagógica do corpo docente da UniEnsino 

Plano de ação 1. (Re)estruturar o curso de Metodologia do Ensino Superior destinado a professores ingressantes no 
corpo docente da UniEnsino, ofertado pela Pós-Graduação Lato Sensu, em parceria com a 
Coordenação Geral de EaD 
2. Diversificar, nas modalidades presencial, híbrida e EaD, a oferta de cursos de Metodologia do Ensino 
Superior destinado a professores ingressantes no corpo docente da UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Curso de Metodologia do Ensino Superior reestruturado 
1.1 Curso de Metodologia do Ensino Superior ofertado na modalidade EaD 

Forma de 
cálculo 

1. Número absoluto de professores ingressantes no quadro de docentes da UniEnsino, alcançados pelo 
Curso de Metodologia do Ensino Superior reestruturado 
1.1. Número de professores ingressantes no quadro de docentes da UniEnsino, alcançados pelo Curso 
de Metodologia do Ensino Superior ofertado na modalidade EaD 

Resultado 
Meta alcançada com a oferta de curso de pós-graduação para todos os docentes e 
técnicos-administrativos, incluindo os tutores, de forma gratuita, além da melhoria da 
qualificação docente com a realização de cursos de capacitação permanente. 

 

Ordem 17 

Perspectiva Desempenho Institucional 



 
 

Objetivo Criação de cursos de graduação nas diferentes modalidades 

Plano de ação 1. Criar cursos de graduação modalidade bacharelado 
1.1 Criar cursos na área da saúde - presenciais 
1.2 Criar cursos na área da saúde - EaD 
2. Criar cursos superiores de Tecnologia na modalidade EaD 

Indicadores Nome 1. Cursos criados 
1.1 Cursos criados na área da saúde – presenciais 
1.2 Cursos criados na área da saúde – EaD 
2. Cursos Superiores de Tecnologia criados na modalidade EaD  

Forma de 
cálculo 

1. Número absoluto de Cursos criados 
1.1. Número de cursos na área de saúde criados - na modalidade presencial 
1.2. Número de cursos na área de saúde criados - na modalidade EaD 
2. Número de cursos superiores de tecnologia criados - na modalidade EaD 

Resultado 
Meta realizada com excelente nível. Os cursos criados pela autonomia, bem como os 
que necessariamente precisam de autorização do MEC, foram planejados com critérios 
importantes que culminaram na abertura. 

 

Ordem 18 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Ampliar o Acervo Bibliográfico – anualmente 

Plano de ação 1. Realizar a ampliação do acervo bibliográfico físico - anualmente 
2. Realizar a ampliação do acervo bibliográfico virtual - anualmente 

Indicadores Nome 1. Número de obras físicas adquiridas anualmente 
2. Número de obras incorporadas ao acervo virtual anualmente 

Forma de 
cálculo 

1. Número absoluto de Obras físicas incorporadas ao acervo / ano 
2. Número absoluto de Obras virtuais incorporadas ao acervo / ano 

Resultado 
Meta cumprida com êxito. A comprovação está registrada nas atas do NDE de cada curso 
e nas aquisições realizadas, incluindo o contrato com a Biblioteca Virtual Pearson. 

 



 
 

Ordem 19 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Renovar os Laboratórios de Informática – anualmente 

Plano de ação 1. Realizar a reposição do parque de máquinas dos laboratórios de informática - anualmente 

Indicadores Nome 1. Número de máquinas adquiridas anualmente 

Forma de 
cálculo 

1. Número de equipamentos incorporados aos laboratórios / ano 

Resultado 
Meta concluída. Todos os laboratórios foram revitalizados, comprovado pelo acervo 
descrito de cada laboratório da UniEnsino. 

 

Ordem 20 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Finalizar os laboratórios da área de Engenharia 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios de Engenharia 
2. Realizar a aquisição dos equipamentos para os laboratórios de Engenharia 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios 
2. Aquisições de Equipamentos 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
A efetivação desta meta ocorreu ao longo do PDI atual, sendo concluído integralmente. 

 

Ordem 21 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar a Clínica Escola de Estética e Cosmética 

Plano de ação 1. Executar a implantação da Clínica Escola de Estética e Cosmética 



 
 

2. Realizar a aquisição dos equipamentos para a Clínica Escola de Estética e Cosmética 

Indicadores Nome 1. Implantação da Clínica Escola 
2. Aquisições de Equipamentos 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
A Clínica Escola foi finalizada e sua atividade já atende a comunidade externa. 

 

Ordem 22 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, no campus XV de Novembro 

Plano de ação 1. Executar a implantação do NPJ- UniEnsino 
2. Realizar a aquisição de mobiliário e equipamentos para o NPJ-UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Implantação do NPJ 
2. Aquisições de Mobiliários e Equipamentos 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado O NPJ foi finalizado, conforme o planejamento do curso de Direito. 

 

Ordem 23 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar a Clínica de Psicologia 

Plano de ação 1. Executar a implantação da Clínica de Psicologia 
2. Realizar a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Clínica de Psicologia 

Indicadores Nome 1. Implantação da Clínica de Psicologia 
2. Aquisições de Mobiliário e Equipamentos 



 
 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
A Clínica Escola de Psicologia foi finalizada, conforme o planejamento do curso de 
Psicologia. 

 

Ordem 24 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar laboratórios para Curso de Farmácia 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios do Curso de Farmácia 
2. Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos para os laboratórios do curso de Farmácia 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios de Farmácia 
2. Aquisições de materiais e equipamentos de Farmácia 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
Os laboratórios para o Curso de Farmácia foram atualizados juntamente com a 
revitalização dos demais laboratórios específicos de curso. 

 

Ordem 25 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar laboratórios para Curso de Enfermagem 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios do Curso de Enfermagem 
2. Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos para os laboratórios do curso de Enfermagem 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios de Enfermagem 
2. Aquisições de materiais e equipamentos de Enfermagem 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 



 
 

Resultado 
Os laboratórios para o Curso de Enfermagem seguiram a previsão de autorização de 
curso e serão complementados no próximo PDI, com o início do curso previsto para 
2022. 

 

Ordem 26 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar laboratórios para Curso de Biomedicina 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios do Curso de Biomedicina 
2. Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos para os laboratórios do curso de Biomedicina 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios de Biomedicina 
2. Aquisições de materiais e equipamentos de Biomedicina 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
Os laboratórios para o Curso de Biomedicina foram atualizados juntamente com a 
revitalização dos demais laboratórios específicos de curso.  

 

Ordem 27 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar laboratórios para Curso de Fisioterapia 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios do Curso de Fisioterapia 
2. Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos para os laboratórios do curso de Fisioterapia 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios de Fisioterapia 
2. Aquisições de materiais e equipamentos de Fisioterapia 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
Os laboratórios para o Curso de Fisioterapia foram atualizados juntamente com a 
revitalização dos demais laboratórios específicos de curso. Além deles, a Clínica para 
atendimento externo, já está atuante. 



 
 

 

Ordem 28 

Perspectiva Desempenho Institucional 

Objetivo Implantar laboratórios para Curso de Odontologia 

Plano de ação 1. Executar a implantação dos laboratórios do Curso de Odontologia 
2. Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos para os laboratórios do curso de Odontologia a 

Indicadores Nome 1. Implantação dos Laboratórios de Odontologia  
2. Aquisições de materiais e equipamentos de Odontologia 

Forma de 
cálculo 

1. Tempo para implantação 
2. Custo de aquisições 

Resultado 
Os laboratórios para o Curso de Odontologia seguem a programação de solicitação de 
autorização do curso. 

 

  



 
 

6.2 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO PESQUISA 

Ordem 01 

Perspectiva Gestão do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

Objetivo 1. Implantar efetivamente o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UniEnsino 

Plano de ação 1. Finalizar o projeto do programa de pós-graduação stricto Sensu 
2. Implantar programa de pós-graduação stricto sensu 

Indicadores Nome 1. Proposta de criação de curso novo à CAPES 
2. Processo Seletivo para primeira turma 

Forma de cálculo 1. Projeto aprovado pelo comitê de área - CAPES 
2. Número de candidatos selecionados/aprovados 

Resultado 
Meta a ser concluída com a abertura da Plataforma Sucupira. A implantação do 
programa Stricto Sensu depende da avaliação do MEC que somente ocorrerá com o  
próximo período do PDI. 

 

Ordem 02 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Criar o Programa de Iniciação Científica e de Inovação – Propetec da UniEnsino 

Plano de ação 1. Incrementar as equipes docentes e discentes envolvidas no Propetec 
2. Criar um Sistema de Iniciação Científica e de Inovação na UniEnsino 

Indicadores Nome 1.a. Discentes vinculados e atuantes no Propetec 
1.b. Docentes vinculados e atuantes no Propetec 

Forma de cálculo 1.a. Número de discentes vinculados e atuantes no Propetec 
1.b. Número de docentes vinculados e atuantes no Propetec 

Resultado 
Meta já em andamento com os programas de iniciação científica existentes e com o 
replanejamento do Cappex e inclusão de novas ações. 

  

Ordem 03 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 



 
 

Objetivo Fortalecer a integração entre o ensino e a iniciação científica e o desenvolvimento tecnológico 

Plano de ação Criar e implementar o Programa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação - Propetec/UniEnsino, visando o aumento de docentes e discentes nele envolvidos 

Indicadores Nome 1. Fomentar e potencializar os programas de bolsas constituintes do Propetec-UniEnsino 
1.1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC; 
1.2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 
2. Alunos voluntários envolvidos nos programas de iniciação científica não usuários/não 
comtemplados por bolsas dos programas integrantes do Propetec-UniEnsino 

Forma de cálculo 1. Número de alunos envolvidos e contemplados com bolsas do dos programas: 
1.1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC; 
1.2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 
2. Número de alunos voluntários envolvidos nos programas de iniciação científica não usuários/não 
comtemplados por bolsas dos programas integrantes do Propetec/UniEnsino 

Resultado 
Meta já em andamento com os programas existentes e com o replanejamento do 
Cappex e inclusão de novas ações. 

  

Ordem 04 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Cadastrar projetos de pesquisa científica tecnológica ativos e concluídos/encerrados na UniEnsino 

Plano de ação 1. Elaborar banco interativo de projetos de pesquisa científica tecnológica 
1.1. Gerar relatórios de indicadores da pesquisa científica tecnológica 
1.2. Gerar método de autoavaliação da pesquisa científica tecnológica 

Indicadores Nome 1. Projetos ativos cadastrados 
2. Projetos concluídos/encerrados 

Forma de cálculo 1. Número de projetos ativos cadastrados 
2. Número de Projetos concluídos/encerrados 

Resultado 
Meta em andamento, com o replanejamento do Cappex. 

  

Ordem 05 



 
 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Criar/manter cadastro interativo da infraestrutura da pesquisa científica e tecnológica 

Plano de ação 1. Mapear e cadastrar os laboratórios de pesquisa científica e tecnológica da UniEnsino 
2. Mapear e cadastrar (inventariar) a infraestrutura de cada laboratório de pesquisa científica e 
tecnológica da UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Laboratório de pesquisa científica e tecnológica cadastrado 
2. Inventário da infraestrutura de cada laboratório de pesquisa científica e tecnológica cadastrado 

Forma de cálculo 1. Número de laboratório de pesquisa científica e tecnológica cadastrado 
2. Número de laboratórios cadastrados com infraestrutura inventariada 

Resultado 
Meta em andamento. 

  

Ordem 06 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Prover o suporte ao pesquisador científico e tecnológico 

Plano de ação 1. Criar/manter comitê assessor da pesquisa científica e tecnológica 
2. Sistematizar e divulgar a informação de apoio à pesquisa científica e tecnológica 
3. Desenvolver suporte permanente à pesquisa científica e tecnológica 

Indicadores Nome Documento interno normativo divulgado e implementado (editais, Instruções Normativas, 
Resoluções etc.) 

Forma de cálculo Número de documentos internos normativos divulgados e implementados 

Resultado 
Meta já em andamento com o replanejamento do Cappex e inclusão de novas ações. 

  

Ordem  07 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Suportar a manutenção dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa científica e tecnológica 

Plano de ação Sistematizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa 
científica e tecnológica 



 
 

Indicadores Nome 1. Contratos de manutenção firmados 
1.1. Equipamentos dos laboratórios de pesquisa científica e tecnológica cobertos por contratos de 
manutenção 
2. Procedimentos de manutenção realizados (corretiva e preventiva) 

Forma de cálculo 1. Número de contratos de manutenção firmados 
1.1. Percentual dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa científica e tecnológica cobertos por 
contratos de manutenção 
2. Número de procedimentos de manutenção realizados (corretiva e preventiva) 

Resultado 
Meta iniciada 

  

Ordem 08 

Prioridade Alta 

Dimensão Pesquisa 

Perspectiva Gestão da Iniciação Científica e de Inovação 

Objetivo Ofertar editais anuais de apoio à pesquisa e inovação na UniEnsino 

Plano de ação Identificar fatores estratégicos para a produção científica e inovação na UniEnsino 

Indicadores Nome Edital publicado 

Forma de cálculo Número de editais publicados 

Resultado 
Meta iniciada 

   
  



 
 

6.3 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO EXTENSÃO 

Ordem 01 

Perspectiva Gestão da Extensão Universitária 

Objetivo Adequar a extensão universitária da UniEnsino à Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional 
de educação 2014-2024), conforme as diretrizes da Resolução CNE Nº 7 de 18/12/2018 (ou a 
instrumento legal que a revogue durante a vigência deste PDI) 

Plano de ação Criação, validação e implantação da Resolução de Extensão Universitária da UniEnsino, adequada 
à Meta 12.7 do PNE 

Indicadores Nome 1. Resolução da Extensão Universitária da UniEnsino, adequada à Meta 12.7 do PNE 

Forma de cálculo 1. Nova Resolução da Extensão Universitária da UniEnsino, adequada à Meta 12.7 do PNE 
2. Taxa de implantação da nova Resolução da Extensão Universitária da UniEnsino, adequada à 
Meta 12.7 do PNE 

Resultado 
Meta concluída. 

  

Ordem 02 

Perspectiva Gestão da Extensão Universitária 

Objetivo Reestruturar o sistema de informação para a gestão da extensão universitária, com vistas à 
adequação à nova Resolução da Extensão da UniEnsino 

Plano de ação Implantar sistema de informação para a gestão da extensão universitária, adequado às 
necessidades e exigências da nova Resolução de Extensão da UniEnsino 

Indicadores Nome Sistema de informação para a gestão da extensão, adequado a nova Resolução de Extensão 

Forma de cálculo 1. Um sistema de informação para a gestão da extensão, adequado a nova Resolução de 
Extensão 
1.1. Taxa de implantação do sistema de informação para a gestão da extensão, adequado a nova 
Resolução de Extensão 
1.2. Quantitativo de alimentação de dados no sistema de informação para a gestão da extensão, 
adequado a nova Resolução de Extensão 



 
 

Resultado 
Meta concluída com a implantação de novas matrizes curriculares aprovados em 
todos os colegiados de curso 

  

Ordem 03 

Perspectiva Gestão da Extensão Universitária 

Objetivo Ampliar e integrar as ações de extensão com ensino e pesquisa na UniEnsino 

Plano de ação 1. Articular as atividades de modo a integrar com o ensino e a pesquisa universitária, nos 
ambientes internos e externos à UNIENSINO, de maneira regional, nacional e internacional 
2. Ampliar a visibilidade e a aproximação com os Polos 

Indicadores Nome Instrumentos contratuais de atividades de extensão (parcerias, convênios, termos de cooperação...) 

Forma de cálculo Quantitativo de instrumentos contratuais de atividades de extensão 

Resultado 
A Meta foi superada antes mesmo do período do PDI, com as ações de extensão 
implantadas e realizadas pela UniEnsino, comprovadas por meio de registros 
acadêmicos. 

  

Ordem 04 

Perspectiva Gestão da Extensão Universitária 

Objetivo Qualificar a visibilidade e a integração das ações de Extensão na UniEnsino em áreas de grande 
relevância social. 

Plano de ação Criação de Ferramenta de Tecnologia de Informação 

Indicadores Nome Portal de extensão integrado e interativo, como projeto de extensão 

Forma de cálculo Um portal de extensão integrado e interativo implantado 

Resultado 
Meta atingida com a participação da comunidade acadêmica interna e externa. 
 

  

Ordem 05 

Perspectiva Gestão, Produção e Difusão Cultural Universitária 

Objetivo Fomentar interações culturais, artísticas e esportivas entre membros da comunidade acadêmica 



 
 

Plano de ação Desenvolver, validar e implementar o Plano Institucional de Cultura da UniEnsino 

Indicadores Nome Plano Institucional de Cultura da UniEnsino 

Forma de cálculo 1. Um Plano Institucional de Cultura validado 
1.1. Taxa de implementação do Plano Institucional de Cultura da UniEnsino 

Resultado 
Meta alcançada com o Programa de esportes da UniEnsino, comprovado nos 
registros acadêmicos. 

Ordem 06 

Perspectiva Gestão, Produção e Difusão Cultural Universitária 

Objetivo Difundir os bens artísticos-culturais da UniEnsino nas comunidades interna e externa 

Plano de ação Promover ações artístico-culturais por meio de programas/projetos envolvendo as comunidades 
interna e externa 

Indicadores Nome 1.a. Ações desenvolvidas 
1.b. Pessoas envolvidas 
2. Valor institucional 

Forma de cálculo 1.b. Quantitativo de ações desenvolvidas 
1.a. Quantitativo de pessoas envolvidas 
2. Desempenho da ação na cadeia de valor Institucional 

Resultado 
Meta atingida, comos programas existentes.  

Ordem 07 

Perspectiva Gestão, Produção e Difusão Cultural Universitária 

Objetivo Promover as ações artístico-culturais desenvolvidas nos Campi Avançados da UniEnsino 

Plano de ação Promover eventos para divulgação dos cursos de graduação ofertados nos municípios e região 
dos Polos. 
Promover eventos para estimular a aproximação com a comunidade e gerar visibilidade para os 
cursos e ações dos Polos. 

Indicadores Nome Evento de divulgação dos cursos e ações vinculados aos Polos 

Forma de cálculo Número de eventos anuais vinculado aos Polos 



 
 

Resultado 
Meta alcançada e superada pelos inúmeros eventos realizados, comprovado nos 
registros acadêmicos. 

Ordem 08 

Perspectiva Gestão das Ações de Extensão de Aspecto social 

Objetivo Promover cursos de extensão por área de formação – direcionado para as áreas dos cursos de 
graduação 

Plano de ação Promover, pelo menos, 2 Cursos de extensão por área / ano 

Indicadores Nome Curso de extensão realizado / área / ano 

Forma de cálculo Número de cursos / área / ano 

Resultado 
Meta alcançada e superada pelos inúmeros eventos realizados, comprovado nos 
registros acadêmicos. 

Ordem 09 

Perspectiva Gestão das Ações de Extensão de Aspecto social 

Objetivo Promover cursos de extensão voltados para a comunidade no entorno de nossas unidades 

Plano de ação 1. Promover cursos voltados para a gestão empresarial 
2. Promover cursos voltados para a empregabilidade 
3. Promover cursos voltados para Educação a Distância 
4. Promover cursos voltados para Tutorias em EaD 
5. Promover cursos voltados para Gestão Pública 
6. Promover cursos voltados para Gestão de Pessoas 
7. Promover cursos voltados para Mediação de Conflitos 
8. Promover cursos voltados para Qualidade no Atendimento 
9. Promover cursos voltados para Sustentabilidade 
10. Promover cursos voltados para Inclusão e Educação Ambiental 

Indicadores Nome Curso de extensão realizado / tema / ano 

Forma de cálculo Número de cursos / tema / ano 

Resultado 
Meta alcançada e superada pelos inúmeros eventos realizados, comprovado nos 
registros acadêmicos. 



 
 

6.4 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO INOVAÇÃO 

Ordem 01 

Perspectiva Inovação Científica e Tecnológica 

Objetivo Criar base de propriedade intelectual 

Plano de ação Disseminar mecanismos de proteção do ativo intelectual, bem como seus produtos e serviços 
derivados, dos resultados passíveis de exploração comercial ou aplicação no setor produtivo, 
voltados à inovação. 

Indicadores Nome Propriedade intelectual 

Forma de cálculo Número de pedidos e registros de propriedade intelectual 

Resultado 
Meta em andamento com os programas existentes e com o replanejamento do Cappex 
e inclusão de novas ações. 

  

Ordem 02 

Perspectiva Inovação Científica e Tecnológica 

Objetivo Desenvolver contratos de licenciamento e transferência de tecnologia 

Plano de ação Promover as relações entre a Universidade e o Setor Produtivo no âmbito da transferência de 
tecnologia e do licenciamento que tenham como objetivo a inovação e seus benefícios. 

Indicadores Nome Contrato de licenciamento e transferência de tecnologia 

Forma de cálculo Número de contratos de licenciamento e transferência de tecnologia firmados 

Resultado 
Meta iniciada com os programas existentes e com o replanejamento do Cappex e 
inclusão de novas ações. 

  

Ordem 03 

Perspectiva Inovação Científica e Tecnológica 

Objetivo Criar base de instrumentos diversos de propriedade intelectual, acordos de confidencialidade, 
transferência de material e outros 

Plano de ação Promover a importância dos mecanismos jurídicos para a proteção e garantia dos direitos da 
UniEnsino 



 
 

Indicadores Nome Acordos e/ou contratos 

Forma de cálculo Número de acordos/contratos firmados/mantidos 

Resultado 
Meta em andamento com os programas existentes e com o replanejamento do Cappex 
e inclusão de novas ações. 

  

 Ordem 04 

Perspectiva Inovação Científica e Tecnológica 

Objetivo Implantar ambientes promotores de inovação na UniEnsino 

Plano de ação Planejar e disponibilizar espaços para atividades de promoção da inovação 

Indicadores Nome Espaços para a promoção da atividade de inovação 

Forma de cálculo Quantidade de espaços e respectivas áreas 

Resultado 
Meta em andamento com os programas existentes e com o replanejamento do Cappex 
e inclusão de novas ações. 

  

Ordem 05 

Prioridade Alta 

Dimensão Inovação 

Perspectiva Inovação Científica e Tecnológica 

Objetivo Interagir com empresas e organizações da comunidade 

Plano de ação Formalizar a relação com empresas e organizações 

Indicadores Nome 1. Contratos formalizados prospectados pela área de Inovação 
2. Recursos para projetos de inovação 

Forma de cálculo 1. Número de contratos firmados por intermédio da Área de Inovação UniEnsino 
2. Total de recursos prospectados pela área de Inovação UniEnsino 

Resultado 
Meta iniciada com os convênios estabelecidos e com o replanejamento do Cappex e 
inclusão de novas ações. 

  



 
 

6.5 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO INTERNACIONALIZAÇÃO 

Ordem 01 

Perspectiva Gestão das Políticas de Mobilidade Acadêmica Internacional Bilateral 

Objetivo Implantar a mobilidade acadêmica internacional 

Plano de ação 1. Ofertar oportunidades de estudos internacionais 
2. Criar oportunidades de estágios no exterior 
3. Ofertar visitas técnicas ao exterior 
4. Criar as parcerias com programas de pós-graduação internacionais 

Indicadores Nome 1. Aluno UniEnsino em "cursos sanduíches" internacionais 
2. Estagiário UniEnsino no exterior 
3. Visita técnica de discentes UniEnsino no exterior 
4. Parceria com programas de pós-graduação internacionais 

Forma de cálculo 1. Quantitativo de discentes UniEnsino em "cursos sanduíches" internacionais 
2. Quantitativo de estagiários UniEnsino no exterior 
3. Quantitativo de visitas técnicas/horas de discentes UniEnsino no exterior 
4. Número de parcerias de pós-graduação internacionais 

Resultado 
Meta debatida e proposta para o próximo PDI 

  

Ordem 02 

Perspectiva Gestão das Políticas Linguísticas 

Objetivo Ampliar políticas linguísticas 

Plano de ação 1. Estudar a oferta de cursos de capacitação docente para produção acadêmica em língua inglesa 
2. Possibilitar a oferta de cursos de capacitação para oferta de disciplinas em língua inglesa 
3. Estudar a oferta de cursos de língua portuguesa para estrangeiros 
4. Estudar o apoio à publicação de artigos científicos em língua inglesa 

Indicadores Nome 1. Curso de capacitação docente para produção acadêmica em língua inglesa 
2. Curso de capacitação para oferta de disciplinas em língua inglesa 
3. Aluno estrangeiro matriculado em curso de língua portuguesa para estrangeiros na UniEnsino 
4. Publicação de artigo científico em língua inglesa 



 
 

Forma de cálculo 1. Quantitativo de cursos de capacitação docente para produção acadêmica em língua inglesa 
2. Quantitativo de cursos de capacitação para oferta de disciplinas em inglês 
3. Quantitativo de alunos do exterior matriculados em cursos de língua portuguesa para estrangeiros 
na UniEnsino 
4. Quantitativo de publicações de artigos científicos em língua inglesa 

Resultado 
Meta debatida e proposta para o próximo PDI 

 

Ordem 03 

Perspectiva Gestão de Políticas de Cooperação Internacional 

Objetivo Captar recursos nacionais e internacionais para cooperação internacional 

Plano de ação 1. Capacitar o quadro docente para participação de editais internacionais de cooperação 
internacional 
2. Prospectar programas e chamadas internacionais adequadas para as vocações da UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Docente capacitado para participação de editais internacionais de cooperação internacional 
2. Programa e/ou chamada internacional adequada para as vocações da UniEnsino 

Forma de cálculo 1. Quantitativo de docentes capacitados para participação de editais internacionais de cooperação 
internacional 
2. Quantitativo de programas e chamadas internacionais adequadas para as vocações da UniEnsino 

Resultado 
Meta debatida e proposta para o próximo PDI 

 

  



 
 

6.6 OBJETIVOS / METAS PARA A DIMENSÃO GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Ordem 01 

Perspectiva Gerenciamento Logístico - Arquivo Documental Institucional 

Objetivo Gerir a classificação e tratamento de documentos institucionais 

Plano de ação 1. Executar orientações normativas visando a gestão documental nas unidades da Instituição 
1.1. Assessorar as unidades no desenvolvimento da política de manejo documental 
1.2. Dar instruções às unidades e funcionários em matéria de gestão documentos físicos, incluindo 
a sua classificação, tratamento, arquivamento e descarte 
2. Difundir conhecimento básico sobre gestão documental institucional no ambiente interno da 
UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Plano institucional de classificação, tratamento e destinação documental 
1.1. Unidade administrativa submetida à orientação técnica e assessoramento 
1.1.1 Documento tratado na unidade administrativa 
1.2. Pessoa capacitada em gestão, tratamento, arquivamento e descarte de documentos físicos da 
UniEnsino 

Forma de cálculo 1. Um plano institucional de classificação, tratamento e destinação documental 
1.1. Número de unidades administrativas submetidas à orientação técnica e assessoramento 
1.1.1 Volume de documentos tratados nas unidades administrativas 
1.2. Número de pessoas capacitadas em gestão, tratamento, arquivamento e descarte de 
documentos físicos da UniEnsino 

Resultado 
Meta em curso com a aquisição de novos módulos do sistema educacional 
Jacad/SWA e capacitação. 
A gestão documental da UniEnsino está implantada. 

  

 Ordem 02 

Perspectiva Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação Institucional 

Objetivo Consolidar a estrutura de gestão de Política de Segurança da Informação (PSI) 

Plano de ação 1. Criar Comitê de Segurança da Informação, com caráter deliberativo 



 
 

2. Criar uma unidade de segurança da informação conforme 
3. Instituir o Gestor de Segurança da Informação 
4. Prover estrutura de pessoal capacitado em segurança da informação 
5. Promover a gestão de riscos associados à segurança da informação 
6. Implantar soluções tecnológicas de segurança de informação 
7. Fomentar a cultura de segurança de informações na UniEnsino 

Indicadores Nome 1. Atividades planejadas 
2. Atividades executadas 

Forma de cálculo Relação entre atividades planejadas e as executadas 

Resultado 
Meta em curso com a aquisição de novos módulos do sistema educacional 
Jacad/SWA e capacitação. A aquisição de nova Plataforma AVA já foi finalizada. Meta 
atingida. 

  

 Ordem 03 

Perspectiva Gestão de Pessoas 

Objetivo Manutenção de corpo docente qualificado para as atividades demandadas pelos cursos 

Plano de ação 1. Ampliar quadro de docentes conforme aumento do número de cursos / vagas / alunos / campi 
2. Ampliar o número de docentes em Regime de Trabalho em tempo Integral – RTI (mantendo o 
mínimo de 20% do quadro nessa condição) 
3. Manter o excelente percentual atual de docentes com titulação Stricto Sensu 
3.1 No caso de substituições, contratar docentes com titulação igual ou superior à reposição. 

Indicadores Nome 1. Quadro de Docentes 
2. RTI Docentes 
3. Percentual de docentes com titulação Stricto Sensu 
3.1 Reposições de docentes 

Forma de cálculo 1. Número de docentes no quadro 
2. Número de docentes em RTI 
3. % de docentes com formação Stricto Sensu 
3.1 Índice de Turnover docente 



 
 

Resultado 
Meta atingida com proposta de manutenção do programa de Capacitação Permanente 
da UniEnsino para todos. Para os docentes, a verificação da qualificação também é 
verificada com entrevista e banca para ingresso. 

 

Ordem 04 

Perspectiva Gestão de Pessoas 

Objetivo Garantir o Programa de Capacitação para funcionários da UniEnsino 

Plano de ação Desenvolver e implementar Planos Anuais de Desenvolvimento de Pessoas 

Indicadores Nome Plano Anual de Desenvolvimento de Pessoas 

Forma de cálculo 1.      Planos Anuais de Desenvolvimento de Pessoas construídos e instituídos 
1.1.  Taxa de sucesso de cada plano 

Resultado 
Meta atingida com proposta de manutenção do programa de Capacitação Permanente 
da UniEnsino para todos.  

  

Ordem 05 

Perspectiva Gestão de Pessoas 

Objetivo Ampliar a promoção e prevenção à saúde e segurança do trabalho na UniEnsino 

Plano de ação Fortalecer as ações de promoção e prevenção à saúde e segurança do trabalho na UniEnsino 

Indicadores Nome Programa de promoção e prevenção à saúde e segurança do trabalho na UniEnsino 

Forma de cálculo Número de programas de promoção e prevenção à saúde e segurança do trabalho na UniEnsino 
implementados 

Resultado 
Meta atingida com proposta de manutenção do programa de Capacitação Permanente 
da UniEnsino para todos.  

  
 

Ordem 06 

Perspectiva Gestão do Sistema de Bibliotecas 



 
 

Objetivo Promover o acesso à informação como fomento ao desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da UniEnsino à luz das transformações tecnológicas, sociais e culturais. 

Plano de ação Gerir a aquisição, manutenção e desenvolvimento do acervo físico e digital; 
Padronizar e tratar o capital científico-literário de modo a facilitar a recuperação da informação; 
Oferecer produtos e serviços com acesso eficiente à informação nas bibliotecas do Sistema; 
Equipar as bibliotecas e manter atualizadas as tecnologias para o acesso eficiente à informação. 

Indicadores Nome 1. Evolução dos acervos e uso de materiais, 
1.1. Produtos e serviços ofertados. 

Forma de cálculo Dados estatísticos 

Resultado 
Meta alcançada com proposta de manutenção permanente de atualização do acervo 
já instituída. 

  

Ordem 07 

Perspectiva Segurança Institucional 

Objetivo Coibir atos de violência ao patrimônio da UniEnsino 

Plano de ação 1. Desenvolver políticas e programas de proteção ao bem da UniEnsino 
1.2. Manter canal aberto a denúncias para atos de mau uso e/ou depredação do bem da UniEnsino 
(prédios, imóveis, mobiliário, laboratórios, equipamentos de aula e pesquisa, material de consumo 
etc.) 

Indicadores Nome 1. Núcleo permanente acolhedor e processador das denúncias de atos de mau uso e/ou depredação 
do bem da UniEnsino 
2. Canal seguro para denúncias de atos de mau uso e/ou depredação do bem da UniEnsino 

Forma de cálculo 1. Um núcleo permanente acolhedor e processador das denúncias de atos de mau uso e/ou 
depredação do bem da UniEnsino 
2. Um Canal (no mínimo) seguro para denúncias de atos de mau uso e/ou depredação do bem da 
UniEnsino 

Resultado 
Meta em andamento com instalação de novos equipamentos de proteção pelos 
Campi. 

  



 
 

Ordem 08 

Perspectiva Sustentabilidade Logística e Ambiental 

Objetivo Otimizar o uso dos recursos materiais, naturais e energéticos, manter a conservação e asseio 
ambiental, gerenciar resíduos 

Plano de ação 1. Criar, manter e monitorar políticas de sustentabilidade logística que contemplem a racionalidade 
do consumo dos recursos energéticos, de comunicação, hídricos, conservação, asseio e segurança 
ambiental e estrutural, de gerenciamento de resíduos e logística reversa, de educação ambiental e 
outras ações sustentáveis. 
1.1. Contemplar estes e outros atributos relacionados a atividades sustentáveis no Plano de 
Logística Sustentável da UniEnsino 
2. Desenvolver e instituir políticas e programas de proteção e uso consciente dos recursos 
energéticos, gerados no ambiente universitário ou adquiridos de terceiros 

Indicadores Nome 1. Plano de Logística Sustentável, um documento elaborado, validado e publicado 
1.1. Documento mensurável quali-quantitavivamente 
1.2. Grupo/equipe de acompanhamento do Plano de Logística Sustentável 
2. Indicadores de eficiência do Plano de Logística Sustentável 

Forma de cálculo 1. Um Plano de Logística Sustentável, um documento elaborado, validado e publicado 
1.1. Um documento mensurável quali-quantitavivamente 
1.2. Um Grupo/equipe de acompanhamento do Plano de Logística Sustentável 
2. Uma matriz que congregue os elementos indicadores de eficiência do Plano de Logística 
Sustentável 

Resultado 
Meta em andamento com novas práticas de descarte de lixo e de materiais de 
laboratórios. 

   

Ordem 09 

Perspectiva Governança Institucional 

Objetivo Responder com agilidade e exatidão a prestação de contas das atividades universitárias, por método 
adequado de prestação de contas institucional e a accountability dos gestores da UniEnsino. 

Plano de ação Manter adequado o método de resposta das ações da UniEnsino, com a garantia 
da accountability nas suas três dimensões: transparência, responsabilização e prestação de contas 



 
 

Indicadores Nome Elaboração e aprovação anual do Relatório de Gestão da UniEnsino, contendo informação a respeito 
do planejamento estratégico institucional, políticas de governança e controles internos, resultados 
da gestão, alocação de ativos e áreas especiais, demonstrações contábeis, dentre outros. 

Forma de cálculo Um Relatório de Gestão Anual, aprovado e entregue a termo ao Consepe. 

Resultado 
Meta alcançada com proposta de manter de forma permanente.. 

  

Ordem 10 

Perspectiva Manutenção das condições de Ensino 

Objetivo Aquisição de novos mobiliários para as salas de aula 

Plano de ação Adquirir mobiliários para, no mínimo, três salas de aula por ano 

Indicadores Nome Mobiliários para salas de aula 

Forma de cálculo Número de mobiliários adquiridos / ano 

Resultado 
Meta alcançada com proposta de novos planejamentos para 2022, uma vez que essa 
meta requer atualização constante. 

 

Ordem 11 

Perspectiva Manutenção das condições de Trabalho 

Objetivo Aquisição de novos mobiliários para os ambientes de trabalho 
Aquisição de novos equipamentos para uso dos funcionários 

Plano de ação Adquirir mobiliários para ambientes de trabalho, anualmente 
Adquirir equipamentos para ambientes de trabalho, anualmente 

Indicadores Nome Mobiliários para ambientes de trabalho 
Equipamentos para ambientes de trabalho 

Forma de cálculo Número de mobiliários adquiridos / ano 
Número de equipamentos adquiridos / ano 

Resultado 
Meta alcançada com proposta de novos planejamentos para 2022. 

 



 
 

Ordem 12 

Perspectiva Ampliação das condições de Ensino 

Objetivo Implantação de novo Campus / Blocos Acadêmicos para a área da saúde 

Plano de ação Implantar novo campus com infraestrutura compatível com atividades acadêmica para a área da 
saúde 

Indicadores Nome Campus / Blocos Acadêmicos para a área da saúde 

Forma de cálculo Campus / blocos acadêmicos implantados 

Resultado 
Meta alcançada com proposta de novos planejamentos para 2022. 

 

Ordem 13 

Perspectiva Manutenção das condições de Trabalho e de Ensino 

Objetivo Ampliação do quadro de funcionários em conformidade com aumento de cursos / vagas / alunos / 
campi / polos 

Plano de ação 1. Realizar contratações de funcionários conforme demandas 
1.1 Manter banco de currículos de funcionários administrativos para eventuais contratações 
1.2. Manter banco de currículos de professores para eventuais contratações 

Indicadores Nome Funcionários contratados 
Professores contratados 

Forma de cálculo Número de funcionários contratados / ano 
Número de professores contratados / ano 

Resultado 
Meta em andamento, com aumento do número cursos da UniEnsino 

  

Ordem 14 

Perspectiva Ampliação das condições de Ensino 

Objetivo Implantação de novos Polos de EaD 



 
 

Plano de ação 1. Implantar novo Polo em Curitiba 
2. Implantar novos Polos na RMC – Região Metropolitana de Curitiba 
3. Implantar novos Polos no Interior do Estado do Paraná 
4. Implantar novos Polos no Estado de Santa Catarina 
5. Implantar novos Polos no Estado de São Paulo 
6. Implantar novos Polos em outros Estados da Federação 

Indicadores Nome Polo em Curitiba 
Polos na RMC 
Polos no Interior do PR 
Polos em SC 
Polos em SP 
Polos em outros estados 

Forma de cálculo Número de polos implantados 

Resultado 
Meta em andamento, com elevado aumento do número de Polos da UniEnsino 

 



 
 

7 GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

Nesse tópico, se apresentam os processos de gerenciamento institucional do 

Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná – UniEnsino. 

 

7.1 ÊNFASE EM UMA GESTÃO COLEGIADA E DEMOCRÁTICA 

 

Conforme expresso no Regimento Institucional, toda a Administração Superior 

está a cargo dos órgãos colegiados, destacando-se o Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – Consepe, os Colegiados de Curso, o NDE – Núcleo Docente 

Estruturante de cada curso, CPA – Comissão Própria de Avaliação, que demonstra a 

efetiva participação da Comunidade Acadêmica na estrutura do Centro Universitário de 

Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná. 

A esses órgãos, de natureza normativa, consultiva e deliberativa, compete, entre 

outras atribuições, supervisionar as ações em conformidade com o estabelecido no 

Regimento Institucional, delineando rumos ao desenvolvimento da instituição, 

promoverlhe a organização e a administração de forma que venha a alcançar os 

objetivos e as finalidades que lhe sejam próprias. 

 

7.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA  

 

Sob o ponto de vista Institucional, o Centro Universitário de Ensino, Ciência e 

Tecnologia do Paraná é uma Instituição Privada, sem fins lucrativos, com finalidades 

educacionais, voltadas para o desenvolvimento de atividades de ensino em geral, 

principalmente o superior, voltados para os cursos de Graduação e Pós-Graduação, 

Extensão e Pesquisa, visando o bem comum da sociedade e de seus agentes sociais. 

Desse modo, a IES se concebe como uma empresa formada por colaboradores. 

corpos docente e discente, cujos objetivos são, dentro de um fazer coletivo, a 

construção e a conservação do saber sistematizado, norteado pela reflexão, o debate e 

a crítica. Tais perspectivas traduzem uma busca vigorosa, metódica e persistente de 

sua prática de ensino e de suas ações à comunidade. 

A forma de gestão institucional espelha-se numa estrutura organizacional 

enxuta, concebida e definida pela funcionalidade e competência dos diversos órgãos, 

sejam de natureza administrativa, sejam de natureza acadêmica. Nesse sentido, evitou-



 
 

se a criação desnecessária de órgãos e duplicação de meios para as mesmas 

finalidades, simplificando ao máximo a estrutura organizacional da Instituição, de modo 

que pudesse corresponder com mais agilidade e presteza às necessidades requeridas 

pelo seu funcionamento. A estrutura organizacional da UniEnsino compreende os 

seguintes níveis e órgãos: 

I. de Administração Superior: 

a) deliberativo: Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe; 

b) executivo: Reitoria, Vice-Reitoria, Direção Acadêmica, Direção Administrativa, 

Direção Financeira. 

II. de Administração Básica: 

a) executivo: Cappex – Centro Anchieta de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

b) deliberativo: Colegiado de Curso; 

c) deliberativo: Núcleo Docente Estruturante; 

d) executivo: Coordenação de Curso; 

e) deliberativo: Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

f) executivo: Coordenação Geral de EaD; 

g) executivo: Coordenação Geral de Educação Presencial; 

h) executivo: Secretaria Geral; 

i) executivo: Recursos Humanos; 

j) executivo: Secretaria Acadêmica; 

k) executivo: Coordenação de Polo; 

l) executivo: Tecnologia da Informação – TI 

III.  de Apoio e Suplementares: 

a) Equipe Multidisciplinar; 

b) Biblioteca; 

c) Relações Empresariais; 

d) Ouvidoria; 

e) NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 

f) NAI – Núcleo de Apoio à Inclusão; 

g) Tutoria; 

h) Assessoria Jurídica; 

i) Assessoria de Arquitetura; 

j) Assessoria Pedagógica/Institucional; 

  



 
 

8 AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL  

 

DIA DA AÇÃO SOCIAL 

Uma das atividades a destacar como de responsabilidade social, é o Dia da Ação 

Social. As últimas edições proporcionaram diversas atividades para atender a 

comunidade, como assessoria jurídica e contábil, corte de cabelo, massoterapia e 

medição da pressão arterial. Para atender as crianças foram preparadas e organizadas 

pelos acadêmicos do curso de Pedagogia atividades como a “contação1” de histórias, 

camarim de pintura, Concurso de Desenhos e Bonecos Ecológicos sobre o Planeta 

Sustentável, além de brincadeiras como a cama elástica e piscina de bolinhas. Ouve a 

participação de grupos folclóricos, de dança, de capoeira e outros. O evento ainda 

contou com a gincana entre os acadêmicos da instituição, que além de descontrair e 

integrar a comunidade acadêmica teve por objetivo arrecadar gêneros alimentícios, 

brinquedos, material de limpeza e frutas. Os produtos arrecadados foram destinados à 

comunidade carente e para instituições que acolhem pessoas carentes. Dentre diversos 

trabalhos apresentados, a Ação Social contou com a presença marcante da Polícia 

Militar Florestal que expos diversos animais empalhados e Jet-Ski; Corpo de Bombeiros 

com equipamentos, Caminhão de Bombeiro, Ambulância e demonstrações de 

segurança e atendimentos; o Exército Brasileiro que levou para a instituição Caminhão 

e Tanque. 

 

Os polos realizam atividades especificas, voltadas a comunidades em que estão 

inseridos, sempre voltadas a responsabilidade social e melhoria da comunidade em 

geral. Realizam atividades totalmente gratuitas e que também são voltadas ao 

crescimento 1 A arte da contação de histórias. A “contação de histórias” é uma das 

práticas mais remotas que se tem registro da humanidade. O ser humano conta histórias 

desde o início do desenvolvimento das habilidades de comunicação e da fala.( 

https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos./a-arte-da-contacao-de-historias/, 

acessado em: 15 de maio de 2018) pessoal de todos os acadêmicos a eles vinculados. 



 
 

Como exemplo, destacamos o evento Feira de Profissões, no qual participaram diversas 

empresas e de recrutamento e seleção de pessoas, as quais cadastraram e colocaram 

no mercado de trabalho várias pessoas que estiveram no evento. 

 

FEIRA DO EMPREENDEDOR  

Essa integração dos acadêmicos com a comunidade externa também se faz 

presente na Feira do Empreendedor que já está em sua sexta edição e que tem como 

foco de atuação divulgar, entre os alunos da IES, os serviços e empreendedores 

autônomos da comunidade interna e externa, com troca de informações e divulgação 

de produtos e serviços no interior da IES. 

Com visitação aberta a comunidade externa, estimulando a possibilidade de 

melhoria da qualidade de vida dos envolvidos com a Instituição. Esta é uma importante 

ação de inovação social pois estimula a população a ter o seu próprio empreendimento, 

como por exemplo: confecção de artesanato, bijuteria, doces artesanais, cujo objetivo é 

a melhoria da qualidade de vida da população com o crescimento econômico caseiro. 

 

GRUPOS UNIENSINO 

 

São grupos criados pelos acadêmicos, com orientação das coordenações de 

curso, aprovados pela direção acadêmica, para reuniões sistemáticas sobre um 

determinado tema escolhido, que pode desencadear ações de diversas atividades, na 

IES ou extra muros. 

Dentre os grupos, nos últimos meses, aconteceram encontros do grupo Dançarte 

- este grupo tem como objetivo o aprendizado de vários estilos de dança. Encontro do 

grupo de Cinema do Hauer - este grupo tem como finalidade que seus integrantes 

assistam filmes de arquitetura, engenharia e cultural, além de promover breves debates. 

Encontro do grupo de fotografia, este grupo tem a finalidade de desenvolver novos 

conhecimentos sobre fotografia abordando técnicas e também edições. 



 
 

 

SHOW DE PROFISSÕES  

O Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná proporcionou 

aos estudantes do ensino médio o Show de Profissões com a finalidade de demonstrar 

por meio de exposições, informações e demonstrações o que prevê algumas profissões 

vinculadas aos cursos superiores. 

Este evento conta com a participação do corpo docente e discente que de forma 

articulada em toda a Instituição recebem e orientam os alunos visitantes. Esta 

orientação inclui o perfil da profissão, a empregabilidade, a exigência do mercado de 

trabalho e o que está contemplado nos estudos de cada curso. Para os alunos do ensino 

médio da rede pública, a UniEnsino disponibiliza ônibus para fazer o traslado ida e volta 

para visitar o Show, com monitores próprios. 

 

DANÇARTE  

Grupo criado na UniEnsino com início no ano de 2018 para desenvolver 

habilidades artísticas e ser uma maneira de levar determinada cultura para os demais 

alunos. Após a primeira apresentação no Congresso Sustentar no mesmo ano, deu 

início no processo de inserção do curso de Dança na UniEnsino. O diferencial do 

Dançarte é a participação em eventos dentro e fora da Universidade, concretizando a 

extensão universitária no seu DNA. 

 

 

PAZ NO TRÂNSITO  

Outra parceria que merece destaque para a UniEnsino foi à firmada pela CPA 

com o Instituto Paz no Trânsito, que ao realizar uma palestra na instituição levou a se 

direcionar parte das atividades sociais desenvolvidas pela IES com foco nas 

necessidades de famílias impactadas com acidentes de trânsito, como por exemplo a 

Campanha do Alimento que tem como objetivo atender famílias necessitadas que 



 
 

perderam o arrimo de família por acidentes de trânsito na cidade Curitiba, em anos 

anteriores. 

 

CAMPANHAS: INVERNO, PÁSCOA, NATAL  

Dentre os projetos, ainda se destaca a “Aqueça seu Coração neste Inverno”, 

“Páscoa Solidária” e “Abra seu Coração no Natal”, que, como os próprios nomes 

sugerem, são campanhas temáticas que têm por objetivo arrecadar doações para serem 

levadas aos mais carentes, sejam instituições ou pessoas da comunidade. 

De todos os projetos apresentados, o que chama a atenção, como um ponto 

muito positivo, é o envolvimento e a confiança de toda a comunidade acadêmica, que o 

Centro Universitário conseguiu obter e a certeza de que a atuação nos segmentos e 

atividades desenvolvidas pela instituição tem por objetivo melhorar a sociedade no 

entorno da IES com Educação Ambiental e Responsabilidade Social.  

 

BOLSAS DE ESTUDOS E FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS  

O acesso ao ensino superior da comunidade onde a IES está inserida se dá por 

intermédio de programas ofertados em parceria com o Governo Federal como o 

PROUNI e o FIES, mas principalmente por ações inovadoras como a oferta de Bolsas 

de Estudos próprias como o Programa Pró-Estudos que distribui bolsas de cunho social 

e empresarial. Com recursos próprios, e consciente da importância para o 

desenvolvimento da população, a IES oferece o Financiamento Estudantil “Fies 

Anchieta”, regulamentado, além de manter valores de mensalidades acessíveis para 

todos os acadêmicos. Em suma, preocupar-se em implantar ações de Responsabilidade 

Social e Socioambiental se perfaz na IES, em uma necessidade de mercado, pois a 

Instituição engajada em ideais sociais e socioambientais traz dentro de si um diferencial 

competitivo, além de melhorar a qualidade de vida da população e as condições da 

sociedade no seu todo, formando cidadãos cônscios de suas prioridades enquanto 

pessoas responsáveis no mundo em que se inserem, contribuindo para uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

  



 
 

9 SÍNTESE DE ALGUNS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA UNIENSINO 

 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO 

Setor estratégico da UniEnsino que congrega vários programas e iniciativas para 

aprimorar e ampliar as parcerias junto às empresas, instituições públicas e do terceiro 

setor, vislumbrando a empregabilidade do aluno como foco estratégico. 

 

AÇÃO SOCIAL UNIENSINO E FEIRA DE PROFISSÕES  

Eventos anuais desenvolvidos com a participação dos alunos em atividades 

sociais, gincanas, exposições e vivência dos cursos, além da participação da 

comunidade acadêmica em atividades voluntária. 

 

PROGRAMA DE CONTINUIDADE DOS ESTUDOS  

Programas de Pós-graduação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Extensão e 

Treinamento em todas as áreas do conhecimento. 

 

 

CREDENCIAMENTO - CONVÊNIO  

Mais de 300 convênios com empresas, instituições privadas e públicas para 

ministração de cursos de Pós-Graduação, Capacitação, Treinamento e Cursos de 

graduação, realização de estágios obrigatórios e extracurriculares e visitas técnicas. 

 

CONEXÃO UNIENSINO  

Programa voltado para atendimento ao Egresso da UniEnsino Participação do 

egresso na comunidade acadêmica. Troca de experiências entre o egresso e o discente. 

Mapeamento do egresso para possíveis programas de apoio. Cadastro de egressos 

para acesso a benefícios exclusivos. 



 
 

 

 

UNIENSINO CONSULTING  

O acadêmico coloca em prática seus estudos antes mesmo de se formar, com a 

UniEnsino Consulting. Compreende uma consultoria inicial em gestão, onde poderá ter 

a oportunidade de entender os processos de gestão e poderá indicar soluções para o 

mercado. 

 

 

UNIENSINO VIRTUAL  

São oferecidos cursos de curta duração que terão impacto direto na sua carreira 

de forma gratuita ou não, visando aprimorar as suas habilidades e atitudes. Os cursos 

são oferecidos em nossa plataforma on-line AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem compreende a Plataforma própria, desenvolvida 

especialmente para a UniEnsino e Aplicativo. É um sistema complexo que abrange 

ações acadêmico-administrativas, tais como recursos humanos e materiais 

relacionados a plataforma, sistema acadêmico, elaboração de itens, gravação de 

videoaulas, elaboração de materiais complementares, elaboração de provas, edição e 

postagem no sistema, avaliação, conferência e correção de toda a rota de aprendizagem 

e de todos os materiais elaborados. O AVA tem agregado às suas ações, três estúdios 

de gravação e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, cujas ações incluem 

desde o planejamento até os resultados almejados, com registros próprios em Ata. 



 
 

 

 

FÓRUM DE LIDERANÇA  

Desenvolvimento de lideranças no corpo discente da UniEnsino. Troca de 

experiências entre a empresa e o discente. Mapeamento e potencialização de 

lideranças entre os discentes da UniEnsino. Aproximação com a comunidade 

empresarial local. 

 

 

INTERCÂMBIO ESTUDANTIL  

O intercâmbio permite que o aluno tenha contato com diferentes culturas, 

aprimorando sua carreira profissional. O aluno terá acesso aos programas que a 

UniEnsino possui parceria nas instituições tanto de língua inglesa, espanhola e em 

países de língua portuguesa, por intermédio da World Study. 

 

 

 



 
 

PESQUISA ACADÊMICA  

Pesquisa acadêmica de discentes com entidades conveniadas. Troca de 

experiências entre as entidades e o discente. Aproximação com as entidades. Produção 

científica por parte dos discentes. 

 

 

VISITA TÉCNICA  

Na UniEnsino os acadêmicos visitam diversas entidades e empresas que estão 

na área de seu curso, para entender as diversas visões, principalmente profissional. 

 

 

SEMINÁRIOS E FÓRUNS  

Os seminários e Fóruns são de extrema importância para seu desenvolvimento, 

pois procuram trazer ao aluno da UniEnsino discussões contemporâneas do que está 

acontecendo no mercado e na sociedade, durante a realização do curso. 

 

 

 



 
 

HOTJOB  

Programa diretamente voltado para apoiar a empregabilidade dos acadêmicos e 

egressos da UniEnsino. 

 

 

INCENTIVO AO ESPORTE - ANCHIETA WARRIOS  

Incentivo ao esporte - futebol e vôlei – apoio ao time e em campeonatos 

universitários. 

 

 

CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO – 

CEPEUN  

O CEPEUN é constituído de alunos, cujo incentivo da UniEnsino é a concessão 

de bolsas de estudos integrais ou parciais com o objetivo de propor, desenvolver e 

realizar projetos de pesquisa e extensão. O diferencial do Cepeun sobre outros 

programas de extensão é a legitimidade de ideias nascidas no âmbito acadêmico em 

que as propostas são pensadas pelos alunos e para os alunos. 



 
 

 

 

ENTRE MEIOS – AGÊNCIA JUNIOR 

Agência de Publicidade para atender os Cursos de Publicidade e Propaganda e 

Jornalismo. 

 

SOU MAIS UNIENSINO  

Programa que visa orientar os acadêmicos na Vida Universitária, incluindo 

atividades de Nivelamento. 

 

 

CONGRESSO SUSTENTAR  

Congresso que integra ações de todos os cursos sobre o tema educação 

Ambiental, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

RÁDIO UNIENSINO  

Rádio integrante do Curso de Publicidade e Propaganda 

 

FAMÍLIA UNIENSINO  

Encontro promovido no início de cada semestre letivo, com o objetivo de 

apresentar aos familiares dos acadêmicos como é a jornada vivida pelos mesmos para 

que todos estejam engajados na busca da permanência e sucesso do acadêmico. 



 
 

 

 

PROGRAMA DE IDIOMAS UNIENSINO 

Oferecido de forma não gratuita para a comunidade externa e gratuito para os 

tutores e técnicos administrativos, os cursos de idiomas são um diferencial, para 

conhecer novas culturas e candidatar-se as melhores vagas do mercado de trabalho, 

pois o domínio de um idioma estrangeiro, entre eles o inglês, é pré-requisito geral. 

 

 

  



 
 

10 ATENDIMENTOS PRESTADOS PARA A COMUNIDADE 

 

O Centro Universitário se propõe a prestar atendimento à comunidade de 

Curitiba, expandindo suas ações para toda Região Metropolitana através de atividades 

desenvolvidas com o objetivo de interação entre os acadêmicos e a população em geral. 

Todas as atividades, realizadas por alunos, contam com a supervisão, orientação e 

acompanhamento de professores da IES com experiência profissional nas áreas 

específicas de atuação requerida. 

 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA 

 

O Centro Universitário em sua Sede possui a Clínica de Psicologia com sala 

para atendimento ao público em geral, tal como, atendimento a crianças, adolescentes 

e adultos, atendimento em grupos, sala de brinquedos, jogos e ludicidade. A clínica visa 

o atendimento da população local e regional com demandas por atendimento 

psicológico. Inicialmente, pretende-se fazer os atendimentos quando os acadêmicos do 

curso estiverem aptos a desenvolverem suas atividades com a supervisão de professor 

responsável. 

Ainda, como parte das atividades da Clínica de Psicologia, há o Laboratório de 

Avaliação Psicológica. O objetivo é desenvolver as atividades referentes à testagem 

psicológica, e, para tanto, nele estão os materiais como inventários, testes psicológicos 

e instrumentos privativos da psicologia. O acesso a estes instrumentos será restrito aos 

alunos que estiverem matriculados nas disciplinas correlatas aos materiais. Dentre os 

materiais, estão algumas testagens como: Teste Bender, BPR-5, Pfister, BFP, G36, 

WISC IV e WAIS III, Zulliger, IFP II, IHS, DFH, entre outros a serem usados durante o 

curso e atendimentos.  

 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

O Núcleo de Prática Jurídica, implementado no ano de 2021, quando da 

necessidade para a Prática Jurídica do Curso de Direito, visa preparar o acadêmico para 

o atendimento jurídico, através de integral formação jurídica, política, social e 



 
 

humanística, baseada em atuação efetiva nos âmbitos do ensino e extensão. Envolve 

acadêmicos de Direito desde os primeiros anos do curso. 

Inicialmente, saliente-se que o estágio no Núcleo de Prática Jurídica é prática 

obrigatória apenas para os acadêmicos interessados em participar do projeto, não 

devendo ser confundido com o Estágio Curricular Supervisionado, este sim de caráter 

obrigatório e imprescindível à formação de todos os estudantes do curso. 

Esta etapa prioriza a captação, coletivização e orientação em experiências 

práticas de estágios em ONG'S, movimentos sociais e instituições públicas atuantes na 

área de Assessoria Jurídica voltada aos Direitos Humanos, bem como tem o objetivo de 

suprir a carência de operadores jurídicos especializados neste campo, possibilitando 

ganho crescente às entidades envolvidas no projeto, tanto em termos quantitativos, 

quanto qualitativos. 

O estágio obrigatório é coordenado por professores-orientadores e serão 

contratados advogados-orientadores que serão os responsáveis formais pelos 

eventuais ajuizamentos encaminhados pelos estudantes. O Núcleo de Prática Jurídica 

está adaptado para atender os acadêmicos em estágio obrigatório. Na medida da 

necessidade e do interesse na participação do Núcleo, o rol de profissionais e de 

acadêmicos serão agregados ao Núcleo de Prática Jurídica. 

 

CLÍNICA DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

A Clínica de Estética e Cosmética da UniEnsino trabalha com atendimento a 

comunidade externa e propicia atividades práticas para as ações de ensaio sobre a 

profissão. Na clínica, o acadêmico coloca em prática o aprendizado teórico sobre as 

ações do futuro profissional de Estética e Cosmética, dentre elas executa ações para 

promoção, prevenção e recuperação da pele, avalia e identifica as principais disfunções 

estéticas faciais, corporais e capilares, atua no segmento da beleza e imagem pessoal 

e na aplicação adequada de técnicas e terapias voltadas ao segmento da estética. Além 

destas atividades, o profissional pode atuar no pré e pós-operatório de cirurgias 

plásticas, atendimento em SPAs, salões de beleza e espaços em hotéis que oferecem 

serviços estéticos.  

 



 
 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

 

O Colegiado do curso de Fisioterapia elaborou e o Consepe aprovou o 

Regulamento sobre a estruturação, utilização e operacionalização da Clínica Escola de 

Fisioterapia do Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná- 

UniEnsino. A Clínica Escola de Fisioterapia da UNIENSINO está vinculada ao curso de 

Fisioterapia, com o objetivo de promover práticas de Estágios Curriculares, com 

atendimentos em Fisioterapia nas diversas áreas.  

As práticas desenvolvidas na clínica escola demandam a realização de 

avaliações, intervenções e reflexões em processos fisioterapêuticos; visando o avanço 

do conhecimento científico, a formação dos alunos e o atendimento às necessidades da 

comunidade na Reabilitação Funcional e na promoção da qualidade de vida.  

 

 



 
 

11 HOMENAGENS RECEBIDAS 

 

 

Homenagem da Câmara Municipal para a UniEnsino 

 

Prêmio Professor João Crisóstomo Arns 

 

Homenagem da Assembleia Legislativa para a UniEnsino 

 

SELO DE QUALIDADE – INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RESPONSSÁVEL 

     

Todo ano a UniEnsino recebe o selo de qualidade   



 
 

12 ANEXOS ALGUNS EVENTOS DA UNIENSINO 

 

CURSOS DE EXTENSÃO – ENCONTROS - PALESTRAS 

 

    

 

      

      

 

 



 
 

CONGRESSO SUSTENTAR 

       

 

 

ATIVIDADES DO CEPEUN 

 

      

 

 

           



 
 

              

    

 

CAMPANHAS 

 

Campanha Solidária da Páscoa 

  

 

Evento tira dúvidas imposto de renda 2017 



 
 

 

Paz no Trânsito - Parceria firmada para a Paz no Trânsito  

 

Ação Social  

   

Show de Profissões 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

VISITA TÉCNICA 

 

  

     

 



 
 

PESQUISAS QUE RESULTARAM EM CRIAÇÕES  

               

Projeto de Ar condicionado ecológico 

 

 

Impressora 3D 

    

Robô de Batalha 

       



 
 

 

GRUPOS UNIENSINO 

   

  

   

 

           



 
 

 

SOU + UNIENSINO  

 

Os ingressantes recebem as boas vindas da Direção e Coordenação em seu primeiro 

dia aula, são feitas visitas orientadas em todos os setores da Instituição, para melhor 

ambientação e também são oferecidos cursos de nivelamentos e instruções para 

utilização da plataforma da Instituição e suas regulamentações.  

 

• Recepção de calouros 

  

 

• Visitas orientadas na Instituição 

         

 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES TTUTORIA E TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivo da Política Institucional de Capacitação: Preparar docentes, tutores e técnicos 

Administrativos para o bom desempenho das atividades na UniEnsino; 



 
 

   

   

O Curso de Brigada de Incêndio, para a Capacitação dos Funcionários. 
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