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Unioeste 

 

• CINCO CAMPI  

• 32 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

• 68 TURMAS DE GRADUAÇÃO 

 

• 22 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - Stricto sensu 

• 19 Mestrados 

• 4 Doutorados 

 

• 32 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – Lato sensu 

 

• HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

• REITORIA 



Unioeste 

• 9.386 ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

• 810 ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (L. SENSU) 

• 682 ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (S. SENSU) 

 

• 1.215 DOCENTES 

• 38 GRADUADOS 

• 146 ESPECIALISTAS 

• 505 MESTRES 

• 467 DOUTORES 

• 59 PÓS-DOUTORES 

 

• 1.230 AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

                                                               (dados de out. 2011) 



Unioeste – Campus Cascavel 

CCBS 
C. Biológicas – L, B, M 

Enfermagem- L 

Fisioterapia 

Odontologia 

Cons. Man. Rec. Nat. – M 

 

CCMF 
Farmácia 

Medicina 

 

CCSA 
Administração 

C. Contábeis 

C. Econômicas 

CCET 
C. Computação 

Eng. Agrícola – M, D 

Eng. Civil 

Matemática - L 

Energia Agricultura - M 

 

CECA 
Letras (Por/Esp/Ita/Ing) – L, M, 

D  

Pedagogia – L / Educação – M 

Pedagogia para Educadores do 

campo _L 

Licenciatura em Educação do 

Campo –L 

  



Letras 

• Português/Inglês/Espanhol/Italiano e 
Respectivas Literaturas. 

 

• Objetivo formar um profissional da área de 
Letras apto a atuar no Ensino Fundamental 
e Médio, nas áreas de Língua Portuguesa, 
Literatura, Língua Espanhola e suas 
Literaturas, Língua Inglesa e Literaturas e 
Língua Italiana e Literatura.  
 



Matemática 

• Objetivo geral formar um profissional 
habilitado para a docência, com foco 
principal na Educação Básica, mas que 
também possa atuar no ensino superior.  



Pedagogia para Educadores do 

Campo 
Duração de 4 anos e Regime de Alternância  em 

Tempo Universidade e Tempo Comunidade.  

 

É parte do Programa de Educação para Reforma 

Agrária – PRONERA – do Instituto Nacional de 

Descolonização e Reforma Agrária – INCRA. 

 

Os estudantes são oriundos do campo onde vivem, 

trabalham e possuem vínculos orgânicos a 

Movimentos Sociais Populares do Campo. 



Licenciatura em Educação do 

Campo 
Duração de 4 anos em Regime de Alternância – Tempo 

Universidade e Tempo Comunidade.  

 

É parte do Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão do MEC. O financiamento é feito pelo FNDE. 

 

Os estudantes são oriundos do campo onde vivem, 

trabalham e possuem vínculos orgânicos a Movimentos 

Sociais Populares do Campo. 
 



Pedagogia 

Pedagogo para atuar no ensino, na organização e gestão 

de sistemas, unidades e projetos educacionais e na 

produção e socialização do conhecimento, em diversas 

áreas da educação, tendo a docência como base de sua 

formação e identidade profissionais; 

 

Pedagogo docente para o ensino na Educação Infantil e 

Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 

 

Pedagogo, articulador do trabalho pedagógico, que atue, 

também, na Administração Escolar, Orientação 

Educacional, Supervisão Escolar e Coordenação 

Pedagógica. 
 



Enfermagem 
•O curso de enfermagem desempenha na licenciatura 

atividades nas escolas de ensino fundamental e médio nas 

quais o foco é a educação em saúde; 

•No ensino técnico profissionalizante de enfermagem em que 

o foco é o desempenho da docência.  

•Os alunos desenvolvem práticas educativas em instituições 

de saúde com profissionais já atuantes na perspectiva da 

educação/formação continuada. 

•A presença do licenciando em enfermagem no ambiente 

escolar possibilita a articulação da prática educativa na 

formação do enfermeiro, possibilitando a troca de 

competências e habilidades com os professores da educação 

fundamental nos assuntos ou temas relacionados a área da 

saúde que permeiam a formação do cidadão. 

 

 



Ciências Biológicas 

O curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

têm se articulado com as novas propostas que 

buscam uma integração maior entre os 

conteúdos biológicos, didático-pedagógicos e 

a prática de ensino. 



Fragilidades 
•Evasão dos estudantes; 

•Formação básica e condição financeira dos 

estudantes que ingressam nos cursos de 

licenciatura; 

•Infraestrutura (falta de R.U, de alojamento, espaço 

para profº realizar pesquisa e orientação dentro da 

universidade); 

•Recursos de convênios; 

•Necessidades de mais concursos; 

•Falta de vínculo estabelecido previamente, 

contínuo e permanente com escolas de ensino 

fundamental e médio. 

 



Desafios 

• Para o ensino médio: Construção de uma 

nova organização curricular inovadora e 

flexível, com itinerários diversificados, que 

fomente as bases para uma nova escola de 

Ensino Médio;  

• Para universidade: Rompimento da 

estruturação do currículo por disciplinas 

fragmentadas, que ignoram possibilidades 

de composição interdisciplinar por áreas de 

conhecimento;  

 



Desafios 
• Elevação da permanência e conclusão;  

• Rompimento entre conhecimentos 

pedagógicos e conhecimentos específicos e 

entre teoria e prática; 

• Fortalecimento de pesquisas e cursos de 

pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu. 

• À intensificação da inter-relação entre a 

Educação Básica e o Ensino Superior; 

• Cursos de Licenciaturs especiais – regime 

de alternância 

 



Desafios 

-Adoção de novas tecnologias de informação 

e comunicação no ensino. 

-Aumento da diversidade humana com 

ampliação do acesso. 

-Valorização da produção de conhecimentos. 

-Necessidade de modernização de técnicas e 

materiais de ensino-aprendizagem; 

- Interlocução entre a UNIOESTE,  o NRE e 

SEMED.  



Desafios 

• ampliação do número de bolsas para os 

acadêmicos das licenciaturas dos cinco 

campi; 

• elaboração de projetos institucionais 

interdisciplinares; 

• integração de pesquisa e ensino; 

• divulgação ampla do PIBID para as escola-

campo; 

 

 



Desafios 
• criar projetos de ensino que atendam 

alunos com dificuldade de aprendizagem.  

• a alta evasão nos primeiros anos do curso 

poderia ser diminuída com melhor 

informação sobre o campo de trabalho e os 

cursos existentes na universidade para o 

público em geral, para uma escolha mais 

consciente do curso pelos vestibulandos.  

• acompanhamento mais próximo de alunos 

que sinalizam a saída do curso. 

 



 

Desafios – Políticas Públicas 
(que não sejam de gestão, mas para todos os niveis de ensino) 

Democratização do acesso e flexibilização de 

modelos de formação; 

 

Elevação da qualidade e avaliação;  

 

Compromisso social e inovação; 

 

Sistema Nacional de Educação. (Integrado nas 

diferentes esferas do ensino superior. Não há 

discussão  dos cursos que estão sendo abertos nem 

onde) 



Possibilidades / avanços 

• Reestruturação dos Projetos Políticos 

Pedagógicos; 

• Projetos de ensino; 

• Projetos de pesquisa; 

• Projetos de extensão; 

• Formação continuada; 

• Ampliação de vagas em cursos de 

graduação. 

 



Possibilidades/ avanços - Ensino 
• Programa de consolidação das licenciaturas – 

Prodocência;  

• Programa Institucional de Iniciação à Docência 

PIBID; 

• Plano Nacional de Formação de Professores - 

PARFOR; 

• Programa de Educação Tutorial – PET; 

• PROMAT ; 

• Programa de formação continuada de professores 

da educação básica- PROFIC  



• Monitorias de disciplinas/específicas; 

• Seminário de Educação Especial; 

• 40% das vagas destinadas a estudantes que 

cursaram desde  o 5º ano do ensino 

fundamental até o 3º ano do ensino médio 

em escolas publicas. 

• 6 vagas anuais para indígenas em cada  

universidades estadual do Paraná.  

 



Possibilidades/ avanços - 

Extensão 
• Programa Universidade sem Fronteiras -

USF; 

• Programa de Desenvolvimento 

Educacional -PDE; 

• Programa de Extensão Universitária -

PROEXT; 

• Programa de Ensino de Línguas - PEL; 

• Programa de Ensino de Literatura e Cultura 

- PELCA; 



Possibilidades/ avanços - 

Extensão 

• Tradutório; 

• Cursos de formação continuada para 

professores da rede municipal e estadual de 

ensino; 

• Programa de Apoio a Ações Afirmativas 

para Inclusão Social em Atividades de 

Extensão; 

• Pré-vestibular comunitário.  

 



Possibilidades/ avanços - 

Pesquisa 
• Programa Observatório da Educação; 

• Programa de Iniciação Científica; 

• Programa de Iniciação Científica Júnior; 

• Programa de Apoio a Ações Afirmativas 

para Inclusão Social em Atividades de 

Pesquisa;  

• Programa Institucional de Bolsas em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 



Outras possibilidades/ avanços 

• Núcleo de Estudos Interdisciplinares – 

NEI; 

• Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT; 

• Núcleo de Formação Docente e Prática de 

Ensino – NUFOPE; 

• Programa de Educação Especial– PEE; 

• Fórum das Licencituras; 

• Evento Ser Prof 

 



Evolução das IES no País 
(dados do INEP, 2009) 



Evolução das matrículas no País 



Licenciaturas: matriculas e 

concluintes no País (em redução) 

1.248.404 1.234.789 1.190.882 1.147.899 
978.061 

257.053 235.393 231.231 227.131 

188.807 

2005 2006 2007 2008 2009

Licenciaturas: Matrículas e Concluintes

Concluintes

Matrículas



• No último vestibular da Unioeste: 

• Carreira mais concorrida – medicina – 55 

candidatos/vaga 

• Menos concorridas- Licenciaturas – de 1 a 

3 candidato/ vaga 



Fragilidades - Docência 
Fatores negativos   - Fundação Carlos Chagas) 

 



Condições atrativas para 

Docência 
Salários iniciais mais altos. 

Bons planos de carreira. 

Melhores condições de trabalho.  

Formação focada na realidade da sala de aula. 

Valorizar formação profissional.  

Melhorar formação inicial. 

Resgatar na sociedade o valor do professor. 

Tratar professor como profissional. 
Fonte: FCC (2009) 


