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1. Caracterização da Unioeste  

 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) possui campi em 

Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Conta 

1.215 docentes, sendo 59 pós-doutores, 467 doutores, 505 mestres, 146 especialistas e 

38 graduados, e 1.230 agentes universitários. A UNIOESTE possui 32 cursos de 

graduação regulares, 68 turmas de graduação com 9.386 alunos, 23 cursos de pós-

graduação Stricto Sensu (sendo 19 mestrados e 4 doutorados) com 682 alunos e 32 

cursos de pós-graduação Lato Sensu com 810 alunos. 

O campus de Cascavel disponibiliza vagas para os seguintes cursos de graduação: 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Medicina, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências da Computação, 

Engenharia Civil, Matemática, Letras (Português/Espanhol/Italiano/Inglês), Pedagogia, 

Pedagogia para Educadores do campo e Licenciatura em Educação do Campo. 

 

2. Os cursos de Licenciatura no campus de Cascavel    

 

O Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês/Espanhol/Italiano e 

Respectivas Literaturas tem como 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.  
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  Coordenadora do Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino (NUFOPE) na UNIOESTE, campus 

de Cascavel, Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), 

financiado pela CAPES, na UNIOESTE e professora adjunta de língua espanhola e prática de ensino na 

UNIOESTE. 



O Curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE está prestes a completar 

40 anos em 2012. O Curso tem como objetivo geral formar um profissional habilitado 

para a docência, com foco principal na Educação Básica, mas que também possa atuar 

no ensino superior, com competência técnica, política, didático-pedagógica e 

comprometido com a busca de respostas aos desafios e problemas existentes em nossas 

escolas, e que saiba lidar com os perfis individuais dos alunos de ensino fundamental, 

Médio e superior, com uma visão geral dos outros campos do saber, considerando os 

aspectos culturais, sociais, políticos e históricos. 

O Curso de Pedagogia para Educadores do campo, iniciado em 2009, possui 35 

alunos, com duração de 4 anos e Regime de Alternância –oito etapas de Tempo 

Universidade e oito etapas de Tempo Comunidade. É parte do Programa de Educação 

para Reforma Agrária – PRONERA – do Instituto Nacional de Descolonização e 

Reforma Agrária – INCRA, por isso, os estudantes são oriundos do campo onde vivem, 

trabalham e possuem vínculos orgânicos a Movimentos Sociais Populares do Campo, 

sobretudo de luta pela Reforma Agrária e há presença efetiva dos Movimentos Sociais 

Populares do Campo 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo, iniciado em 2010 e com 

duração de 4 anos em Regime de Alternância – Tempo Universidade e Tempo 

Comunidade – curso presencial. Curso é parte do Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO  da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI do Ministério 

da Educação – MEC. O financiamento é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação – FNDE por meio de convênio. Os 51 estudantes do curso são oriundos do 

campo onde vivem, trabalham e possuem vínculos orgânicos a Movimentos Sociais 

Populares do Campo, sobretudo de luta pela Reforma Agrária, sendo originários de seis 

estados federados: PR, SC, RS, TO, MS e ES. 

O curso de Enfermagem existe na Unioeste desde 1978. 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. 

O curso de Pedagogia forma 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 e  Pedagogo articulador do 

trabalho pedagógico, que atue, também, na Administração Escolar, Orientação 

Educacional, Supervisão Escolar e Coordenação Pedagógica. 

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.  

 

3. Fragilidades na formação de professores  

 

As principais fragilidades detectadas se relacionam 

 à evasão. Por um lado, temos cursos como o de Licenciatura em Matemática que 

possui duas características atrativas aos ingressantes na universidade: baixa 

concorrência no vestibular e a oferta no turno noturno. Consequentemente, 

muitos ingressantes no curso têm problemas com conceitos básicos da 

Matemática e ao longo do curso vão encontrando dificuldades para acompanhar 

o ritmo das aulas e por conta do trabalho (a maioria dos alunos trabalham o dia 

todo) não tem tempo para se dedicar aos estudos. Esses dois fatores acabam 

levando muitos alunos a desistirem do curso. Por outro lado, nos cursos diurnos 

também há evasão, seja pela dificuldade que o aluno apresenta com as 

disciplinas por sua formação inicial possuir lacunas, pelo fato de nem sempre a 

carreira escolhida ser a que realmente gostaria de cursar ou pela questão 

financeira (necessidade de trabalhar nesse horário); 

 à formação básica e condição financeira dos estudantes que ingressam nos 

cursos de licenciatura; 



 à infraestrutura (falta de R.U, de alojamento, espaço para profº realizar pesquisa 

e orientação dentro da universidade); 

 aos recursos de convênios; 

 a necessidades de mais concursos para docentes; 

 à falta de vínculo estabelecido previamente, contínuo e permanente com escolas 

de ensino fundamental e médio para realização dos estágios supervisionados. 

 

4. Desafios 

 

Os principais desafios enfrentados se referem: 

 

 ao rompimento da dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos 

específicos e da dicotomia entre teoria e prática; 

 à busca da verticalização dos cursos, além do planejamento de suas estratégias 

vinculadas à capacitação de seu corpo docente e da convergência das pesquisas 

desenvolvidas pelos docentes a ele vinculados;  

 ao fortalecimento de pesquisas e cursos de pós-graduação lato- sensu e stricto-

sensu; 

 à valorização da formação do licenciado assegurando-lhe segurança e domínio de 

conteúdos, ampliando seu acervo de opções técnicas e metodológicas;  

 à intensificação do contato entre a Educação Básica e o Ensino Superior; 

 à estrutura de alojamento estudantil – moradia; 

 à falta de Restaurante Universitário; 

 à efetivação da Ciranda Infantil e necessidade de sensibilizar a comunidade 

acadêmica e institucional para esta demanda; 

 à garantia de acesso dos camponeses ao Ensino Superior Público e em Regime de 

Alternância – condição desses sujeitos se graduarem e sensibilização da comunidade 

acadêmica para tal direito; 

 ao amplo debate com as redes da Educação Básica e Comunidades Camponesas 

sobre necessidades e possibilidades da Educação do Campo no Paraná, 

particularmente na região Oeste e Sudoeste; 

 à elaboração de projetos institucionais interdisciplinares; 



 à integração de pesquisa e ensino; 

 à divulgação ampla do PIBID para as escola-campo; 

 à criação de projetos de ensino que atendam alunos com dificuldade de 

aprendizagem;  

 à alta evasão nos primeiros anos do curso. Esta  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. 

Ainda no âmbito específico dos acadêmicos seria necessário um acompanhamento 

mais próximo de alunos que sinalizam a saída do curso, para o melhor conhecimento 

da profissão e verificação das dificuldades enfrentadas por esses alunos; 

 à ampliação do número de bolsas de Iniciação Científica, de projetos de extensão e 

de ensino, com vistas à melhoria da qualidade na formação dos alunos; 

 à valorização da pesquisa ora realizada e possibilitar a transposição do 

conhecimento por ela gerado por meio dos projetos de iniciação à pesquisa e à 

docência e também através da produção de material bibliográficos em linguagem 

mais acessível,  monografias  e artigos; 

 à constituição do Curso Regular para formação de Educadores do Campo na 

UNIOESTE, estruturado no regime de alternância e com pleno financiamento do 

governo do estado do Paraná;  

 à inserção de componente curricular relacionado à Educação do Campo nos demais 

cursos de licenciatura oferecidos pela universidade; 

 aos Programas de Formação Continuada para Educadores das Escolas do Campo; 

 à inserção das demandas da Educação do Campo nos programas de extensão e 

pesquisa da universidade; 

  ao desenvolvimento de projetos nas escolas e fortalecimento do vínculo entre escola 

e universidade. 

 ao rompimento da estruturação do currículo por disciplinas fragmentadas, que 

ignoram possibilidades de composição interdisciplinar por áreas de conhecimento; 

 à adoção de novas tecnologias de informação e comunicação no ensino. 

 Ao aumento da diversidade humana com ampliação do acesso. 

 

5. Possibilidades/ avanços  no Ensino: 



 

Consideramos como possibilidades o trabalho que vem sendo realizado no 

enfrentamento das fragilidades e fortalecimento do Curso frente aos desafios que se 

apresentam podemos destacar: 

 Reestruturação dos Projetos Político-Pedagógico (PPP) dos cursos, tornando o 

curso mais flexível pela quebra de Pré-requisitos para cursar algumas disciplinas, 

inserindo disciplinas optativas, entre outras iniciativas; 

• Programa de consolidação das licenciaturas – Prodocência;  

 Programa Institucional de Iniciação à Docência PIBID. É um programa, 

financiado pela CAPES, que tem por finalidade apoiar a iniciação à docência de 

estudantes de Licenciaturas no âmbito do Ensino Superior, colaborando na formação de 

docentes para o ensino básico, valorizando o magistério e contribuir para a elevação do 

padrão de qualidade da Educação Básica Brasileira. O PIBID- UNIOESTE atualmente 

envolve 15 cursos de licenciatura distribuídos nos 5 campus da UNIOESTE, 31 escolas 

e um total de 255 bolsistas. Os cursos que iniciaram o PIBID em 2009 foram: Filosofia 

e Ciências Sociais de Toledo e Ciências Biológicas, Letras (Espanhol), Matemática e 

Pedagogia de Cascavel. Em 2011 iniciaram suas atividades no PIBID os cursos de 

Letras (Língua Portuguesa) e Enfermagem em Cascavel, Geografia em Francisco 

Beltrão, Matemática em Foz do Iguaçu, Química em Toledo; História, Educação física, 

Geografia e Letras (Língua Portuguesa) em Marechal Cândido Rondon.  Cada 

subprojeto tem duração, inicialmente, de 24 meses, com possibilidade de continuação 

após esse período;  

 Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. Contempla professores 

efetivos há pelo menos 3 anos nas escolas. Inscrição pela Plataforma Freire. Quem não 

tem formação em curso superior faz a 1ª licenciatura em 4 anos (pedagogia), quem tem 

bacharelado faz  formação pedagógica em 1 ano e meio (pedagogia) e quem tem 

formação superior mas atua fora da área faz a 2ª licenciatura em 2 anos (ciências 

biológicas, filosofia e ciências sociais); 

• Programa de Educação Tutorial – PET. O programa conta com um profº tutor e 

12 bolsistas em cada projeto que abarca ensino, pesquisa e extensão. Atualmente há 5 na  

Unioeste (química, filosofia, serviço social, ciência da computação e agronomia);  



• PROMAT. Esse projeto do colegiado de Matemática apresenta três fases. A 

primeira composta de curso de matemática e reforço de conteúdos preparatórios ao 

Vestibular está direcionada aos alunos de 3ª série do Ensino Médio de todas as escolas 

públicas do Núcleo Regional de Cascavel. A segunda fase relacionada ao apoio aos 

ingressantes, atuando como um estímulo à permanência no curso. A terceira fase trata 

de particularidades do curso de Matemática e estuda possibilidades alternativas de 

ingresso no concurso vestibular. As duas últimas fases, embora elaboradas, ainda não 

puderem ser implementadas; 

 Programa de formação continuada de professores da educação básica- PROFIC. 

Realiza ações de formação continuada de professores em articulação com as secretarias 

municipais de educação dos municípios que integram a Associação dos Municípios do 

Oeste do Paraná (AMOP) e Núcleos Regionais de Educação da região Oeste e Sudoeste 

do Paraná; 

•  Monitorias de disciplinas; 

• Monitorias Remuneradas Específicas Para Acompanhamento De Acadêmicos 

Indígenas; 

• Regime de alternância como possibilidade da inserção dos camponeses no 

Ensino Superior; 

• 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.  

 

6. Possibilidades/ avanços na Extensão: 

 

 Programa Universidade sem Fronteiras (USF) nas licenciaturas de Pedagogia, 

Letras, Biologia e Matemática;  

 Orientação de professores da Educação Básica no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE); 

 Programa de Extensão Universitária (PROEXT); 

  Cursos de línguas estrangeiras para a comunidade oferecidos pelo Programa de 

Ensino de Línguas (PEL); 



 Programa de Ensino de Literatura e Cultura (PELCA); 

 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 

Pesquisa e em Atividades de Extensão; 

 Pré-vestibular gratuito para a comunidade.  

 

7. Possibilidades/ avanços  na Pesquisa: 

 

 Programa Observatório da Educação; 

 Programa de Iniciação à Científica (PIBIC / PICV); 

 Programa de Iniciação à Científica Júnior (PIBICJr.) com bolsa para alunos da 

Educação Básica; 

 Programa de Apoio a Ações Afirmativas para Inclusão Social em Atividades de 

Pesquisa;  

 Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBIT). 

 

8. Outras possibilidades/ avanços: 

 

 Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino (NUFOPE) - Programa de 

Consolidação das Licenciaturas que visa ampliar a qualidade das ações voltadas 

à formação de professores e possibilitar a integração dos diversos cursos de 

licenciatura da UNIOESTE de modo a criar mecanismos para promover um 

diálogo permanente com as Instituições de Educação Básica na busca de subsídios 

de análise, reflexão e (re)construção do processo de formação de professores na 

Universidade, estabelecendo vínculos entre a formação inicial e continuada; 

 Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI) - É um órgão de apoio à formação 

continuada, à realização de eventos, projetos e iniciativas desencadeadas pelos 

docentes, colegiados e centros da universidade, além de articular-se à pesquisa e à 

graduação; 



 .Programa de Educação Especial (PEE) - atua na assessoria de planejamento e 

execução de projetos de formação continuada de professores na Educação 

Especial, desenvolvidas para a comunidade interna e externa; 

 .Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT; 

 Realização anual do Fórum das Licenciaturas da Unioeste; 

 Realização do I e II SERPROF - Seminário de Formação Continuada de 

Professores e Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas. 

(AMOP/UNIOESTE). 

 

9. Considerações finais 

 

A Unioeste vem desenvolvendo vários projetos e programas que contribuem para 

melhorar a qualidade do ensino e para a permanência dos acadêmicos nos cursos de 

graduação, mas como aponta a Fundação Carlos Chagas (2009), para se criarem 

condições atrativas para docência são necessários: salários iniciais mais altos, bons 

planos de carreira, melhores condições de trabalho, formação focada na realidade da 

sala de aula, valorização da formação profissional, melhor formação inicial, regate do 

valor do professor na sociedade e o tratamento do professor como profissional. 

 


