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MISSÃO
Formar profissionais
com excelência técnica
e consciência social
crítica, produzir e difundir
conhecimento contribuindo
para o desenvolvimento da
região.

VISÃO
Consolidar-se como
universidade comunitária,
pública não-estatal,
filantrópica referenciada pela
excelência de suas ações e
integrada ao processo de
desenvolvimento da região
em que atua.
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CONSOLIDAR
E AVANÇAR
Fortalecer o
pertencimento
Desenvolver as
capacidades
Valorizar as
iniciativas
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Apresentação

O presente relatório tem como propósito apre-

educação superior e com a clareza de que as

sentar às comunidades acadêmica e regional

instituições comunitárias continuariam a so-

a síntese das principais ações desenvolvidas

frer mudanças seja pela expansão do ensino

pela equipe que conduziu a Unijuí na gestão

gratuito ou pelo aumento no número de insti-

2017/2019: Cátia Maria Nehring - Reitora; Cristi-

WXL©·HV SULYDGDV FRP ȴQV OXFUDWLYRV R JUXSR

na Eliza Pozzobon - Vice-Reitora de Graduação;

gestor envidou todos os esforços no sentido de

Fernando Jaime González - Vice-Reitor de Pós-

reposicionar a atuação universitária, passan-

-Graduação, Pesquisa e Extensão; e Dieter Ru-

do a adotar uma postura voltada para uma ges-

gard Siedenberg - Vice-Reitor de Administração.

tão mais estratégica, com um olhar mais atento

Os eixos estruturantes delineados pela equipe

aos resultados de avaliações externas, aos in-

acompanharam a gestão da Universidade desde

vestimentos em pesquisa, a reorganização das

então e destacaram: o Fortalecimento do Per-

atividades de extensão, a constante vigilância

tencimento; o Desenvolvimento das Capacida-

QR SURFHVVR GH UHFXSHUD©¥R ȴQDQFHLUD DO«P

des; e a Valorização das Iniciativas.

de todo um trabalho visando reter e captar estudantes.

“Unijuí: Consolidar e Avançar” foi o mote escolhido pelo grupo, ao constituir, em 2017, a chapa

Para o grupo gestor 2017/2019, na Universida-

que concorreu à eleição da reitoria. Ao adotar

de, a renovação é constante e este movimento

esse lema, o grupo gestor da Universidade re-

ID]HPHUJLUQRYRVGHVDȴRVFXMDVROX©¥RUHTXHU

forçou a ideia de que a Universidade é uma obra

criatividade e inovação para a manutenção de

coletiva em construção, cujo sucesso depende

grandes conquistas no ensino, na pesquisa, na

do trabalho, da dedicação e da competência de

extensão, na cultura e na gestão, promovendo

todos aqueles que a fazem cotidianamente.

a partir destas dimensões, o bem-estar tanto
do público interno quanto externo e a consoli-

0HVPRGLDQWHGHXPFHQ£ULRGHVDȴDGRUSDUDD

dação do projeto institucional histórico.
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Dirigentes

Reitoria
REITORA

Cátia Maria Nehring
VICE-REITORA DE GRADUAÇÃO

Cristina Eliza Pozzobon
VICE-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Fernando Jaime González
VICE-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Dieter Rugard Siedenberg

Pró-Reitores
nomeados
no período

CAMPUS PANAMBI

- Nelson José Thesing / de 01/01/2017 a 31/12/2019
CAMPUS SANTA ROSA

- Ariosto Sparemberger / de 01/01/2017 a 31/11/2019
- Marcos Paulo Scherer / de 11/02/2019 a 31/12/2019
CAMPUS TRÊS PASSOS

- Fátima Marlise Marroni Rosa Lopes / de 01/01/2017 a 31/07/2019
- Emerson Ronei da Cruz / Encarregado do Relacionamento
com a Comunidade / de 25/07/2019 a 31/12/2019
- Sandra Rejane Otonelli / Encarregada dos Serviços
Acadêmicos, Patrimoniais e de Pessoal / de 25/07/2019 a 31/12/2019
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A Instituição

A partir da publicação da Portaria nº 497, em

Ampliando seu campo de atuação, por decisão

28 de junho de 1985 a Unijuí iniciava suas ativi-

do Conselho Federal de Educação, em 1993 a

dades como Instituição de Ensino Superior, na

Unijuí teve seu processo de construção uni-

época denominada de Universidade de Ijuí. Em

versitária marcado pela característica regional

20 de outubro do mesmo ano acontecia a sole-

multicampi, formalizando a constituição dos

QLGDGHRȴFLDOGHLQVWDOD©¥RGD8QLMX¯UHDOL]DGD

campi de Ijuí, Santa Rosa, Panambi e Três Pas-

na Sociedade Ginástica de Ijuí, com a presença

sos. A Unijuí estende-se ainda para a região de

do ministro da educação Marco Maciel. Depo-

DEUDQJ¬QFLDGHWU¬V&RUHGHV 1RURHVWH&RORQLDO

sitária de vasta experiência acadêmica, nas di-

)URQWHLUD1RURHVWHH&HOHLUR RIHUHFHQGRDTXD-

mensões do ensino, da pesquisa e da extensão

lidade que faz da sua marca uma referência em

universitária, comprometida com a produção, a

Educação Superior há mais de seis décadas.

transmissão e a difusão do conhecimento, a Unijuí traz consigo e expressa a marca do pioneiris-

No ano de 2013, a formalização legal do status de

mo que caracteriza a região em que se insere e

Universidade Comunitária foi consolidado com

que constitui o espaço principal e mais direto de

DUHJXOD©¥RSHOD/HLGHGHQRYHPEUR

sua atuação.

GHTXHGLVS·HVREUHDGHȴQL©¥RTXDOLȴFD©¥RSUHUURJDWLYDVHȴQDOLGDGHVGDV,QVWLWXL©·HV

A trajetória pioneira da Unijuí é marcada pelo

Comunitárias de Educação Superior - ICES.

compromisso com a realidade regional, princípio herdado dos Frades Menores Capuchinhos,

Com essa Lei, a Unijuí pôde usufruir

que junto de lideranças regionais buscaram al-

da legalização de seu status de

ternativas para a oferta da Educação Superior

instituição comunitária, a partir de

na região. A instalação da Faculdade de Filoso-

sua Mantenedora, o que de fato o

ȴD&L¬QFLDVH/HWUDVGH,MX¯ )Dȴ HPGHPDU-

é desde sua criação. Neste contexto,

ço de 1957, consolida o empenho e o compro-

cabe ainda o registro de que o Brasil,

PLVVR GR JUXSR LQVWLWXLGRU (P  SRU PHLR

principalmente a região sul do país

GHHVFULWXUDS¼EOLFDRSDWULP¶QLRGD)DȴSDVVD

é a região que possui formalmente

à Fundação de Integração, Desenvolvimento e

constituído este modelo de

Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande

universidade, o que tem sido estratégico

GR6XO )LGHQH TXHKRMH«PDQWHQHGRUDGD8QL-

ao desenvolvimento regional, pois este

juí, reconhecida como universidade desde 28 de

modelo além da preocupação com as

junho de 1985; do Museu Antropológico Diretor

atividades acadêmicas, volta seu foco

3HVWDQD 0$'3 GR&HQWURGH(GXFD©¥R%£VLFD

para o crescimento socioeconômico das

)UDQFLVFR GH $VVLV ()$  H GD 5£GLR (GXFDWLYD

regiões nas quais estão inseridas.

8QLMX¯ 8QLMX¯)0 
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1RTXHGL]UHVSHLWRDVXDDWLYLGDGHȴPD8QLMX¯
mantém, no ano de 2019 em seus quatro campi,
sessenta ofertas de cursos de graduação, sendo
cinquenta e quatro na modalidade presencial e
dezesseis cursos na modalidade a distância. Na
pós-graduação stricto sensu conta com sete cursos de mestrado e quatro cursos de doutorado,
todos autorizados pela CAPES. Ainda, na área
do ensino, oferece cursos de pós-graduação lato
sensuHGHTXDOLȴFD©¥RSURȴVVLRQDOVHQGRTXH
em 2012 iniciou a oferta de cursos de especialização na modalidade EaD.

A modalidade presencial foi
recredenciada pela Portaria nº
521/2012, publicada no Diário Oficial
da União em 10 de maio 2012, quando
foi concluído o processo de Avaliação
Institucional in loco iniciado em
2009, no qual a Universidade obteve
Conceito Institucional 4.
A Universidade foi credenciada
para a oferta da modalidade EaD
pela Portaria do MEC nº 4.418/2004,
publicada no DOU em 04/01/2005. Foi
recredenciada na modalidade EaD,
com conceito 4, pela Portaria MEC nº
325 de 08 de fevereiro de 2019.

Em relação à pesquisa e à extensão, a Unijuí
mantém um fundo institucional para estas atividades, administrado, via editais, pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão com
D SDUWLFLSD©¥R GRV &RPLW¬V &LHQW¯ȴFR H GH ([tensão e Cultura, respectivamente. Ao todo, são
cerca de 100 projetos de pesquisa e de extensão
apoiados pelo fundo institucional. No âmbito da
extensão, os projetos são estruturados a partir
GHFLQFRSURJUDPDVGHȴQLGRVSHOD3RO¯WLFDH'Lretrizes de Extensão da Universidade, a saber:
Educação e Formação de Professores; Direitos
Humanos, Cidadania e Desenvolvimento Social;
Atenção à Saúde; Desenvolvimento Regional e
Sustentabilidade; e Inovação e Tecnologia.
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Mensagem da
Reitoria

A Universidade Regional do Noroeste do Estado

pertencendo os resultados a todos desse grupo,

do Rio Grande do Sul - Unijuí, ao concluir mais

pois conterá um pouco de cada um nas decisões.

três anos de sua história, referentes à gestão
2017/2019, apresenta a sistematização das prin-

Para além do pertencimento marcamos a ne-

cipais atividades do período, demonstrando os

cessidade de desenvolver as capacidades e va-

avanços do seu Projeto Institucional. Neste sen-

lorizar as iniciativas. Se trabalhamos em uma

tido, a apresentação das ações realizadas por

Universidade trabalhamos com sonhos, com

meio do Relatório de Gestão, traduz-se em um

projetos, com dinâmicas que precisam estar

instrumento de prestação de contas e de explici-

sempre se reconstruindo, se reinventando. Para

tação do trabalho realizado no decorrer destes

isso ocorrer precisamos efetivamente que todas

três últimos anos.

as capacidades dos implicados sejam de fato
potencializadas e suas iniciativas valorizadas a

A presente sistematização aponta que a Univer-

partir do projeto institucional.

sidade movimentou-se muito neste período de
três anos a partir da implicação no fazer de to-

A universidade, como o próprio nome indica é

dos os sujeitos que a constituem, quais sejam:

universal, diversa. Ao longo de sua evolução, a

estudantes, professores e técnicos, sempre mui-

Universidade vem sendo organizada em áreas

to comprometidos e representados no seu pro-

de conhecimento, aprofundando suas especiali-

jeto institucional. É neste sentido, que em nossa

]D©·HVFLHQW¯ȴFDVHSURȴVVLRQDLVLVVRTXHJHUD

proposta de trabalho, o pertencimento recebeu

avanços. Por outro lado, muitos fenômenos são,

destaque como condição para gestar a IES neste

pela sua própria natureza, interdisciplinares ou

período. A ideia defendida de “pertencimento”

mesmo transdisciplinares. Assim, eles só podem

é que precisamos nos sentir como pertencentes

ser compreendidos pela combinação de diferen-

ao projeto da Fidene/Unijuí e ao mesmo tempo

tes saberes. Torna-se, pois, fundamental refor-

sentir que a Fidene/Unijuí nos pertence, e que

çar a interação dos conhecimentos disciplinares

assim acreditamos que podemos interferir e

e especializados, para que a ciência, a técnica e

que vale a pena interferir na rotina e nos seus

D FDSDFLWD©¥R SURȴVVLRQDO VHMDP DGHTXDGDV ¢

rumos.

solução dos problemas concretos e que haja, ao
mesmo tempo, compromisso social e político.

Por outro lado, esse sentimento de pertencimento tem relação com a noção de participação. Na

Como espaço livre e democrático e com áreas de

medida em que o grupo se sente ator da ação em

saberes especializados, a Universidade precisa

curso, o que for sendo construído de forma par-

conviver com todas as diferenças. É preciso tra-

ticipativa desenvolverá a co-responsabilidade,

tar as diferenças com compreensão e não ape-
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nas com tolerância e isso só ocorre pelo diálogo

sido transformados em conhecimentos técnicos

argumentativo. Há, efetivamente, a necessidade

e tecnológicos. Ciência e tecnologia têm sido a

GHXPDD©¥RDȴUPDWLYDGHWRGRVTXDQWR¢SUR-

alavanca do crescimento e da competição. No

teção da diversidade, seja ela cultural, étnica,

entanto, além de crescer e competir, uma socie-

política ou de qualquer outra natureza. Para

dade precisa inovar socialmente. Assim, além de

tanto, uma delicada operação tem que ser rea-

inovação tecnológica, a ciência precisa introdu-

lizada cotidianamente: a Universidade precisa

zir, de forma explícita, a inovação social. A ciên-

conviver com a diversidade, como condição de

cia e a técnica precisam ter um compromisso so-

sua existência.

cial na melhoria efetiva da condição humana e
estes pontos foram sem dúvida um compromis-

0DLV GR TXH QXQFD RV DYDQ©RV FLHQW¯ȴFRV W¬P

so ativo da gestão que ora encerra o mandato.
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Os eixos norteadores
da gestão

I - Fortalecer o pertencimento
A manutenção do caráter de
instituição comunitária e regional
comprometida com os diferentes
protagonistas envolvidos no
desenvolvimento do território

tou, pela implantação do ensino superior, a quaOLȴFD©¥RGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDDVP¼OWLSODV
atividades do desenvolvimento.
Ao optar pelo caráter de Universidade Comunitária, a Instituição precisa estar em constante
renovação do seu fazer a partir do amplo debate com a comunidade acadêmica e, também,

Mesmo antes de constituir-se efetivamente em

sempre muito articulada com a comunidade lo-

Universidade, através do reconhecimento, a

cal e regional.

Fidene/Unijuí fez desta opção o referencial primeiro de seu projeto. Esta condição já se fazia

Com sede em Ijuí, a Fidene/Unijuí situa-se na Re-

presente quando da implantação da educação

gião Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

superior na Região Noroeste do Rio Grande do

$LQȵX¬QFLDPDLVGLUHWDGD8QLYHUVLGDGHG£VH

Sul, ainda na década de 50, em que, num proces-

sobretudo, em 53 municípios, efetivando seu

so de constante e progressiva inserção no con-

compromisso com a universalidade do saber.

texto e na vida multifacetada da comunidade

Assim, outra marca de sua história é a inserção

local e regional a que se destinou servir inten-

HVSHF¯ȴFDQDUHDOLGDGHHRFRPSURPLVVRVRFLDO
estando permanentemente aberta às necessidades e demandas dos variados segmentos da

Ǟȁ˜ɐƺȁƧǞƊ

UHJL¥R H DRV GHVDȴRV GH VHX GHVHQYROYLPHQWR

ǿƊǞȺƮǞȲƵɈƊƮƊ

global. Por isso, a Unijuí é uma universidade

ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵƮƋٌ

que construiu a si mesma em crescente envolvi-

ȺƵةȺȌƦȲƵɈɐƮȌةƵǿ

mento com o processo histórico-social concreto

׃ׅǿɐȁǞƧǠȯǞȌȺة

da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul. Essa inserção e vivência confere um caráter

ƵǏƵɈǞɨƊȁƮȌȺƵɐ

comunitário peculiar a suas políticas e ativida-

ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȺȌƧȌǿ

des, constituindo-se em serviço público de fato,

ƊɐȁǞɨƵȲȺƊǶǞƮƊƮƵ

embora de direito não seja uma universidade

ƮȌȺƊƦƵȲخ

estatal.
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A Universidade evoluiu na perspectiva da uni-

desenvolvimento.

versalidade do conhecimento e da articulação
com o desenvolvimento regional, razão pela

Atenta à realidade mutante e aos avanços nas

qual a Instituição assume novos e maiores de-

diferentes áreas do saber, a Universidade tem

VDȴRVSDUDDWHQGHU¢VQHFHVVLGDGHVGDSRSXOD-

compromisso com a atualização e a contínua

ção regional, reestruturando-se para o futuro.

superação de si própria, quer por dinamismo

As perspectivas da Universidade brotam de sua

LQWHUQR TXHU SHOD DEHUWXUD DR ȵX[R GR LQWHU-

própria história e de seu projeto, dinamizado

câmbio constante com outras universidades e

pelo fazer-se na complexidade dos apelos e dos

LQVWLWXL©·HVFLHQW¯ȴFDVW«FQLFDVHFXOWXUDLV

GHVDȴRV
A Universidade tem igualmente a responsabiSua identidade e seu compromisso histórico-

lidade intransferível de participar ativamen-

-cultural exigem-lhe, desde logo, a consolidação

te no processo de construção de formas mais

e o aprofundamento de sua inserção e de sua

democráticas de convívio humano, em que se

presença dinâmica na Região, instrumentali-

garanta a todos os indivíduos a participação

zando-se para entender criticamente o processo

nas decisões, nos processos de produção dos

VRFLDO H RV GHVDȴRV GR VHX GHVHQYROYLPHQWR D

bens materiais e culturais e no consumo deles,

ser coletiva e solidariamente construído e usu-

na perspectiva de uma sociedade centrada na

fruído.

pessoa humana e em seus valores fundamentais, mantendo assim a marca do pioneirismo,

A implantação e consolidação da Universidade,

sempre renovado, que caracteriza a região em

neste novo contexto, são percebidas pela cons-

que se insere e que constitui o espaço principal

WDQWH  TXDOLȴFD©¥R GH VHXV TXDGURV GRFHQWH H

e mais direto de sua atuação.

técnico, na ampliação e na melhoria dos equipamentos de seus laboratórios, na atuação em
outras áreas do saber e fazer universitário, na
reestruturação e no redimensionamento dos
mais diferentes processos, com fortalecimento
de suas funções nas áreas da pesquisa e da extensão, na consolidação de seus campi universitários.
Nessa diretriz de atuação espacialmente descentralizada, respeitando as características
locais e de cada microrregião e assegurando
relação efetiva e dinâmica com as bases produtivas, a Universidade amadurece e se qualiȴFDFDGDYH]PDLVSDUDDIRUPD©¥RGHUHcursos humanos, para o exercício de uma
ação integrada das práticas multi e interdisciplinares, para a instrumentalização da
região e para a liderança na coordenação dos
esforços da população e de seus agentes sociais
na construção democrática de seu processo de
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Adequações do Estatuto e
Regimento à legislação externa

O PDI como referência à
consecução da missão e do
propósito da Unijuí

Cabe registrar que no ano de 2015 ocorreu a

O Plano de Desenvolvimento Institucional -

aprovação nas instâncias deliberativas de uma

PDI, por sua natureza e em sua essência, deve

nova versão do Estatuto e Regimento da Unijuí

ser considerado como um dos principais docu-

visando alinhamento e uniformização das ações

mentos de planejamento institucional, ou seja,

da universidade. Contudo, no ano de 2017, por

assume papel de balizador e referência no de-

exigências do Ministério da Educação, Proces-

senvolvimento de projetos e processos de gestão

VR 6(, Q|  R (VWDWXWR GD

durante cinco anos. A necessidade de sua ela-

Universidade precisou passar por novos ajustes

boração e utilização está vinculada à complexi-

para bem cumprir as exigências do órgão regu-

dade organizacional que envolve a dinâmica de

lador acima referido. Neste contexto, foram fei-

DXWR JHVW¥RGHVWD8QLYHUVLGDGH

WDVQRYDVPRGLȴFD©·HVQR(VWDWXWRH5HJLPHQto da Unijuí, em consonância com o Art. 57, VI,

Visando consolidar entre todos os gestores desta

da Portaria Normativa nº 40/2007 SERES/MEC,

comunidade acadêmica a prática do planejamen-

republicada em 2010. Na ocasião, também foi

to, como elemento estruturante do orçamento e

orientado que o Estatuto e Regimento devem es-

do desenvolvimento organizacional, foi tomada

tar “atualizados, sempre obedecendo aos limi-

a decisão de não propor um modelo completa-

tes e mandamentos da legislação em vigor, de

mente novo de planejamento para o período

IRUPD D UHȵHWLU DV LQIRUPD©·HV PDLV UHFHQWHV

2020-2024. Observa-se que tanto a processualida-

da Instituição”, e serem apresentados somente

de de planejamento que antecedeu a elaboração

por ocasião da renovação dos atos autorizativos

do documento e deu origem ao Plano, quanto a

em vigor ou, quando solicitado pelo Ministério

VXDHVWUXWXUDȴQDOVHJXLUDPHPOLQKDVJHUDLVR

da Educação, como foi o caso.

padrão já estabelecido pelo PDI 2015/2019.

Desta forma, o Conselho Universitário da Uni-

O processo de elaboração do PDI 2020/2024 con-

versidade Regional do Noroeste do Estado do

VLVWLX QD HVWUXWXUD©¥R H GHȴQL©¥R GDV SRO¯WLFDV

Rio Grande do Sul - Unijuí aprovou o Estatuto

institucionais, no entendimento de que estas

e Regimento da Universidade em reuniões ple-

são a base para a construção dos demais capítu-

nárias, respectivamente, nos dias 09 de março

los, cumprindo, desta forma, o que determinam
os incisos do Art. 21, do Decreto 9.235/2017.

HGHDEULOGHFRQIRUPH$WDV&RQVXH
03/2017, Resoluções Consu 03 e 05/2017. Os documentos foram apreciados, conforme inciso II

Ainda no decorrer do mês de março

do Art. 19 do Estatuto da Fundação de Integra-

de 2019 foi criada uma identidade

ção, Desenvolvimento e Educação no Noroeste

visual marcando a partir desta

do Estado do RS - Fidene no Conselho Diretor,

identidade, quatro eixos estruturantes:

em sessão plenária do dia 07 de abril de 2017,

fortalecimento do projeto

WHQGR VXD DSURYD©¥R ȴQDO SRU PHLR GD $WD &'

institucional, excelência acadêmica,

nº 01/2017 e Resolução do Conselho Diretor da

recursos organizacionais e equilíbrio
ƵƧȌȁȏǿǞƧȌٌ˛ȁƊȁƧƵǞȲȌخ

Fidene nº 01/2017.
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Como forma de propiciar um melhor embasa-

protocolado no Conselho Universitário - CONSU,

PHQWRQRSURFHVVRGHUHȵH[¥RHSURVSHF©¥RHP

tendo sido aprovado na plenária do CONSU no

termos de futuro, foram realizados dois seminá-

dia 07/11/2019, pela Resolução CONSU 31/2019.

rios no mês de abril de 2019, cuja temática abordou a Conjuntura econômica e cenários para os

Cabe destacar que a participação da comunida-

próximos cinco anos com ênfase nos aspectos

de tanto interna quanto externa na construção

econômicos, considerando a economia regional

do PDI foi fundamental para que a instituição

e as perspectivas em relação ao novo governo

tivesse as ferramentas e subsídios para atender

e, também, a Conjuntura da

as necessidades dos diver-

educação superior comuni-

sos públicos que a consti-

tária no sul do País.

WXHPHVLWXDURVGHVDȴRVGD
universidade em seus dife-

Também no mês de abril de

rentes campos de atuação.

2019 foi realizado um Conselho de Gestão - COGEST

Cabe o registro de que a

para explicar a metodolo-

partir da publicação do PDI

gia do PDI e todos os itens

2015/2019, todos os gestores

que o compõem e qual é o

da Unijuí começaram a uti-

papel de cada sujeito da

lizar este documento como

instituição na construção

um efetivo instrumento de

do PDI. A partir deste mo-

gestão,

mento, a estrutura do PDI

sultados, alcançando me-

foi encaminhada para os

tas e focando suas ativida-

departamentos, às pró-rei-

des. Já para este novo PDI

torias e às unidades admi-

 RV GHVDȴRV V¥R

nistrativas para iniciarem

maiores, pois será necessá-

os debates e a construção

ULRUHFRQȴJXUDUDGLQ¤PLFD

do mesmo.

de organização e funciona-

apresentando

re-

mento institucional consiA comunidade externa também foi envolvida

derando aspectos como o fazer universitário, a

no processo de construção do PDI a partir da

condição de instituição comunitária e, ainda,

aplicação de uma pesquisa que foi divulgada no

um cenário de alta competitividade na educa-

VLWHLQVWLWXFLRQDOȴFDQGRGLVSRQ¯YHOQRVPHVHV

ção superior.

de maio a julho de 2019, sendo público-alvo os
egressos e a comunidade externa e incluiu ques-

$ VROLGH] GH PDLV GH  DQRV GH KLVWµULD H[LJH D

tões sobre a missão, visão, princípios, cultura,

necessidade de olhar para o passado, bem como ter a

SHVTXLVDH[WHQV¥RLQRYD©¥RHGHVDȴRVSDUDRV

autonomia para projetar o futuro, compreendendo

próximos anos.

o fazer a partir do ensino, da pesquisa, da extensão,
da cultura, da internacionalização, da inovação, da

A socialização da primeira versão do PDI aconte-

modalidade EaD e das possibilidades de prestação

ceu nos dias 24/10 e 01/11/2019 no COGEST, onde

de serviços e parcerias entre instituições para

foram discutidas as metas institucionais e as po-

continuar mantendo a qualidade dos processos e

líticas. Depois destas etapas o PDI 2020/2024 foi

os bons resultados.
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Aperfeiçoamento das dinâmicas
internas de governança a partir
do Planejamento Estratégico

-se com indicadores de resultado por unidade/
departamento/curso. O acompanhamento das
ações e indicadores alinhados ao PDI foi realizado através do software de planejamento estratégico denominado Strategic Adviser - SAS.

O aperfeiçoamento da gestão no período
2017/2019 pressupôs, além de um conjunto mui-

A estratégia utilizada, para a efetividade desta

to bem articulado de objetivos, estratégias e me-

metodologia, foi trabalhar o planejamento ali-

tas gerenciais, a existência e implementação de

nhado a partir do relatório de Autoavaliação

um processo consistente de planejamento institucional.

institucional, fazendo o movimento: relatório

Na Unijuí os processos de planejamento estru-

planejamento.

– prioridades – fragilidades – ciclo trianual =

turam-se a partir do Plano de Desenvolvimento

Nos últimos três anos criou-se uma rotina de

Institucional - PDI, uma vez que é este docu-

elaboração do planejamento anual. No decorrer

mento que norteou as ações da gestão e, conse-

do mês de setembro todas as unidades elabo-

quentemente, de toda a instituição a partir de
seus objetivos, estratégias e metas que marcam

ram o seu planejamento apontando as necessi-

o posicionamento competitivo da instituição,

dades de orçamento. Concomitante a isso, tam-

priorizando não somente a dimensão da susten-

bém é elaborado o relatório de Autoavaliação

WDELOLGDGH HFRQ¶PLFRȴQDQFHLUD PDV WDPE«P

Institucional no qual são apontados os resulta-

o processo de indissociabilidade do ensino, da

dos efetivos e não efetivos das ações prioritárias

pesquisa e da extensão com qualidade e exce-

elencadas para o período, bem como as poten-

lência como uma estratégia de diferenciação

cialidades, fragilidades e prioridades para o ano

institucional.

seguinte. Todas as fragilidades e prioridades
devem possuir ações para acompanhamento no

Nesta gestão foi possível incorporar as práticas

SAS. Ainda é preciso registrar que no decorrer

de elaboração do planejamento estratégico or-

do ano as ações são acompanhadas pelos ges-

ganizacional, procurando atender de forma sa-

WRUHVSDUDTXHDRȴQDOVHFRQVLJDDOFDQ©DUXP

tisfatória todas as diretrizes legais de um PDI e,

resultado satisfatório.

sobretudo, constituir este documento numa efeAinda no que diz respeito às dinâmicas internas

tiva ferramenta de aperfeiçoamento da gestão.

de governança cabe destacar algumas ações des2GHVDȴRGHVVDJHVW¥RIRLRGHJDUDQWLUDH[HFX-

ta gestão, dentre elas a necessidade de replane-

©¥RHHȴFL¬QFLDGR3',QHVWHSHU¯RGR

jamento da Editora Unijuí, sendo realizado um

ou seja, implementar e acompanhar as ações

WUDEDOKR GH YHULȴFD©¥R GH D©·HV M£ UHDOL]DGDV

para alcançar os objetivos, estratégias e metas

levantamento de todos os estudos e diagnósticos

e regulamentar as ações acadêmicas de acordo

já existentes e criadas ações de curto, médio e

com as áreas de atuação da Instituição.

longo prazo para alavancar as vendas da editora, reduzindo o estoque e aumentando a receita.

A mudança de cultura na Unijuí da gestão por

A importância dos diagnósticos já existentes na

orçamento para a gestão pelo planejamento,

Instituição, alinhados a um planejamento efeti-

orçamento e avaliação foi consolidada nesta

vo, apresentaram excelentes resultados na con-

gestão, e para mensurar sua efetividade conta-

dução do processo.
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Houve também a necessidade de revisão e
redução dos indicadores
das unidades administrativas, permanecendo no SAS
- Strategic Adviser somente
os indicadores de resultado e
alguns de acompanhamento, culPLQDQGR FRP XPD VLJQLȴFDWLYD UHdução no número de indicadores ad-

A importância da avaliação alinhada ao plane-

ministrativos.

jamento foi reforçada logo nos primeiros meses
GR DQR GH  TXDQGR IRL ȴQDOL]DGR R UHODWµ-

Ainda neste mesmo período

rio da autoavaliação institucional que auxiliou

também foi elaborado um

o planejamento na alimentação do SAS, indi-

documento denominado: Elementos

cando as fragilidades e prioridades que devem

estruturais e determinantes do

constar em cada unidade, departamento e cur-

plano de ações adotadas para

so. O processo de tornar efetiva a ação conjunta

o aperfeiçoamento da gestão

entre o Planejamento e a Comissão Própria de

da mantenedora e da IES,

Avaliação - CPA contribui para tornar visível os

contemplando todas as ações

resultados já alcançados pelas unidades, fato

desenvolvidas de 2015 até maio

que se concretiza a partir da entrega conjunta

de 2017, bem como a previsão

do relatório parcial da autoavaliação nos depar-

de ações para os anos de 2017 e

tamentos, sendo muito positiva para que cada

2018. Este documento integra o
pedido de revisão da suspensão

vez mais se perceba o alinhamento entre avalia-

das prerrogativas de autonomia da

ção, execução e planejamento.

IES, conforme Instrução Normativa
nº 02/2017, de 13 de março de 2017.

Todas as ações realizadas nesta gestão foram

Como resultado, em 02/10/2017

voltadas para o desenvolvimento da Instituição

a Universidade recebeu resposta

e sua capacidade de se reinventar e se adaptar

positiva e passou novamente a gozar

aos novos cenários, consolidando seu propósito

da autonomia Universitária.

de “participar do processo de desenvolvimento
da região pela educação superior”.
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A Avaliação Institucional, coordenada pela Co-

Os processos educacionais e
administrativos sob o enfoque
da avaliação e autoavaliação
institucional

PLVV¥R3UµSULDGH$YDOLD©¥R &3$ YHPTXDOLȴcando os processos, instrumentos e divulgação
dos resultados para que estes se consolidem
como uma ferramenta de gestão em todas as
unidades acadêmicas e administrativas.

Conforme estabelecem as Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior,

Na gestão 2017-2019 evidencia-se uma maior

,QFLVR9,,,GR$UWLJR|GD/HLGR6LVWHPD1DFLR-

articulação entre o planejamento, a execução e

QDOGH$YDOLD©¥RGD(GXFD©¥R6XSHULRU %5$6,/

a avaliação nas dimensões do ensino, da pesqui-

S RȊSODQHMDPHQWRHDYDOLD©¥RHVSH-

sa, da extensão e cultura e da gestão, como um

FLDOPHQWHRVSURFHVVRVUHVXOWDGRVHHȴF£FLDGD

movimento cíclico, bem como maior articula-

Autoavaliação Institucional”, devem ser consi-

ção da CPA com os gestores da Instituição para a

derados nas ações de avaliação e de desenvolvi-

EXVFDGDH[FHO¬QFLD$FDG¬PLFD 3', 

PHQWRLQVWLWXFLRQDORDUWLJR|i|GHȴQHTXH

A regulação pelo MEC e pela CAPES, na Unijuí,

“para a avaliação das

é orientada pelos resulta-

instituições, serão utili-

dos avaliativos dos pro-

zados procedimentos e

cessos de avaliação inter-

LQVWUXPHQWRVGLYHUVLȴFD-

QD &3$ HH[WHUQD 0(&

dos, dentre os quais a au-

yƊÇȁǞǯɐǠةƊƊɨƊǶǞƊƪƣȌ

toavaliação e a avaliação

ƶƵȁɈƵȁƮǞƮƊƧȌǿȌ

externa in loco”.

ɐǿȯȲȌƧƵȺȺȌȱɐƵ

É na perspectiva de alinhamento entre os processos de planejamento,

ȯȲƵȺȺɐȯȪƵƵȺƧȌǶǘƊȺƵ
ƧȲǞɈƶȲǞȌȺخ²ƵƧȌȁȺɈȲȍǞ
ƧȌǿȌƵȁɨȌǶɨǞǿƵȁɈȌة

avaliação e regulação no

ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌƵ

âmbito das políticas e re-

ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵخ

gulamentações internas

&$3(6 
Na Unijuí, a avaliação
é entendida como um
processo que pressupõe
escolhas e critérios. Se
constrói com o envolvimento,

participação

e responsabilidade dos
diversos atores institucionais, exige sistemati-

e externas que o PDI da

zação e análise de dados,

8QLMX¯  GHȴQH

é qualitativa e/ou quanti-

diretrizes e estratégias

tativa e gera resultados

avaliativas, para subsidiar a gestão da univer-

para a gestão do curso, do departamento e da

sidade.

universidade.

Assim, a Unijuí realiza autoavaliação/avaliação

Com base nas concepções mencionadas, pelas

a partir de processos, instrumentos, públicos

UHJXODPHQWD©·HV GR 0(&&$3(6  6,1$(6   «

HVWXGDQWHV SURIHVVRUHV W«FQLFRVDGPLQLVWUDWL-

que a CPA observa uma evolução na Instituição

YRVFRPXQLGDGHH[WHUQDHHJUHVVRV SHULRGLFL-

no uso dos resultados avaliativos para a criação

dade e análise dos resultados nas dimensões do

de políticas, revisão de processos, desenvolvi-

ensino de graduação, pós-graduação lato e stric-

mento de ações de melhorias tanto em aspectos

to sensu, da pesquisa, da extensão e da gestão.

acadêmicos, quanto administrativos.
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Esses resultados podem ser

SHOD LQFRUSRUD©¥R GH QRYRV SURȴVVLRQDLV SDUD

conferidos nos relatórios de

maior interação e apoio aos estudantes; a qua-

autoavaliação institucional no portal

OLȴFD©¥RGRVLQVWUXPHQWRVGHJHVW¥RSHOR6,(R

da Unijuí. Acesse pelo QR Code.

fortalecimento do programa de formação continuada de professores, gestores e técnicos-ad-

Neste sentido, é possível observar uma evolu-

ministrativos e de apoio; o investimento de R$

ção no uso de resultados da avaliação realizada,

 TXLQ]HPLOK·HVHGX]HQWRVHWULQ-

quer seja pelo Programa de Avaliação Docente

ta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e

com seus respectivos subprogramas; pela Ava-

QRYHQWDHRLWRFHQWDYRV QDTXDOLȴFD©¥RGDLQIUD-

liação Quadrienal dos Programas Stricto Sensu

estrutura da universidade; a implantação de no-

&$3(6 SHORLQVWUXPHQWR,QWHJUDGRSHOD3HV-

vos cursos, programas integrados de formação;

quisa de Imagem junto à comunidade externa;

FULD©¥RGHGLVFLSOLQDVGH,QWURGX©¥R¢SURȴVV¥R

pela avaliação da infraestrutura da Unijuí por

nos currículos dos cursos de graduação; proje-

docentes, estudantes e téc-

tos de pesquisa alinhados com

nicos-administrativos

dos

as linhas dos programas stric-

quatro campi; pela autoava-

to sensu; projetos de extensão

liação realizada pelos gesto-

com relação direta com a co-

res das Unidades; Ouvidoria,

munidade externa; criação de

quer seja pelos processos

XȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌƮƵ

externos, de Recredencia-

ªة׀ׅ׆خׄ׃ׂخׁׅٽ

ao estudante; reestruturação

mento Institucional, Autori-

ȁƊȱɐƊǶǞ˛ƧƊƪƣȌ

da Central de Atendimento ao

zação, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
de cursos que variam entre

ƮƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐɈɐȲƊ
ƮƊÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵ

SURJUDPDV GH ȴQDQFLDPHQWR

Estudante em termos de processos e de estrutura; digitalização da documentação da

os conceitos 4 e 5; os indica-

Secretaria Acadêmica; criação

dores da CAPES, ENADE, do

do Plano de Contingência e do

CPC e do IGC, que variam en-

Plano de Acessibilidade; Proje-

tre os conceitos 3 a 5. Isso de-

to Inglês no CampusTXDOLȴFD-

nota um maior alinhamento

ção dos processos da universi-

entre planejamento, execução e avaliação, na

dade pela migração para a plataforma

maioria das unidades, sendo a metodologia do

do Google G-Suíte visando a inovação

3ODQHMDPHQWR 2U©DPHQWR H $YDOLD©¥R 32'( 

educacional. Outros resultados podem

materializada pelo Software Strategic Adviser

ser conferidos nos informativos de au-

6$6 XPDIHUUDPHQWDHVVHQFLDOQDJHVW¥RTXH

WRDYDOLD©¥R H QR %ROHWLP  (YLG¬QFLDV

DUWLFXOD H TXDOLȴFD DV SRO¯WLFDV H D©·HV LQVWLWX-

Acesso pelo QR Code.

cionais. Destaca-se que em algumas unidades
este processo é intrínseco ao seu fazer e outras

2 GHVDȴR TXH VH LPS·H « D FRPSUHHQV¥R GD

estão caminhando para a sua efetividade.

concepção de “Avaliação como Pertencimento”
por todos os atores institucionais, considerando

Evidenciam-se como melhorias nestes três últi-

o cenário de mudanças na Educação Superior no

mos anos o fortalecimento do Núcleo de Acom-

%UDVLOHPTXHRVSURFHVVRVDYDOLDWLYRVLQWHUQRV

panhamento

Institucional

devem gerar subsídios para os processos de

1$$, HDVXDTXDOLȴFD©¥RI¯VLFDHGHSHVVRDO

DYDOLD©¥R H[WHUQRV H 5HJXOD©¥R 0(&&$3(6 

e

Acessibilidade
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Assim, CPA, gestores e professores têm a

WHPSRYLDELOL]DUVXDVXVWHQWDELOLGDGHȴQDQFHLUD

responsabilidade de construir evidências que

e econômica num ambiente competitivo.

demonstrem a articulação entre os resultados
avaliativos interno e externo para a constante

2HTXLO¯EULRȴQDQFHLURHVW£VHQGRFRQTXLVWDGR

TXDOLȴFD©¥R GDV SRO¯WLFDV H D©·HV GRV FXUVRV

dia a dia, porém ainda não se conseguiu produ-

dos departamentos e da Universidade, sendo

zir as necessárias reservas que possam proteger

necessário a constante divulgação do que é

a Instituição da ocorrência de adversidades não

realizado em termos de processos e resultados.

previstas.
O Plano de Desenvolvimento Institucional, a

²ɐȺɈƵȁɈƊƦǞǶǞƮƊƮƵ˛ȁƊȁƧƵǞȲƊ

Resolução de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Programa e os Relatórios Contábeis são

A Unijuí, enquanto universidade comunitária e

instrumentos de planejamento e de controle or-

autogerida, encontra-se constantemente na busca

çamentário que norteiam as ações e indicam os

do equilíbrio entre cumprir seu propósito de con-

limites operativos de curto prazo no âmbito da

tribuir para a integração e o desenvolvimento re-

Fidene e suas mantidas.

gional através da educação superior e, ao mesmo

Créditos matriculados cursos presenciais
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2013

2014

272.649 297.848

2016

2017

2018

2019

308.143 299.450

2015

282.912

254.179

219.804

2017 - 2019

Os objetivos e prioridades estabelecidos no PDI

horas do curso no tempo normal de duração do

2015/2019 embasaram as ações que conduziram

mesmo. Também foram ofertadas e concedidas

a um Resultado Operacional satisfatório, mes-

YLD HGLWDO HVSHF¯ȴFR  YDJDV QR SURJUDPD GH

mo diante de um quadro de encolhimento do

ȴQDQFLDPHQWR HVWXGDQWLO GHQRPLQDGR 3ODQR

número de estudantes e de créditos matricula-

GH)OH[LELOL]D©¥RGH3DJDPHQWR 3)3 TXHWHP

dos a partir de 2015. Esta redução na matrícula

SRUȴQDOLGDGHDPSOLDURSUD]RGHSDJDPHQWRGR

dos estudantes de graduação impactou forte-

FXUVRSHORVHVWXGDQWHVFRPSDUFHODVȴ[DVTXH

mente na execução da receita de ensino.

independem do número de horas contratadas
semestralmente. Ainda no 2º semestre de

Cabe registrar também que as medidas de sa-

2019, a Unijuí

neamento e reestruturação implementadas

uma nova alternativa para pagamento do

pelo Plano de Ajuste Institucional em 2017, bem

curso

como um acompanhamento sistemático dos in-

FRP R %DQULVXO SRVVLELOLWRX DRV HVWXGDQWHV R

vestimentos realizados em 2018, aliados a uma

ȴQDQFLDPHQWRHVWXGDQWLOGHDW«GRYDORU

rigorosa gestão de tempos dos docentes e técni-

da semestralidade, parcelado em 12 meses, via

cos permitiu que a Instituição apresentasse um

,QVWLWXL©¥R%DQF£ULD

de

proporcionou aos estudantes

Medicina.

A

parceria

efetivada

resultado superavitário superior a R$ 4 milhões
em 2018, mesmo num quadro de encolhimento

Em relação aos investimentos realizados na Ins-

no número total de estudantes.

tituição neste período da gestão, cabe registrar
que os mesmos iniciaram ainda no ano de 2018,
quando foram investidos aproximadamente

No ano de 2019, após autorização do MEC para
a oferta do curso de Medicina, foi retomado o

 PLO UHDLV HP PDWHULDO ELEOLRJU£ȴFR H HTXL-

processo de atualização da matriz orçamentária

pamentos de laboratórios. Em 2019, o montante

do curso, e realizada toda a organização neces-

investido em permanente até setembro totali-

sária para oferta do mesmo já para o primeiro

zou 780 mil reais. Parte deste valor foi utilizado

semestre deste mesmo ano. Assim, em 2019, o

na compra de equipamentos de laboratórios,

curso de Medicina ofertou 50 vagas, sendo es-

móveis e climatizadores, e outra parte utilizado

tas distribuídas em duas turmas efetivadas por

para o início da construção do prédio do Unijuí

meio do Vestibular de Verão e de Inverno. No

Saúde - Complexo 2, o qual iniciou sua constru-

primeiro semestre deste ano ingressaram 33

©¥RHPMXOKRGHHWHPSUHYLV¥RGHȴQDOL]D-

estudantes via vestibular. No segundo semestre

ção em outubro de 2020.

LQJUHVVDUDP  HVWXGDQWHV QR FXUVR VHQGR 
LQJUHVVDQWHVYLDYHVWLEXODUHLQJUHVVDQWHVYLD

Também cabe registrar que em novembro de

ProUni 100%. Em setembro deste ano, o CONSU

2019 foi assinado junto ao Município de Ijuí - Po-

autorizou a oferta das 50 vagas em turma única,

der Executivo, o Contrato Organizativo de Ação

no Vestibular de Verão 2020.

Pública Ensino-Saúde - COAPES. Este Termo de
Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-

Em termos de benefícios estudantis em 2019,

-Saúde tem por objeto viabilizar a reordena-

para além das bolsas ProUni mencionadas acima,

ção da oferta de cursos de graduação na área

a Unijuí ofertou para os estudantes do curso de

da saúde e de vagas de Residências em Saúde,

0HGLFLQD D 0RGDOLGDGH GH 3DJDPHQWR /LQHDU

no Município de Ijuí, com garantia de estrutura

03/  TXH « XP SURJUDPD GH SDJDPHQWR GD

de serviços de saúde em condições de oferecer

8QLMX¯TXHWHPSRUȴQDOLGDGHGLOXLURQ¼PHURGH

campo de prática, mediante a integração ensi-
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História, Educação Física – Licenciatura e

no-serviço nas Redes de Atenção à Saúde.

Bacharelado, no campus Ijuí; bem como
dos cursos de Pedagogia, Educação

Ainda neste ano, a Reitoria realizou contatos

Física – Licenciatura e Bacharelado, no

com outras instituições de saúde que atendem

campus Santa Rosa.

DR6LVWHPDQLFRGH6D¼GH 686 SDUDDO«PGDV
M£FRQYHQLDGDVFRPD8QLMX¯2REMHWLYR«ȴUPDU

- O Programa Integrado de Formação

novos convênios e ampliar o número de leitos

de Engenheiros projetou a oferta dos

SUS disponíveis por estudante, visando solicitar

cursos de Engenharia Civil, Engenharia

ao MEC, aumento de vagas do curso de Medici-

Elétrica, Engenharia de Software,

na. A expectativa da Instituição é passar de 50

Engenharia Mecânica; Engenharia da

para 80 vagas. Para além da ampliação dos lei-

Produção, no campus Santa Rosa.

tos SUS, o MEC solicita outros critérios, os quais

- O Programa Integrado de Formação

a Instituição já está em fase de organização para

de Gestores projetou os cursos de

atender a todos.

Administração e Ciências Contábeis nos
campi Ijuí, Santa Rosa e Panambi.

Para contrapor a redução na receita, foram
constituídos os programas integrados dos cur-

Em 2019, o Programa Integrado de

sos de graduação e implementada uma mudan-

Formação de Engenheiros foi ampliado

©DQRP«WRGRGHGHȴQL©¥RGRVFXUVRVGHJUDGXD-

para os campi de Ijuí e Panambi.

©¥RVHQGRHVWHRP«WRGRGHFXVWHLR$%&&XVWHLR
%DVHDGR HP $WLYLGDGHV (P  D 8QLMX¯ LP-

$VGHVSHVDVȴQDQFHLUDVDVVXPLGDVHSDJDVSHOD

SODQWRX R $%& SDUD DWHQGHU D OµJLFD GRV SUR-

Instituição no período desta gestão, em função

gramas integrados e demonstrar a margem de

de descompassos gerenciais havidos em épocas

contribuição direta de cada curso, melhorando

passadas e que em 2011 ainda representavam

a competitividade da Universidade e possibili-

GD5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWDGD,QVWLWXL-

tando reduzir os valores das mensalidades após

ção, diminuíram para um percentual próximo

uma redução de custos decorrente da oferta in-

a 4% em 2018, evidenciando uma dependência

tegrada das disciplinas.

operacional cada vez menor da instituição em
UHOD©¥RDRVLVWHPDȴQDQFHLUR

Esses programas implicaram na concepção e
ampliação de núcleos comuns de disciplinas

7RGDV HVVDV D©·HV GR SRQWR GH YLVWD ȴQDQFHLUR

para otimizar a oferta e o número mínimo de es-

indicam que, possivelmente, a execução de 2019

tudantes por turma. Consequentemente, houve

aponta uma redução no resultado bruto decor-

a redução dos custos e otimização dos recursos

rente, principalmente, pela redução na receita

ȴQDQFHLURVSURYHQLHQWHGDVPHQVDOLGDGHV

de ensino.
1R FRQWH[WR GDV GLȴFXOGDGHV H WHQG¬QFLDV TXH

Em 2018, foram projetados três
programas integrados de cursos de

VHDSUHVHQWDPSRGHVHFRQVLGHUDUTXHR(%,7-

graduação, sendo:

'$ TXHHYLGHQFLDDFDSDFLGDGHLQVWLWXFLRQDOGH
geração de caixa a partir das atividades opera-

- O Programa Integrado de Formação de

FLRQDLV  WHYH XP GHVHPSHQKR VDWLVIDWµULR JH-

Educadores projetou a oferta dos cursos

UDQGRXP(%,7'$SRVLWLYRGH5PLOK·HV

de Pedagogia, Matemática, Letras,

no ano de 2019.

26

2017 - 2019

50,000
41,363

42,892
39,618

40,000

40,943
34,348

33,496

30,000
20,710

24,026

-

23,198

25,183

14,183
8,880

22,371

17,423

20,000
10,000

28,907
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(1,200)

(10,000)

EBITDA Líquido
Superávit
Resultado Bruto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PROV 2019

8,880

10,715

14,183

17,423

23,198

25,183

22,371

20,742

12,530

8,289

(4,685)

(3,542)

(1,200)

7,263

11,608

15,287

11,744

11,047

5,111

1,320

20,710

24,026

27,532

33,496

41,363

42,892

39,618

40,943

34,348

28,907

$VVLPRVSULQFLSDLVGHVDȴRVLQVWLWXFLRQDLVTXH

e desembolsos de caixa durante o ano de 2018,

se colocam para os próximos anos dizem res-

o que resultou na redução de atrasos a fornece-

SHLWR ¢ FRUUHWD FRPSUHHQV¥R GR VLJQLȴFDGR GD

dores e manutenção da adimplência geral dos

GLPLQXL©¥R RX HVWDELOL]D©¥R  GR Q¼PHUR GH

compromissos institucionais em 2018.

estudantes num patamar mais baixo e a consequente necessidade de alinhamento institucio-

A Unijuí possui um conjunto de instrumentos

nal no que diz respeito ao quadro de pessoal e

gerenciais que tem como propósito garantir o

dos investimentos. A oferta de novos cursos e a

alinhamento dos objetivos propostos no pla-

ocupação das vagas oferecidas parecem estar

nejamento com as iniciativas efetivamente

atreladas à oferta de formas diferenciadas de

concretizadas e, ao mesmo tempo, desenvol-

ȴQDQFLDPHQWRSDUDRTXHVHLQVWLWXLXHHVW£VH

ver controles para melhorar a governança por

consolidando o Crediunijuí, da mesma forma

mecanismos de transparência da gestão dos

TXH IRUDP SURSRVWDV ȵH[LELOL]D©·HV QDV PRGD-

recursos.

lidades de pagamento.
Neste contexto, em 2017, a Instituição reestrutu4XDQWR D VXVWHQWDELOLGDGH ȴQDQFHLUD FRP UH-

rou a auditoria interna para adequar a estrutu-

lação ao estoque de dívidas da instituição, as

ra, aperfeiçoar os processos e instrumentalizar

UHQHJRFLD©·HV IHLWDV FRP R VLVWHPD ȴQDQFHLUR

as pessoas. Assim, a auditoria interna apresen-

o alongamento das dívidas tributárias junto ao

ta-se como suporte ao planejamento e controle

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

dos recursos escassos da organização, alinhan-

Fortalecimento das Instituições de Ensino Su-

do-os às diretrizes institucionais e contribuindo

SHULRU 352,(6 FRQWULEX¯UDPSDUDTXHVHREWL-

à melhor governança. Neste período, a audi-

vesse um razoável equilíbrio entre os ingressos

toria interna realizou o mapeamento dos pro-
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JȲƋ˛ƧȌƮȌƵȁƮǞɨǞƮƊǿƵȁɈȌȯȌȲƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊƪƣȌ

29.456.985,61

28.588.277,22
25.438.760,16
23.168.526,44
21.789.427,38

21.106.174,72

16.183.755,24
15.277.445,64

15.155.507,82
13.996.696,23
12.642.230,45

11.207.997,05
10.128.794,32

9.749.774,59

9.500.602,47

8.560.159,41
5.708.619,82

689.886,02

2015

613.232,06

536.578,10

2016

2017

13.777.392,06
10.541.428,67
9.443.032,17
6.043.378,20

459.924,14

2018

2019
set.

Sistema Financeiro - Capital de Giro
Sistema Financeiro - Investimento
Mútuo
Parcelamentos
Trabalhista, Fornecedores, Outros

cessos das unidades Editora, Museu, Hospital

visualização da jornada de trabalho semanal do
professor, com indicação dos turnos de trabalho
contratados e a serem cumpridos.

Veterinário, Unidade de Educação Continuada,
AGIT, Núcleo de Cobrança, Assessoria Jurídica,
Núcleo de Suprimentos e Almoxarifado.

Neste sentido, a Grade de Disponibilidade Docente - GDD, enquanto instrumento de planejamento
HJHVW¥R«DUHSUHVHQWD©¥RJU£ȴFDGDVDWLYLGDGHV
do professor, a cada semestre, não se confundindo com o cartão-ponto. Já a Ficha de Atividades
'RFHQWHV $' UHJLVWUDRGHWDOKDPHQWRGDH[HFXção do integral trabalho efetivamente realizado
no decorrer do semestre de cada professor nas

Gestão dos tempos docentes
No 1º semestre de 2017, o sistema de gestão dos
tempos docentes que regulamenta a jornada de
trabalho dos professores do plano de carreira
da Unijuí passou por uma reestruturação, com

diferentes inserções acadêmicas e funcionais.

vistas a estabelecer um modelo de gestão de
tempos capaz de oferecer condições adequadas
aos professores para o exercício de suas atividades com qualidade, sendo construído um
modelo de gestão dos tempos que permite a

No que diz respeito ao Plano de Carreira do
Pessoal Docente, permanece vigente o documento
aprovado em 2014, com uma alteração em 2017
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no art. 23 que diz respeito à progressão vertical

)LFKDGH$WLYLGDGHV'RFHQWHV $' TXH«RUHJLV-

da condição de Assistente Nível IV para Adjunto

tro ponto dos professores.

Nível I.

Plano de Carreira do Pessoal
Técnico-Administrativo e de Apoio

Informatização do Plano de
Atividades Docentes (PAD)

O Plano de Cargos e Salários e o Processo Se-

A partir de 2019, a Vice-Reitoria de Administra-

letivo do Pessoal Técnico-Administrativo e de

ção informatizou o Plano de Atividades Docen-

$SRLR SDVVRX SRU UHYLV¥R H DOWHUD©¥R HP 

WHV 3$' LPSOHPHQWDGRDSDUWLUGHHPIRU-

permanecendo vigente até o momento.

mato de planilhas, trata-se de uma importante
ferramenta de gestão que permite aos gestores

No ano de 2019 foi realizada uma avaliação

dos departamentos realizar o planejamento das

do programa Aprimora e a partir desta foram

diversas atividades dos professores para cada

implementadas alterações no programa, em

semestre - ensino de graduação e pós-gradua-

termos de pontuação, limitador máximo de

ção, pesquisa, extensão e gestão, de acordo com

horas para as formações presenciais e incluído

D FDUJD KRU£ULD FRQWUDWDGD H R SHUȴO  JUDGXD-

o limitador de horas para formações em EaD.

ção, gestão ou papdocência. O sistema permite

Na Assiduidade foram alterados os critérios

realizar simulações das atividades planejadas e

para pontuação. Em Participação Institucional

comparar com a posterior execução, bem como

foi excluído o critério Agente Ambiental e foi

gerar relatórios gerenciais.

diminuído o limite de pontuação neste item.
No item Atingimento de Metas da Unidade foi
incluído como meta institucional a separação

Informatização do Quadro de
Planejamento das Atividades
Docentes (QPAD)

de resíduos para todos os setores da Instituição.
Também foi incluído um novo item no programa,
R LWHP Ȇ%RQLȴFD©¥R ([WUDȇ TXH FRQWHPSOD RV
SURMHWRVȆ%RDV,GHLDVYDOHPFRPR'LDPDQWHVȇH

A partir de 2018, o Quadro de Planejamento das

Ȇ$WLWXGHVTXH7UDQVIRUPDPȇ

Atividades Docentes - QPAD, que é um anexo
do Projeto Pedagógico de Curso - PPC, passou a
ser informatizado para todos os cursos de gra-

2SURMHWRȆ%RDV,GHLDVYDOHPFRPR'LDPDQWHVȇ

duação ofertados pela instituição em seus di-

tem por objetivo incentivar os funcionários a

ferentes currículos, a partir da revisão de seus

EXVFDU VROX©·HV SDUD SUREOHPDV H GHVDȴRV GR

SURMHWRV SHGDJµJLFRV H SURMH©·HV ȴQDQFHLUDV

dia a dia da Instituição, por meio da capta-

constituindo-se em uma importante ferramen-

ção de ideias, transformadas em projetos que

ta de gestão da oferta, com informações sobre

possam trazer melhorias para as atividades/

a carga horária das disciplinas, número de va-

processos do cotidiano da Instituição. O proje-

gas de acordo com a capacidade física dos es-

WRȆ$WLWXGHVTXH7UDQVIRUPDPȇYLVDUHFXSHUDU

paços utilizados, em especial dos laboratórios,

momentos que vivemos em nosso dia a dia e

questões metodológicas, bem como o respectivo

que fomos impactados pela ação de colegas

WLSRGHDWLYLGDGHGRFHQWHTXHGHȴQHRHQFDUJR

que nos proporcionaram determinada situa-

didático a ser atribuído para o professor. Estas

ção que merece ser reconhecida. Os dois pro-

informações alimentam de forma automática

jetos podem gerar uma pontuação extra dentro

o sistema de oferta semestral de disciplinas e a

do programa Aprimora.
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XXٌ(ƵȺƵȁɨȌǶɨƵȲƊȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵȺ

Fomento à inovação digital na
gestão e na docência

Os professores, em número de 135, também
SDUWLFLSDUDP GH  RȴFLQDV GHVHQYROYLGDV
pelos técnicos da Coordenadoria de Informática

Apesar de ser pauta constante, o fomento à ino-

&2,1) FRPRVXSRUWHGR1¼FOHRGH(GXFD©¥R

vação digital se desenvolveu de forma mais pro-

D 'LVW¤QFLD 1(D'  H GR 1¼FOHR GH $SRLR

positiva e intensa em 2019, a partir da formação

3HGDJµJLFR

“Transformação digital e empoderamento cola-

1$3, 

VREUH

Ȋ7UDQVIRUPD©¥R

Digital nos Processos de Trabalho na Unijuí”. O

borativo nos processos de gestão e liderança”,

objetivo foi explorar as ferramentas do Google

que objetivou preparar a equipe de colaborado-

de uso cotidiano nas atividades de trabalho.

res e gestores da Universidade para redesenhar

A

os processos administrativos e de liderança com

desenvolver continuamente as competências e

o uso de metodologias colaborativas e tecno-

habilidades docentes para as novas relações de

logias digitais de informação e comunicação.

aprendizagem por meio das novas tecnologias

Participaram das atividades deste Programa in-

digitais de informação e comunicação, as quais

WHJUDQWHV GD 5HLWRULD 3Uµ5HLWRULDV &KHȴDV GH

V¥RH[SUHVVDVQRSHUȴOGRHVWXGDQWHGRHQVLQR

Departamento, Assessorias da Reitoria, Secretá-

superior contemporâneo.

abordagem

conduziu

a

proposição

de

ULDV ([HFXWLYDV *HU¬QFLDV H &KHȴDV GH 8QLGDdes e Diretorias de Mantidas.
Para o fomento em inovação digital, em especí-

Fomento à inovação digital nos
processos

ȴFRSDUDDVDODGHDXODIRLGLVSRQLELOL]DGRSDUD

Nos três últimos anos foram desenvolvidas pelo

80 professores dos diversos departamentos, o

NDS/COINF, tanto aplicações web que substi-

“Programa de Desenvolvimento de Mentores de

tuem as correspondentes aplicações do Sistema

Inovação Educacional”, o qual objetivou vivên-

GHLQIRUPD©·HVSDUDR(QVLQR 6,( TXDQWRQR-

cias em metodologias ativas de ensino e apren-

vas, considerando o grande avanço tecnológico

dizagens a partir de uma proposta interativa,

que a migração para a web permite em termos

participativa e prática. Os encontros formativos

de acesso, usabilidade, aplicabilidade, permitin-

PHQVDLVIRUDPGHVHQYROYLGRVSRUPHLRGHRȴFL-

do a reorganização dos processos de trabalho.

nas que integram as ações do Programa de For-

Para cada aplicação colocada em uso, foram

mação Continuada Docente.

promovidas capacitações aos usuários, que con-
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sistiram em momentos de prática para a expe-

Em 2018 aconteceu a formação

rienciação dos aplicativos web. Em 2017 houve

sobre processos web: solicitações de

a formação para os NDEs dos cursos que fariam

trancamento e ajuste(s) de matrícula.

revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

Esta aplicação foi desenvolvida
pelo NDS/COINF juntamente com

33&V QDTXHOHDQRVREUHR0µGXORGH&DGDVWUR

a Vice-Reitoria de Graduação (VRG),

do Projeto Pedagógico de Curso. O desenvolvi-

objetivando dar continuidade às

mento deste Módulo é o resultado de uma longa

ações de migração do SIE para a

caminhada de estudos e elaboração de critérios

web, a organização das atividades de

a serem seguidos para a elaboração do sistema

trancamento e ajuste de matrícula

que gerencia as informações dos PPCs desde a

na forma de processos e a coleta e

elaboração da proposta. Após a aprovação pelas

gerenciamento dos dados, algo não

instâncias institucionais, o PPC passa de versão

previsto pela estrutura original do SIE

proposta para versão corrente, alimentando

e que, a partir desta aplicação, está

tanto o sistema acadêmico quanto o Portal, re-

fazendo parte do Portal do Estudante

GX]LQGRVLJQLȴFDWLYDPHQWHRUHWUDEDOKRHTXD-

e do Coordenador de Curso desde o

OLȴFDQGRDVLQIRUPD©·HVLQVWLWXFLRQDLV

primeiro semestre de 2018.
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Em 2018 também foi desenvolvido pelo NDS/
COINF, juntamente com a VRG, a oferta das disciplinas dos cursos de graduação via web. A caSDFLWD©¥RUHDOL]DGDSHORJUXSRGHSURȴVVLRQDLV
da COINF e VRG apresentou a nova processualidade e os critérios para a oferta das disciplinas,
explicitando as atividades que seriam direcionadas aos coordenadores e as que caberiam aos
secretários de curso a partir de então, bem como
à Secretaria Acadêmica e à VRG. Apresentaram
ainda os relatórios relativos à oferta disponíveis
na web, como por exemplo: vagas na turma e/
ou no grupo, total de grupos, tipo de atividades
docentes, elementos que são relacionados com
o Quadro de Planejamento de Atividades DocenWHV 43$' FDGDVWURHVWHDSURYDGRSHOR&2168
por ocasião da revisão dos respectivos PPC dos
cursos de graduação.
Outro processo importante, demandado para
o NDS/COINF, implantado no 1º semestre de
2019, foi o de registro e validação das AtividaGHV&RPSOHPHQWDUHV $& SDUDRVEDFKDUHODGRV
e tecnologias e Atividades Teórico Práticas de

$LQGDQR¤PELWRGDTXDOLȴFD©¥RGRVSURFHVVRV

$SURIXQGDPHQWR $73$V SDUDDVOLFHQFLDWXUDV

foi implantado em 2019 o Sistema de Avaliações

em atenção às respectivas Diretrizes Curricula-

Extemporâneas, com a respectiva capacitação

UHV1DFLRQDLV '&1V 

às secretarias de curso e secretarias executivas,
objetivando padronizar o cadastro da avaliação

O novo processo oportuniza que

pelo docente, o calendário das disciplinas, bem

o próprio estudante cadastre suas

como a impressão e a aplicação da prova.

atividades no seu portal, à luz do
regulamento explicitado no PPC,

No segundo semestre de 2019, a VRG disponi-

e entregue a ele na Secretaria do

bilizou, inicialmente ao DCVida e posterior-

Curso, preenchendo as informações

mente aos demais Departamentos, o aplicativo/

e anexando os documentos. A

funcionalidade desenvolvida e disponibilizada

Coordenação e/ou a Secretaria do

pela Coordenadoria de Informática da Unijuí

Curso acessa as informações pelo

&2,1)  TXH JHUD RV 7HUPRV GH &RPSURPLVVR

respectivo Portal procedendo a análise

de Estágio Obrigatório para as disciplinas que

e encaminhamentos necessários,
deferindo ou indeferindo as solicitações

têm como tipo de aula “atividade supervisiona-

até a integralização da carga horária.

da” e ”atividade orientada”. O referido termo
HVW£ HP FRQIRUPLGDGH FRP D /HL Q|  GH

32

2017 - 2019

A implantação deste projeto iniciou
no final de 2017, a partir de testes de
captura das imagens dos documentos
de ingresso dos vestibulandos verão
2018, eliminando, assim, o processo
de coleta das cópias físicas dos
documentos. A segunda fase deste
projeto foi iniciada em 2018 e concluída
em fevereiro de 2019, contemplando
todas as fases do processamento
das imagens capturadas a partir da
digitalização dos documentos dos
estudantes dos vestibulares anteriores
a 2018 e, também, da captura que vem
sendo realizada das pastas de todos os
estudantes ativos.

Neste período de construção do Sistema de
Acervo Digital foram realizadas várias reuniões
entre os setores de Tecnologia da Informação,
Arquivístico e Secretaria Acadêmica, especialmente para tratar da questão de autenticidade
LGHQWLGDGH  LQWHJULGDGH  GD HVFROKD GH VLVWHmas e uso de metadados na captura dos docuPHQWRVSDUDFODVVLȴFD©¥RGDVD©·HVGHSUHVHUYD©¥RHGHXVRGHUHSRVLWµULRFRQȴ£YHOQDIDVH

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre os es-

intermediária e permanente de toda documen-

tágios obrigatórios dos estudantes e a Resolução

tação dos acadêmicos, e ainda de sua disponi-

CONSU nº 29/2019, que dispõe sobre a oferta de

bilização via web. Em abril de 2018 entrou em

estágios nos projetos pedagógicos dos cursos de

vigor a Portaria nº 315, que complementa o De-

graduação da Unijuí.

creto nº 9.235, que concedeu às IES o prazo de
24 meses para a conversão do acervo acadêmico
em meio digital, devendo os métodos de digita-

Acervo Acadêmico Digital

OL]D©¥RJDUDQWLUDFRQȴDELOLGDGHDXWHQWLFLGDGH

O Decreto nº 9.235, publicado em 15 de dezem-

integridade e durabilidade de todas as infor-

EUR GH  RȴFLDOL]RX D H[LJ¬QFLD GR DFHUYR

mações dos processos e documentos originais,

acadêmico digital nas IES. A Unijuí, no entan-

sendo considerado acervo acadêmico o conjun-

to, iniciou este processo de implementação do

to de documentos produzidos e recebidos por

acervo acadêmico digital com discussões sobre

instituições públicas ou privadas que ofertam

o seu processo de digitalização ainda no 2º se-

educação superior, pertencentes ao sistema fe-

PHVWUHGH$VGLVFXVV·HVLQFOX¯UDPIRUPD-

deral de ensino, referentes à vida acadêmica

ção sobre o tema e visitas às instituições que já

dos estudantes e necessários para comprovar

possuíam o acervo acadêmico digital.

seus estudos.
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A Unijuí instituiu, então, um sistema para rea-

agilidade no cadastro e consulta destes docu-

lizar a digitalização, tratamento, captura dos

mentos no sistema do GED, garantindo toda se-

dados e metadados e posterior geração do do-

gurança e acesso às informações digitalizadas.

FXPHQWR QR IRUPDWR 3')$ IRUPDWR SDUD DUquivamento de longo prazo de documentos

2 GHVDȴR SRVWR SDUD RV SUµ[LPRV DQRV VHU£

HOHWU¶QLFRV DVVLPFRPRVXDLPSRUWD©¥RSDUDR

efetuar a emissão e o registro de diploma de

sistema do Gerenciamento Eletrônico de Docu-

graduação por meio digital, como determina

PHQWRV *(' LQWHJUDGRFRPREDQFRGHGDGRV

a Portaria nº 554, de 11 de março de 2019, na

institucional, permitindo sua consulta pelo Por-

TXDOHVW¥RHVSHFLȴFDGDVDVQRUPDWL]D©·HVW«FQL-

tal da Universidade, com as devidas restrições

FDVSDUDHVWDHPLVV¥REHPFRPRRSUD]RȴQDO

de acesso às informações, garantia de segurança

para este cumprimento, que é 11 de março de

e disponibilidade da informação. O processo de

2021. Após a implementação da solução para

digitalização de documentos poderá ser estendi-

emissão do diploma digital, esta tecnologia po-

do a outros setores da Instituição, como Recur-

derá ser utilizada para emissão digital de todos

sos Humanos, Controladoria, entre outros, para

RV GRFXPHQWRV RȴFLDLV GD ,QVWLWXL©¥R TXH H[L-
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jam assinatura, pois passa a ter sua validade

seja, desenvolver e ou ampliar o gosto pela lei-

jurídica em todo território nacional, garantindo

tura em nossos estudantes.

permanentemente sua legalidade, autenticidaGHLQWHJULGDGHFRQȴDELOLGDGHGLVSRQLELOLGDGH

Aplicativo UNIJUÍ Virtual - Versão
Mobile

rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e
interoperabilidade.

Desenvolvido pelo NDS/COINF, este aplicativo
$SS WHPFRPRREMHWLYRRIHUHFHURVVHUYL©RVGD

Biblioteca Virtual

Universidade de forma remodelada, mais dinâ-

Com a ampliação da oferta de cursos na moda-

mica e com acesso facilitado para seus usuários.

lidade a distância, bem como de disciplinas de

O App pode ser acessado usando as mesmas

cursos presenciais nessa modalidade, utilizan-

FUHGHQFLDLV ORJLQ H VHQKD  GR 3RUWDO XVX£ULRV

do até 20% de sua carga horária total, em aten-

com o aplicativo instalado têm acesso facilitado

ção à Portaria MEC 1.428/2018, a Unijuí passou a

¢UHGHVHPȴRQDVGHSHQG¬QFLDVGD8QLMX¯Q¥R

disponibilizar, em 2019, e-books e periódicos de

VHQGRQHFHVV£ULD FRQȴJXUD©¥RH[WUD1RSRQWR

DFHVVRUHVWULWRDSDUWLUGHFRQWUDWRVHVSHF¯ȴFRV

de entrada do aplicativo, nas funcionalidades,

acrescentando-os ao já existente acesso remoto

estão concentradas as principais informações

¢%DVHGH3HULµGLFRVGD&$3(6

de rápido acesso, agenda da semana, empréstimos ativos da biblioteca, atualização do App

2 DFHVVR ¢V ELEOLRJUDȴDV GLVSRQLELOL]DGDV SRU

e banners promocionais, visualiza também as

meio de bibliotecas virtuais de acesso restrito é

disciplinas e respectivas notas ou conceitos a

liberado a partir da matrícula do estudante na

SDUWLU GD ȴOWUDJHP KLHU£UTXLFD GH FXUVRV H SH-

GLVFLSOLQDFRQIRUPHRFDGDVWURGDVELEOLRJUDȴDV

ríodos.

básica e complementar no respectivo PPC.
Concentra, ainda, informações sobre a turma sePara tanto, a Unijuí contratou os serviços das

lecionada, além de notas e situação do estudante,

ELEOLRWHFDVYLUWXDLV3HDUVRQH0LQKD%LEOLRWHFD

na sequência, também oportunizará a visualiza-

inicialmente para o conjunto de cursos que re-

ção do Plano de Ensino e as várias possibilidades

visaram seus PPCs em 2019, ou para os novos

de uso da pesquisa da biblioteca. Cada usuário

implantados neste ano. A Pearson está atenden-

pode optar por receber ou não cada um dos tipos

do, desde o mês de maio de 2019, os estudantes

GHQRWLȴFD©¥RGHDFRUGRFRPVHXVY¯QFXORV

(D' $ 0LQKD %LEOLRWHFD SRU WHU XP Q¼PHUR
maior de acessos, atende aos estudantes dos

Programas de formação para
Técnicos-Administrativos e de
Apoio

cursos integrantes dos Programas Integrados de
Formação de Gestores e de Engenheiros, além
dos estudantes EaD e de Medicina, desde agosto
de 2019.

2SURFHVVRGHTXDOLȴFD©¥RGRVW«FQLFRVDGPLQLVtrativos e de apoio teve um incremento através

O grande ganho com o uso dessas plataformas

do Programa Aprimora, o qual tem como uma

«RDFHVVR¢ELEOLRJUDȴDYLDZHERTXHSRGHU£

de suas premissas o autodesenvolvimento, ou

servir de estímulo à ampliação da leitura dos es-

seja, houve um forte trabalho junto ao quadro

WXGDQWHVHVWH«XPGHVDȴRSDUDDTXDOLȴFD©¥R

funcional motivando-o e chamando a atenção

dos processos de ensino e aprendizagem, qual

para a necessidade de permanentemente esta-
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rem aprendendo novas competências e fortale-

dos professores da Unijuí, neste período de ges-

cendo as que já possuem. O aprender constante

tão, a estrutura organizacional foi remodelada,

é condição de empregabilidade na dinâmica

sendo constituído o Núcleo de Apoio Pedagógico

atual do mundo do trabalho, além do que o tra-

,QVWLWXFLRQDO 1$3,  FRPR GHVGREUDPHQWR GD

EDOKDGRU M£ Q¥R SRGH ȴFDU

Assessoria

numa condição de esperar

da VRG. O NAPI passou

por formação ofertada pelo

a ser o órgão propositi-

empregador, deve ter uma
atitude pró-ativa buscando

IȌȲƊǿȲƵƊǶǞɹƊƮƊȺ
ƊƪȪƵȺƧȌǿ

sua capacitação por meio
das

diferentes

oportuni-

dades que se apresentam
como

palestras,

cursos,

seminários presenciais ou

ȌȺɈƶƧȁǞƧȌȺٌ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨȌȺƵ
ƮƵƊȯȌǞȌƵƮȌƧƵȁɈƵȺ

Pedagógica

vo, consultivo e executivo, de apoio didático-pedagógico
no

que

atua

acompanhamento,

orientação,

capacita-

ção e atualização dos
professores da Unijuí,

as plataformas sociais que

ȯƊȲƊǿȌɈǞɨƋٌ

oportunizam diferentes al-

ǶȌȺƊƊȯȲƵȁƮƵȲة

assessores pedagógicos

ƧȌȁȺɈƊȁɈƵǿƵȁɈƵة

e coordenado pela Vice-

ternativas de formação.
Um forte indicativo de que

ȁȌɨƊȺƧȌǿȯƵɈƺȁƧǞƊ

esta ação é efetiva e que o
quadro técnico compreen-

ƵǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƊȺ
ƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺ

sendo constituído por

-Reitoria da Graduação.
Suas ações foram planejadas

e

desenvol-

de esta necessidade é o fato

vidas

de que no ano 2018 chegou-

Programa de Formação

VHDFDVDGHKRUDVGH

alicerçadas

no

Continuada de Docen-

formação realizadas pelos técnicos-administra-

tes, composto por quatro subprogramas, quais

tivos e de apoio da Instituição.

sejam: [i] Formação Geral, que abrange a todos
os docentes; [ii] Formação para Ingressantes,

Nas ações de formação, capacitação e desen-

que abrange a todos os docentes contratados

volvimento de pessoas, destaca-se o foco nas

nos últimos 24 meses; [iii] Formação para Ges-

questões técnicas e comportamentais no que se

tores, que tem como público-alvo os docentes

refere à preparação para o trabalho, aquisição

atuantes na gestão do ensino, da pesquisa e da

de novos conhecimentos, habilidades e atitudes

H[WHQV¥RHFXOWXUDH>LY@)RUPD©¥R(VSHF¯ȴFD

para a permanência na função atual, bem como

organizada e desenvolvida para os respectivos

para a apropriação de novas atividades, funções

departamentos ou cursos.

H SDS«LV IRPHQWDQGR VHPSUH R SURȴVVLRQDOLVmo, o relacionamento interpessoal, o trabalho

As temáticas das formações continuadas busca-

HPHTXLSHHDTXDOLȴFD©¥RSDUDRDWHQGLPHQWR

ram revitalizar o processo de ensino e aprendi-

ao público.

zagens, em especial com o foco na sala de aula
GR HQVLQR VXSHULRU DERUGDQGR R SHUȴO GR MRvem universitário. Nestas bases, trabalhou-se

Formações para docentes

com o planejamento das disciplinas, o uso de
metodologias ativas, instrumentos e critérios

$ ȴP GH WRUQDU PDLV UREXVWDV H RUJ¤QLFDV DV

para a avaliação do processo de ensino e apren-

atividades que buscam a formação continuada
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dizagem. Para atuar
nas formações, foram
FRQYLGDGRV

SURȴVVLR-

nais de outras instituições
GH HQVLQR VXSHULRU ,(6 
em especial participantes do
Consórcio

das

Universidades

&RPXQLW£ULDV *D¼FKDV &RPXQJ 
%XVFRXVH DLQGD FRQWHPSODU D H[periência e a competência dos próprios
professores para desenvolver momentos
de discussões. A intenção foi instigar a socialização de saberes sobre diferentes temáticas e, principalmente, a interdisciplinaridade
entre os cursos/departamentos, considerando

de graduação, pós-graduação, pesquisa e ex-

as individualidades da atuação de cada profes-

tensão. A cada início de ano, os novos profes-

sor, sem perder de vista o fazer coletivo da Uni-

sores foram recepcionados pelos Vice-Reitores

versidade.

de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão. Na sequência, apresentaram-se os
diversos setores de apoio: Recursos Humanos

Em números gerais, importante relatar que
IRUDP SURPRYLGDV HRX DSRLDGDV  KRUDV GH

5+ &RPLVV¥R3UµSULDGH$YDOLD©¥R &3$ 1¼-

DWLYLGDGHVHPKRUDVHPKR-

FOHR GH (GXFD©¥R D 'LVW¤QFLD 1(D'  1¼FOHR

ras em 2019. O subprograma Formação Geral

de Acompanhamento e Acessibilidade Institu-

promoveu 32 horas de atividades em 2017, 28

FLRQDO 1$$,  H DVVHVVRULDV GDV 9LFH5HLWRULDV

KRUDV HP  H  KRUDV HP  (P  H

Também integrou a programação a capacitação

2018 teve como eixos temáticos as questões so-

sobre práticas pedagógicas no ensino superior:

cioeconômicas no ensino superior, experiências

planejamento, metodologias e avaliação do en-

DFDG¬PLFDV H GHVDȴRV HQIUHQWDGRV SHODV ,(6

sino e aprendizagem, ministrada pelo NAPI.

Em 2019 a Formação Geral focou na preparação
para a elaboração do PDI 2020-2024, pautando-

O subprograma Formação para Gestores com-

-se na discussão sobre as concepções e diretri-

portou a realização da Formação de Gestores

zes do PDI como elemento norteador da gestão,

Unijuí – 2ª Edição – “A gestão estratégica nas

na conjuntura econômica e nos cenários para

unidades acadêmicas”, que teve início em agos-

os próximos anos e, ainda, no ensino superior

to de 2017 e foi encerrada em julho de 2018,

comunitário no sul do país.

para o público-alvo de reitoria, pró-reitorias e
FKHȴDVGHGHSDUWDPHQWR)RUDPSURPRYLGDV

O subprograma Formação para Ingressantes

horas de atividades em 2017 e outras 42 horas

promoveu 8 horas de atividades em 2017, 20

em 2018. Além destas, o subprograma Formação

KRUDVGHDWLYLGDGHVHPHKRUDVGHDWL-

SDUD*HVWRUHVGHVHQYROYHXKRUDVHP

vidades em 2019, sempre objetivando apresen-

KRUDVHPHKRUDVHPWUDWDQGRGD

tar aos professores que iniciam sua atuação do-

gestão de pessoas no ambiente institucional, da

cente na Unijuí os elementos constitutivos das

JHVW¥RGHFRQȵLWRVHWDPE«PGRVLQVWUXPHQWRV

políticas institucionais relacionadas ao ensino

de avaliação dos cursos de graduação.
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1R VXESURJUDPD )RUPD©¥R (VSHF¯ȴFD DV WH-

habilidades e atitudes necessárias para a vida

P£WLFDVVHJXLUDPDWHQGHQGR¢VHVSHFLȴFLGDGHV

SURȴVVLRQDOHSDUDYLYHUVRFLDOPHQWH

dos departamentos/cursos/áreas de atuação em
IRUPDWRGHRȴFLQDV1HVWHVXESURJUDPDDGLYHU-

a) Formação para Coordenadores

sidade temática foi bastante rica e os desdobra-

Nos primeiros dias de trabalho de 2018, após

mentos foram bastante importantes. Em 2017,

assumirem seus mandatos 2018-2020, os coor-

por dentro deste subprograma, além de 18 ho-

denadores dos cursos de graduação da Unijuí

ras desenvolvidas para departamentos, houve a

SDUWLFLSDUDP GH IRUPD©¥R FRQWLQXDGD FRP 

oferta de 04 horas para professores horistas e

horas de duração, que buscou incentivar a re-

 KRUDV GH DWLYLGDGHV HVSHF¯ȴFDV SDUD SURIHV-

ȵH[¥RHRGHEDWHVREUHDD©¥RGRJHVWRUGRFHQWH

sores que atuam na modalidade EaD, por meio

na educação superior. A formação, que fez par-

GH RȴFLQD K¯EULGD FRP PRPHQWRV SUHVHQFLDLV

te da carga horária do subprograma Formação

e a distância, cujo objetivo foi oportunizar aos

para Gestores 2018, foi conduzida pela Vice-Rei-

professores a vivência enquanto “estudante”

tora de Graduação e contextualizou as legisla-

GRDPELHQWHYLUWXDOGHDSUHQGL]DJHPDȴPGH

ções educacionais internas e externas, o plane-

que pudessem perceber suas potencialidades

MDPHQWR LQVWLWXFLRQDO H DV HVSHFLȴFLGDGHV GD

H IUDJLOLGDGHV (P  D IRUPD©¥R HVSHF¯ȴFD

DWXD©¥RGDFRRUGHQD©¥RSDUDDTXDOLȴFD©¥RGRV

promoveu 92 horas e, em 2019, 78 horas. Destas,

processos acadêmicos desenvolvidos. Também

GHVWDFDPVHDVRȴFLQDVGHSURGX©¥RGHY¯GHRV

foram apresentados os setores de apoio e as

Metodologia Design Thinking para Educadores

possíveis relações destes com as coordenações

e as formações pedagógicas sobre o desenvolvi-

de cursos e seus professores. Além disso, foram

PHQWR GR SHUȴO GR HJUHVVR FRP FRPSHW¬QFLDV

tratados de aspectos da regulação do ensino su-

compreendendo o conjunto de conhecimentos,

perior, da CPA e da Ouvidoria Institucional, do
Núcleo de Apoio e Acessibilidade Institucional
e das Coordenadorias de Recursos Humanos,
Financeira e de Marketing, e da Secretaria Acadêmica. Outro momento que os coordenadores
de curso participaram, como parte da formação
FRQWLQXDGDSDUDJHVWRUHVDFRQWHFHXQRGLD
de fevereiro. O tema em debate foi “Gestão
de pessoas: ambiente institucional e gesW¥R GH FRQȵLWRVȋ R TXDO SUREOHPDWL]RX
SRVV¯YHLVVLWXD©·HVGHFRQȵLWRVTXHRV
gestores podem se deparar no seu
cotidiano.

38

2017 - 2019

b) Formação para Gestores Acadêmicos

a partir de 2019. Nesse sentido, ao integrar
cerca de 50% da carga horária dos cursos, se

No segundo semestre de 2018 foi organizada,

constituiu o Programa Integrado de Formação

em três módulos, a formação continuada

de Engenheiros.

Ȋ2V GHVDȴRV GRV SURFHVVRV DYDOLDWLYRV GD
Educação Superior - SINAES/CAPES”, para

A constituição deste Programa Integrado esten-

todos os gestores acadêmicos, incluindo NDEs.

deu o debate e a necessidade de revisão dos PPCs

O primeiro módulo, denominado “Alterações

de Engenharia Civil, Elétrica e Química oferta-

e perspectivas a partir dos instrumentos de
avaliação

do

INEP/MEC”

contextualizou

dos em Ijuí e do curso de Engenharia Mecânica

o

no campus Panambi, que então passaram por

SINAES e os principais aspectos alterados na

atualização em 2019, constituindo a oferta das

legislação da avaliação da educação superior,

versões curriculares 2020 para todas as Enge-

GHVDȴDQGR RV JHVWRUHV D UHȵHWLU VREUH ȊR TXH

nharias da Unijuí nos três Campi. Também tor-

DV PRGLȴFD©·HV LQGLFDP RX DSRQWDP FRPR

nou viável e agregou a oferta de Engenharia de

QHFHVVLGDGH SDUD D UHYLV¥R GH SRO¯WLFDV ȵX[RV

Produção no campus Panambi para 2020.

e procedimentos institucionais”. O segundo foi
RUJDQL]DGRDSDUWLUGHRȴFLQDVTXHWHPDWL]DUDP

O Programa Integrado de Formação de Enge-

o “entendimento dos instrumentos de avaliação

nheiros se constitui em estratégia de fortaleci-

dos cursos de graduação”. E o terceiro módulo

mento do debate teórico-conceitual multidisci-

abordou a temática “construindo entendimentos

plinar e interdisciplinar e a troca de experiências

e encaminhamentos a partir do instrumento de

entre os estudantes das diferentes habilitações

avaliação institucional externa”.

em Engenharia, de modo a colaborar para a forPD©¥RGHXPSURȴVVLRQDOTXHFRQWULEXDSDUDD

Constituição de Programas
Integrados e Núcleos Comuns

construção da cultura, para o desenvolvimento
sustentável, socialmente justo, ecologicamente
correto e economicamente viável. O estudan-

a) Programa Integrado de Formação de

te desenvolve gradativamente competências e

Engenheiros
A

partir

de

habilidades com um olhar crítico e propositideterminação

do

vo, considerando todo o processo de concepção

Conselho
dos

de um projeto, ou seja, do seu ciclo de vida. A

Projetos Pedagógicos dos Cursos alocados ao

proposta das disciplinas comuns tem um tema

Departamento de Ciências Exatas e Engenharias

transversal, que é Cidades Inteligentes, que rege

Universitário

para

a

reorganização

'&((QJ  QR campus Santa Rosa, por ocasião

as atividades de integração dos conhecimentos

da revisão da oferta dos cursos de graduação

e de articulação de competências e habilidades.

para o Vestibular 1/2018 após o processo

O tema Cidades Inteligentes também é a base

de inscrição, o DCEEng passou a trabalhar

para a etapa da síntese dos conteúdos, das práti-

pela reestruturação do Núcleo Comum das

cas reais, das ações de extensão e de integração

(QJHQKDULDV 1&(QJ LQLFLDOPHQWHSDUDFRPSRU

empresa-escola.

a matriz curricular dos cursos em Santa Rosa.
Esse trabalho, ao mesmo tempo que revisou as

O Programa Integrado de Formação de Enge-

propostas pedagógicas de Engenharia Civil e

nheiros permite que os estudantes realizem até

Elétrica, propôs a oferta de três novos cursos de

50% do curso em qualquer dos campi da Unijuí

(QJHQKDULD 6RIWZDUH 3URGX©¥R H 0HF¤QLFD 

TXHRIHUWDPFXUVRVGH(QJHQKDULD(VVDȵH[LEL-
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lidade integra estudantes das diversas cidades

SDUD RIHUWDU D SDUWLU GH  RV FXUVRV GH /L-

atendidas pela Universidade, amplia o acesso

FHQFLDWXUDHP(GXFD©¥R)¯VLFD+LVWµULD/HWUDV

aos cursos de Engenharia e gera um intercâm-

3RUWXJX¬V3HGDJRJLDHR%DFKDUHODGRHP(GX-

bio permanente entre culturas e características

cação Física, na modalidade EaD. Tais propos-

microrregionais, garantindo a integração regio-

tas também atendem à Resolução CNES/CP nº

nal; além de permitir que o estudante construa

2/2015 e seguem o modelo institucional de EaD.

competências e habilidades com foco na forma-

O Programa Integrado de Formação de Educa-

©¥R JHQHUDOLVWD H DSWR DRV GHVDȴRV GDV UHYROX-

dores, que teve origem nos Núcleos Comuns de

ções tecnológicas do mundo contemporâneo.

Formação de Professores do DHE, objetiva ampliar a formação humanista, cultural, política,

Decorrente da evolução do Núcleo Comum das

SHGDJµJLFDHFLHQW¯ȴFDGRVIXWXURVSURIHVVRUHV

Engenharias e da atualização ou criação dos

além de oportunizar a constituição da identida-

cursos de Engenharia, que constituíram o Pro-

de teórica/pedagógica dos licenciados, mediante

grama Integrado, também foram revisadas as

referência a questões fundamentais que dizem

propostas pedagógicas dos cursos de graduação

da condição humana, da cultura e da sociedade,

em Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Com-

GRVDEHUFLHQW¯ȴFRGDFXOWXUDHVFRODUHGRVSUR-

putação e Design, que também passarão a ofer-

cessos de intervenção. As discussões se orien-

tar novas versões curriculares a partir de 2020.

tam para a proposição de eixos formativos que
permitem uma articulação de temas, de uma

b) Programa Integrado de Formação de

abrangência mais geral para uma abrangência

Educadores

PDLV SDUWLFXODU RX HVSHF¯ȴFD 'D¯ D LGHLD GH VH

2V FXUVRV GH /LFHQFLDWXUD HP (GXFD©¥R )¯VLFD

iniciar uma articulação temática do processo

+LVWµULD/HWUDV3RUWXJX¬VH,QJO¬V0DWHP£WLFD

formativo a partir da tematização da condição

H3HGDJRJLDHR%DFKDUHODGRHP(GXFD©¥R)¯VL-

humana, passando pelas noções de sociedade e

ca, na modalidade presencial, tiveram suas pro-

FXOWXUDGHFXOWXUDFLHQW¯ȴFDHGHHGXFD©¥RHVFR-

postas de revisão de projeto pedagógico apro-

lar, para alcançar, então, o que é próprio da área

vadas pelo Conselho Universitário em 2018. As

de formação pretendida. A almejada articulação

reformulações atendem à Resolução CNES/CP

tem no eixo da condução pedagógica um espaço

nº 2/2015, a qual, entre outras questões, am-

privilegiado, mas não único, lembrando que as

pliou a carga horária dos cursos de licenciatura

perspectivas de abordagem destes eixos com os

de 2.800 horas para 3.200 horas. Nesta revisão,

WHPDVHVSHF¯ȴFRVQ¥RV¥ROLQHDUHVPDVF¯FOLFDV

além de atender as Diretrizes Curriculares Na-

processuais, garantindo maior organicidade dos

cionais para a formação inicial em nível supe-

currículos. Apresenta a pesquisa como centra-

ULRU FXUVRVGHOLFHQFLDWXUDFXUVRVGHIRUPD©¥R

lidade no eixo de condução pedagógica, como

pedagógica para graduados e cursos de segunda

DUWLFXODGRUD GR JHUDO H GR HVSHF¯ȴFR FDSD] GH

OLFHQFLDWXUD HSDUDDIRUPD©¥RFRQWLQXDGDRV

garantir um espaço de protagonismo dos acadê-

cursos constituíram o Programa Integrado de

micos pelo viés da pesquisa, contribuindo para

Formação de Educadores, que tem em torno de

a formação do professor pesquisador, estímulo

50% carga horária integrada, buscando consti-

que também fortalece a possibilidade de futuro

WXLURSHUȴOGR(GXFDGRUHJUHVVRGD8QLMX¯1D

engajamento em processos de formação conti-

sequência, em 2019, o Departamento de Huma-

QXDGD VHMD QD IRUPD©¥R YHUWLFDO SµVJUDGXD-

QLGDGHV H (GXFD©¥R '+(  DSURYRX MXQWR DR

©¥R VHMDQRHQIUHQWDPHQWRFROHWLYRHVROLG£ULR

Conselho Universitário, a proposta pedagógica

GRVGHVDȴRVGDHGXFD©¥RFRQWHPSRU¤QHD
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c) Programa Integrado de Formação de

norteadora e articuladora para a construção do

Gestores

FRQKHFLPHQWRSURȴVVLRQDOHFLGDG¥RQDV£UHDV
de gestão e negócios, oportunizando aos estu-

O Departamento de Ciências Administrativas,

dantes dos cursos que o integram, um espaço

&RQW£EHLV (FRQ¶PLFDV H GD &RPXQLFD©¥R '$-

FRPXP GH IRUPD©¥R SURȴVVLRQDO FRQYLY¬QFLD

&(&  REMHWLYDQGR R HQIUHQWDPHQWR GD VLJQL-

e debate interdisciplinar, fomentando possibi-

ȴFDWLYD EDL[D QD GHPDQGD SRU VHXV FXUVRV

lidades de atuação conjunta e capacitando-os

em especial, no Vestibular Verão 2018 e, tendo

para a atuação em equipe.

diagnosticado a necessidade de acentuar a formação integrada na área de gestão e negócios,
GHPDQGDGDSRUXPPHUFDGRGHDWXD©¥RSURȴV-

d) Núcleo Comum das Ciências Agrárias

sional interdisciplinar, buscou potencializar a

Na Unijuí, a área de Ciências Agrárias englo-

LQWHJUD©¥RGH£UHDVDȴQVDSDUWLUGDDPSOLD©¥R

ba os cursos de graduação, bacharelados em

do Núcleo Comum de disciplinas dos Cursos de

Agronomia e em Medicina Veterinária, os quais

Graduação da Área de Ciências Sociais Apli-

apresentam, em suas Diretrizes Curriculares

FDGDV 1&&6$  TXH IRL UHYLVDGR HP  SDUD

Nacionais, campos de conhecimento, competên-

compor os cursos de Administração, Ciências

cias e habilidades comuns, que se materializam

Contábeis e Ciências Econômicas.

HP SHUȴV SURȴVVLRQDLV FRP DSUR[LPD©·HV RV
quais podem ser desenvolvidos de forma inter-

Naquela oportunidade a revisão apresentada

disciplinar.

para o NCCSA tornou-se robusta, ancorando-se nos eixos norteadores do empreendedo-

A partir dessa percepção, o Departamento de

rismo, da gestão e negócios, da inovação e da

(VWXGRV $JU£ULRV '($J  HQWHQGHX SHUWLQHQWH

cidadania, evoluindo para a constituição do

ampliar e materializar a abordagem interdisci-

Programa Integrado de Formação de Gestores,

plinar de conteúdos, competências e habilida-

aproximando e integrando os conhecimentos

des, para ambos os cursos a partir da oferta con-

TXHVXVWHQWDPDIRUPD©¥RGRSHUȴOGRHJUHVVR

junta de disciplinas, bem como, da adoção de

previsto no PDI da Unijuí e nas propostas peda-

novas metodologias de ensino que oportunizem

gógicas do DACEC, constituindo-se em diretriz

seu desenvolvimento, constituindo o Núcleo
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Comum das Ciências Agrárias, que subsidiou a

seus processos de autorização, reconhecimento

revisão dos respectivos PPCs, dando origem às

ou renovação de reconhecimento. O curso de Pe-

versões curriculares 2019. Este Núcleo é cons-

dagogia, licenciatura, campus Três Passos, que ti-

WLWX¯GRSRUKRUDVTXHUHSUHVHQWDPGD

nha protocolado pedido de autorização em 2015,

carga horária do curso de Medicina Veterinária

recebeu visita in loco entre 1 e 4 de fevereiro de
2017, obtendo nota 04, tendo Portaria de Autori-

HGDFDUJDKRU£ULDGRFXUVRGH$JURQRPLD

zação publicada no DOU em 31/07/2017.

Processos avaliativos externos

(PRFXUVRGH%LRPHGLFLQDEDFKDUHODGR
que tinha pedido de autorização protocolado,

a) Visitas in loco

foi autorizado para oferta de 45 vagas e teve

No período de 2017 a 2019, vários cursos de gra-

dispensa de visita in loco. A Portaria de Autori-

duação receberam visita in loco, como parte de

zação foi publicada no DOU em 28/09/2017. As-
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sim, teve sua primeira oferta no Vestibular de

]D©¥RIRLSXEOLFDGDQR'28HP

Verão 2018. Outro curso que também teve visita
in loco foi Processos Gerenciais, tecnologia, mo-

Também em 2018, o curso de Tecnologia em

dalidade EaD, entre 5 e 8 de março de 2017. A

Estética e Cosmética recebeu visita in loco para

visita restou exitosa e os avaliadores atribuíram

Renovação de Reconhecimento. A visita ocorreu

nota 04. Sua Portaria de Reconhecimento foi pu-

entre 10 e 13 de junho e a Portaria de Renova-

EOLFDGDQR'28HP

ção de Reconhecimento foi publicada no DOU
em 28/09/2018, obtendo conceito 4.

O Curso de Engenharia Química protocolou
o pedido de reconhecimento do curso e, após

No ano de 2019, entre os dias 27 de fevereiro

preenchimento do Formulário Eletrônico, a

e 2 de março de 2019, ocorreu a avaliação in

visita in loco foi agendada para os dias 22 a 25

loco para ato de Reconhecimento do Curso de

de novembro de 2017. O curso recebeu nota 04

Arquitetura e Urbanismo. O curso recebeu o

e teve seu reconhecimento publicado no DOU de

conceito 04, publicado em Portaria no DOU de

GHDEULOGH

22/08/2019. Destaca-se que esta foi a primeira
avaliação feita pelo novo instrumento do MEC,

No ano de 2018, o curso de Medicina, bachare-

que começou a vigorar em dezembro de 2017.

lado, que iniciou seu processo de abertura pelo

(HQWUHRVGLDVHGHMXQKR7HFQRORJLDHP

chamamento público do Programa Mais Mé-

Gestão de Cooperativas, no campus Santa Rosa,

dicos, foi autorizado para oferta de 50 vagas,

recebeu visita in loco para Reconhecimento. O

após receber visita in loco nos dias 09 a 12 de

referido curso obteve conceito 5, ou seja, nota

dezembro de 2018. A comissão foi composta por

máxima, publicado na Portaria datada de 22 de

três avaliadores, sendo 02 avaliadores médicos

agosto do ano corrente.

e pertencentes à Comissão de AcompanhamenWRH0RQLWRUDPHQWRGH(VFRODV0«GLFDV &$-

b) Recredenciamento institucional da

0(0 HXPDQDOLVWDGR0LQLVW«ULRGD(GXFD-

modalidade EaD

ção - Direção de Supervisão da Educação

Em 2013 foi realizada a visita in loco pelos mem-

Superior. O curso de Medicina atendeu

bros da Comissão de Avaliação designados pelo

satisfatoriamente a todos os requisi-

Inep no processo de recredenciamento EaD. O

tos do instrumento de autorização

UHIHULGRSURFHVVRȴFRXDJXDUGDQGRSDUHFHUGD

e monitoramento para cursos de

SERES desde 2014 e encontrava-se em sobres-

Medicina. A Portaria de Autori-

WDPHQWR VRE DQ£OLVH SRU GLOLJ¬QFLD  1R DQR
de 2017 a SERES manifestou-se favorável o relatório da avaliação in loco e positivamente a
resposta da diligência respondida pela Unijuí,
FRQȴUPDQGRR&RQFHLWR,QVWLWXFLRQDOFRPQRWD
$SDUWLUGHVWDFRQȴUPD©¥RD8QLMX¯SRGHFDdastrar os Campi de Panambi, Santa Rosa e Três
Passos, como polos EaD. O recredenciamento
institucional da modalidade EaD foi renovado
pela Portaria MEC nº 325/2019 pelo prazo de 08
anos.

43

Relatório de Gestão

c) ENADE

cursos e da educação superior brasileira. A

O Exame Nacional de Desempenho de Es-

participação dos estudantes concluintes do

WXGDQWHV (QDGH  « FRPSRQHQWH FXUULFXODU

ensino superior é obrigatória, e condição in-

obrigatório dos cursos de graduação e integra

dispensável para a colação de grau, confor-

o Sistema Nacional de Avaliação da Educa-

PHGHWHUPLQDD/HLQ|GHGHDEULO

©¥R 6XSHULRU 6LQDHV  VHQGR XP LPSRUWDQWH

de 2004. Os resultados obtidos encontram-se

instrumento de avaliação da qualidade dos

dispostos na tabela a seguir.

RESULTADOS DO ENADE 2016 - 2018

2016
(Divulgado
em 2017)

- 4 Cursos conceito 4: Ijuí: Educação Física – Bacharelado, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição
- 5 Cursos - conceito 3: Ijuí: Agronomia, Estética e Cosmética, Enfermagem e
Medicina Veterinária. Santa Rosa: Educação Física – Bacharelado

2017
(Divulgado
em 2018)

- 1 Curso conceito 5: Ijuí: Letras: Português e Inglês
- 5 Cursos conceito 4: Ijuí: Matemática e Pedagogia. Santa Rosa: Ciência da
Computação, Engenharia Elétrica e Pedagogia
- 11 Cursos conceito 3: Ijuí: Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciência da Computação, Educação Física – Licenciatura
(Presencial e EaD), Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica
e História (EaD). Santa Rosa: Educação Física – Licenciatura, Engenharia Civil

2018
(Divulgado
em 2019)

- 3 Cursos conceito 4: Ijuí: Tecnologia em Processos Gerenciais (EaD), Tecnologia em Gestão Comercial (EaD). Panambi: Administração
- 11 Cursos conceito 3: Ijuí: Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Design, Direito, Jornalismo, Psicologia e Publicidade e Propaganda.
Santa Rosa: Administração e Direito. Três Passos: Administração e Direito
- 1 Cursos conceito 2: Santa Rosa: Psicologia

d) Conceito Preliminar de Curso - CPC

de graduação das instituições de ensino supe-

2&RQFHLWR3UHOLPLQDUGH&XUVR &3& «DQRWD

ULRUQR%UDVLO$QRWDYDULDGHDH«FRP-

ȴQDO GH TXDOLGDGH GDGD SHOR 0(& DRV FXUVRV

posta a partir dos resultados obtidos pelos
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estudantes no Enade, do percentual de profes-

lizados e das instalações físicas da instituição.

sores mestres e doutores, com tempo integral e

Os resultados obtidos encontram-se dispostos

parcial, dos recursos didático-pedagógicos uti-

na tabela a seguir.

RESULTADOS DO CPC 2016 - 2018

- 5 Cursos conceito 4: Ijuí: Agronomia, Educação Física – Bacharela-

2016
(Divulgado
em 2017)

do, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.
- 4 Cursos conceito 3: Ijuí: Estética e Cosmética, Enfermagem e Medicina Veterinária. Santa Rosa: Educação Física – Bacharelado

2017
(Divulgado
em 2018)

- 2 Cursos conceito 5: Ijuí: Letras: Português e Inglês e Matemática
- 8 Cursos conceito 4: Ijuí: Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciência da Computação, Educação Física – Licenciatura
(EaD), História (EaD) e Pedagogia. Santa Rosa: Ciência da Computação e Pedagogia
- 7 Cursos conceito 3: Ijuí: Educação Física-Licenciatura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica. Santa Rosa: Educação Física – Licenciatura, Engenharia Civil
e Engenharia Elétrica. Panambi: Engenharia Mecânica

2018
(Divulgado
em 2019)

- 11 Cursos - conceito 4: Ijuí: Administração-EaD, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Jornalismo, Tecnologia em Processos Gerenciais (EaD), Panambi: Administração, Santa Rosa: Administração e Direito, Três Passos: Direito
- 06 Cursos - conceito 3: Ijuí: Administração, Psicologia e Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Gestão Comercial (EaD), Santa Rosa: Psicologia,
Três Passos: Administração

e) Índice Geral de Cursos - IGC Contínuo Unijuí

ÍNDICE GERAL DE CURSOS - IGC CONTÍNUO Unijuí – 2016 - 2018
2016

4

2017

4

2018

Ainda não divulgado
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Fortalecimento das relações
internacionais

Também no ano de 2018 foi aprovado pelo Con-

No âmbito da política de relações internacio-

Plano Estratégico, a internacionalização na Ins-

nais, alinhado às metas do PDI, o Escritório de

tituição passa a ser entendida como um proces-

5HOD©·HV,QWHUQDFLRQDLV (5, PDQWHYHVHPXLWR

so dinâmico e articulado, fomentando e interna-

ativo neste período encaminhando e recebendo

lizando as práticas institucionais que envolvem

intercambistas para estágios nas mais diversas

todas suas unidades acadêmicas e que, através

áreas do conhecimento e nos diferentes conti-

do desenvolvimento de acordos e projetos com

nentes.

parceiros nacionais e internacionais, busca ele-

selho Universitário o Plano de Internacionalização da Unijuí. A partir do estabelecimento deste

var os níveis de qualidade educacional e da pesNeste contexto, com o apoio da Vice-Reitoria de

quisa na Graduação e na Pós-Graduação.

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - VRPGPE,
houve o incentivo e a facilitação da ida de do-

Este instrumento passa a orientar os Projetos

centes a países como Argentina, Chile, Colômbia,

Institucionais de Internacionalização da Gradu-

Espanha, Portugal e Itália, que realizaram ações

ação e da Pós-Graduação, respectivamente, os

no âmbito de convênios

quais, com duração qua-

de cooperação interinsti-

GULHQDO GHȴQHP DV PH-

tucionais, bem como fo-

tas, tarefas, recursos, pra-

ram recebidos muitos do-

ȌǿƵȺǿȌɈƵǿȯȌ

centes estrangeiros para

ƵǿȱɐƵǘȌɐɨƵƊ

atividades

acadêmicas,

formatando novas cooperações e consolidando

ǿƊȁɐɈƵȁƪƣȌƮƊȺ
ȯƊȲƧƵȲǞƊȺƧȌǿ

zos, custos e responsáveis
para sua execução.
Uma das ações que marcaram o esforço institu-

as parcerias já existentes.

§ƊǠȺƵȺƮƊ0ɐȲȌȯƊة

Ao mesmo tempo em que

ȯƊȺȺȌɐٌȺƵƊ

área foi a realização do

houve a manutenção das

ǞȁɈƵȁȺǞ˛ƧƊȲƊƪȪƵȺ

Seminário de Internacio-

parcerias com Países da
Europa, passou-se a inWHQVLȴFDU D©·HV FRP RV

ƧȌǿȌȺȯƊǠȺƵȺƮƊ
ǿƶȲǞƧƊmƊɈǞȁƊ

cional para fomentar essa

nalização
Regional

e

Integração

Unijuí/Unam,

com o objetivo de estrei-

SD¯VHVGD$P«ULFD/DWLQD

tar relações e projetar ati-

principalmente

Argenti-

vidades de intercâmbio e

na, Chile, Colômbia, Para-

integração para cursos de

guai e Uruguai.

graduação e de pós-graduação. Uma delegação
de 14 pessoas de diversas áreas da Universidade

A partir do lançamento do Portal da Unijuí, foi

Nacional de Misiones, da Argentina, esteve na

SRVV¯YHO WRUQDU RV FRQWH¼GRV ELO¯QJXHV SRUWX-

Unijuí, campus Ijuí, para debater possibilidades

JX¬VLQJO¬V  SDUD RV FXUVRV GH 3µV*UDGXD©¥R

de cooperação, que se estendem para pesquisa,

Stricto Sensu, faltando a parte dos cursos de

extensão, inovação e cultura com o intuito de

Graduação, que passaram por revisões de PPCs.

LGHQWLȴFDUHWUDEDOKDUSRWHQFLDOLGDGHVQDVUHOD-

Assim, com atualizações constantes no Portal e

ções com o país vizinho, restando desta ação a

com a revisão do folder internacional da Unijuí,

renovação do convênio de cooperação entre as

esta divulgação nas mídias tornou-se ponto im-

duas instituições.

portante de fomento à mobilidade.
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O mundo conectado neste século 21 também foi

possibilidade de ofertar, anualmente, até 10%

considerado pela gestão 2017-2019, a partir do

do total de vagas dos cursos de Mestrado e Dou-

viés da internacionalização. De forma conjunta

torado a candidatos estrangeiros. Diante disso,

DV SDVWDV GD 9LFH5HLWRULD GH *UDGXD©¥R 95* 

foram ofertadas 2 vagas para cada um dos cur-

e da VRPGPE considerando que o processo de

sos de Mestrado e 1 vaga para os cursos de Dou-

globalização, bem como o uso das novas tecno-

torado, com ingresso em 2020. O edital foi am-

logias a partir do uso da internet estabelecem

plamente divulgado em instituições de diversos

conexões com o mundo, promoveram o evento

SD¯VHVDWUDLQGRFDQGLGDWRVGR3HUX%«QLQ&R-

GHQRPLQDGR'LDGDV/¯QJXDV(VWUDQJHLUDVSRLV

lômbia, Senegal e Angola. Os estudantes selecio-

mesmo com inúmeras facilidades, a língua ain-

nados são isentos do pagamento de mensalida-

da é uma barreira para a educação, lazer, negó-

des e recebem o apoio do ERI durante toda a sua

cios e viagens. Assim, a partir do citado evento

permanência na Instituição.

foi possível proporcionar a prática de diversas
línguas: inglesa, espanhola, alemã, entre outras,

Como o domínio de uma língua estrangeira é

em situações reais, em ambientes não formais,

imprescindível para o avanço nas ações de in-

de forma espontânea, descontraída e divertida.

ternacionalização, a Instituição tem investido

Os participantes puderam optar por participar

na oferta do curso de Inglês, por intermédio do

de atividades de sala de aula, workshop, quiz,

/DERUDWµULRGH(QVLQRGH/¯QJXDV /(/8 7RGR

palestras, entre muitas outras atividades.

o semestre, com maior ênfase a partir de 2019,
são ofertadas turmas do curso de Inglês dos

Em 2019 foi aberto o primeiro edital institucio-

níveis básico ao avançado, tendo como públi-

nal para ingresso de estudantes estrangeiros

co bolsistas, professores, técnicos e estudantes

nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, ten-

interessados. O custo do curso é bastante aces-

do em vista que até este momento a concessão

sível, sendo gratuito para os bolsistas de Pós-

ocorria por iniciativas individuais dos progra-

-Graduação Stricto Sensu. Também acontecem

mas ou a partir de convênios. Com aprovação

ofertas de turmas de Espanhol, com o apoio dos

da Resolução CONSU nº 44/2017, coloca-se a

estudantes estrangeiros, da Colômbia, em ativi-
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dade nos Programas de Pós-Graduação Stricto

S¼EOLFR SRU PHLR GH D©·HV UHȵHWLQGR R SRWHQ-

Sensu.

cial do setor, tornando-se elementos de comunicação, vinculando a universidade ao ambiente

Fruto de uma parceria inédita para o Estado,

produtivo social.

reunindo a Unijuí, Universidade de Córdoba UNC, da Argentina, e Poder Público de Ijuí, por

Principais Investimentos em
XȁǏȲƊƵȺɈȲɐɈɐȲƊȯƊȲƊƊȱɐƊǶǞ˛ƧƊƪƣȌ
das Atividades-Fim no período
2017/2019

PHLRGD6HFUHWDULDGH&XOWXUD/D]HUH7XULVPR
DO«PGD8QL¥RGDV(WQLDVGH,MX¯ 8(7, IRLUHDlizado em 2019 o primeiro Workshop de Ideação
H ,QWHUYHQ©¥R 8UEDQD %LQDFLRQDO 2 Workshop
teve como objeto a revitalização urbana de es-

A Fidene/Unijuí busca, constantemente, se ade-

paços públicos de Ijuí, inspirado na colonização

quar às necessidades das pessoas. Sejam elas da

de Ijuí, conhecida como Terra das culturas di-

comunidade externa, com a oferta de cursos de

YHUVLȴFDGDVHPVHXVGLIHUHQWHVJUXSRV«WQLFRV
Envolveu a participação de mais de 300 pessoas

JUDGXD©¥RTXHTXDOLȴFDPRPHUFDGRGHWUDED-

no seu planejamento e execução, entre profes-

lho ou ofertas de serviços à comunidade, seja

sores e estudantes dos cursos de Arquitetura e

da comunidade interna, com melhorias na sua

Urbanismo, Design e Engenharia Civil da Unijuí

LQIUDHVWUXWXUD 2 JU£ȴFR TXH VHJXH GHPRQVWUD

e da UNC, sendo 10 professores e 50 estudantes

os investimentos relacionados à infraestrutura

de Córdoba. Foram projetados e produzidos seis

seja com recursos próprios ou externos. Apre-

dispositivos de madeira, instalados em diferen-

senta também os investimentos relacionados a

tes pontos da cidade, gerando interação com o

implantação do curso de Medicina.

5.000
4.500
4.000

EM MILHARES DE REAIS
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4.226

3.214

175

274

361
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291

2.447

942

1.986

751

126

-

1.881

Com Recurso Próprio
Com Recursos Externos
Curso de Medicina
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Modernização Tecnológica

EFA: pintura das calçadas, construção do muro
na pracinha da EFA;

Na medida em que as universidades se tornaram
maiores e mais complexas, os processos precisam

MADP: Manutenção da escada externa, constru-

ser revistos, desburocratizados e modernizados

ção de um conjunto de sanitários;

e, neste sentido, no ano de 2017 foi adquirido
um laboratório de informática de 30 compu-

,MX¯'&((QJ$GHTXD©¥RHO«WULFDQRV/DERUDWµ-

tadores para o campus Santa Rosa e 250 CPUs

rios de Informática, pinturas e demarcação no

'(// VHPLQRYDV SDUD WURFD GH FRPSXWDGRUHV

estacionamento, reforma e alteração da estru-

defasados em setores administrativos de todos

tura administrativa.

os Campi da Instituição. Em 2018 foi adquirido
um laboratório de informática de 30 computadores para o campus3DQDPELHXP/DERUDWµULRGH

Ijuí - campus

Informática de 30 computadores para o DCEEng,

Conclusão do Centro de Eventos;

no campus Ijuí. Foram feitos investimentos em
Servidores, ativos de Rede e na atualização da

Recuperação de estrada no entorno dos prédios

Solução Wi-Fi do campus Ijuí, visando atender a

da Engenharia, Hospital Veterinário, em frente

demanda crescente de acesso de dispositivos mó-

à parada de ônibus;

veis. Já no ano de 2019 foi adquirido um Servidor
GH5HGH%ODGH FRP6HUYLGRUHV,QWHUQRV SDUD

Reforma do prédio do Programa de Pós-Gradu-

atualização e suporte às novas demandas. Foram

D©¥RHP(GXFD©¥RQDV&L¬QFLDV/DERUDWµULRGH

adquiridos 39 APs Wi-Fi, para troca de equipa-

(QVDLRV %LROµJLFRV )DUP£FLD (VFROD Ȃ 6DOD GH

mentos antigos obsoletos. Também foi efetuada

$WHQGLPHQWR/DERUDWµULRGH&RPXQLFD©¥R6R-

a compra de oito computadores para reposição e

FLDO/DERUDWµULRVGH1XWUL©¥R

de cinco notebooks. Aquisição de cinco Switches
de Rede para reposição de equipamentos obsole-

Colocação de elevador, adequação dos corri-

WRVHGDQLȴFDGRV

mões e dos sanitários na EGC, com o objetivo de
promover a acessibilidade;

Melhorias no ano de 2017

Aquisição e instalação de bancos de corredores
em salas de aula;

Sede Acadêmica
Reformas nas salas de aula e nos sanitários,

Reforma do NSU e transferência da Gerência da

readequação elétrica e rede lógica, readequação

Coordenadoria de Informática;

SDUD R /DERUDWµULR GH 'HVHQKR (QJHQKDULDV
$UTXLWHWXUD H 'HVLJQ  SDUD LPSODQWD©¥R GR

Revitalização da pintura no arruamento do

/DERUDWµULRGH&RQIRUWR &XUVRGH$UTXLWHWXUD

Campus;

H 8UEDQLVPR  SLQWXUD GD TXDGUD DEHUWD
adequações de corrimões em escadas – Ginásio,

Construção do reservatório do clorador da caixa

DCEEng e Sala dos Espelhos, das calçadas no

Gȇ£JXD

entorno da Clínica de Psicologia e Escritório
Modelo;

Reformas em função do temporal acontecido em
outubro/2017 - troca de todo o telhado do prédio

Remodelação do Restaurante Universitário;

H, lixamento e pintura do piso do prédio H.
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Três Passos: Reformas e troca de mobiliário na

Sala de audiência no DCJS, Secretaria do DHE,

Cantina e banheiro.

de sala da Criatec;

Santa Rosa:

Novas instalações da Rádio, Assessoria Jurídica

Ampliação do palco em Santa

Rosa. Melhorias nas instalações elétricas, rede

e Controladoria, no antigo salão azul;

lógica e pinturas.
Adequação da Central de Atendimento ao Aluno
Panambi: Melhorias nas instalações elétricas e

para receber o processo de matrícula, da recep-

rede lógica.

ção institucional, da Secretaria Acadêmica e da
Coordenadoria de Recursos Humanos;

Ajuricaba: Adequações na UNIPEIXE para obWHQ©¥RGH/LFHQ©D0XQLFLSDO

Adequação de toda a rede lógica para Wi-Fi em
todas as salas de aula;

Melhorias no ano de 2018

Adequação dos estacionamentos com vagas desWLQDGDVSDUDGHȴFLHQWHVI¯VLFRV

Sede Acadêmica: Adequações no Museu e na
quadra aberta: reforma das cestas de basquete

Três Passos: Adequações na rampa do acesso à

e da estrutura de vôlei.

cantina e reforma dos banheiros.

Ijuí - DCEEng: Adequação do telhado/calha do

Santa Rosa: Adequações no laboratório de En-

auditório, reforma dos banheiros e adequação

JHQKDULD&LYLOFULD©¥RGR/DERUDWµULRGH3URWR-

das salas 201 e 202 do DCEEng.

tipagem e da sala Coworking.

Ijuí - Campus

Panambi: Conclusão da instalação da rede ló-

5HIRUPDGR/DERUDWµULRGH&RPXQLFD©¥R6RFLDO

gica para Wi-Fi e colocação de piso intertravado

do telhado da Anatomia, Pinturas em diversas

em 50% do estacionamento do Campus.

salas e laboratórios, da Secretaria do DCJS, da
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Melhorias no ano de 2019

Pintura interna da Unicasa;

Campus Ijuí

Substituição do sistema de climatização do Sa-

Conclusão das Salas de Videoconferência no

lão de Atos.

3U«GLRGD%LEOLRWHFD

Implantação de novos cursos de
graduação

Início das obras de asfaltamento do acesso secundário via Rua Guilherme Timm;

a) Biomedicina

Início das obras do Complexo Unijuí Saúde Complexo 2;

A discussão sobre a proposta de implementação

Transferência UNIR - Unijuí Saúde - Complexo 1,

DRDQRGHVHQGRRVHX3URMHWR3HGDJµJLFR

GR FXUVR GH %LRPHGLFLQD QR '&9LGD UHPRQWD

para o Campus;

aprovado no CONSU em agosto de 2017 e tendo

Reforma de salas para o Programa de Mestrado

ro semestre de 2018, ocasião de ingresso da pri-

iniciado suas atividades acadêmicas no primeimeira turma.

em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade, de
prédios do DCVida, salas de aula da EFA - Educa-

2 FXUVR GH %LRPHGLFLQD GD 8QLMX¯ YLVD IRUPDU

©¥R,QIDQWLO6DODQR3U«GLRGR'&((QJGR/Dboratório de Gestão e Negócios;

SURȴVVLRQDLVSDUDDWXDUQRGHVHQYROYLPHQWRGD

&ULD©¥RGR(VSD©R(D'3U«GLRGD%LEOLRWHFD

&O¯QLFD DQ£OLVHVFO¯QLFDV RULHQWDQGRVXDLQWHU-

Criação de área de isolamento no HV com con-

benefício da população, a partir da compreen-

saúde humana com ênfase na área de Patologia
venção para a transformação da realidade em

tainer para depósito de resíduos;

são da realidade social, cultural e econômica da

7UDQVIHU¬QFLDGD%LEOLRWHFD()$SDUD%LEOLRWHFD

MHWLYDIRUPDU%LRP«GLFRVSDUDDWXDUQDSUHYHQ-

região noroeste do RS. A proposta do curso obção e promoção da saúde, através de pesquisas

da Sede Acadêmica;
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FLHQW¯ȴFDV H GH GLDJQµVWLFRV ODERUDWRULDLV FRP

oferta de duas turmas no Vestibular de Verão

IRUPD©¥R JHQHUDOLVWD KXPDQLVWD FU¯WLFD UHȵH-

2018, sendo uma turma de 30 vagas no turno

xiva, empreendedora de acordo com os princí-

vespertino e outra turma para o noturno, tam-

pios do sistema único de saúde, para o exercí-

bém com 30 vagas; contudo, sua oferta foi can-

FLRGDFLGDGDQLDHGDSURȴVV¥RFRQVLGHUDQGRD

celada, pois não teve o número de candidatos

realidade e as necessidades regionais. Dentre

VXȴFLHQWHVSDUDSUHHQFKLPHQWRGDVYDJDV

DV  £UHDV GH DWXD©¥R GR SURȴVVLRQDO ELRP«dico, a Unijuí aposta na formação com ênfase

c) Medicina

para atuar na área de Patologia Clínica.

Em 30 de outubro de 2017 foi divulgado o resultado do Edital 1/2017/SERES/MEC, de chamada

Com 45 vagas, sua carga horária é de 3.205 horas,

pública de mantenedoras que selecionou a Uni-

GDVTXDLVKRUDVV¥RGHVWLQDGDVDRVHVW£JLRV

juí para ofertar o Curso de Medicina no muni-

obrigatórios, distribuída em 8 semestres/4 anos,

F¯SLR GH ,MX¯ 2 UHVXOWDGR ȴQDO IRL UHIHUHQGDGR

no turno noturno com 21% de atividades diur-

em 12 de dezembro, com homologação no dia

nas, atendendo a todos os requisitos normativos,

31 de janeiro de 2018. O anúncio feito pelo Mi-

especialmente à Resolução 174, de 14 de junho

nistério da Educação veio para coroar a ampla

GHGR&RQVHOKR)HGHUDOGH%LRPHGLFLQD

mobilização realizada desde 2012 pelo Comitê
Pró-Curso de Medicina em Ijuí, reunindo, além

b) Jogos Digitais

da Universidade, Prefeitura, Hospital de Carida-

O curso superior de Tecnologia em Jogos Digi-

GH+RVSLWDO%RP3DVWRU&¤PDUDGH9HUHDGRUHV

tais teve seu projeto pedagógico proposto pelo

e ACI, com apoio de toda a comunidade regional

DCEEng e aprovado pelo CONSU, em 2017, para

e suas lideranças.
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Em 10 de maio de 2018, a Portaria da SERES nº

do Vestibular ocorreu após visita in loco, reali-

328 suspendeu o prosseguimento da chamada

zada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, mo-

pública regida pelo Edital 1/2017/SERES/MEC,

mento no qual foram conhecidas estruturas da

em face dos processos seletivos de implanta-

5HGHGH$WHQ©¥R%£VLFDGR0XQLF¯SLRHVWUXWXUD

ção de Cursos de Medicina nos municípios de

hospitalar, biblioteca, estruturas laboratoriais,

/LPHLUD63 7XFXUX¯3$ H ,MX¯56 $ VXVSHQV¥R

além da realização de diversas reuniões com as

foi motivada por um processo judicial promo-

instituições e o poder público, que estão envol-

vido pela Sociedade Regional de Ensino e Saúde

vidos na implantação do curso em Ijuí e região.

66 /WGD TXH SDUWLFLSRX GD FKDPDGD S¼EOLFD

No dia 18 de dezembro, o MEC divulgou o rela-

para implantar o curso

tório gerado após a visita.

de Medicina na cidade de

O resultado recebido pela

/LPHLUD63 QR TXDO HVVD
entidade questiona a le-

yƊȱɐƊȲɈƊٌǏƵǞȲƊة

galidade da participação

ׂة׆ǏȌǞȯɐƦǶǞƧƊƮƊ

de Instituições Mantenedoras do Grupo nima no
âmbito do referido Edital.
Naquela oportunidade, a
Desembargadora Federal
Daniele

Maranhão,

do

Tribunal Federal Regional da 1º Região, relatora
do Agravo de Instrumen-

ȁȌ(ǞƋȲǞȌ˛ƧǞƊǶƊ
§ȌȲɈƊȲǞƊׅ׀ƮƵׂׄ
ƮƵƮƵɹƵǿƦȲȌƮƵ
ׂةׁ׀ƊɐɈȌȲǞɹƊȁƮȌ

Unijuí envolveu a análise de seis planos, avaOLDGRV

HVSHFLȴFDPHQWH

em relação à Instituição:
o Projeto Pedagógico do
Curso; o Plano de Formação e Desenvolvimento
da Docência em Saúde; o

ȌƧɐȲȺȌƮƵ

Plano de Infraestrutura; o

wƵƮǞƧǞȁƊȁƊÇȁǞǯɐǠة

Plano de Implantação dos

ƧȌǿ׀ׅɨƊǐƊȺ

Programas de Residência
Médica; o Plano de Con-

WR GHIHULX QD GDWD GH 

trapartida da estrutura de

de abril de 2018, uma li-

serviços e ações e progra-

minar que suspendeu a

mas de saúde vinculadas

licitação objeto do Edital 1/2017/SERES/MEC. Na

DR 6LVWHPD QLFR GH 6D¼GH 686  H R 3ODQR GH

data de 17 de outubro de 2018, com a publica-

oferta de bolsas aos estudantes. Esses seis planos

ção de nova decisão da Desembargadora Fede-

avaliados, se desdobram em diferentes quesitos,

ral Daniele Maranhão que, após manifestações

e constituíram o Parecer que teve como resulta-

e provimentos recursais da Universidade, refor-

do “atende satisfatoriamente”. Na quarta-feira,

mou, em parte, a decisão liminar anteriormente

IRLSXEOLFDGDQR'L£ULR2ȴFLDOD3RUWDULD

GHIHULGD SDUD R ȴP GH DXWRUL]DU R SURVVHJXL-

de 24 de dezembro de 2018, autorizando o curso

mento do procedimento licitatório em relação

de Medicina na Unijuí, com 50 vagas.

ao município de Ijuí, cuja vencedora do certame foi a mantenedora Fundação de Integração,

O primeiro processo seletivo ocorreu no dia 24

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do

de fevereiro de 2019, com oferta de 30 vagas,

Estado do Rio Grande do Sul – Fidene/Unijuí. A

sendo 3 pelo ProUni. Neste processo seletivo, a

partir daquele momento a Universidade fez a

Unijuí recebeu vários representantes da comu-

solicitação ao MEC para a visita in loco ao muni-

nidade regional, além de meios de comunicação

cípio, aos hospitais e à Universidade.

TXHȴ]HUDPDFREHUWXUDGHVWHLPSRUWDQWHHYHQto. Além disso, os familiares dos vestibulandos

A homologação e autorização para a realização

foram presenças em destaque, acompanhando
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VHXVȴOKRVHWDPE«PFRQKHFHQGRDHVWUXWXUDGD

tário, por ocasião da análise das inscrições para

Unijuí e as possibilidades de aprendizagem em

o quadro de cursos e vagas para o Vestibular de

uma Universidade completa.

Verão 2018, em especial no que se referia à demanda pelos cursos no campus Santa Rosa. Das

Os primeiros ingressantes/estudantes do curso

análises do Departamento e de seu empenho em

de Medicina iniciaram as aulas no dia 11 de mar-

buscar novas possibilidades de oferta, surgiram

ço de 2019. Neste dia, que também teve como ati-

os projetos pedagógicos dos cursos de Engenha-

vidade o ato de entrega dos jalecos, envolvendo

ria de Software e de Engenharia de Produção,

pais e professores, com a palestra “Ser Médico:

como parte constitutiva do Programa Integrado

do sonho à realidade”, ministrada pelo professor

de Formação de Engenheiros, inicialmente ex-

Dr. Mauro Czepielewski, da UFRGS, a Unijuí re-

clusivo para aquele Campus.

FHSFLRQRX RȴFLDOPHQWH RV HVWXGDQWHV H IDPLOLDres da primeira turma do Curso de Medicina.

2FXUVRGH(QJHQKDULDGH6RIWZDUHMXVWLȴFDVXD
oferta, a partir de 2019 no campus Santa Rosa,

Além da Aula Inaugural, a Universidade já ha-

relatando que a Quarta Revolução Industrial e

via realizado, na sexta-feira, dia 08 de março de

o avanço da Internet das Coisas tornou impres-

2019, um Ato Público celebrando a conquista e

FLQG¯YHODSUHVHQ©DGHVWHSURȴVVLRQDOSDUDDHV-

o início das atividades do Curso. Entidades re-

colha de técnicas e ferramentas apropriadas ao

presentativas, lideranças e integrantes do poder

planejamento de cada sistema. O curso substi-

público participaram do evento. E, ainda, em

tuiu a oferta de Ciência da Computação naquele

15 de maio de 2019, a apresentação do Projeto

Campus.

Pedagógico do Curso de Medicina para médicos
HJHVWRUHVGD5HGHGH$WHQ©¥R%£VLFDHGH+RV-

A proposta formativa do curso de Engenharia

pitais parceiros no Projeto, além de professores

de Produção, que passou a ter oferta a partir de

dos cursos da área da saúde e também de outros

2019 em Santa Rosa e, a partir de 2020 em Pa-

departamentos da Unijuí.

QDPELGLSORPDSURȴVVLRQDLVFRPVµOLGRHPEDVDPHQWR FLHQW¯ȴFRFRQFHLWXDO PDWHP£WLFR WHF-

O segundo processo seletivo ocorreu no dia 14

nológico, econômico e social, com competências

de julho de 2019, com oferta das 20 vagas rema-

técnicas para analisar, avaliar, projetar, otimi-

nescentes anuais, sendo 7 pelo ProUni, tendo

zar e gerenciar sistemas de produção de bens e

início das aulas em 05 de agosto de 2019. Além

VHUYL©RVGHIRUPDHPSUHHQGHGRUDFU¯WLFRUHȵH-

do ingresso de estudantes no Curso de Medici-

xiva, proativa, criativa e inovadora, associadas

na, o ano de 2019 também marcou o início das

às competências comportamentais de postura

obras de construção da Unijuí Saúde - Complexo

ética, cidadã e sustentável, com responsabilida-

2 e o desenvolvimento intensivo de capacitação

de social, política e ambiental.

aos seus professores.

$PERV RV FXUVRV W¬P FDUJD KRU£ULD GH 

d) Engenharia de Produção e Engenharia

horas, das quais 150 são destinadas às ativida-

de Software

des complementares. No caso da Engenharia

A implantação da oferta dos cursos de Engenha-

de Produção, além possuir disciplinas em ofer-

ria de Software e de Engenharia de Produção,

ta conjunta com os demais cursos do DCEEng,

no campus Santa Rosa, decorre da demanda

também compartilha disciplinas com o Progra-

apresentada ao DCEEng pelo Conselho Universi-

ma Integrado de Formação de Gestores.
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e) Gastronomia

bebidas, utilizando utensílios e equipamentos

A partir de junho de 2018 foi constituída no

HVSHF¯ȴFRVGDFR]LQKDSURȴVVLRQDOREVHUYDQGR
os cuidados relacionados à segurança alimentar

DCVida uma comissão para elaboração do Projeto

e à qualidade nutricional.

Pedagógico do curso superior de tecnologia em
Gastronomia, que objetiva oportunizar que os
seus estudantes se apropriem da história da

O curso está centrado em quatro princípios nor-

DOLPHQWD©¥R H GRV FRQGLFLRQDQWHV JHRJU£ȴFRV

WHDGRUHV D  DOLPHQWD©¥R DGHTXDGD H VDXG£YHO

climáticos, sociais, culturais e econômicos

E  FRPLGD FRPR FXOWXUD H UHVSHLWR ¢ GLYHUVLGD-

que interferem na constituição da cultura

GHF VXVWHQWDELOLGDGHG LQRYD©¥RHHPSUHHQ-

alimentar de cada povo ou grupo social e das

dedorismo, e busca aprofundar conhecimento

cadeias de produção de alimentos. Além disso,

acerca da gastronomia em cinco continentes. Na

busca estudar a gastronomia internacional e

PRGDOLGDGH SUHVHQFLDO WRWDOL]DQGR  KRUDV

brasileira, iniciando pela gaúcha e regional, em

no turno noturno, de segunda a quinta-feira, em

consonância com a gastronomia dos imigrantes

5 semestres, a oferta do curso para o primeiro

TXH SRYRDUDP R %UDVLO H D UHJL¥R QRURHVWH GR

semestre de 2020 terá 40 vagas, com 18,5% EaD,

Estado, em especial o município de Ijuí.

LQWHJUDGRFRPRXWURVFXUVRVHGDFDUJD
KRU£ULDHPGLVFLSOLQDVHVSHF¯ȴFDV(VW£HPFRQ-

Trata-se de uma proposta para formar gastrô-

formidade com o Catálogo Nacional dos Cursos

nomos criativos, com visão inovadora e empre-

6XSHULRUHVGH7HFQRORJLDVXDPDWU¯FXOD

endedora, capazes de conceber, planejar, geren-

em bloco garante que o percurso formativo siga

ciar e operacionalizar produções culinárias nas

efetivamente a semestralização proposta, sendo

diferentes fases dos serviços de alimentação,

TXHDRȴQDOGRSULPHLURDQRRHVWXGDQWHUHFHEH

com competências e habilidades para planejar,

DFHUWLȴFD©¥RGH$X[LOLDUGH*DVWURQRPLDHDRȴ-

desenvolver, organizar, assessorar e gerir uni-

nal do curso, o egresso poderá atuar tanto como

dades produtoras de refeições, alimentos e/ou

Gastrônomo quanto como Chefe de Cozinha.
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a distância, já que todos os PPCs novos ou revi-

Retomada e atualização da oferta
de cursos na modalidade EaD

sados em 2019 incorporaram os 20% na EaD.

No período compreendido entre 2017 e 2019

Para 2020, o DACEC traz a oferta de dez cursos

houve um reposicionamento institucional para

LQFRUSRUDQGR *HVW¥R &RPHUFLDO *HVW¥R GD

a modalidade da educação a distância. A par-

4XDOLGDGH H 0DUNHWLQJ  H R 'HSDUWDPHQWR GH

tir de discussões internas e externas acerca da

+XPDQLGDGHVH(GXFD©¥R '+( SURS·HDRIHU-

análise de cenários e possibilidades, a decisão

WDGHTXDWURFXUVRVGHOLFHQFLDWXUD /HWUDV3RU-

pelo reposicionamento garantiu investimentos

WXJX¬V+LVWµULD3HGDJRJLDH(GXFD©¥R)¯VLFD H

e ações sobre esta modalidade. Nesta perspecti-

XPEDFKDUHODGR (GXFD©¥R)¯VLFD (R'HSDUWD-

va, as ações tomadas iniciaram-se com a oferta,

PHQWRGH&L¬QFLDV-XU¯GLFDVH6RFLDLV '&-6 PR-

HPGHGRLVFXUVRVGHEDFKDUHODGR $GPL-

vido pela possibilidade do MEC liberar a oferta

QLVWUD©¥RH&L¬QFLDV&RQW£EHLV HFLQFRFXUVRVGH

do curso de Direito nesta modalidade, proto-

WHFQRORJLD *HVW¥R)LQDQFHLUD*HVW¥RGH0LFURH

colou pedido de autorização para oferta deste

3HTXHQDV(PSUHVDV/RJ¯VWLFD*HVW¥RGH5HFXU-

curso. Além disso, três cursos de pós-graduação

VRV+XPDQRVH3URFHVVRV*HUHQFLDLV QD£UHDGD

foram ofertados no segundo semestre de 2019

gestão e negócios pelo DACEC, com perspectiva

na modalidade EaD.

de avançar para a oferta de licenciaturas. Além
disso, em função das discussões departamen-

Em termos estruturais, houve a implantação da

WDLV KRXYH VLJQLȴFDWLYR DXPHQWR QD RIHUWD GH

coordenação institucional da modalidade EaD

disciplinas de cursos presenciais na modalidade

e da equipe multidisciplinar, além da mudança
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GR$PELHQWH9LUWXDOGH$SUHQGL]DJHP $9$ M£

V¥R  H WDPE«P QDV HVWUXWXUDV GH DSRLR D HVWDV

que o CONECTA Unijuí estava bastante desatua-

dimensões.

OL]DGRVHQGRVXEVWLWX¯GRSHOR022'/(VRIWZDre mundialmente usado que recebe atualiza-

Revisão e atualização dos cursos
presenciais de graduação

ções permanentes que podem ser incorporadas
instantaneamente. Nesse sentido, as estruturas
administrativas e operacionais, especialmente

a) Administração, Ciências Contábeis e

de Secretaria Acadêmica, Coordenadoria de In-

Ciências Econômicas

formática e Núcleo de Educação a Distância, foram se apropriando e se reorganizando a partir

No ano de 2017, o DACEC apresentou propostas

deste novo formato da modalidade. Foram aber-

de revisão dos cursos de graduação em Admi-

tos quatro polos próprios que funcionam junto

nistração, Ciências Contábeis e Ciências Eco-

aos quatro campi da Unijuí.

nômicas. Destas propostas foram efetivadas as
reformulações dos referidos PPCs. Os três cur-

(P WHUPRV GLG£WLFRSHGDJµJLFRV KRXYH D GHȴ-

sos adotaram 20% da sua carga horária na mo-

nição e consequente construção de um modelo

dalidade EaD e, em atendimento ao previsto no

institucional que estabeleceu a identidade da

PDI 2015-2019, constituíram o Núcleo Comum

EaD, além de constituir-se como norteador pe-

GD UHD GH &L¬QFLDV 6RFLDLV $SOLFDGDV 1&&6$ 

dagógico a todos os envolvidos.

com a oferta de 11 disciplinas comuns totalizan-

Com a decisão da oferta quase que, imediata-

ȴFDUDP  GLVFLSOLQDV FRPXQV HQWUH RV FXUVRV

GR  KRUDV $O«P GDV GLVFLSOLQDV GR 1&&6$
de Administração e de Ciências Contábeis, tota-

mente, constatou-se a necessidade dos mate-

lizando 180 horas e 04 disciplinas comuns entre

riais didáticos que, em função da disponibilida-

os cursos de Administração e de Ciências Econô-

de e da qualidade de conteúdos já produzidos

micas, totalizando 240 horas.

pela UNIVATES, foram contratados para uso
nos dois primeiros anos dos cursos da área de
gestão e negócios. Na sequência, em função da

Em 2018 novamente o DACEC

LPSODQWD©¥R GDV OLFHQFLDWXUDV WHYHVH D GHȴQL-

apresentou propostas de revisão dos

ção da necessidade de produção interna, além

cursos de Administração, Ciências

da ampliação na aquisição de materiais didáti-

Contábeis e Ciências Econômicas.

cos, considerando a conveniência técnica e eco-

As propostas formativas destes três

nômica, o que demandou a reestruturação do

cursos constituíram o Programa

NEaD para 2020.

Integrado de Formação de Gestores.

3RU ȴP D FRQVWUX©¥R GR 3',  TXH

A partir das revisões de projeto pedagógico

FRLQFLGLX FRP R ȴQDO GHVWD JHVW¥R GD 5HLWRULD

realizadas pelo bacharelado em Administração,

DSRQWDSDUDRGHVDȴRGHVHJXLUIRUWDOHFHQGRD

nos anos de 2017 e 2018, o curso optou pela

modalidade a partir da ampliação de cursos e

introdução

polos na perspectiva de ampliação de estudan-

organizado a partir de quatro grupos de

tes matriculados. Assim, a Unijuí caminha para

GLVFLSOLQDV

uma mudança organizacional que se dá a partir

Formação, quais sejam: Finanças; Produção

da ampliação da EaD, o que impactará em todas

H /RJ¯VWLFD *HVW¥R GH 3HVVRDV H 0DUNHWLQJ

DV VXDV GLPHQV·HV HQVLQR SHVTXLVD H H[WHQ-

Cada linha de formação é composta por cinco
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disciplinas de 30 horas, ofertadas em EaD, que

de contabilidade. A nova proposta pedagógica

integralizam uma carga horária de 150 horas.

apresenta alterações quanto à carga horária das

Essa estrutura de oferta tem por base o Art. 2º,

disciplinas, revisão das ementas e conteúdos

§3º, da Resolução CNE/CES nº 4/2005 que institui

programáticos,

as DCNs para o curso de Administração. A opção

bem como exclusão e inclusão de disciplinas,

por uma das linhas de formação é realizada pelo

considerando a implementação do então Núcleo

estudante no sexto semestre, na disciplina de

Comum da área de Ciências Sociais Aplicadas

Práticas Organizacionais, onde deverá realizar

1&&6$ TXHQDUHYLV¥RHPHYROXLDSDUWLU

uma atividade numa perspectiva de consultoria

de sua reestruturação, para a denominação de

organizacional em uma das quatro grandes áreas

Programa Integrado de Formação de Gestores.

da administração de uma empresa. Das nove

A proposta formativa está organizada em

disciplinas optativas, cinco deverão ser cursadas

3.000 horas com disciplinas distribuídas em

QXPDOLQKDGHIRUPD©¥RHVSHF¯ȴFDTXHOKHG¥R

10 semestres/5 anos, sendo possível, também,

direito ao apostilamento no verso do diploma, e

que o estudante conclua o curso em 4 anos, se

em outras quatro disciplinas nas quais poderá

cursar mais disciplinas do que as previstas no

FLUFXODUSHODVRXWUDVWU¬V/LQKDVFRQIRUPHVXDV

semestre. A matrícula do curso passou a ser

necessidades. Quando a opção do estudante

realizada em bloco.

for pela formação generalista, seu percurso é

no ano de 2017, o curso optou pela estruturação

LGHQWLȴFDP FRP D IRUPD©¥R GH VHX FXUU¯FXOR

a partir de três blocos de formação e por dois

de forma customizada. O curso permaneceu

eixos temáticos. Os blocos de formação são:

com a oferta de 3.000 horas, destas, 120 horas

Formação Histórica; Formação Geral e Instru-

são realizadas em Atividades Complementares.

mental; Atividades Teórico-Práticas; e os eixos

O percurso formativo é organizado em 5 anos.

temáticos são: Economia das Organizações; e

Para além desse diferencial, o curso também

Macroeconomia. A revisão do PPC também con-

introduziu um conjunto de disciplinas comuns à

siderou a incorporação do Núcleo Comum de

área da gestão, a partir do Programa Integrado

Disciplinas da Área de Ciências Sociais Aplica-

de Formação de Gestores. A matrícula do curso

GDV 1&&6$  TXH QD UHYLV¥R HP  HYROXLX

passou a ser realizada em bloco.

para a denominação de Programa Integrado
GH )RUPD©¥R GH *HVWRUHV 1D DQ£OLVH ȴQDQFHL-

A partir das revisões de projeto pedagógico
bacharelado

em

ra para implementação do Programa Integrado

Ciências

de Formação de Gestores houve a compreensão

Contábeis, nos anos de 2017 e 2018, o curso

de que o número de estudantes que vinha ade-

optou pela estruturação a partir de três linhas

rindo à oferta deste curso em nossa região de

de formação, quais sejam: Formação Geral;

DEUDQJ¬QFLDHUDLQVXȴFLHQWHSDUDDVXDPDQX-

Formação Gerencial; e Formação Técnica.

tenção. Na oportunidade da análise da revisão

(QTXDQWRHVWUDW«JLDSDUDIRPHQWDUHTXDOLȴFDU

do PPC em 2018, o Conselho Universitário deci-

o processo de ensino e aprendizagem, o Curso

diu pela interrupção de sua oferta.

LPSODQWRX R /DERUDWµULR GH &RQWDELOLGDGH
como espaço em que estudantes, professores,
SHVTXLVDGRUHV

HJUHVVRV

H

pré-requisitos,

zada pelo bacharelado em Ciências Econômicas

linhas, buscando as disciplinas que mais se

pelo

dos

A partir da revisão do projeto pedagógico reali-

mais livre, podendo circular entre as diferentes

realizadas

revisão

ƦفJƵȺɈƣȌƮƵ!ȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺ

SURȴVVLRQDLV

participam e realizam atividades e serviços

No ano de 2019, o DACEC propôs a revisão do
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PPC de Tecnologia em Gestão de Cooperativas –

oportunidade de estudar somente à noite. Des-

modalidade presencial – para a 2ª edição de sua

sa forma, as 3.980 horas do percurso formativo

oferta no campus Santa Rosa, criando a versão

passam a ter duas versões de oferta, uma inte-

$lHGL©¥RIRLRIHUWDGDHPWHQGRRV

gral em 10 semestres e, outra, noturna em 12 se-

estudantes concluído o curso em julho de 2018.

mestres, que tiveram início em 2019. Destaca-se,

A nova oferta considera expectativas e avalia-

do processo de revisão do projeto pedagógico,

ções coletadas com as diretorias da OCERGS, do

a incorporação do Núcleo Comum das Ciências

SESCOOP/RS em julho de 2018, reforçando a par-

$JU£ULDVTXHRSRUWXQL]DWDQWRDUHȵH[¥RWHµUL-

ceria contínua. Na oportunidade foi destacado o

ca quanto a prática, de forma interdisciplinar

resultado da parceria, com

entre estudantes dos cursos

DTXDOLȴFD©¥RSURȴVVLRQDO

de Agronomia e de Medici-

dos cooperados, impactando no desenvolvimento de
diversas cooperativas da
região.
As alterações se referem à
TXDOLȴFD©¥R SHUPDQHQWH
do projeto pedagógico a
partir das análises do NDE

RȌǯƵةƊƊɈǞɨǞƮƊƮƵ
ƮƊwƵƮǞƧǞȁƊ

na Veterinária. A nova proposta pedagógica apresenta,
também, alterações quanto

ßƵɈƵȲǞȁƋȲǞƊƧȌȁɈƊ

à carga horária das disci-

ƧȌǿƊǶɈƊɈƵƧȁȌǶȌǐǞƊ

plinas, considerando que a

ƵƧƊǿǞȁǘƊȯƊȺȺȌ
ƊȯƊȺȺȌƧȌǿƊ
wƵƮǞƧǞȁƊRɐǿƊȁƊ

versão curricular 2014 tinha
XP FRQMXQWR VLJQLȴFDWLYR
de disciplinas de 3 créditos
que foram reorganizadas

e a adequação do currícu-

em disciplinas de 2 ou 4 cré-

lo ao Núcleo Comum de

ditos, tendo sido ajustadas

Gestão e Negócios, apro-

suas ementas e respectivos
conteúdos

vado pela Resolução CON-

programáticos.

SU nº 23/2018, possibilitando a integração da

Destaca-se, ainda, a inclusão das disciplinas de

oferta com os cursos de Administração e Ciên-

Prática Interdisciplinar e de Estágio I: Prática

cias Contábeis, versões curriculares 2019. Para

3U«3URȴVVLRQDO

tanto, foram adequadas as cargas horárias de
algumas disciplinas do que decorreu a redução

d) Medicina Veterinária

GH  SDUD  R Q¼PHUR GH KRUDV SDJDV

A versão revisada do Projeto Pedagógico do

sendo então também adequada a carga horária

Curso de Medicina Veterinária data de 2011, se-

das Atividades Complementares de 30 para 45

gunda versão do curso que foi implantado em

horas visando manter a carga horária total, pre-

2008, na modalidade presencial, turno integral.

viamente acertada com o SESCOOP.

$ QRYD YHUV¥R FXUULFXODU   « FRQVWLWX¯GD
por 4.320 horas distribuídas em 10 semestres.

c) Agronomia

Destaca-se, deste processo de revisão, a incorpo-

No ano de 2018, o DeAg trouxe, para além da

ração do Núcleo Comum das Ciências Agrárias,

revisão da versão 2014, do Projeto Pedagógico

TXHRSRUWXQL]DWDQWRDUHȵH[¥RWHµULFDTXDQWR

da já consagrada oferta integral, para oferta no

a prática, de forma interdisciplinar entre estu-

Vestibular de Verão, uma nova oferta do curso,

dantes dos cursos de Agronomia e de Medicina

noturna, para fazer frente à concorrência e evi-

Veterinária. A nova proposta pedagógica apre-

tar uma grande evasão de estudantes que tra-

senta, também, alterações quanto à carga horá-

balham durante seu percurso formativo e têm a

ria das disciplinas, resultando na redução de 95
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horas, além da revisão das ementas e conteúdos

f) Educação Física - Bacharelado

programáticos e revisão dos pré-requisitos. Para

e Licenciatura, Pedagogia, Letras:

a revisão foi considerada a necessidade de for-

Português e Inglês e História

mação de recursos humanos em outra área de

No ano de 2018, o DHE apresentou e o CONSU

atuação do Médico Veterinário, a ênfase à área

DSURYRX SURSRVWD GH UHYLV¥R GRV FXUVRV GH /L-

da saúde, tendo em vista que desde 2011, o pro-

FHQFLDWXUDHP(GXFD©¥R)¯VLFD+LVWµULD/HWUDV

ȴVVLRQDO IRL RȴFLDOPHQWH LQFOX¯GR QRV 1¼FOHRV

Português e Inglês, Matemática e Pedagogia, e

GH$SRLR¢6D¼GHGD)DP¯OLD 1$6)V GR*RYHU-

o bacharelado em Educação Física, criando o

QR)HGHUDORTXHVµYHLRDUHȵHWLUDFDSDFLWD©¥R

Programa Integrado de Formação de Educado-

GRSURȴVVLRQDOFRPRDJHQWHSURPRWRUGHVD¼GH

res. As reformulações atenderam à Resolução

melhorando a saúde coletiva. Considerou, ain-

do Conselho Nacional de Educação nº 2/2015,

da, que, com o aumento do número de animais

a qual, entre outras questões, ampliou a carga

vivendo em meio à sociedade, esse campo da

horária dos cursos de licenciatura de 2.800 para

Medicina precisou avançar consideravelmen-

3.200 horas. O prazo para sua implantação es-

te, pois além da saúde animal, também passou

WDYD SUHYLVWR SDUD R ȴQDO GH  WHQGR VLGR

a agir em conjunto com a Medicina Humana.

prorrogado para agosto de 2018, por isso todos

Hoje, a atividade da Medicina Veterinária con-

os cursos estavam envolvidos em suas reestru-

ta com alta tecnologia e caminha passo a passo

turações visando o atendimento da referida Re-

com a Medicina Humana.

solução e, especialmente constituir maior integração possível, por meio do Núcleo Comum de

e) Ciências Biológicas

Formação de Professores. Os cursos chegaram
a um importante percentual de integração, em

Em 2018 ocorreu a revisão do Projeto Pedagógi-

WRUQR GH  R TXH « PXLWR VLJQLȴFDWLYR HP

FRGR&XUVRGH&L¬QFLDV%LROµJLFDVȂEDFKDUHOD-

WHUPRVGHIRUPD©¥RGHXPSHUȴOGH(GXFDGRUHV

do, atualizando a versão curricular 2015 para a

egressos da Unijuí. A partir dessa nova proposta

versão curricular 2019. Tal revisão considerou

pedagógica e da possibilidade de constituir nova

a necessidade de atualização de ementas e bi-

SUHFLȴFD©¥R  SDUD RV FXUVRV R Q¼FOHR FRPXP

EOLRJUDȴDVGHWRGDVDVGLVFLSOLQDVEHPFRPRD

passou a se denominar Programa Integrado de

inclusão e exclusão de algumas delas, momento

Formação de Educadores. Os cursos aderiram à

HPTXHKRXYHDYHULȴFD©¥RGHGLVFLSOLQDVFRP

modalidade de matrícula em bloco.

potencial para compartilhamento com outros
cursos de graduação, o que resultou em 40% de
FRPSDUWLOKDPHQWRHDRIHUWDGHGHVXDFDU-

g) Matemática

ga horária na modalidade EaD. As principais al-

No ano de 2019, o DCEEng apresentou propos-

terações foram a redução da carga horária total

WD GH UHYLV¥R GR FXUVR GH 0DWHP£WLFD  /LFHQ-

do curso, que passou de 3.440 para 3.270 horas,

ciatura, ofertado na modalidade presencial, no

organizadas em 10 semestres, sendo que, des-

turno noturno. O projeto pedagógico atende a

tas, a carga horária em atividades complemen-

Resolução do Conselho Nacional de Educação

tares reduziu de 200 para 120 horas, tendo sido

Q|  TXH GHȴQH DV 'LUHWUL]HV &XUULFXOD-

WDPE«P UHGX]LGR VLJQLȴFDWLYDPHQWH R FRQMXQ-

res Nacionais para a formação inicial em nível

to de pré-requisitos, que passam de 32 para 04

VXSHULRU FXUVRVGH/LFHQFLDWXUDFXUVRVGHIRU-

pré-requisitos e, ainda, a adoção da matrícula

mação pedagógica para graduados e cursos de

em bloco/integral.

VHJXQGD /LFHQFLDWXUD  H SDUD D IRUPD©¥R FRQ-
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tinuada, que amplia a carga horária mínima

e Propaganda, dando origem a versão curricu-

dos cursos de licenciatura de 2.800 para 3.200

lar 2020, para oferta presencial com 2700 horas

horas. Da revisão destaca-se, para além do aten-

distribuídas em 9 semestres. Este processo foi

dimento às já referidas DCNs, a sua adequação

desencadeado a partir de discussão iniciada em

aos Programas Integrados de Formação de Edu-

2018, quando houve uma primeira proposta de

cadores e de Engenheiros. O curso oferta 20%

adoção de disciplinas do Núcleo Comum da área

de suas disciplinas na modalidade a distância e

de Ciências Sociais Aplicadas. As discussões e os

aderiu a modalidade de matrícula em bloco.

trâmites internos estiveram atentos às DCNs
HVWDEHOHFLGDV QD 5HVROX©¥R &1(&(6  H
também, na proposta para novas DCNs que tra-

h) Jornalismo

mita no Conselho Nacional de Educação. Tendo

Em 2019 foi concluída ampla revisão no Projeto
Pedagógico do Curso de Jornalismo, dando
origem à versão curricular 2020, para oferta
presencial com 3.000 horas distribuídas em 9
semestres. Este processo foi desencadeado a
partir de discussão iniciada em 2018, quando
houve uma primeira proposta de adoção
de disciplinas do Núcleo Comum da área de
Ciências Sociais Aplicadas. No transcorrer das
discussões e dos trâmites internos, atendendo
às DCNs estabelecidas na Resolução CNE/CES
01/2013, tendo os laboratórios remodelados
e atenta às novas demandas do mercado de
trabalho para seu egresso, a proposta formativa
coloca-se de maneira propositiva na formação
SURȴVVLRQDO DQFRUDGD QD OLQKD QRUWHDGRUD GR
empreendedorismo, da gestão, da inovação e da
cidadania. Desta forma, o curso de Jornalismo,
VHPGHL[DUGHODGRDUHȵH[¥RWHµULFDDSUHVHQWD
se em sintonia com o mercado regional e o
mundo digital da comunicação e do jornalismo,
acrescido de uma fundamentação que
UHFRQKHFH D SURȴVV¥R GH MRUQDOLVWD FRPR XPD
atividade cada vez mais voltada para a produção
de conteúdo no universo digital. A formação
multidisciplinar do Jornalista compartilha
disciplinas com outros cursos como Publicidade
e Propaganda, Design, Administração, Ciências
Contábeis, Direito e Ciência da Computação e
adota a matrícula em bloco/integral.

os laboratórios remodelados e atenta às novas
demandas do mercado de trabalho para seu
egresso, a proposta formativa do curso objetiva,
DO«P GH IRUPDU SURȴVVLRQDLV SDUD TXDOLȴFDU D
comunicação de empresas regionais e de suas
marcas, fomentando o desenvolvimento da região, também prepará-los para diferentes possibilidades de atuação na área, assim como, usar
das tecnologias digitais para atender clientes
de outras localidades, estados e/ou países, ampliando as opções de trabalho de seu egresso.
A formação multidisciplinar em Publicidade e
Propaganda compartilha disciplinas com outros
cursos como Jornalismo, Design, Administração,
Ciências Contábeis, Direito e Ciência da Computação e adota a matrícula em bloco/integral.
j) Estética e Cosmética
(PDUHYLV¥RGDYHUV¥RFXUULFXODUGR
Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, modalidade
presencial, turno noturno, deu origem a versão
curricular 2020, considerando a necessidade
de atualizar carga horária, ementas, conteúdos
SURJUDP£WLFRV H ELEOLRJUDȴDV GDV GLVFLSOLQDV
que permaneceram no currículo, além de inserir outras, inclusive, por indicação da visita in
loco dos avaliadores do MEC, no ano de 2018. As
disciplinas inseridas foram Massoterapia Estéti-

i) Publicidade e Propaganda

ca e Estética Aplicada no Pré e Pós-Operatório,

Também em 2019 foi concluída ampla revisão

tendo em vista a complementação da formação

no Projeto Pedagógico do Curso de Publicidade

do tecnólogo na área de cirurgias estéticas. Des-
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ta revisão destaca-se a redução da carga horária

sencial, tem oferta nos campi Ijuí, Três Passos e

GHSDUDKRUDVVLJQLȴFDQGRDUHGX-

Santa Rosa, no turno noturno. A oferta diurna

ção de 390 horas, bem como, do tempo de dura-

no campus Ijuí constitui-se em gestão da oferta a

ção do curso, passando de 3,5 anos para 3 anos,

partir das vagas protocoladas no sistema e-MEC

com 19% da carga horária na modalidade a dis-

para o campus,MX¯$YHUV¥RFXUULFXODUȴ-

tância. Também houve a alteração de dias e tur-

cou com 3.705 horas. Destas, 120 horas se desti-

nos para a oferta de disciplinas, distribuindo-as

nam aos Estágios Obrigatórios, 120 horas para

de segunda a quinta-feira somente no noturno,

o Trabalho de Conclusão de Curso e 225 horas

ȴFDQGRVRPHQWHDGLVFLSOLQDGH(VW«WLFDQD&R-

para as Atividades Complementares. O curso é

PXQLGDGH SDUD RIHUWD GLXUQD QR | VHPHVWUH

ofertado em 5 anos/10 semestres, tendo optado

FRQVLGHUDQGRVXDHVSHFLȴFLGDGHHLPSRUW¤QFLD

por manter a matrícula por disciplinas, aten-

para a formação dos estudantes. Outro grande

dendo ao mínimo de carga horária determinado

GLIHUHQFLDOLQWURGX]LGRQRFXUVR«DFHUWLȴFD©¥R

pela RDO.

DQXDOGDTXDOLȴFD©¥RSURȴVVLRQDOVHQGRTXHQR
ȴQDOGRSULPHLURDQRFHUWLȴFDVHHP(PEHOH]D-

Ƕف0ȁǐƵȁǘƊȲǞƊȺ!ǞɨǞǶة0ǶƶɈȲǞƧƊةwƵƧƓȁǞƧƊƵ

mento da Face e Maquiagem e no, segundo ano,

Química

HP0DVVDJHP(VW«WLFDH'UHQDJHP/LQI£WLFD

No ano de 2018, o DCEEng apresentou e o CONSU
aprovou proposta de revisão dos seus cursos de

k) Direito

JUDGXD©¥R RIHUWDGRV HP 6DQWD 5RVD (QJHQKD-

Em 2019, a revisão da versão 2012 do Projeto

ULDV&LYLOH(O«WULFD EHPFRPRSURS¶VDRIHUWD

Pedagógico do Curso de Direito considerou as

GH  QRYRV FXUVRV (QJHQKDULDV 0HF¤QLFD GH

novas DCNs para os cursos de graduação em

3URGX©¥RHGH6RIWZDUH DPSOLDQGRDFDUJDKR-

Direito, instituídas pela Resolução CNE/CES nº

rária compartilhada entre os cursos, constituin-

5/2018; a oportunidade de, a exemplo de outros

GRQRYDSUHFLȴFD©¥RHWUDQVIRUPDQGRRQ¼FOHR

cursos de graduação da Unijuí, inserir a oferta

comum em Programa Integrado de Formação

de disciplinas na modalidade a distância, con-

de Engenheiros, inicialmente ofertado para o

forme a Portaria MEC nº 1.428/2018; a neces-

campus Santa Rosa. Os cursos aderiram à mo-

sidade de atualização de ementas, conteúdos

dalidade de matrícula em bloco, adotaram até

SURJUDP£WLFRV H ELEOLRJUDȴDV GDV GLVFLSOLQDV H

GHVXDFDUJDKRU£ULDHP(D'ȴFDQGRWRGRV

de inclusão de novas disciplinas, por análises do

FRP  KRUDV GDV TXDLV  V¥R GHVWLQDGDV

NDE e em decorrência da aprovação das novas

às atividades complementares.

DCNs. Esta revisão oportunizou ao NDE explicitar novas práticas e metodologias importantes,

Como consequência das alterações em Santa

tais como a possibilidade de realização de está-

Rosa, em 2019 o DCEEng propôs a revisão dos

JLR QR %DOF¥R GR &RQVXPLGRU D UHDOL]D©¥R GH

projetos pedagógicos dos demais cursos e ofer-

práticas de mediação extrajudicial e pré-proces-

tas, quais sejam: Engenharias Civil, Elétrica e

sual, bem como, a reelaboração dos textos que

Química em Ijuí e Engenharia Mecânica em

apresentam as relações entre ensino, pesquisa e

3DQDPEL $VVLP WRGDV DV (QJHQKDULDV ȴFDUDP

extensão e a conexão entre a graduação e o Pro-

FRP  KRUDV GDV TXDLV  V¥R GHVWLQDGDV

grama de Pós-Graduação Stricto Sensu em Di-

às atividades complementares, até 20% de sua

reito - Mestrado e Doutorado. Destaca-se que o

carga horária em EaD e matrícula em bloco, se-

FXUVRGH'LUHLWR%DFKDUHODGRPRGDOLGDGHSUH-

guindo a diretriz proposta para o DCEEng rela-
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do DCEEng, com a aproximação do curso ao Pro-

cionada a Cidades Inteligentes.

grama Integrado de Formação de Engenheiros e,
também, dos cursos de Arquitetura e Urbanis-

m) Ciência da Computação

mo, Ciência da Computação, Jornalismo e Publi-

No ano de 2019, o DCEEng apresentou proposta
de revisão do curso de graduação em Ciência da
Computação. O curso tem sua origem no curso
de Informática, ofertado pela primeira vez no
campus Ijuí em 1989 e, no campus Santa Rosa,
em 1995. Em 2008 o curso passou por uma reestruturação e a Unijuí optou por transformá-lo
no curso de Ciência da Computação, com oferta
nos campi Ijuí e Santa Rosa.

cidade e Propaganda, estes dois últimos adstritos ao DACEC, buscando, também, reposicionar
a estrutura de preços do curso. Da revisão desWDFDVHDGHȴQL©¥RGR'&((QJSHODLQVHU©¥RGD
temática transversal de Cidades Inteligentes em
todos os seus cursos de graduação.
A revisão contemplou a redução da carga hoU£ULDGHSDUDKRUDVQ¥RWHQGRPDLV

Na revisão proposta para 2019, o DCEEng decidiu manter a oferta do curso no campus Ijuí
e não mais em Santa Rosa, mantendo naquele
Campus a oferta do curso de Engenharia de Software, este último não sendo ofertado no campus Ijuí. Da revisão destaca-se a introdução da
oferta de 15% de suas disciplinas na modalidade a distância. A ampliação da oferta interdisciplinar passando de 780 para 1.440 horas, em
DWHQ©¥RDXPSHUȴOGHHJUHVVRJHQHUDOLVWDHFDpaz de atuar interdisciplinarmente. A atualiza©¥RGDVHPHQWDVFRQWH¼GRVHELEOLRJUDȴDVGDV
disciplinas a partir do cenário atual vivenciado
pela área da Computação e, também, para contemplar a diretriz proposta para o DCEEng relacionada a Cidades Inteligentes. O curso aderiu à
modalidade de matrícula em bloco.

estágio obrigatório, sendo esta opção facultada
SHODV'&1VSDVVRXGHKRUDV  RIHUWDGDV
QDPRGDOLGDGH(D'SDUDKRUDV  FRQsiderando a carga horária total do curso, sendo
2.400 horas em disciplinas e 150 horas em Atividades Complementares. Também incluiu novas
disciplinas que atualizam o curso a partir de
novos conteúdos, indispensáveis para conferir
as competências e habilidades necessárias à formação do Designer, e atualizou as ementas das
disciplinas a partir do cenário atual vivenciado
pela área do Design. O curso aderiu à modalidade de matrícula em bloco.
o) Arquitetura e Urbanismo
No ano de 2019, o DCEEng apresentou proposta
de revisão do curso de Arquitetura e Urbanis-

n) Design

mo, que teve sua primeira oferta em 2015, es-

No ano de 2019, o DCEEng apresentou proposta de revisão do curso de graduação em Design,
que teve sua primeira oferta no 1º semestre de
2000. O curso teve várias reestruturações, tendo
passado de uma versão com habilitações em DeVLJQ*U£ȴFRHHP'HVLJQ3URGXWRSDUDXPDYHUsão generalista no ano de 2012, contemplando,
em seu percurso formativo, ambas as terminalidades, o que tem oportunizado aos seus egressos maior amplitude de opções para ingresso no

tando, em 2019, prestes a formar sua primeira
turma. Nesse período o curso já passou por duas
revisões curriculares. Na visita in loco para reconhecimento do curso obteve conceito 4.
Esta última revisão visa atender às recomendações da Comissão de Avaliação do MEC, à avaliação do curso realizada pelo NDE, bem como
aproximar o curso do Programa Integrado de

mercado de trabalho.

Formação de Engenheiros e, ainda, dos cursos
de Engenharia Civil e de Design, otimizando a

A revisão contempla a diretriz interdisciplinar

oferta de disciplinas para reposicionar a estru-
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no portal da Unijuí.

tura de preços do curso. Destaca-se a inserção
da temática transversal de Cidades Inteligentes
GHȴQLGDSHOR'&((QJSDUDWRGRVRVVHXVFXUVRV

Em 2018 foi realizada também a reestruturação

de graduação. O curso teve sua carga horária re-

QRȵX[RGHSURMHWRVSDUDVXEPLVV¥RHDSURYD©¥R

visada passando de 4.020 horas na versão 2015

das ofertas de Educação Continuada. Esta

para 3.750 horas na versão 2017 e, na presente

mudança foi impulsionada pela necessidade

SURSRVWDGHDGHTXD©¥RSDVVDSDUDKRUDV

de estruturação da Unidade de Educação

atendendo a carga horária mínima prevista

&RQWLQXDGD 8(&  FRP IRFR HP HIHWLYD©¥R GH

pelas DCNs. Destaque-se que o curso passou a

ofertas, tornando-se uma unidade de negócios

ofertar 20% de suas disciplinas na modalidade a

e relacionamentos da Universidade. Houve

distância e passou para a modalidade de matrí-

mudanças em processos, pessoas e setores em

cula em bloco.

prol deste posicionamento de mercado.
Para efetivar este planejamento, a VRPGPE or-

Educação continuada

ganizou calendário para submissão de ofertas,
considerando as modalidades e períodos para

A Educação Continuada esteve evidenciada

elaboração dos projetos, trâmites legais para

pelas mudanças publicadas na Resolução nº 1,

aprovação, cadastros, divulgação e efetividade

GHGHDEULOGHTXHHVWDEHOHFHGLUHWUL]HV

dos cursos. Em conjunto com a Vice-Reitoria de

e normas para a oferta dos cursos de pós-

Administração viabilizou ajustes publicados na

graduação lato sensu denominados cursos de

,QVWUX©¥R1RUPDWLYD95$Q|TXHGHȴQH

HVSHFLDOL]D©¥R GHȴQLQGRRV FRPR SURJUDPDV

parâmetros para atribuição de turnos semanais

de nível superior, de educação continuada,

para a realização das atividades dos professores

com os objetivos de complementar a formação

que atuam nas diferentes atividades da Univer-

acadêmica, atualizar, incorporar competências

sidade, considerando aqui a questão das Escolas

W«FQLFDVHGHVHQYROYHUQRYRVSHUȴVSURȴVVLRQDLV

Superiores, gestão, atribuição de tempo e metas

com vistas ao aprimoramento da atuação

e ainda a atribuição de tempo para os coorde-

no mundo do trabalho e ao atendimento de

nadores dos cursos de pós-graduação lato sensu.

GHPDQGDVSRUSURȴVVLRQDLVWHFQLFDPHQWHPDLV
TXDOLȴFDGRV SDUD R VHWRU S¼EOLFR DV HPSUHVDV

As mudanças expressam impactos na estrutura

e as organizações do terceiro setor, tendo em

e valores dos cursos. A matriz de orçamento dos

vista o desenvolvimento do país.

cursos de pós-graduação lato sensu foi revisada
e como resultado obtém-se cursos com preços

À luz desta regulamentação, a VRPGPE viabili-

de venda mais acessíveis ao público-alvo, sendo

zou a revisão e publicação da Resolução do Con-

este um dos fatores condicionantes de efetiva-

selho Universitário nº 15/2018 que regulamenta

ção dos cursos.

a organização e o funcionamento dos cursos de
pós-graduação lato sensu, denominados cursos

1HVWH FRQWH[WR R GHVDȴR SDUD D 8QLYHUVLGDGH

de especialização, atendendo as exigências mí-

foi de organizar cursos com estruturas curricu-

nimas da resolução nacional e regulamentando

lares em que se evidenciam as experiências pro-

a organização e funcionamento dos cursos ofer-

ȴVVLRQDLV H VXD LQWHUD©¥R FRP R FRQKHFLPHQWR

tados pela Universidade. A Vice-Reitoria de Gra-

teórico, que sejam interativas, dinâmicas e que

duação viabilizou também o ajuste em template

usufruam de diferentes e inovadoras metodolo-

dos projetos pedagógicos que são cadastrados

gias de ensino e aprendizagem.
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É importante ressaltar que as Escolas Superio-

um percentual de 79% de efetivação dos cursos

res têm um papel fundamental para prospec-

GH3*/6

ção, mercantilização e incentivo à efetivação de
parcerias com instituições locais, regionais e na-

$VRIHUWDVGHTXDOLȴFD©¥RSURȴVVLRQDOSRUVXD

cionais para a oferta de Educação Continuada.

vez, abrangem diversas áreas do conhecimen-

Foram realizadas parcerias com Associações Co-

WR H DWXD©¥R SURȴVVLRQDO GLVSRQLELOL]DGDV QRV

PHUFLDLV6HWRU%DQF£ULR,QVWLWXL©·HVGD£UHDGD

campi da Unijuí. Esta modalidade possibilita

Saúde, Instituições de Trânsito entre outras. Os

cursos práticos, rápidos com inovações, tecno-

cursos foram ofertados em parceria atendendo

ORJLDVHWHQG¬QFLDVGRPHUFDGRHGDVSURȴVV·HV

DV H[SHFWDWLYDV H QHFHVVLGDGHV GH TXDOLȴFD©¥R
SURȴVVLRQDOGDVLQVWLWXL©·HV'HVWDIRUPDD8QL-

3DUDDO«PGRREMHWLYRGHTXDOLȴFDUHVWDPRGD-

juí cumpre seu papel de articuladora do desen-

lidade de extensão tem como propósito conquis-

volvimento regional pela educação.

tar posicionamento mercadológico constituindo
esta Universidade em referência regional para

A Figura 1 evidencia os resultados das ações que

RIHUWDVTXHSURPRYDPDRVSURȴVVLRQDLVHHVWX-

vêm sendo desenvolvidas, atingindo em 2019

dantes das diferentes áreas do conhecimento a

IǞǐɐȲƊׁبǏƵȲɈƊƵƵǏƵɈǞɨƊƪƣȌƮƵƧɐȲȺȌȺƮƵ§ȍȺٌJȲƊƮɐƊƪƣȌ
Lato Sensu no período 2017-2019
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2018

2019

30
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11
8
6

5
3

3

1

0
Cursos ofertados

Cursos efetivados

Cursos cancelados
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oportunidade de melhorar e inovar os proces-

%XVFDVH SRU PHLR GD (GXFD©¥R &RQWLQXDGD

VRVTXHFRQVWLWXHPRID]HUGDVSURȴVV·HV

atingir resultados construtivos e plausíveis para
o bem-estar, qualidade de vida, satisfação, valo-

Para viabilizar as ofertas a Vice-Reitoria de

rização do ser e do fazer e melhor desempenho

Graduação promoveu revisão na matriz orça-

para indivíduos e organizações que constituem

PHQW£ULD GRV FXUVRV GH 4XDOLȴFD©¥R 3URȴVVLR-

o mundo do trabalho.

QDO DWXDOL]DQGR DV FDWHJRULDV GH FODVVLȴFD©¥R
GRV FXUVRV H SURFHVVR GH SUHFLȴFD©¥R GH YDOR-

A Figura 2 mostra a evolução das ofertas de cur-

res proporcionando elaboração de orçamentos

VRV GH TXDOLȴFD©¥R SURȴVVLRQDO QR SHU¯RGR GH

PDLV ȵH[¯YHLV DWUDHQWHV DR S¼EOLFRDOYR H SDU-

2017 a 2019, passando de 70% o percentual de

ceiros, possibilitando a efetivação de turmas.

efetivação nos últimos dois anos.

IǞǐɐȲƊׂبǏƵȲɈƊƵƵǏƵɈǞɨƊƪƣȌƮƵƧɐȲȺȌȺƮƵȱɐƊǶǞ˛ƧƊƪƣȌ
ȯȲȌ˛ȺȺǞȌȁƊǶȁȌȯƵȲǠȌƮȌƮƵׇׁׂ׀Ɗׁׂ׀
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Programa Egressos

GHHPQ¯YHOGH0HVWUDGRH'RXWRUDGRH GRLV 
com cursos em nível de Mestrado, além do Mes-

Durante a gestão 2017-2019, no âmbito do Pro-

WUDGR3URȴVVLRQDOHP(GXFD©¥R)¯VLFD 352() 

grama Egresso, realizou-se com êxito, duas

oferta em rede sob a coordenação da UNESP.

edições da Feira de Carreiras, em novembro
de 2018 e de 2019. A Feira de Carreiras é um

Com a maioria de seus programas consolidados,

HYHQWR GH RSRUWXQLGDGHV H FRQH[·HV SURȴVVLR-

alguns dos cursos avançam no quesito solida-

nais da região noroeste do RS, realizado pela

riedade e passam a realizar a oferta de turmas

Unijuí por meio do Programa Egresso. O evento

GH 0LQWHU H 'LQWHU 0HVWUDGR H 'RXWRUDGR ,Q-

foi oferecido gratuitamente a toda a comunida-

WHULQVWLWXFLRQDO  HP GLIHUHQWHV UHJL·HV GR SD¯V

de interna e externa, se consolidando como um

com carência de cursos nestes níveis de ensino.

espaço onde empresas e seus futuros talentos

Em 2018 iniciou uma turma de Minter e uma de

se encontram, pois promove o encontro entre

Dinter do Programa de Educação nas Ciências,

estudantes e egressos com organizações dos

QR PXQLF¯SLR GH %DOVDV 0DUDQK¥R PHGLDQWH

mais variados setores e de toda região, em um

FRQY¬QLRFRPD8QLEDOVDVHHPIRLȴUPD-

ambiente organizado para geração de oportuni-

da parceria com a UNESC de Cacoal, Rondônia,

dades, networking, palestras e geração de novos

para oferta de uma turma de Minter em Direitos

negócios. Em 2019, além do campus de Ijuí, San-

+XPDQRVQRSUµ[LPRDQR  

ta Rosa também recebeu a programação.

8PGRVJUDQGHVGHVDȴRVSDUDD,QVWLWXL©¥R«JDrantir que todos os Programas obtenham bons

Programas de Pós-Graduação
(novos programas)

resultados na avaliação quadrienal da CAPES
  HVSHFLDOPHQWH TXH RV FXUVRV FRQ-

Em 2017 a CAPES divulgou o resultado da ava-

solidados conquistem melhores conceitos.

OLD©¥R TXDGULHQDO   QD TXDO RV SURgramas da Instituição alcançaram excelentes

Com foco em contribuir para o alcance desse

resultados. O PPGSS em Educação nas Ciências

objetivo, no âmbito do processo de avaliação da

e Direito subiram de conceito; o primeiro de 4

pós-graduação, foi aprovada a Resolução CON-

para 5 e o segundo de 3 para 4. Os demais pro-

SU nº 43/2017, que estabeleceu as diretrizes que

gramas mantiveram o conceito: Modelagem Ma-

passaram a balizar os processos de credencia-

temática, conceito 4; Desenvolvimento Regio-

mento, avaliação e recredenciamento de profes-

nal: conceito 4 e Atenção Integral à Saúde – em

sores permanentes nos Programas de Pós-Gra-

associação Unijuí/Unicruz, conceito 3.

duação Stricto Sensu no quadriênio 2017-2020.
O resultado deste processo, que passou a ocor-

O ano de 2018 foi de concretização do quadro

rer anualmente a partir de 2018, subsidia os

de ofertas de cursos de Pós-Graduação Stricto

Programas na tomada de decisões estratégicas

Sensu, previsto no Plano de Desenvolvimento

que visem o melhor desempenho dos Progra-

,QVWLWXFLRQDO 3', VHQGRDSURYDGRV

mas na avaliação externa.

pela CAPES o curso de Doutorado em Direitos
Humanos e de Mestrado em Sistemas Ambien-

Também destaca-se a manutenção do Programa

tais e Sustentabilidade. Assim, a Unijuí passa a

Papdocência, que se constitui em um diferencial

FRQWDU FRP  VHLV  SURJUDPDV GH 3µV*UDGXD-

para atribuição dos tempos, considerando que o

ção Stricto Sensu VHQGR  TXDWUR  FRP FXUVRV

docente que atua no mestrado e doutorado tem
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majoritariamente sua carga horária neste nível

submeter à avaliação do Núcleo de Pesquisa do

de ensino. Alguns critérios de atribuição de tem-

Departamento os resultados das atividades de

SRVQD3DSGRF¬QFLDIRUDPTXDOLȴFDGRVDSDUWLU

pesquisa realizadas no ano, com o objetivo de

da aprovação da Resolução dos Tempos Docen-

renovar a concessão de horas para o ano sub-

WHV 5HVROX©¥RGR&2168Q| 

sequente.
Ao longo dos últimos três anos, dentre os pro-

Pesquisa

IHVVRUHV FODVVLȴFDGRV HP HGLWDLV GH SHVTXLVD
 RLWR  IRUDP FUHGHQFLDGRV HP 3URJUDPDV GH

A política de pesquisa da Unijuí tem um forte

Pós-Graduação Stricto Sensu institucionais, pas-

alicerce na atribuição de tempo para os profes-

sando a integrar o Programa Papdocência. Esse

sores, não vinculados a PPGSS, realizarem essa

movimento evidencia o êxito no alinhamento

atividade com base nos indicadores de produti-

entre as políticas institucionais de pesquisa e de

vidade. Durante o ano 2017 se deu continuidade

pós-graduação Stricto Sensu. Além disso, os pro-

a essa diretriz, mas foram realizadas adequa-

fessores contemplados com tempo de pesquisa

ções em seu desenvolvimento. As mudanças fo-

podem desempenhar suas atividades como co-

ram orientadas a diminuir o envolvimento do

laboradores nos PPGSS, o que fortaleceu a possi-

pesquisador e da VRPGPE na gestão da ativida-

bilidade de alinhamento entre ambos os setores.

GHHQDTXDOLȴFD©¥RGRVSURFHVVRVGHDYDOLD©¥R
da produção derivada do investimento institucional no setor.

Cabe ainda destacar que no ano de 2018
foi finalizada a implantação do fluxo dos

Quanto à processualidade do Edital, as princi-

editais de bolsas de Iniciação Científica

pais mudanças que foram implementadas em

e Iniciação Tecnológica, no Portal de

relação aos anos anteriores, foram a extração e

Projetos (Unijuí Virtual), passando

FODVVLȴFD©¥RGDSURGX©¥RFLHQW¯ȴFDSHOD$VVHV-

a dar maior agilidade, dinamismo

soria da VRPGPE, reduzindo o envolvimento dos

e confiabilidade aos processos

professores - candidatos e do Núcleo de Pesqui-

envolvendo a concessão de bolsas.

sa, com questões operacionais; e exigência de
apresentação do projeto de pesquisa somente

Extensão

para os professores selecionados.

As políticas de extensão passaram por uma

Conforme as novas diretrizes do edital, os pro-

marcada adequação na forma de sua imple-

fessores contemplados passam a ter a atribui-

mentação durante o ano de 2017, mas as dire-

©¥RGHWHPSRSHORSHU¯RGRGH GRLV DQRVVHQ-

trizes estruturantes se mantiveram, marcando

GRJDUDQWLGRQRP¯QLPR XP HQRP£[LPR

uma continuidade nos últimos três anos no que

GRLV WXUQRVVHPDQDLV&RPLVVRIRLPDQWLGRR

se refere a sua concepção. As mencionadas mu-

volume de investimento em horas, sendo priori-

danças estiveram fortemente vinculadas à ne-

zada a concessão de um tempo adequado para o

cessidade de renovar os projetos de extensão

desenvolvimento das atividades.

para 2018 já que os prazos de execução encerraYDPQRȴQDOGRDQRGH(POLQKDVJHUDLV

A partir de 2018, os professores contemplados

as mudanças que ganharam mais destaque no

com horas de pesquisa passam por um proces-

processo de escolha dos projetos e grupos de

VRGHDYDOLD©¥RQRȴQDOGRDQRHPTXHGHYHP

H[WHQV¥R VH YLQFXODUDP FRP D  D GLVWULEXL©¥R
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dos projetos pelas áreas prioritárias segundo

critório de Relações Universidade-Comunidade

SUHYLVWRHPUHVROX©¥RE DYDOLD©¥RGDVSURSRV-

(58&  TXH WHYH DV VXDV DWLYLGDGHV LQLFLDGDV

WDV SRU EDQFD H[WHUQD F  VHOH©¥R GRV SURMHWRV

em julho de 2017 com o objetivo de centralizar o

FRPEDVHQDDYDOLD©¥RH[WHUQDH DWULEXL©¥RGH

atendimento às demandas externas e potencia-

no mínimo um turno semestral por professor

lizar a captação de recursos, por meio da presta-

HQYROYLGRQRSURMHWRGHH[WHQV¥RI HVWDEHOHFL-

ção de serviços nas áreas em que a Fidene/Uni-

mento de metas factíveis de avaliação durante

MX¯ SRVVXL TXDOLȴFD©¥R (VWD TXDOLȴFD©¥R VH G£

RSHU¯RGRGHH[HFX©¥RGRSURMHWRJ WHPSRGH

através do resultado das atividades de ensino,

GXUD©¥RGHȴQLGRSDUDGRLVDQRV

pesquisa e extensão.

Nos anos de 2018 e 2019 foram realizados dois

Programas Acadêmicos

editais, sendo selecionados, no primeiro, dez
 SURMHWRVQDPRGDOLGDGHȊD©¥RFRPXQLW£ULDȋ

Os programas acadêmicos possibilitam aos estu-

executados no período 2018-2019 e, no segun-

dantes, para além da formação acadêmica nos

GRFLQFR  SURMHWRVFRPH[HFX©¥RQRSHU¯RGR

cursos de graduação e de pós-graduação, com-

2019-2020.

plementar e enriquecer a formação no ensino
superior, proporcionando uma formação curri-

Outra mudança importante foi que os proje-

cular diferenciada pelas experiências e conheci-

WRV GHVHQYROYLGRV FRP WHPSR ȴQDQFLDGR SHOR
Fundo

Institucional

mentos adquiridos através da participação em

de

atividades de ensino, pesqui-

Extensão, passaram a ser
avaliados pelos Núcleos de

sa, extensão e cultura.

Extensão e Cultura e apre-

ƊȁɐƊǶǿƵȁɈƵȺƣȌ

Do conjunto de programas

sentados em um Seminário.

ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮƊȺǿƊǞȺ

acadêmicos gerenciados pela

O evento reúne professores

ƮƵׄ׀׀ƦȌǶȺƊȺƮƵ

Instituição, anualmente são

extensionistas, bolsistas e

ǞȁǞƧǞƊƪƣȌƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊة

implementadas mais de 400

voluntários, sendo um importante espaço de socialização e avaliação dos trabalhos realizados ao longo do
período.
Com compromisso e res-

ǞȁǞƧǞƊƪƣȌɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊة
ǞȁǞƧǞƊƪƣȌƜƮȌƧƺȁƧǞƊة
ǞȁǞƧǞƊƪƣȌƜƵɮɈƵȁȺƣȌة
ȲƵȺǞƮƺȁƧǞƊȯƵƮƊǐȍǐǞƧƊة
ƮƵƵƮɐƧƊƪƣȌɈɐɈȌȲǞƊǶƵ
ƧɐǶɈɐȲƊ

EROVDVGHLQLFLD©¥RFLHQW¯ȴFD
iniciação tecnológica, iniciação à docência, iniciação à
extensão, residência pedagógica, de educação tutorial
e cultura. Além disso, atuam em pesquisa e extensão

ponsabilidade social aliada

estudantes voluntários, por

à competência institucional

PHLR GR 352$9 3URJUDPD

na extensão universitária,

GH9ROXQWDULDGR$FDG¬PLFR 

a Unijuí foi selecionada em

em número que chegou a su-

três editais para participar do Projeto Rondon,

perar 250 estudantes por ano, nos últimos dois

XPDLQLFLDWLYDGR0LQLVW«ULRGD'HIHVDGR%UD-

anos.

sil. De 2017 a 2019, a Unijuí participou de opera©·HVHP7RFDQWLQV XPDRSHUD©¥R H3LDX¯ GXDV

Outra importante iniciativa das Vice-Reitorias

RSHUD©·HV 

de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisa
e Extensão foi a realização de editais para fo-

Outra importante iniciativa foi a criação do Es-

mentar a constituição de Grupos de Estudos nos
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campi, com o objetivo de ampliar as oportuni-

das pela instituição parceira e têm o valor, o nú-

dades dos estudantes dos cursos de Graduação

PHUR GH KRUDV VHPDQDLV H R SHU¯RGR GHȴQLGRV

em terem acesso a espaços de aprofundamento

em cada contrato/convênio.

de estudos e iniciação à pesquisa e/ou na extenV¥R(PIRUDPFRQVWLWX¯GRV VHWH *UXSRV
GH(VWXGRVVHQGR VHLV QRcampus Santa Rosa

Salão do Conhecimento

H  XP  QR campus Três Passos e, em 2019, 4

O Salão do Conhecimento, de abrangência re-

TXDWUR JUXSRVHP6DQWD5RVDHQYROYHQGRFHU-

gional, mantém-se como um dos maiores even-

ca de 200 estudantes voluntários.

tos institucionais para divulgação da produção
em pesquisa e extensão que permite a sociali-

Novos contratos com empresas para o desen-

]D©¥RGHH[SHUL¬QFLDVHDUHȵH[¥RVREUHDVDWL-

volvimento de pesquisas motivou a criação e a

vidades desenvolvidas na Unijuí e em demais

UHJXODPHQWD©¥RGR3URJUDPDGH%ROVDVGH)RU-

instituições participantes, nas diversas áreas de

mação e Aperfeiçoamento – PROFAP – de estu-

conhecimento.

dantes de graduação e de Pós-Graduação Lato e
Stricto Sensu pela interação entre a Fundação/

A partir de 2017 foram promovidas mudanças

Universidade e instituições públicas e priva-

nas modalidades e forma de apresentação de

das. As bolsas são originadas em projetos com

trabalhos, sendo que os trabalhos submetidos

captação de recursos externos resultantes de

na Jornada de Pesquisa passaram a ser comple-

convênios ou contratos da Fidene/Unijuí com

tos e a apresentação na forma de comunicação

instituições públicas ou privadas e contempla

oral. Nos demais eventos, que são o Seminário

as modalidades PROFAP-GR e PROFAP-PG para

GH ,QLFLD©¥R &LHQW¯ȴFD -RUQDGD GH ([WHQV¥R H

estudantes, respectivamente de graduação e

Seminário de Inovação e Tecnologia, os traba-

de pós-graduação, em equipes de projetos de

lhos continuaram sendo submetidos na forma

TXDOTXHUQDWXUH]D SHVTXLVD3 'H[WHQV¥RRX

de resumo expandido e apresentados na forma

SUHVWD©¥R GH VHUYL©RV  $V EROVDV V¥R ȴQDQFLD-

de pôster. O evento reúne anualmente mais de
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3.000 participantes, nos quatro campi.

ȴFDGHSURMHWRVGD8QLYHUVLGDGHFRPR0HQLQDV
Digitais na Computação, TecDay, MoEduCiTec,

O evento vem acompanhando a temática da Se-

Feira de Matemática e Física para Todos. O pro-

PDQD 1DFLRQDO GH &L¬QFLD H 7HFQRORJLD 61&7 

jeto teve como objetivo a promoção de ações de

e, em 2019, foi desenvolvido conjuntamente

divulgação da ciência, da tecnologia e da inova-

com o Projeto Ciência para Todos Unijuí, evento

ção para a comunidade de Ijuí e região. Mais de

realizado com o apoio do Ministério da Ciência

8.000 pessoas prestigiaram o evento durante os

e Tecnologia, que oportunizou a Mostra Cientí-

cinco dias de realização, no mês de outubro.

Figura 3: Salão do Conhecimento em números - 2011 a 2019
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Fomento ao empreendedorismo

cretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do
Governo do Estado do RS, foram constituídos

O eixo do empreendedorismo teve muita im-

seis laboratórios para uso das empresas, sendo

portância pela sua articulação com o ensino

três em Ijuí e três em Santa Rosa. São os labora-

de graduação e de pós-graduação, por meio da

tórios de soluções criativas, coworking e labora-

&ULDWHF ,QFXEDGRUD GH (PSUHVDV GH ,QRYD©¥R

tório de prototipagem.

7HFQROµJLFD  (VSHFLDOPHQWH HQWUH RV DQRV GH
2017 e 2019 foram realizados diversos eventos
que permitiram aos acadêmicos vivenciar uma

Ações de apoio aos estudantes

experiência empreendedora, como Hachathons

Também é importante destacar que o ciclo de

H'HVDȴRVGH,QRYD©¥RHPSDUFHULDFRPHPSUH-

crescimento da Instituição, a partir das políticas

sas locais e regionais nas cidades de Ijuí, Santa
Rosa, Panambi e Três Passos.

de incentivo à educação, através do programa

A Incubadora também esteve atuante na pro-

rados nos anos anteriores. Este contexto coloca

do FIES, não deverá retornar aos patamares opeXPGHVDȴRSDUDTXHD,QVWLWXL©¥REXVTXHQRYDV

moção de eventos com foco no empreendedo-

DOWHUQDWLYDVGHȴQDQFLDPHQWRSDUDRVHVWXGDQ-

rismo, realizando visitas técnicas à Incubadora

tes, pois a manutenção dos atuais níveis de es-

em que os estudantes tiveram oportunidade de

tudantes/créditos matriculados é dependente de

contato com os empreendedores e participaram

IRQWHVDOWHUQDWLYDVGHȴQDQFLDPHQWR3HQVDQGR

de Workshop na metodologia de criação e de-

nisso, foram criadas alternativas como o Crediu-

senvolvimento de Startups.

nijuí, Plano de Flexibilização de Pagamentos e a
0RGDOLGDGHGH3DJDPHQWR/LQHDU

Em 2018 a Criatec foi reconhecida
como centro de referência em apoio

Em outubro de 2017 foi criado o Programa de

a empreendimentos inovadores

Financiamento de Crédito Educativo Unijuí

CERNE01. Com isso, passou a fazer

&UHGLXQLMX¯ TXHWHPFRPRȴQDOLGDGHDFRQFHV-

parte do programa NEXOS do

V¥RGHȴQDQFLDPHQWRSDUFLDOGDVVHPHVWUDOLGD-

SEBRAE, de nível nacional, e do

des acadêmicas aos estudantes regularmente

Creative Start Up da Samsung.

matriculados em um dos Cursos de Graduação
presencial da Unijuí, que atenda aos requisitos

1R LQWXLWR GH TXDOLȴFDU D HVWUXWXUD RIHUHFLGD

estabelecidos em resolução própria e nos res-

SHOD,QFXEDGRUDFRPRDSRLRȴQDQFHLURGD6H-
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pectivos Editais, e de acordo com a disponibili-

Anualmente, a Unijuí disponibilizada aos estu-

dade orçamentária da Unijuí. Esta modalidade

dantes o Programa de Incentivo à Adimplência,

de crédito foi concedida a partir do 1º semestre

o qual dispensa a apresentação do contrato de

de 2018.

ȴDQ©D DRV HVWXGDQWHV GRV FXUVRV GH JUDGXD©¥R
presenciais da Unijuí na primeira matrícula e

Em novembro de 2018 foram criados outros

enquanto estiverem adimplentes com os paga-

dois programas de pagamentos próprios da

mentos. Para além disso, todos os estudantes

Unijuí para os cursos de graduação da moda-

regularmente matriculados são contemplados

lidade presencial, sendo eles: a Modalidade de

com Seguro Educacional, contratado pela Uni-

3DJDPHQWR/LQHDU 03/ TXHWHPSRUȴQDOLGD-

juí. Ainda, a Instituição possui a Unicasa, loca-

de diluir o número de horas do curso no tempo

lizada no campus Ijuí, que tem como objetivo

normal de duração do mesmo, onde as mensali-

servir de moradia aos estudantes de graduação,

dades independem do número de horas contra-

comprovadamente carentes de recursos econô-

tadas semestralmente, sendo o número de par-

PLFRȴQDQFHLURV H TXH Q¥R UHVLGDP QR PXQL-

celas equivalente ao tempo normal de duração

cípio de Ijuí, conforme resolução própria que

do curso; e o Plano de Flexibilização de Paga-

estabelece as normas da Unicasa.

PHQWR 3)3  TXH WHP SRU ȴQDOLGDGH DPSOLDU R
prazo para pagamento do curso pelo estudante,

A Instituição destina anualmente aos estudan-

FRPSDUFHODVȴ[DVTXHLQGHSHQGHPGRQ¼PHUR

tes o Fundo de Apoio às Atividades Estudantis

de horas contratadas semestralmente, onde a

)$$(  TXH VHUYH SDUD DX[LOLDU DWLYLGDGHV HV-

ampliação do prazo de pagamento do curso ob-

tudantis com representação do DCE/Unijuí, em

serva o parâmetro de tempo normal de duração

território nacional e/ou internacional, visando

do curso, acrescido em 50% do tempo normal do

o intercâmbio de experiências, que possam en-

curso. Ambas as modalidades de pagamento fo-

riquecer e fortalecer o Movimento Estudantil na

ram concedidas a partir do 1º semestre de 2019.

Universidade.
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Com relação as bolsas de gratuidade, o ProUni

$LQGD D 8QLMX¯ FRQFHGH SHUFHQWXDLV GH %ROVD

3URJUDPD8QLYHUVLGDGH3DUD7RGRV V¥REROVDV

/LQHDU GH *UDWXLGDGH 3DUFLDO SDUD RV &XUVRV

ofertadas pela Unijuí e concedidas em confor-

de graduação presenciais nos percentuais que

PLGDGHFRPD/HLQGHGHMDQHLURGH

variam de 10% a 45%, de acordo com o curso e

HFRPD/HLQ|GHGHQRYHPEUR

versão curricular.

de 2009. O Programa do Ministério da Educação
oferece bolsas de estudos, em instituições de

Anualmente, a Unijuí oferece bolsas de estudos

educação superior credenciadas, a estudantes

para os estudantes ingressantes nos cursos de

brasileiros de baixa renda, aprovados no ENEM,

Pós-Graduação Stricto Sensu, em quantidade e

cujas inscrições são feitas exclusivamente pela

FRQGL©·HV GHȴQLGDV QR 2U©DPHQWR 3URJUDPD

internet, no período estabelecido pelo MEC.

Anual da Instituição. Cada cota de bolsa de estu-
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do é equivalente a 50% do valor da mensalidade

e Stricto Sensu pela interação entre a Fundação/

do curso e pode ser implementada na forma de

Universidade e instituições públicas e priva-

bolsa integral, bolsa parcial ou taxa. As bolsas

das. As bolsas são originadas em projetos com

integrais e taxas são oriundas do Programa de

captação de recursos externos resultantes de

Suporte à Pós-Graduação de Instituições de En-

convênios ou contratos da Fidene/Unijuí com

VLQR 6XSHULRU &RPXQLW£ULDV 35268&&$3(6  H

instituições públicas ou privadas e contempla

DVEROVDVSDUFLDLVV¥RȴQDQFLDGDVSHODSUµSULD

as modalidades PROFAP-GR e PROFAP-PG para

LQVWLWXL©¥R 3URJUDPD GH %ROVDV GH 0HVWUDGR H

estudantes, respectivamente de graduação e

3URJUDPD GH %ROVDV GH 'RXWRUDGR GD 8QLMX¯ 

de pós-graduação, em equipes de projetos de

$LQGD YLD HGLWDLV HVSHF¯ȴFRV SRGHP VHU RIHU-

TXDOTXHUQDWXUH]D SHVTXLVD3 'H[WHQV¥RRX

WDGDV EROVDV RULXQGDV GH RXWURV µUJ¥RV ȴQDQ-

SUHVWD©¥R GH VHUYL©RV  $V EROVDV V¥R ȴQDQFLD-

ciadores, como FAPERGS e CNPq. A seleção é

das pela instituição parceira e têm o valor, o nú-

realizada anualmente por meio de Edital da Co-

PHUR GH KRUDV VHPDQDLV H R SHU¯RGR GHȴQLGRV

ordenação, sendo conduzida pela Comissão de

em cada contrato/convênio.

%ROVDVGR33*
Novos contratos com empresas para o desen-

Manifestações culturais

volvimento de pesquisas motivou a criação e a

Orientada por sua política de cultura, a Unijuí

UHJXODPHQWD©¥RGR3URJUDPDGH%ROVDVGH)RU-

tem buscado formas de viabilizar a manuten-

mação e Aperfeiçoamento – PROFAP – de estu-

ção das ações culturais voltadas à comunidade.

dantes de Graduação e de Pós-Graduação Lato

Nesse sentido, os grupos culturais passaram por
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um processo de reorganização em 2018, sendo

ações que viabilizem a obtenção e a manuten-

mantidos o Coral e a Cia Cadagy, este último pas-

ção de licenças ambientais para todas as ativi-

sando a reunir diferentes linguagens artísticas,

dades desenvolvidas pela instituição; promover

incluindo as artes cênicas. Por meio de seus gru-

ações que resultem na prevenção de poluição e

pos culturais e assessoria, a Unijuí busca oportu-

de acidentes.

nizar à comunidade momentos de contato com
as diferentes culturas, alguns de forma mais

As ações que já vinham sendo desenvolvidas

pontual, na forma de espetáculos, mas também

nos anos anteriores foram consolidadas como

de forma permanente, através de ações como o

processo operacional e rotineiro dentro da ins-

Entardecer Cultural, realizado quinzenalmente

tituição, entre estas pode-se dizer que a coleta

no campus Ijuí e eventos no Museu Antropológi-

seletiva de resíduos e as capacitações foram in-

co Diretor Pestana.

corporadas ao dia a dia da Instituição.

Alguns dos principais projetos desenvolvidos

Preocupações como o controle de pragas,

pelos Grupos Culturais neste período foram os

controle da qualidade do abastecimento de água

HVSHW£FXORV 1D 2QGD GR 5RFN 7HUW¼OLD %XP

dos campi, a manutenção das licenças ambientais,

Cantos do Mundo, Infantia e os Concertos de Na-

o relativo cuidado no descarte de resíduos

tal. Os grupos também tiveram participação em

perigosos com risco químico, a demarcação

eventos no Museu, como sarau e noite cultural.

GDV UHDV GH 3UHVHUYD©¥R 3HUPDQHQWH $33V 

o

R PRQLWRUDPHQWR GR ODQ©DPHQWR GH HȵXHQWHV
Além disso, através de parcerias com produtoras

sanitários, a destinação de material radioativo, a

culturais, prefeitura, União das Etnias, SESC fo-

reformulação da estrutura existente da Estação

ram também promovidos vários eventos cultu-

GH7UDWDPHQWRGRV(ȵXHQWHVGHIRUPDDWRUQ£OD

rais artísticos em nível nacional e internacional.

HȴFLHQWHGHQWURGHVXDRSHUD©¥RHDEXVFDSHOD
licença prévia de ampliação visando dar início
ao processo de obtenção da licença ambiental

Ações de gestão ambiental

para a instalação dos futuros laboratórios

A Instituição também manteve, a partir do Nú-

que irão abrigar o curso de Medicina foram

FOHRGH*HVW¥R$PELHQWDOH%LRVVHJXUDQ©DDLP-

as principais ações que ditaram o fazer no

plementação e execução de políticas ambientais

decorrer da gestão 2017-2019, promovendo o

D ȴP GH DOFDQ©DU R HTXLO¯EULR H SURWH©¥R DP-

menor impacto possível ao meio ambiente e

biental, centrada nos seguintes objetivos: bus-

equilibrando as atividades de ensino, pesquisa e

car permanentemente a melhoria da qualidade

extensão de maneira harmoniosa com o uso dos

ambiental de todas as atividades e estruturas

recursos naturais existentes.

institucionais; promover a educação ambiental
interna e externa; monitorar todas as atividades

Responsabilidade social

GHVHQYROYLGDV SHOD XQLYHUVLGDGH D ȴP GH TXH
estas resultem no menor impacto ambiental

Com compromisso e responsabilidade social

possível; elaborar, implementar e monitorar o

aliada à competência institucional na extensão

Sistema de Gestão Ambiental e seus programas;

universitária, a Unijuí manteve a participação

implementar e manter o Plano de Gestão de Re-

da chamada pública do Ministério da Defesa do

síduos da Instituição; planejar e implementar

%UDVLO3URMHWR5RQGRQFRPD©·HVPXOWLGLVFLSOL-
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nares em diferentes regiões do País.

HQWUHD8QLMX¯ UHSUHVHQWDGDSHORVFXUVRVGH'LUHLWR H GH 3VLFRORJLD  3HQLWHQFL£ULD 0RGXODGD

A materialidade do compromisso e responsabi-

de Ijuí/SUSEPE e Ministério Público do RS, tinha

lidade social da Fidene/Unijuí restou evidencia-

como objetivo realizar intervenções junto aos

da a partir da inscrição ao Prêmio de Respon-

autores de crimes de violência doméstica e fa-

VDELOLGDGH 6RFLDO GD $VVHPEOHLD /HJLVODWLYD GR

PLOLDU FRQWUD D PXOKHU SUHVRV SUHYHQWLYD RX

Estado, tendo resultado na condecoração com

GHȴQLWLYDPHQWH  QR PµGXOR GH DSRLR GD 3HQL-

o Troféu de Responsabilidade Social, que é a

tenciária Modulada de Ijuí, buscando auxiliar

PHQ©¥RP£[LPDGR3U¬PLRFRQFHGLGRSHOR/H-

QD LGHQWLȴFD©¥R H FRPEDWH GDV FDXVDV PRWLYD-

gislativo Estadual às instituições que concorrem

doras da prática dos atos violentos, buscando

à premiação, dentro de sua categoria, sendo que

evitar a prática da reincidência e educar a não

neste ano de 2019 pela quarta vez consecutiva a

violência contra as mulheres.

Instituição recebeu a distinção.
Todas as ações de responsabilidade social são
Paralelo ao Troféu, a Unijuí também foi uma

registradas anualmente no Relatório Social,

GDV ȴQDOLVWDV QD FDWHJRULD GH 7HPD 1RUWHDGRU

que, em 2019, voltou a ser editado de forma im-

do Prêmio, que em 2017 era voltado à equidade

pressa para melhor divulgar à comunidade os

de gênero. A Universidade concorreu com o Pro-

projetos desenvolvidos, bem como para compor

jeto “Sala de Diálogo: da violência ao respeito”.

a memória desta área fundamental à efetivida-

O Projeto, que é desenvolvido em uma parceria

de do propósito institucional.
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além de retomar no presente, as discussões

2017

ȴ]HUDP SURMH©·HV SDUD WUD©DU RV SUµ[LPRV 

60 anos de Ensino Superior na região

anos.

Noroeste
Como primeira ação comemorativa os professo-

1RDQRHPTXHD,QVWLWXL©¥RFRPSOHWRXDQRV

res e técnicos-administrativos foram recepcio-

de ensino superior várias atividades marcaram

nados no evento de volta às aulas, nos quatro

a data fazendo uma retrospectiva sobre o

Campi, momento em que houve um resgate de

impacto sociale a pertinência de ter uma

imagens históricas, depoimentos de persona-

universidade comunitária no noroeste gaúcho,

gens que vivenciaram suas histórias na Univer-
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sidade, além da apresentação do vídeo “Unijuí

SRU GXDV JHVW·HV   R SURIHVVRU 0DU-

DQRV20LODJUHGDFULD©¥Rȋ

WLQKR/X¯V.HOPIRLKRPHQDJHDGRFRPRGHVFHUramento do quadro com sua foto na galeria de

Com o tema “A Universidade brasileira: impas-

ex-presidentes da Fidene, localizada na Sala dos

VHV H GHVDȴRVȋ QR P¬V GH PDLR IRL UHDOL]DGD

Conselhos, localizada no campus Ijuí.

uma Aula Magna, dando sequência às comemoUD©·HVDQRVGH(QVLQR6XSHULRUQDUHJL¥R1R-

Prêmio de Responsabilidade Social

roeste. Para ministrar a Aula, foram convidados

A Fidene/Unijuí recebeu, pelo segundo ano con-

o professor Walter Frantz, da Unijuí, e o profes-

secutivo, o troféu de Responsabilidade Social,

sor Gaudêncio Frigotto, da Universidade do Es-

premiação máxima conferida pela Assembleia

WDGRGR5LRGH-DQHLUR 8(5- 

/HJLVODWLYDJD¼FKD,QVWLWX¯GRSRU/HL(VWDGXDO
o Prêmio de Responsabilidade Social é uma pro-

Ainda no âmbito das comemorações aconteceu

moção do Parlamento Gaúcho, em uma parceria

um ciclo de entrevistas marcado pelas referên-

GD $VVHPEOHLD /HJLVODWLYD GR (VWDGR FRP D VR-

cias de ex-reitores e ex-presidentes da Fidene

ciedade civil. O título reconhece, no âmbito das

que administraram a Instituição ao longo destes

organizações gaúchas, a realização de projetos

 DQRV GH KLVWµULD GH (QVLQR 6XSHULRU H SULQ-

voltados ao bem-estar social e à preservação do

cipalmente 31 anos de Universidade, fechando

meio ambiente.

este ciclo com a Reitora e Presidente professora
Cátia Nehring.

2018

1HVWHVDQRVGHHQVLQRVXSHULRUQDUHJL¥R1Rroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí, dentre os

26 Anos do campus Panambi

cerca de 40 mil egressos, já formou mais de uma

+£  DQRV D FLGDGH GH 3DQDPEL JDQKDYD XP

JHUD©¥RGDPHVPDIDP¯OLD6¥RDYµVSDLVȴOKRV

importante investimento da Unijuí: a implanta-

e netos que já ingressaram, se formaram e hoje
contribuem para os avanços da comunidade,

ção de um campus da Universidade. No dia 05

atuando nos municípios que abrangem nossa

de março de 1992 foi criado o campus Panambi.

região.

Fruto do anseio da comunidade e da necessidade de inovação tecnológica e de conhecimento

Homenagem ao professor Argemiro Jacob

das empresas de Panambi. As ofertas de cursos

Brum

de graduação ocorrem pelos cursos de Administração e Engenharia Mecânica. Cabe registrar

$ȴJXUDFXMDWUDMHWµULDDFDG¬PLFDHGHYLGDVH

que a Universidade possui uma ampla associa-

confunde com a história da Unijuí, recebeu uma

ção com as principais empresas do Polo metal-

grande homenagem: o principal local de even-

-Mecânico de Panambi.

tos da Universidade passou a ser chamado de
Ȋ6DO¥RGH$WRV$UJHPLUR-DFRE%UXPȋ

50 Anos da EFA
Ato de Descerramento do Quadro do

Para marcar o evento de 50 anos do Centro de

ex-Presidente Martinho Luís Kelm

(GXFD©¥R %£VLFD )UDQFLVFR GH $VVLV  ()$ IRL

(dezembro)

lançada a revista “Encantamento Pela Educa-

Ex-presidente da Fidene e ex-Reitor da Unijuí

ção”, organizada pela professora Rosane Nunes
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%HFNHU TXH WUD] XP UHFRUWH GH PHPµULDV GR

ro, no auditório central, do campus Santa Rosa.

&HQWUR GH (GXFD©¥R %£VLFD )UDQFLVFR GH $VVLV
através de fatos, fotos e de relatos que contam,

58 anos do Museu Antropológico DIretor

narram e comentam a história da escola. Além

Pestana - MADP

da presença de pais, alunos, professores e dire-

Para marcar seus 58 anos de história, o Museu

ção, o evento também contou com a presença

Antropológico Diretor Pestana recebeu a comu-

da presidente da Fidene, professora Cátia Maria

nidade que pôde prestigiar diversas atividades

Nehring, do diretor Executivo da Fidene, profes-

culturais no dia 25 de maio.

sor Dieter Rugard Siedenberg, os quais destacaram a importância da EFA para a instituição Fi-

O evento foi marcado pela presença da Cia Ca-

dene. Também esteve presente a ex-diretora da

dagy, Coral Unijuí e também Jair Gonçalves e

EFA e ex-Reitora da Unijuí, professora Eronita

FRQYLGDGRVFRPR5HFLWDOGH9LRO¥R/DWLQRDPH-

%DUFHORVDTXDOIRLUHVSRQV£YHOSRUHVFUHYHUD

ULFDQRDO«PGDVYLVLWDV¢VH[SRVL©·HVGH/RQJD
Duração e Temporárias.

apresentação da revista.

Mérito Fidene

Prêmio de Responsabilidade Social

Como

A Fidene/Unijuí recebeu, pelo terceiro ano con-

forma

de

valorização

do

comprometimento dos seus colaboradores foi

secutivo, o troféu de Responsabilidade Social,

realizada uma homenagem especial conferida

premiação máxima conferida pela Assembleia

aos

/HJLVODWLYDJD¼FKD,QVWLWX¯GRSRU/HL(VWDGXDO

professores

e

técnicos-administrativos

das quatro mantidas: Universidade Regional

o Prêmio de Responsabilidade Social é uma pro-

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul -

moção do Parlamento Gaúcho, em uma parceria

Unijuí, Museu Antropológico Diretor Pestana,

GD $VVHPEOHLD /HJLVODWLYD GR (VWDGR FRP D VR-

Rádio Educativa Unijuí FM e Centro de Educação

ciedade civil. O título reconhece, no âmbito das

%£VLFD )UDQFLVFR GH $VVLV ()$  5HDOL]DGR QR

organizações gaúchas, a realização de projetos

dia 11 de julho, no Salão de Atos Argemiro Jacob

voltados ao bem-estar social e à preservação do

%UXP IRUDP KRPHQDJHDGDV  SHVVRDV TXH

meio ambiente.

FRPSOHWDPQHVWHDQRGHH RX
PDLV DQRVGHFDVDQHVWHDQR1DRSRUWXQLGDGH
foram homenageadas 21 pessoas na categoria

2019

Ródio, completando 15 anos, 22 pessoas na
categoria Prata, que estão completando 20

§ȌȺȺƵƮȌȁȌɨȌ§ȲȍٌªƵǞɈȌȲƮƊÇȁǞǯɐǠ

DQRVHSRUȴPSHVVRDVQDFDWHJRULDRXUR

campus Santa Rosa

completando 25 anos ou mais na Fundação.
Todos

A Reitoria juntamente com expressivo número

os

homenageados

receberam

da

professora Cátia Nehring, presidente da Fidene

de autoridades políticas e representativas da

e reitora da Unijuí, um Pin comemorativo.

região, assim como a comunidade acadêmica
envolvida com a Universidade, participaram do

Prêmio de Responsabilidade Social

ato de posse do novo Pró-Reitor do campus Santa Rosa, professor Marcos Paulo Scherer, ocorri-

Pelo quarto ano de forma consecutiva, a Fidene/

da em cerimônia realizada no dia 15 de feverei-

Unijuí conquista o Prêmio de Responsabilida-
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GH6RFLDOGHVWDYH]UHIHUHQWHDR%DODQ©R6RFLDO

ano de 2018, premiado pela Assembleia Gaúcha,

2018. A premiação é concedida pela Assembleia

apresentou dados importantes para a comuni-

/HJLVODWLYDGR(VWDGRHUHFRQKHFHSURMHWRVYRO-

dade. No ano de 2018 foram mais de R$ 10,5

tados ao bem-estar social e à preservação do

milhões investidos em projetos, ações e contri-

meio ambiente.

buições para a sociedade, mais de R$ 28 milhões
destinados para bolsas educacionais, cerca de

A cerimônia de premiação ocorreu dia 27 de

EHQHI¯FLRVFRQFHGLGRVHPDLVPLOSHV-

QRYHPEUR QR 7HDWUR 'DQWH %DURQH QD $VVHP-

VRDV GLUHWDPHQWH EHQHȴFLDGDV SHORV SURMHWRV

EOHLD/HJLVODWLYDGR(VWDGR2%DODQ©R6RFLDOGR

desenvolvidos na Instituição.
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ßٌ§ƊǶƊɨȲƊƮƊȲƵǞɈȌȲǞƊƵǶƵǞɈƊ

0ȁǏȲƵȁɈƊȲƮƵȺƊ˛ȌȺة
vislumbrar horizontes.

(VVH FHQ£ULR GHVDȴDGRU HVW£ H[LJLQGR TXH DV
instituições comunitárias em geral repensem
e também reposicionem a atuação universitária, passando a adotar uma gestão estratégica,
com maior preocupação acerca dos resultados
de avaliações externas, dos investimentos em
pesquisa e do reforço na captação e retenção de
estudantes e, na Unijuí, não é diferente.

Enquanto uma instituição comunitária e auto-gestionada, os processos democráticos são
amplamente difundidos e respeitados e fazem
parte da dinâmica da Universidade. Assim, em
24 de outubro de 2019 foi eleita a nova Reitoria,
que conduzirá a Instituição pelo próximo quadriênio – 2020/2024.

Some-se ainda a isso tudo, a constante luta das
instituições educacionais comunitárias a partir
GDVFRQVWDQWHVDPHD©DVFRPDSHUGDGDȴODQWURSLD
para este segmento. Atualmente a instituição
disponibiliza bolsas como contrapartida social
em troca de abate no repasse para a previdência
da contribuição patronal do INSS, facilitando
a inclusão maior da comunidade na educação
VXSHULRU'HL[DUGHWHUREHQHI¯FLRGDȴODQWURSLD
LPSOLFDXPDVLJQLȴFDWLYDFRQVHTX¬QFLDQHJDWLYD
não tão somente para os estudantes como
também para a Universidade. Por isso, manter
a atenção e vigilância para processos desta
natureza será ponto constante para a nova
gestão da Fidene/Unijuí.

Constituída a partir do mote “Enfrentar desaȴRV YLVOXPEUDU KRUL]RQWHVȋ D QRYD JHVW¥R «
composta por Cátia Maria Nehring, Reitora; Fabiana Fachinetto, Vice-Reitora de Graduação;
Fernando Jaime González, Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; e Dieter Rugard Siedenberg, Vice-Reitor de Administração.
A nova Reitoria tem como propósitos: Garantir
D VXVWHQWDELOLGDGH ,QRYDU IUHQWH DRV GHVDȴRV
Valorizar o comprometimento; e Reforçar a relação com a região.

PALAVRAS DA REITORIA ELEITA –
Gestão 2020/2024

Um fator positivo é que a universidade tem demonstrado nos últimos anos uma grande força
HFDSDFLGDGHGHVXSHUDURVGHVDȴRVHGHDGDStar-se aos novos cenários sejam estes de cunho
DFDG¬PLFRRXȴQDQFHLUR

$ SDUWLU GR PRWH Ȋ(QIUHQWDU GHVDȴRV YLVOXPbrar horizontes”, esta nova gestão da Reitoria
tem pleno conhecimento das muitas adversidaGHVTXHDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRU ,(6 
comunitárias têm passado no decorrer dos últimos anos.

Esta capacidade se dá justamente pelo compromisso e responsabilidade de seus gestores
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interlocução e da produção coletiva dos conheFLPHQWRVSURȴVVLRQDLVHPVXDVGLYHUVDV£UHDV
da pesquisa, como processo de construção e
de reconstrução do conhecimento, constituindo-se em dimensão orientadora das atividades
de ensino e de extensão na Universidade; e da
extensão, como dimensão do enraizamento da
Universidade em seu contexto social, proporcionando conhecimentos e promovendo atividades
que auxiliem no desenvolvimento regional.

em reconhecer e alinhar constantemente seus
processos de trabalho, utilizando ferramentas e
instrumentos gerenciais e novas metodologias,
sejam estas orientadas a partir de legislação externa ou da própria leitura de cenário tanto em
nível de país quanto da própria região a que a
universidade pertence.
Este posicionamento é balizador à gestão que
ora inicia, pois a própria história de surgimento
desta Universidade traz em sua essência o compromisso com a realidade regional. Além do que
DSUµSULDPLVV¥RLQVWLWXFLRQDOGHIRUPDUSURȴVsionais com excelência técnica e consciência
social crítica, produzir e difundir conhecimento contribuindo para o desenvolvimento da região, faz desta, uma instituição que se constitui
a partir das necessidades dos sujeitos que aqui
vivem e trabalham, marcando o sentimento de
pertencimento ao projeto da Fidene/Unijuí.

Para isso irá manter ações voltadas à política
de inovação, articulando de forma sustentável
a capacidade de produção de conhecimento da
Universidade com demandas de diferentes organizações e as oportunidades do ecossistema
de inovação e empreendedorismo territorial.
No que diz respeito à política de internacionalização a nova gestão irá focar ações que busquem desenvolver processos dinâmicos, diverVLȴFDGRV H LQVWLWXFLRQDOPHQWH DUWLFXODGRV GH
ações de cooperação e de mobilidade internaFLRQDO EXVFDQGR TXDOLȴFDU D SHVTXLVD H HQULquecer a formação da comunidade acadêmica.

Por outro lado, esse sentimento de pertencimento tem relação com a noção de participação. Na
medida em que o grupo se sente ator da ação em
curso, o que for sendo construído de forma participativa desenvolverá a co-responsabilidade,
pertencendo os resultados a todos desse grupo,
pois conterá um pouco de cada um nas decisões.
É notório que todo o processo de construção
compartilhada, para continuar e trazer resultados positivos, precisa estar em constante evolu©¥RHLVVRVLJQLȴFDDOWHUDURHVSD©RGHFRQVWUX©¥R GR VDEHU PRGLȴFDU RV P«WRGRV GH GL£ORJR
com a sociedade e, portanto, vislumbrar uma
visão de futuro transformada.

Ainda considerando a possibilidade de ampliar
os horizontes neste novo contexto de transformação das IES Comunitárias, a partir de novas
SRO¯WLFDV OLQJX¯VWLFDV ȴFD R FRPSURPLVVR GH
transformar os campi em ecossistemas multilíngues, favorecendo a aprendizagem, o aumento
QD SURȴFL¬QFLD H R XVR KDELWXDO GH O¯QJXDV HVtrangeiras, em especial inglês e espanhol, bem
como o aprimoramento do uso acadêmico e proȴVVLRQDOGDO¯QJXDSRUWXJXHVD

A gestão 2020/2023 atenta a este cenário desaȴDGRUEHPFRPRDOµJLFDGRPHUFDGRGDU£VHquência ao trabalho de forma que os processos
tanto na área administrativa quanto acadêmica
alinhem-se ainda mais à tecnologia a partir de
formações com o uso de metodologias colaborativas e tecnologias digitais adequando-se à demanda social sem, no entanto, dissociar do ensino como processo educativo, na perspectiva da

Para ter efetividade nos processos e ações, a gestão irá canalizar esforços para fazer do PDI uma
referência à consecução da missão e do propósito da Unijuí, via planejamento buscando a efetivação de sua missão com autonomia e responVDELOLGDGH HQIUHQWDQGR GH PDQHLUD ȴUPH RV
GHVDȴRVHGHIDWRDEULQGRD8QLYHUVLGDGHSDUD
um novo contexto, vislumbrando, efetivamente,
novos horizontes.
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Reitora

Vice-Reitora de Graduação

Graduada em Ciências – Licenciatura

Graduada em Direito (1997)

Curta, com plena em Química e

pela Unijuí. Especialista em

Matemática (Unijuí). Especialista em

Direito Privado (2001) e Mestre

Ensino de Química (Unijuí). Mestra e

em Desenvolvimento, Gestão e

Doutora em Educação (UFSC). Vinculada

Cidadania (2007), também pela

ao Departamento de Ciências Exatas

Unijuí. Professora vinculada ao

e Engenharias - DCEEng. Iniciou suas

DCJS desde 2001, tendo atuado

atividades na Unijuí em 1987, como

como coordenadora do curso

Secretária de Coordenação do Curso

de Direito nos campi de Três

de Ciências. Em 1990, começou suas

Passos e Ijuí (2009-2013), Chefe

atividades de professora na EFA e

substituta por um mandato

na Unijuí. Atuou em atividades de

(2015-2017). Já atuou como

extensão na área de Formação de

membro do Comitê de Ética na

Professores. É membro da Diretoria

Pesquisa, do Núcleo Docente

da Sociedade Brasileira de Educação

Estruturante e do Núcleo

Matemática - Seção Rio Grande do Sul.

de Pesquisa e Divulgação,

Foi coordenadora de Curso e Núcleo

bem como coordenadora do

Docente Estruturante do Curso de

Colegiado do curso de Direito, da

Matemática - Licenciatura, Chefe de

Comissão de Revisão Curricular

Departamento e Membro do CONSU

do curso de graduação e do

e da Câmara de Graduação. Foi Vice-

Núcleo de Eventos. Atualmente

Reitora de Graduação, nas gestões 2011-

é suplente como representante

2013 e 2014-2016. Foi avaliadora do INEP

docente no CONSU e coordena o

de cursos de graduação e institucional.

Núcleo de Extensão e Cultura do

Atua no Programa de Pós-Graduação

DCJS. É professora extensionista

Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado

desde 2006, coordenando

em Educação nas Ciências. É Líder do

o projeto Conflitos Sociais e

Grupo de Pesquisa – Grupo de Estudos

Direitos Humanos e o Balcão do

em Educação Matemática (GEEM). Atual

Consumidor do curso de Direito

Reitora e Presidente da Fidene, gestão

de Ijuí.

2017-2019.
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Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa

Vice-Reitor de Administração

e Extensão
Graduado em Administração de
Professor de Educação Física pelo

Empresas (1986) e em Ciências

Instituto del Profesorado en Educación

Contábeis (1994) pela Unijuí.

Física (1990) de Córdoba, Argentina.

Mestre em Planejamento

Mestre em Ciência do Movimento

Regional (1990) pela Universität

Humano pela UFSM (1996). Doutor na

Fridericiana Karlsruhe/Alemanha

mesma área pela UFRGS (2010). Desde

(bolsista DAAD). Doutor em

1998 é professor da Unijuí, atuando

Geografia Econômica (2000)

nos cursos de Educação Física, no PPG

sobre Desenvolvimento Regional

em Educação nas Ciências e Mestrado

pela Eberhard-Karls-Universität

Profissional em Educação Física em

Tübingen/Alemanha (bolsista

Rede Nacional. Foi professor colaborador

CAPES). Está vinculado à Unijuí

do PPG em Desenvolvimento Humano

desde 1990, tendo atuado como

e Tecnologia da UNESP de Rio Claro.

docente, coordenador de curso e

Foi coordenador de curso por dois

chefe de departamento no DEAd

mandatos. Coordenador do NDE

- Departamento de Estudos da

por dois mandatos. Chefe substituto

Administração. Foi coordenador

do DePe por três mandatos e

e atua como docente no

coordenador do Núcleo de Pesquisa

Programa de Pós-Graduação

do DHE. Foi representante docente no

em Desenvolvimento Regional -

Conselho Universitário e participou
nas Câmaras de Graduação e de Pós-

Mestrado e Doutorado. Professor

Graduação, Pesquisa e Extensão.

vinculado ao Departamento

Integrou a Comissão de Especialistas

de Ciências Administrativas,

para a Elaboração da Proposta da

Contábeis, Econômicas e da

Base Nacional Comum Curricular

Comunicação DACEC. Atual

do Ministério da Educação e foi

Vice-Reitor de Administração

diretor acadêmico do Relatório de

da Unijuí e Diretor Executivo da

Desenvolvimento Humano Nacional

Fidene, gestão 2017-2019.

do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento. Membro da
Rede Internacional de Investigação
Pedagógica em Educação Física
Escolar – REIIPEFE. Integrante do Grupo
de Pesquisa Paidotribas e membro
do Grupo de Pesquisa Mongaba da
Unijuí. Editor-Chefe da Editora Unijuí
desde 2017. Atual Vice-Reitor de PósGraduação, Pesquisa e Extensão da
Unijuí, gestão 2017-2019.
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Expediente

!ȌǿǞȺȺƣȌªƵȺȯȌȁȺƋɨƵǶ

Cláudia Didoné
Assessora da Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Eliana Ribas Maciel
Assessora da Vice-Reitoria de Administração
Denise Graciela Volpatto Dobler da Costa
Chefe de Gabinete da Reitoria
Vanessa Ramires Barbosa
Assessora da Vice-Reitoria de Graduação

Elaboração
Coordenadoria de Marketing / Unijuí

Jornalista:
Paola Brocardo Guimarães

IȌɈȌǐȲƊ˛Ɗب
Arquivo MADP/Fidene
Arquivo CMKT

§ȲȌǯƵɈȌJȲƋ˛ƧȌب
Jonas Tiago Ribas de Souza

86

Relatório de Gestão

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESE NVOLVIMENTO
E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
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