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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento que identifica a 

Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão que se 

propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às 

atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

constitui-se em um documento que reafirma valores e propósitos institucionais, além de 

estabelecer os objetivos e as metas para o próximo período de gestão (2022-2026). Por meio de seu 

PDI, a IES planeja suas ações de modo sistematizado, tomando como ponto de partida os resultados 

da avaliação institucional e levando em conta seus anseios de expansão, bem como a análise do 

contexto social e de indicativos de cenários futuros. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí preza pelo cumprimento de toda a legislação 

referente ao Ensino Superior que são emanadas pelo Ministério da Educação – MEC, e em 

decorrência disso, elaborou este PDI considerando os parâmetros legais estabelecidos pelo MEC, 

em especial a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, e os demais documentos relacionados à regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no 

sistema federal de ensino. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

possui seis capítulos que tratam do Perfil Institucional, do Planejamento e Avaliação Institucional, 

do Desenvolvimento Institucional, do Projeto Pedagógico Institucional, da Organização 

Administrativa e da Infraestrutura e Instalações Acadêmicas. 
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CAPÍTULO I 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Razão Social UNESVI - União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda. 

CNPJ 05.440.305/0001-38 

Categoria Administrativa Pessoa Jurídica de Direito Privado - com fins lucrativos - Sociedade Civil 

Código da Mantenedora 2097 

Endereço Avenida Brasil, 45 – 86870-000 – Ivaiporã / Paraná 

Telefone (43) 3472-0201 

Representante Legal Mara Cristina Garcia Duarte da Costa 

CPF 841.156.299-91 

Telefone (43) 3152-6464 

E-mail mara@rhemaeducacao.com.br 

2. BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

DOCUMENTO DATA REGISTRO 

Ato Constitutivo da UNESVI 06/12/2002 
Cartório de Títulos e Documentos de Colombo – Paraná 

no 736, livro 02 em 12/12/2002. 

Primeira Alteração 

Contratual 
21/02/2003 

Cartório de Títulos e Documentos de Colombo – Paraná 

no 750, livro 02 em 24/02/2003. 

Estatuto 27/12/2006 
Cartório de Títulos e Documentos de Colombo – Paraná 

no 1.092, livro A-03 em 09/01/2007. 

Segunda Alteração 

Contratual 
21/11/2013 

Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 

Ivaiporã – Paraná no 1.099, livro A-16 em 11/12/2013. 

Terceira Alteração 

Contratual 
16/01/2015 

Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 

Ivaiporã – Paraná no 1.099, livro A-16 em 20/01/2015. 

mailto:mara@rhemaeducacao.com.br
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Quarta Alteração 

Contratual 
25/02/2015 

Junta Comercial do Paraná – Agência Regional de 

Arapongas – Registro em 25/03/2015 sob número 

20151865523. 

Quinta Alteração 

Contratual 
22/11/2016 

Junta Comercial do Paraná – Sede – Registro em 

30/11/2016 sob número 20167483994. 

Sexta Alteração 

Contratual 
30/01/2020 

Junta Comercial do Paraná – Sede – Registro em 

11/03/2020 sob número 20200684434. 

Sétima Alteração 

Contratual 
01/10/2020 

Junta Comercial do Paraná – Sede – Registro em 

20/10/2020 sob número 20206195435. 

3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 

Nome Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

Sigla FATEC-IVAÍ 

Categoria Administrativa Privada com fins lucrativos 

Código da Mantida 4496 

Organização Acadêmica Faculdade 

Disponibilidade do Imóvel Alugado 

Endereço Avenida Brasil, 45 - 86870-000 - Ivaiporã / Paraná 

Telefone (43) 3472-0201 

E-mail direcao@fatecivaipora.com.br 

Site www.fatecivaipora.com.br 

4. BASE LEGAL DA MANTIDA  

DOCUMENTO DATA D. O. U. OBJETO 

Portaria no 2.420 11/07/2005 
No 132 - Seção 1 - p. 17 

12/07/2005 

Credenciamento da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí 

Portaria no 2.420 11/07/2005 
No 132 - Seção 1 - p. 17 

12/07/2005 

Autorização do Curso de 

Agronegócio 

mailto:direcao@fatecivaipora.com.br
http://www.fatecivaipora.com.br/
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Portaria no 2.430 11/07/2005 
No 132 - Seção 1 - p. 18 

12/07/2005 

Autorização do Curso de Gestão 

Financeira 

Portaria no 2.431 11/07/2005 
No 132 - Seção 1 - p. 18 

12/07/2005 

Autorização do Curso de Gestão 

Mercadológica 

Portaria no 119 26/10/2006 
No 207 - Seção 1 - p. 31 

27/10/2006 

Alteração da denominação do 

Curso de Gestão Mercadológica 

Portaria no 159 23/02/2011 
No 40 - Seção 1 - p. 29 

25/02/2011 

Reconhecimento do Curso de 

Marketing 

Portaria no 430 21/10/2011 
No 204 - Seção 1 - p. 18 

24/10/2011 

Reconhecimento do Curso de 

Gestão Financeira 

Portaria no 432 21/10/2011 
No 204 - Seção 1 - p. 21 

24/10/2011 

Reconhecimento do Curso de 

Agronegócio 

Portaria no 553 28/07/2015 
No 143 - Seção 1 - p. 25 

29/07/2015 

Aditamento de Endereço dos 

Cursos de Agronegócio, Gestão 

Financeira e Marketing 

Portaria no 915 27/11/2015 
No 228 - Seção 1 - p. 26 

30/11/2015 

Autorização do Curso de Recursos 

Humanos 

Portaria no 917 27/11/2015 
No 228 - Seção 1 - p. 29 

30/11/2015 

Autorização do Curso de 

Secretariado 

Portaria no 107 05/04/2016 
No 65- Seção 1 - p. 26 

06/04/2016 

Autorização do Curso de 

Enfermagem 

Portaria no 413 12/05/2016 
No 90- Seção 1 - p. 48 

12/54/2016 

Alteração da denominação do 

Curso de Agronegócio 

Portaria no 605 13/10/2016 
No 198- Seção 1 - p. 19 

14/10/2016 

Autorização do Curso de 

Psicologia 

Portaria no 706 10/11/2016 
No 217 - Seção 1 - p. 31 

11/11/2016 

Renovação de Reconhecimento 

do Curso de Gestão Financeira 

Portaria no 1014 25/09/2017 
No 186 - Seção 1 - p. 19 

27/09/2017 

Renovação de Reconhecimento 

do Curso de Agronegócio 

Portaria no 1.345 
12/07/2019 No 135 – Seção 1 – p. 23 

16/07/2019 
Recredenciamento Institucional 

Portaria no 221 
08/07/2020 No 130 – Seção 1 – p. 129 

09/07/2020 
Autorização do Curso de Direito 

Portaria no 40 
19/01/2021 No 15 – Seção 1 – p. 39 

22/01/2021 

Reconhecimento do Curso de 

Gestão de Recursos Humanos 

Portaria no 949 
30/08/2021 No 165 – Seção 1 – p. 56 

31/08/2021 

Renovação de Reconhecimento 

do Curso de Gestão Financeira 
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Portaria no 1.169 
22/10/2021 No 201 – Seção 1 – p. 61 

25/10/2021 

Autorização do Curso de Gestão 

Comercial 

Portaria no 1.276 
18/11/2021 No 217 – Seção 1 – p. 129 

19/11/2021 
Autorização do Curso de Logística 

Portaria no 1.366 
02/12/2021 No 227 – Seção 1 – p. 116 

03/12/2021 

Autorização do Curso de 

Biomedicina 

Portaria no 1.368 
02/12/2021 No 227 – Seção 1 – p. 117 

03/12/2021 

Autorização do Curso de Ciências 

Contábeis 

5. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí está situada no município de Ivaiporã 

considerado sede regional do Vale do Ivaí, cuja atividade econômica predominante é a 

agropecuária, com intensa agregação de tecnologias modernas, constituindo-se não apenas em 

propriedades rurais, mas também em empresas rurais. 

Na região há investimentos voltados à verticalização da produção agrícola, 

intensificando-se o processo de agroindustrialização. Este cenário, promissor e acelerado, exige 

uma qualificação da força de trabalho local, de forma rápida e focada em suas demandas, a fim de 

garantir capacidade operacional imediata aos egressos dos cursos. 

Certos dessa demanda, professores e empresários locais reuniram-se no intuito de 

implantar o Ensino Superior no Vale do Ivaí, a partir da União de Ensino Superior do Vale do Ivaí, 

iniciando suas atividades por meio da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, com compromisso 

de compreender e contribuir com a aceleração e o rumo do processo de desenvolvimento local e 

regional. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí foi então constituída como um 

estabelecimento isolado de ensino superior, de caráter técnico, educativo e cultural. A IES foi 

credenciada ao Sistema Federal de Ensino pela Portaria MEC nº 2.420 de 11 de julho de 2005, 

publicada no D.O.U. no 132 de 12 de julho de 2005.  

A partir desta data, seguiram-se a implantação dos cursos de Tecnologia em Gestão 

Financeira, autorizado através da Portaria no 2.430 de 11 de julho de 2005, publicada no D.O.U. no 

132 de 12 de julho de 2005 e reconhecido pela Portaria no 430 de 21 de outubro de 2011, publicada 

no D.O.U. no 204 de 24 de outubro de 2011; Tecnologia em Gestão Mercadológica, autorizado 

através da Portaria no 2.431 de 11 de julho de 2005, publicada no D.O.U. no 132 de 12 de julho de 

2005, cuja denominação foi alterada para Tecnologia em Marketing conforme Portaria no 119 de 26 

de outubro de 2006, publicada no D.O.U. no 207 de 27 de outubro de 2006, reconhecido pela 

Portaria no 159 de 23 de fevereiro de 2011, publicada no D.O.U. no 40 de 25 de fevereiro de 2011; e 

Tecnologia em Agronegócios, autorizado através da Portaria no 2.420 de 11 de julho de 2005, 
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publicada no D.O.U. no 132 de 12 de julho de 2005 e reconhecido pela Portaria no 432 de 21 de 

outubro de 2011, publicada no D.O.U. no 204 de 24 de outubro de 2011. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí usufrui, face à mantenedora, de autonomia 

didático-científica e administrativa, sendo mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí – 

UNESVI, que tem natureza jurídica de Instituição Privada, devidamente registrada no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas, sob nº. 736, livro 02, em 12 de dezembro de 2002 com suas alterações 

averbadas posteriormente. 

A IES foi implantada tendo como propósito atuar na área da Educação Superior e como 

compromisso a definição de sua expansão, considerando as necessidades presentes e futuras do 

meio no qual se insere, com a consciência de que a educação superior é essencial não somente para 

que o município ou a região alcance o nível necessário de desenvolvimento econômico e social 

sustentável, mas, também, que valorize a criatividade, os direitos humanos, a democracia e o 

respeito ao ser humano.  

O limite territorial de atuação da mantenedora está circunscrito ao município de 

Ivaiporã, Paraná. Até final de 2007, a IES localizava-se à Avenida Tancredo Neves, nº 1765. Em 10 

de outubro de 2007, a então Associação de Ensino Superior de Pitanga – ASSESPI, mantenedora da 

Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná, adquiriu a integralidade das cotas da UNESVI, 

mantenedora da FATEC - Ivaí. 

Em razão da mudança de mantença, em janeiro de 2008 a FATEC - Ivaí mudou de 

endereço. Atualmente, encontra-se instalada na Av. Brasil, nº 45, centro, Ivaiporã, Paraná. Cumpre 

ressaltar que o imóvel no qual se encontra hoje instalada é mais adequado às atividades 

educacionais, haja vista que, entre outros aspectos possui aproximadamente 2.500 m2 de área 

construída, além de espaço para expansão da edificação. 

Em setembro de 2009, a ASSESPI foi transformada em Sociedade Ltda e, em janeiro de 

2010, convertida em Sociedade Anônima, passando a ser denominada UB-UCP Educacional S.A. Em 

dezembro de 2013 a UNESVI foi adquirida por novos sócios e a FATEC - Ivaí passou a ser gerida por 

novos mantenedores. 

As ações da nova administração foram direcionadas à reavaliação do PDI e à 

implementação de uma nova proposta educacional a fim de atualizar, atender e modernizar 

efetivamente as atividades voltadas ao ensino superior e, assim, resgatar o lugar da Faculdade em 

Ivaiporã e região oferecendo um ensino de alta qualidade e tornando-se um centro de referência 

em Educação. 

Os novos gestores identificaram a necessidade de investimentos na estrutura física da 

IES, na capacitação de sua equipe administrativa e pedagógica bem como na ampliação da oferta 

de novos cursos de graduação para o Vale do Ivaí.  



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     14 

 

Assim, iniciou-se a reestruturação do espaço físico, com a aquisição de novos 

mobiliários, ar condicionado, quadro de giz, telas de projeção, equipamentos de multimídia e 

computadores; pintura e reforma de pisos, paredes, iluminação e instalações elétricas; colocação 

de piso tátil para acessibilidade, construção da clínica de psicologia; montagem e aquisição dos 

equipamentos de laboratórios para cursos da área de saúde; ampliação do espaço físico e do acervo 

da biblioteca; aumento de banda de internet e instalação de roteadores sem fio; adequação de 

estacionamento para cadeirantes e idosos e revitalização da área de convivência e demais espaços 

da IES. 

Seguiram-se a também a implantação dos cursos de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, autorizado através da Portaria no 915 de 27 de novembro de 2015, publicada no D.O.U. 

no 228 de 30 de novembro de 2015; Tecnologia em Secretariado, autorizado através da Portaria no 

917 de 27 de novembro de 2015, publicada no D.O.U. no 228 de 30 de novembro de 2015; 

Graduação em Enfermagem, autorizado através da Portaria no 107 de 04 de abril de 2016, publicada 

no D.O.U. no 65 de 06 de abril de 2016; Graduação em Psicologia, autorizado através da Portaria no 

605 de 13 de outubro de 2016, publicada no D.O.U. no 198 de 14 de outubro de 2016.  

Além da implantação de novos cursos, foram renovados o reconhecimento dos cursos 

de Tecnologia em Gestão Financeira através da Portaria no 706 de 10 de novembro de 2016, 

publicada no D.O.U. no 217 de 11 de novembro de 2016, Tecnologia em Agronegócio através da 

Portaria no 1014 de 25 de setembro de 2017, publicada no D.O.U. no 186 de 27 de setembro de 

2017, e Tecnologia em Gestão Financeira por meio da Portaria no 949 de 30 de agosto de 2021, 

publicada no D.O.U. no 165 de 31 de agosto de 2021. A IES também passou pelo processo de 

Recredenciamento Institucional, sendo o mesmo formalizado por meio da Portaria no 1.345 de 12 

de julho de 2019, publicada no D.O.U. no 135 de 16 de julho de 2019, além do reconhecimento do 

curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos por meio da Portaria no 40 de 19 de janeiro 

de 2021, publicada no D.O.U. no 15 de 22 de janeiro de 2021. 

Com o objetivo de dar continuidade ao processo de expansão da IES, também foram 

implantados os cursos de Direito através da Portaria no 221 de 8 de julho de 2020, publicada no 

D.O.U. no 130 de 9 de julho de 2020, Gestão Comercial por meio da Portaria no 1.169 de 22 de 

outubro de 2021, publicada no D.O.U. no 201 de 25 de outubro de 2021, Logística com a Portaria no 

1.276 de 18 de novembro de 2021, publicada no D.O.U. no 217 de 19 de novembro de 2021, 

Biomedicina, através da Portaria no 1.366 de 02 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U. no 227 

de 03 de dezembro de 2021, e Ciências Contábeis por meio da Portaria no 1.368 de 02 de dezembro 

de 2021, publicada no D.O.U. no 227 de 03 de dezembro de 2021. 

Os cursos oferecidos pela instituição vêm atendendo a demanda por profissionais 

especializados para Ivaiporã e região, e suas ações estão centradas em fortalecer e dinamizar estes 

cursos e a instituição como um todo. No âmbito social, a nova administração está empenhada em 

desenvolver estratégias que facilitem o acesso e a permanência dos alunos nos cursos de graduação. 
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A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí tem suas ações voltadas para se constituir 

como uma estrutura educacional de renovação constante, sólida e integrada com a região norte do 

Estado do Paraná, e, assim, colaborar na formação integral de seus alunos, a fim de alcançar uma 

educação de qualidade, se tornando uma instituição em excelência educacional, um centro de 

referência em educação em Ivaiporã e no Paraná, com projetos de cursos voltados para a realidade 

local, com propostas de trabalho diferenciadas para Ivaiporã e região. A IES ainda visa colaborar no 

desenvolvimento da economia, da cultura, da política, das relações sociais, enfim, da melhoria da 

qualidade de vida da população local, respondendo também aos imensos desafios da educação 

superior como compromisso de transformação social. 

Portanto, a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí entende que a educação deve: 

I. Provocar mudanças para atender às necessidades sociais e promover a solidariedade e a 

igualdade; 

II. Preservar e exercer o rigor científico e a originalidade com imparcialidade e como condição 

prévia básica, para atingir e manter um nível indispensável de qualidade; 

III. Colocar os alunos no centro de suas preocupações dentro de uma perspectiva continuada, 

permitindo sua integração na sociedade do conhecimento global do novo século; 

IV. Atuar no ensino formando profissionais de nível superior, para inserção no mundo do 

trabalho e também, buscar alternativas de articular o ensino com as atividades de iniciação 

científica e de extensão, através de convênios com outras instituições de natureza diversa 

visando à qualidade de formação necessária no mundo contemporâneo e o fomento de 

novas iniciativas econômicas na região que agreguem trabalho e renda. 

Para isso, a IES está desenvolvendo uma série de ações para viabilizar a implantação de 

sua nova filosofia de ensino e suas novas diretrizes pedagógicas. Dentre elas, destacam-se a 

reorganização administrativa, a implantação de um novo projeto de Autoavaliação Institucional, a 

preparação para a oferta de educação a distância, o desenvolvimento de novas políticas de 

capacitação e aperfeiçoamento dos docentes e dos demais agentes que compõem a comunidade 

acadêmica, bem como de apoio ao alunado.  

6. INSERÇÃO REGIONAL 

O Paraná é um dos 26 estados do Brasil e está situado na Região Sul do País. Faz divisa 

com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, fronteira com a Argentina e o 

Paraguai e limite com o Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 199.880 km². Sua população é 

formada por descendentes de várias etnias: poloneses, italianos, alemães, ucranianos, holandeses, 

espanhóis, japoneses e portugueses, e por imigrantes procedentes, em sua maioria, dos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. O estado possui uma excelente 

infraestrutura de estradas, aeroportos, ferrovias, portos e usinas geradoras de energia elétrica. 
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Com uma área de 434,662 km2, Ivaiporã faz divisa com os municípios de Jardim Alegre, 

Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Ariranha do Ivaí, Manoel Ribas e Arapuã. Fica a 385 quilômetros 

de Curitiba, capital do Estado, a 160 quilômetros de Londrina, 122 quilômetros de Maringá e 150 

quilômetros de Guarapuava. É considerada cidade polo em serviços de toda a região do Vale do Ivaí, 

e centraliza grande parte dos consumidores, sendo o setor de serviços o mais predominante da 

economia local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Inserção Regional / Fonte: IPARDES 

 

 

Ivaiporã e outros vinte e cinco municípios da região compõem a Associação dos 

Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI). Os demais municípios vinculados à AMUVI são Apucarana, 

Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, 

Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Jardim 

Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, 

Rio Bom, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. 

6.1 História do Município de Ivaiporã 

A região de Ivaiporã iniciou seu ciclo colonizador por volta da década de 40, quando as 

terras, consideradas as mais férteis do País, passaram a atrair a atenção de desbravadores que 

vieram de todas as regiões brasileiras. O município antes da denominação atual teve outras 

referências como Queimada, Cruzeiro, Sapecado, Ivainópolis e, finalmente, Ivaiporã em agosto de 

1955, constituído de 2 distritos: Ivaiporã e Guarita, ambos desmembrados do município Manuel 

Ribas. Criado através da Lei Estadual nº 4.245 de 25 de julho de 1960, e instalado em 19 de 

novembro do mesmo ano, foi desmembrado de Manoel Ribas e elevado à categoria de município 
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com a denominação de Ivaiporã, pela Lei Estadual n.º 4.245, de 25 de julho de 1960.  Em divisão 

territorial datada de 2001, o município é constituído de 4 distritos: Ivaiporã, Alto Porã, Jacutinga e 

Santa Bárbara.  

Por ser cortada pelo chamado Caminho do Peabiru, os primeiros registros históricos 

desta região do Vale do Ivaí, já remontam ao século XVI. Tais registros mostram que a região era 

ocupada por índios guaranis antropófagos, como escreveu o padre jesuíta Ruiz Montoya, que 

chegou às terras do cacique Yataobá em 1611 e empreendeu a instalação de Reduções como as de 

San Pablo e Los Angeles. Destaca-se nesta região a instalação também de Villa Rica Del Espiritu 

Santu, na foz do rio Corumbataí, atual município de Fênix. Os espanhóis instalaram esta vila em 

1592, escolhendo esta região pelo imenso número de índios, que poderiam ser convertidos nas 

reduções e explorados nas encomiendas. Vila Rica durou pouco tempo. Em 1628 os bandeirantes 

paulistas, sob a liderança de Manoel Preto, Raposo Tavares e dois mil índios tupis, desceram a serra 

do Apucarana e destruíram as reduções jesuíticas, Vila Rica, colocaram os espanhóis batendo em 

retirada Ivaí abaixo e, índios aprisionados em fila indiana rumo à São Paulo. 

Em meados do século XIX, Jean Maurice Faivre, francês de invejável biografia, médico 

do Imperador Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina, cria um vilarejo para funcionar dentro de 

preceitos de sociabilidade ideais. Nos moldes daquilo que proliferava na Europa e que passara a ser 

chamado de sociedades utópicas.  Ao embarcar no navio Fides, na Antuérpia (Bélgica) em dezembro 

de 1846, Jean-Maurice Faivre viu seu sonho de construir uma sociedade igualitária, nos moldes do 

socialismo, ganhar contornos de realidade. Ao lado de 63 franceses, encarou 52 dias de viagem até 

chegar ao Porto de Antonina, no Litoral do Paraná. O grupo subiu toda a Serra do Mar a pé e a 

cavalo. Passou por Ponta Grossa abrindo caminho pela densa floresta da região, às margens do Rio 

Ivaí. Após muita dificuldade, suor e cansaço, o médico e filósofo francês achou ter encontrado o 

ponto ideal para iniciar sua aventura. Mas Faivre não esperava que índios caingangues que 

habitavam os Campos Gerais os perseguissem. Acossados pelos nativos, Faivre e seus conterrâneos 

optaram por seguir até a confluência entre os rios Ivaí e Ivaizinho para construir, enfim, uma colônia 

denominada por ele de franco-brasileira. 
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Figura 2: Mural em homenagem ao médico Jean Maurice Faivre, distrito de Tereza Cristina, hoje distrito do município 
de Cândido de Abreu 
Fonte: https://brasil.blogfolha.uol.com.br/2021/10/28/imperatriz-do-brasil-da-nome-a-distrito-no-parana-que-
abrigou-franceses/ 
 

 

Figura 3: Jean Maurice Faivre, Sociedade de Tereza Cristina, hoje distrito do município de Cândido de Abreu 
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uma-utopia-socialista-a-beira-do-ivai-
0aubiagxjvu6f1iqa5ns7b4ni/ 

 

https://brasil.blogfolha.uol.com.br/2021/10/28/imperatriz-do-brasil-da-nome-a-distrito-no-parana-que-abrigou-franceses/
https://brasil.blogfolha.uol.com.br/2021/10/28/imperatriz-do-brasil-da-nome-a-distrito-no-parana-que-abrigou-franceses/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uma-utopia-socialista-a-beira-do-ivai-0aubiagxjvu6f1iqa5ns7b4ni/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uma-utopia-socialista-a-beira-do-ivai-0aubiagxjvu6f1iqa5ns7b4ni/
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Ivaiporã passou pelos ciclos dos safristas de porcos, da madeira e desenvolveu uma 

agropecuária das mais prósperas do país. No mapa político, Ivaiporã emancipou-se do município de 

Manoel Ribas, que se emancipou de Pitanga, que se emancipou de Guarapuava. Do sul vieram 

colonos, muitos deles de Santa Catarina, descendentes de italianos, alemães, ucranianos, 

poloneses. Por outro lado, do norte vieram paulistas, mineiros, baianos na abertura da fronteira do 

café.  

A cidade é um ponto de encontro de culturas de sulistas e nortistas, onde se encontra o 

vanerão e o forró. Com um plano de colonização moderno, adotado pela Colonizadora Ubá, com 

uma estrutura agrária estruturada em minifúndios, Ivaiporã foi um dos últimos eldorados do Paraná. 

Na década de 1970, chegou a ser referência como maior produtora nacional de feijão, algodão, etc. 

Chegou mesmo a ser chamada de capital mundial do milho.  

 

 

Figura 4: Balsa sobre o Rio Ivaí (1996); Avenida Brasil – 1954; Cidade em 1960; Cidade em 1980. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ivaiporã. 

6.2 Economia, Saúde e Educação em Ivaiporã 

Com a inserção de grandes cooperativas a região hoje tem níveis invejáveis de produção 

e produtividade agrícola. A pecuária, especialmente a bovinocultura de leite, tem papel importante 

na economia rural da região. Ivaiporã também é sede de uma subestação do Sistema de Transmissão 

de Itaipu, cuja tensão é de 750 kV – a mais alta já registrada na América Latina. Esta interliga os 

Sistemas Sul-Sudeste, por intermédio das linhas de FURNAS. E, por ser polo regional, pela 
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dinamicidade de seu comércio e do setor de serviços, muitos órgãos da administração estadual e 

federal têm escritórios em Ivaiporã.  

 

Figura 5: Vista aérea da Avenida Brasil e Parque Industrial e Vista aérea da cidade: Av. Mal Cordeiro de Farias; Lago do 
Jardim Botânico. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ivaiporã. 

 

De acordo com o último Censo realizado em 2010, o município possui 31.816 habitantes. 

Isso o coloca na posição 54 dentre os 399 da posição 43 do estado Paraná. Sua densidade 

demográfica é de 0,730 habitantes por quilômetros quadrado, colocando-o na posição 43 em 

comparação aos outros municípios do estado. Em 2019, tinha um PIB per capita de R$ 26.016,33. 

Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 246 de 399. Em 2015 tinha 

68.5% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação aos outros municípios do 

estado, estava na posição 337 de 399.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é de 73,73 que coloca o município na 

classificação 246 do estado. Os demais Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) – Longevidade, 

Educação e Renda são de 0,711 – 0,827 – 0,7661 respectivamente. É importante ressaltar que o 

índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e apresenta as seguintes faixas de desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - 

alto e 0,800 e mais - muito alto. 

Para atendimento da educação básica Ivaiporã possui 88 creches, 26 centros de 

educação infantil, 9 escolas municipais, 1 escola de campo e 9 colégios estaduais, sendo que 1 
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atende a modalidade de educação especial e outro a educação de jovens e adultos. Quanto ao 

ensino superior o município possui 10 instituições de ensino superior cadastradas no sistema e-Mec, 

sendo 4 delas de ensino na modalidade presencial e as demais de ensino à distância. 

Em 2019, os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram nota média 

de 6.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.1. Na comparação com municípios 

do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocou Ivaiporã na posição 177 de 399. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passa a 153 de 399. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,3% em 2010. Isso colocou o município na 

posição 153 de 399 dentre os municípios do estado. 

Em relação à saúde, Ivaiporã possui 3 hospitais gerais, 1 hospital regional, 9 unidades 

básicas de saúde, 1 posto de saúde, 1 centro de atenção psicossocial (CAPS), 10 unidades de serviço 

de apoio de diagnose e terapia, 12 clínicas especializadas / ambulatório especializado, 1 policlínica 

e 2 unidades móvel de nível pré-hospitalar - urgência / emergência. Também está prevista no 

município a construção de uma unidade de pronto atendimento (UPA). A taxa de mortalidade 

infantil média no município em 2019 foi de 19,32 para 1.000 nascidos vivos o que o coloca na 

posição 57 de 399 Paraná. 

 

Figura 6: Vista do Hospital Regional de Ivaiporã; Vista aérea da Coamo Agroindustrial Cooperativa e SESC – Ivaiporã. 
Fonte: Google, 2022. 

 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.0 salários-mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 23.8%. Na comparação com os outros municípios do 
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estado, ocupava as posições 228 de 399 e 111 de 399, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 33.6% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 182 de 399 dentre as cidades do estado. 

Segue abaixo os indicadores referentes à educação, saúde, trabalho e agropecuária do 

município de Ivaiporã: 

POPULAÇÃO FONTE DATA TOTAL REGIÃO ESTADO 

População - Estimada (hab.) IBGE 2021 126.545 122.292 11.597.484 

População - Censitária (hab.) IBGE 2010 104.150 127.781 10.444.526 

População - Censitária - Urbana 
(hab.) 

IBGE 2010 101.851 88.203 8.912.692 

População - Censitária - Rural 
(hab.) 

IBGE 2010 2.299 39.578 1.531.834 

População - Contagem (hab.) IBGE 2007 96.669 130.572 10.284.503 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

EDUCAÇÃO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Educação Básica 
(alunos) 

MEC/INEP 2021 7.810 26.555 2.371.191 

Matrículas na Creche (alunos) MEC/INEP 2021 748 2.418 197.664 

Matrículas na Pré-escola (alunos) MEC/INEP 2021 774 2.929 276.973 

Matrículas no Ensino Fundamental 
(alunos) 

MEC/INEP 2021 3.812 14.456 1.348.296 

Matrículas no Ensino Médio 
(alunos) 

MEC/INEP 2021 1.492 4.428 378.660 

Matrículas na Educação 
Profissional (alunos) 

MEC/INEP 2021 848 1.231 103.807 

Matrículas na Educação Especial – 
Classes Exclusivas (alunos) 

MEC/INEP 2021 286 1.203 43.978 

Matrículas na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) (alunos) 

MEC/INEP 2021 703 1.984 114.388 

Matrículas na Educação Superior 
Presencial (alunos) 

MEC/INEP 2019 1.370 1.370 362.967 

Matrículas na Educação Superior a 
Distância (alunos) 

MEC/INEP 2019 1.152 2.200 194.107 

FONTE: MEC/INEP  

NOTA: A soma das parcelas pode divergir do total do Estado em razão de que um docente pode trabalhar em 

mais de uma modalidade ou dependência administrativas, conforme a Sinopse Estatística da Educação 

Básica, divulgada pela fonte (INEP) 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 19.32 óbitos para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos 

os municípios do estado, fica nas posições 57 de 399 e 222 de 399, respectivamente.  

http://www.ipardes.gov.br/
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SAÚDE FONTE DATA TOTAL REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde (núm.) MS-CNES 2020 122 --- 26.536 

Leitos Hospitalares Existentes (núm.) MS-CNES 2020 34 467 27.774 

Taxa Bruta de Natalidade (mil hab.) 
IBGE/ 

SESA-PR 
2020 10,87 11,56 12,70 

Taxa de Mortalidade Geral (mil hab.) 
Datasus / 
SESA-PR 

2020 9,93 9,84 7,14 

Taxa de Mortalidade Infantil (mil 
nascidos vivos) 

Datasus / 
SESA-PR 

2020 23,05 14,99 9,28 

Taxa de Mortalidade em Menores de 
5 anos (mil nascidos vivos) 

Datasus / 
SESA-PR 

2020 25,94 15,70 10,71 

Taxa de Mortalidade Materna (100 
mil nascidos vivos) 

Datasus / 
SESA-PR 

2020 - 71,38 52,65 

FONTE: MS/Datasus, SESA NOTA: Não incluído os casos de local ignorado. Dados sujeitos a revisão pela fonte. 

Posição no site (MS/Datasus), 09 de setembro de 2021. 

 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SEGUNDO O TIPO DE ESTABELECIMENTO – 2020 

TIPO DE ESTABELECIMENTO NÚMERO 

Centro de atenção psicossocial (CAPS) 1 

Centro de saúde / Unidade básica de saúde 9 

Clínica especializada / Ambulatório especializado 12 

Consultórios 79 

Hospital geral 4 

Policlínica 1 

Posto de saúde 1 

Unidades de pronto atendimento (UPAs)  - 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 10 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência / emergência  2 

Outros tipos  3 

TOTAL 122 

FONTE: MS/CNES 
NOTA: Posição em dezembro. Situação da base de dados nacional com defasagem de 45 dias. Posição dos dados, no 
site do Datasus,15 de fevereiro de 2021. 

 

 

NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES EXISTENTES (TOTAL, SUS E NÃO SUS) SEGUNDO A ESPECIALIDADE 
– 2020 

ESPECIALIDADE TOTAL SUS NÃO SUS 

Cirúrgicos 62 54 8 
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Clínicos 126 112 14 

Obstétricos 30 26 4 

Pediátricos 35 27 8 

TOTAL 253 219 34 

Fonte: MS/CNES 
NOTA: Posição em dezembro. Situação da base de dados nacional com defasagem de 45 dias. Posição dos dados, no 
site do Datasus,15 de fevereiro de 2021. 

 

TRABALHO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos (RAIS) (núm.) MTE 2020 934 3.120 302.551 

Comércio Varejista MTE 2020 374 1.071 97.756 

Alojamento, Alimentação, 
Radiodifusão e Televisão 

MTE 2020 101 257 32.235 

Agropecuária MTP 2020 81 731 26.740 

Empregos (RAIS) (núm.) MTP 2020 5.704 18.084 3.086.129 

Estabelecimentos (RAIS) nas 
Atividades Características do 
Turismo (ACTs) (núm.) 

MTP 
2020 11 311 39.218 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Alojamento (núm.) 

MTP 
2020 10 28 2.500 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Alimentação (núm.) 

MTP 
2020 76 184 26.622 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Transporte Terrestre (núm.) 

MTP 
MTP 13 59 3.732 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Transporte Aéreo (núm.) 

MTP 
MTP - - 64 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Transporte Aquaviário (núm.) 

MTP MTP - - 74 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Agências de Viagem (núm.) 

MTP 2020 8 17 2.166 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Aluguel de Transportes (núm.) 

MTP 2020 2 3 833 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - 
Cultura e Lazer (núm.) 

MTP 2020 8 20 3.227 

População em Idade Ativa (PIA) 
(pessoas) 

IBGE 2010 27.715 110.965 8.962.587 

População Economicamente Ativa 
(PEA) (pessoas) 

IBGE 2010 16.966 66.749 5.587.968 

População Ocupada (PO) (pessoas) IBGE 2010 15.981 63.859 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou 
mais (%) 

IBGE 2010 61,30 60,21 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou 
mais (%) 

IBGE 2010 94,19 95,67 94,99 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

http://www.ipardes.gov.br/
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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS (RAIS) SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2020 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE) ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

INDÚSTRIA 70 384 

Extração de minerais 1 7 

Transformação 69 401 

Produtos minerais não metálicos 7 86 

Metalúrgica 10 35 

Mecânica 2 5 

Material elétrico e de comunicações 1 1 

Material de transporte 2 10 

Madeira e do mobiliário 10 50 

Papel, papelão, editorial e gráfica 5 34 

Borracha, fumo, couros, peles e produtos similares e ind. diversa 4 9 

Química, de produtos farmacêuticos, veterinários, de perfumaria, 
sabões, velas e matérias plásticas 

2 6 

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 4 4 

Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 22 161 

Serviços industriais de utilidade pública 1 3 

CONSTRUÇÃO CIVIL 28 90 

COMÉRCIO 415 2.060 

Comércio varejista 374 1.804 

Comércio atacadista 41 256 

SERVIÇOS 334 2.203 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 19 142 

Auxiliar de atividade econômica 72 279 

Transporte e comunicações 42 192 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão 

101 751 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 73 504 

Ensino 20 335 

Administração pública direta e indireta 5 798 

AGROPECUÁRIA (agricultura, silvicultura, criação de animais, 
extração vegetal e pesca) 

81 142 

TOTAL 934 5.704 

Fonte: MTE/RAIS 
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AGROPECUÁRIA FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da 
Produção Agropecuária  
(R$ 1,00) 

SEAB/
DERAL 

2020 263.342.984,86 2.460.495.551,42 128.273.431.151,49 

Pecuária - Bovinos 
(cabeças) 

IBGE 2020 17.417 395.985 8.584.939 

Pecuária - Equinos 
(cabeças) 

IBGE 2020 431 10.305 271.527 

Pecuária - Ovinos (cabeças) IBGE 2020 1.246 14.707 574.498 

Pecuária - Suínos (cabeças) IBGE 2020 1.974 23.536 6.944.541 

Aves - Galináceos (cabeças) IBGE 2020 294.000 3.667.421 395.216.296 

Produção Agrícola - Soja 
(ton.) 

IBGE 2020 83.070 654.091 20.875.792 

Produção Agrícola - Trigo 
(ton.) 

IBGE 2020 34.476 216.016 3.130.147 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2017 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Lavoura temporária 545 24.194 

Horticultura e floricultura 13 32 

Lavoura permanente 260 2.205 

Produção de sementes, mudas e outras formas de 
propagação vegetal 

1 X 

Pecuária e criação de outros animais 321 8.180 

Produção florestal de florestas plantadas 13 151 

Produção florestal de florestas nativas 1 X 

Pesca --- --- 

Aquicultura 7 X 

TOTAL 1.161 34.807 

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário 
NOTA: A soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque os dados das unidades territoriais 
com menos de três informantes, estão desidentificados com o caracter 'x'. Dados revisados e alterados 
após a divulgação da 2ª apuração do Censo Agropecuário, em outubro de 2012. 

 

 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO A CONDIÇÃO DO PRODUTOR – 2017 

CONDIÇÃO DO PRODUTOR ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Proprietário 962 31.115 
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Assentado sem titulação definitiva - - 

Arrendatário 130 3.039 

Parceiro 30 244 

Ocupante 2 x 

Produtor sem área 6  

TOTAL 1.161 34.807 

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário 
NOTA: A soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque os dados das unidades territoriais com 
menos de três informantes, estão desidentificados com o caracter 'x'. Dados revisados e alterados após a 
divulgação da 2ª apuração do Censo Agropecuário, em outubro de 2012. 

 

ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PELO TIPO DE 
CULTURA TEMPORÁRIA – 2020 

CULTURA TEMPORÁRIA 
ÁREA  

COLHIDA (ha) 
PRODUÇÃO (t) 

RENDIMENTO 
MÉDIO (kg/ha) 

VALOR 
(R$ 1.000,00) 

Amendoim (em casca) 2 4 2.000 9 

Arroz (em casca) 10 17 1.700 17 

Feijão (em grão) 900 1.465 1.628 5.566 

Mandioca 30 690 23.000 254 

Milho (em grão) 1.100 7.059 6.417 4.819 

Soja (em grão) 19.500 83.070 4.260 109.212 

Tomate 2 120 60.000 254 

Trigo (em grão) 13.000 34.476 2.652 41.779 

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM) NOTA: Diferenças encontradas são em razão dos 

arredondamentos. Os dados do último ano divulgado são resultados preliminares e podem sofrer alterações 

até a próxima divulgação. Posição dos dados, no site da fonte, 22 de setembro de 2021. 

O município de Ivaiporã está inserido na região administrativa de Ivaiporã, que é 

composta ainda pelos municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Godoy Moreira, 

Grandes Rios, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, 

Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. 
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Ivaiporã Apresenta 21.7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.8% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 41.4% de domicílios urbanos em vias públicas 

com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 217 de 399, 164 de 399 e 140 de 

399, respectivamente. 

De acordo com o último Censo a referida região possui 137.649 habitantes, distribuídos 

entre os municípios da seguinte forma: 

POPULAÇÃO E GRAU DE URBANIZAÇÃO SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ – 2010 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO GRAU DE 

URBANIZAÇÃO (%) Total Urbana Rural 

Ivaiporã 31.816 27.438 4.378 86,24 

Arapuã 3.561 1.334 2.227 37,46 

Ariranha do Ivaí 2.453 904 1.549 36,85 

Cândido de Abreu 16.655 4.752 11.903 28,53 

Godoy Moreira 3.337 1.547 1.790 46,36 
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Grandes Rios 6.625 3.560 3.065 53,74 

Jardim Alegre 12.324 7.171 5.153 58,19 

Lidianópolis 3.973 2.046 1.927 51,5 

Lunardelli 5.160 3.594 1.566 69,65 

Manoel Ribas 13.169 6.805 6.364 51,67 

Nova Tebas 7.398 2.891 4.507 39,08 

Rio Branco do Ivaí 3.898 919 2.979 23,58 

Rosário do Ivaí 5.588 2.721 2.867 48,69 

São João do Ivaí 11.525 8.874 2.651 77 

São Pedro do Ivaí 10.167 8.044 2.123 79,12 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

Sua densidade demográfica é de 22,19 habitantes por quilômetros quadrado e suas 

características nas áreas da educação, saúde, trabalho e agropecuária são: 

POPULAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

População - Estimada (hab.) IBGE 2020 131.986 11.516.840 

População - Censitária (hab.) IBGE 2010 137.649 10.444.526 

População - Censitária - Urbana (hab.) IBGE 2010 82.600 8.912.692 

População - Censitária - Rural (hab.) IBGE 2010 55.049 1.531.834 

População - Contagem (hab.) IBGE 2007 142.508 10.284.503 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) MEC/INEP 2020 2.836 223.944 

Matrículas na Pré-escola (alunos) MEC/INEP 2020 3.378 276.344 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) MEC/INEP 2020 16.590 1.407.978 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) MEC/INEP 2020 5.264 425.477 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) MEC/INEP 2020 1.898 131.853 

Matrículas no Ensino Superior Presencial (alunos) MEC/INEP 2019 1.370 362.967 

Matrículas no Ensino Superior a Distância (alunos) MEC/INEP 2019 2.326 194.107 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 ... 6,2 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

SAÚDE FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde (núm.) MS-CNES 2020 298 26.536 

Leitos Hospitalares Existentes (núm.) MS-CNES 2020 471 27.774 
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Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) PNUD/IPEA/FJP 2010 ... 1,86 

Taxa Bruta de Natalidade (mil hab.) IBGE/SESA-PR 2019 13,19 13,42 

Taxa de Mortalidade Geral (mil hab.) 
Datasus/ 
SESA-PR 

2019 8,56 6,51 

Taxa de Mortalidade Infantil (mil nascidos vivos) 
Datasus/ 
SESA-PR 

2019 10,83 10,30 

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos (mil 
nascidos vivos) 

Datasus/ 
SESA-PR 

2019 12,54 12,14 

Taxa de Mortalidade Materna (100 mil nascidos 
vivos) 

Datasus/ 
SESA-PR 

2019 114,03 45,62 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

TRABALHO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos (RAIS) (núm.) MTE 2019 3.223 305.957 

Comércio Varejista MTE 2019 1.139 99.832 

Agropecuária MTE 2019 761 27.681 

Alojamento, Alimentação, Radiodifusão e 
Televisão 

MTE 2019 261 33.570 

Empregos (RAIS) (núm.) MTE 2019 18.793 3.171.005 

Estabelecimentos (RAIS) nas Atividades 
Características do Turismo (ACTs) (núm.) 

MTE 2019 133 20.003 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alojamento 
(núm.) 

MTE 2019 16 1.731 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alimentação 
(núm.) 

MTE 2019 88 15.025 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte 
Terrestre (núm.) 

MTE 2019 17 1.198 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte 
Aéreo (núm.) 

MTE 2019 - 38 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte 
Aquaviário (núm.) 

MTE 2019 - 31 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Agências de 
Viagem (núm.) 

MTE 2019 9 975 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Aluguel de 
Transportes (núm.) 

MTE 2019 1 268 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Cultura e 
Lazer (núm.) 

MTE 2019 2 737 

População em Idade Ativa (PIA) (pessoas) IBGE 2010 110.965 8.962.587 

População Economicamente Ativa (PEA) 
(pessoas) 

IBGE 2010 66.749 5.587.968 

População Ocupada (PO) (pessoas) IBGE 2010 63.859 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 60,21 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 95,87 94,99 
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Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária (R$ 1,00) 

DERAL 2019 1.676.548.501,87 98.083.037.807,07 

Pecuária - Bovinos (cab.) IBGE 2019 291.100 8.971.675 

Pecuária - Equinos (cab.) IBGE 2019 7.863 281.139 

Pecuária - Ovinos (cab.) IBGE 2019 11.288 588.996 

Pecuária - Suínos (cab.) IBGE 2019 19.924 6.838.977 

Aves - Galináceos (cab.) IBGE 2019 3.449.263 389.227.030 

Produção Agrícola - Soja (ton.) IBGE 2019 427.472 16.322.933 

Produção Agrícola - Trigo (ton.) IBGE 2019 201.594 2.422.153 

Produção Agrícola - Milho (ton.) IBGE 2019 261.439 16.507.487 

Fonte: IPARDES (www.ipardes.gov.br) 

É neste contexto que a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí se insere e participa 

como centro de pensamento, discussão e difusão de conhecimento e de cultura, para contribuir 

com a retomada do desenvolvimento local e regional. A oferta de serviços educacionais e a difusão 

de cultura focada na vocação e nas potencialidades locais são, sem dúvida, uma tendência salutar 

da educação transformadora que instrumentaliza o desenvolvimento econômico, humano e social.  

Neste sentido o processo de ensino superior e educacional a ser moldado deve indicar 

caminhos consequentes para o corpo discente e para a comunidade local e regional, mediante 

atividades de ensino, extensão, e articulação com outras instituições de referência nas diversas 

áreas do conhecimento e do desenvolvimento. 

6.3 Análise de Cenários 

Antes de analisar o cenário, é importante entender o ambiente em que a organização 

está inserida. Para Rezende (2008, p. 67), esse ambiente é "[...] tudo o que envolve a organização e 

seu pessoal, ou seja, os ambientes interno e externo". 

Os cenários são instrumentos usados para analisar o ambiente externo, prever possíveis 

situações futuras e auxiliar a preparar estratégias para a organização. Quanto melhor a descrição e 

análise do cenário, maior a possibilidade de tomada de decisões corretas, e, de acordo com as 

mudanças no ambiente, mais ágeis e fáceis serão as mudanças estratégicas. 

O ambiente interno envolve as características internas da organização, como pessoal, 

estrutura, recursos materiais, recursos financeiros, etc. Por sua vez, o ambiente externo inclui tantos 

aspectos quanto possível, como competição, sociedade, economia, política, cultura, ecologia, etc. 

Segundo Maximiano (2006, p. 337), “[...] A análise de ameaças e oportunidades no meio ambiente 
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é um dos pilares do planejamento estratégico. Quanto mais competitivo, instável e complexo  

ambiente, maior a necessidade de analisá-lo". 

 Isto posto, a administração estratégica busca tanto, dar maior racionalidade ao 

processo de escolhas relacionado aos alinhamentos entre a empresa e seus ambientes. Cabe a 

gestão estratégica a determinação da missão e os objetivos da organização de acordo com o 

contexto de seus ambientes internos e externos (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). Outrosim, a 

análise de cenários auxilia o planejamento estratégico mediante o estudo de possíveis futuras 

ocorrências no contexto estratégico, o cenário é uma visão de futuro internamente consistente, 

baseado em suposições plausíveis sobre os importantes temas que podem influenciar um setor 

(PORTER, 1996). 

Considerando construir uma logica argumentativa, demonstrando os cenários externos 

que apontam para o futuro, serão analisadas as megatendencias mundiais, os futuros do mercado 

de trabalho, com o proposito de preparar a base para a construcão da matriz de ameaças e 

oportunidades da IES. 

A análise de cenários mundiais, elaborada pelo Instituto de Economia Aplicada-IPEA, 

construída por meio do documento "Megatendencias Mundiais 2030: o que entidades e 

personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo?” tem como objetivo apresentar o 

levantamento de sementes do futuro que devem moldar o contexto mundial até o ano de 2030, 

considerando as áreas de população e sociedade, geopolítica, ciência e tecnologia, economia e meio 

ambiente.  

Em uma primeira reflexão sobre a população e a sociedade trata-se do novo perfil 

demográfico. O mundo está passando por mudanças demográficas em várias áreas. Em 2030, 

teremos uma grande faixa da população evelhecida e ao mesmo tempo jovens, o que parece 

contraditório – teremos uma população mais escolarizada, urbanizada, ou seja, mais empoderada. 

Pela razão oposta, os países enfrentarão desafios relacionados ao trabalho - alguns devido à falta, 

outros devido à abundância. A garantia de serviços públicos de qualidade, a solvibilidade dos 

sistemas de seguridade social, a mobilidade urbana em cidades cheias, os fluxos migratórios, a maior 

disparidade social, entre outras questões. Já a sociedade, mais informada, poderá pressionar seus 

governos para ajustar abertamente suas necessidades, iniciando ondas de protestos que poderão 

desenvolver-se pelos países e pelo mundo.  

No segundo tema, temos a geopolítica, sendo o principal aspecto o remanejamento do 

poder global, menos concentrado no Ocidente e mais direcionado ao Oriente, intercalado pelo 

acesso de potências emergentes. O desgaste progressivo da supremacia dos Estados Unidos e da 

Europa e o desenvolvimento do alcance do BRICS e dos estados médios expandem o debate em 

volta da governança global, hoje em dia em déficit, e diversos assuntos proeminentes, como a 

segurança internacional. O aumento da multipolaridade pode ocasionar uma nova reconfiguração 
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do domínio militar. É complexa antever se essa virada cada vez mais célere rumo a multipolarização, 

mas com prevalência de assimetrias, constituirá de forma conflituosa ou pacífica. 

Na dimensão ciência e tecnologia, é a economia da inovação que determinará a conexão 

do desenvolvimento futuro. As inovações, além de promoverem a vida das pessoas, tornaram-se 

condição indispensável da produtividade e do desenvolvimento socioeconômico e sustentável no 

século XXI. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), por exemplo, estão modificando a 

natureza das relações humanas, desde o trabalho até o lazer e, quando a automação, a robótica, a 

nanotecnologia e a biotecnologia ficarem inteiramente desenvolvidas, novas mudanças virão. 

Os modelos econômicos antagonistas ficarão no cerne do debate em torno do tema 

economia até 2030. Temos uma reconfiguração a caminho na economia global, com países 

emergentes sustentando um maior desenvolvimento do que países desenvolvidos. Essa 

reconfiguração acirrará a discussão em torno de modelos econômicos e trará para o centro da 

agenda global questões como presença do estado na economia, inclusão social, classe média, novas 

regulamentações ao comércio e sistema financeiro internacional, investimentos em capital humano 

e inovações como fatores-chave do desenvolvimento econômico, responsabilidade fiscal e até 

mesmo água, energia e alimentos, entre outros.  

Por fim, o meio ambiente, com o crescimento do consumo em um panorama de carência 

de recursos naturais e de deterioração ambiental até 2030, acrescentado de possíveis eventos 

climáticos extremos, o que demanda um modelo ambiental que enfim compatibilize algum padrão 

de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Fato é que o modelo e o paradigma atual são 

agressivos ao meio ambiente e, além de propiciarem a escassez de recursos naturais, poderão 

colaborar para o favorecimento de eventos extremos, originando impactos negativos ao ambiente 

social e econômico. 

Neste contexto, é primordial o papel da educação, e em particular, de instituições de 

ensino superior que compreendam as demandas globais impostas pelo cenário atual e que 

promovam ações de desenvolvimento voltados à uma sociedade ciente de tais demandas, e que 

seja capaz de estabelecer condições para viver de forma harmoniosa com seus pares, meio 

ambiente e tecnologia. Tais demandas devem estar incorporadas nas políticas de ensino, pesquisa 

e extensão das IES, a fim de que cumpram seu dever institucional voltado à educação e cidadania. 

 



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     34 

 

CAPÍTULO II 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A necessidade de avaliar a capacidade institucional, o processo de ensino e produção do 

conhecimento, bem como a responsabilidade social dos cursos fornecidos pela Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí é um fator de extrema preocupação para os seus dirigentes, 

principalmente no que tange à busca pela qualidade do ensino ministrado na IES.  

A avaliação do desempenho em todas as instâncias é uma ferramenta indispensável, 

norteadora do processo de consolidação dos objetivos e reavaliação das propostas e adequação à 

realidade local.  

Tendo em vista essa meta, a Comissão Própria de Avaliação propõe-se a avaliar os 

mecanismos de comunicação, divulgação e informação disponíveis aos discentes, docentes, tutores, 

comunidade acadêmica e demais membros da comunidade local e regional. As ações avaliativas são 

adaptadas às condições próprias da instituição, à sua dimensão e às características da população-

alvo.  

A autoavaliação institucional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é efetuada em 

conformidade com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, seguindo as orientações do roteiro 

estabelecido pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CONAES. 

O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados 

em diferentes momentos:  

1) Avaliação das Instituições de Educação Superior: é o centro de referência e articulação 

do sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas principais:  

a) Autoavaliação: coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES 

(Instituição de Ensino Superior), a partir de 1o de setembro de 2004;  

b) Avaliação externa: realizada por comissões designadas pelo INEP (Instituto Nacional 

de Pesquisas Educacionais), segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES (Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior).  

2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG): avalia os cursos de graduação por meio de 

instrumentos e procedimentos que incluem visitas “in loco” de comissões externas. A periodicidade 

desta avaliação depende diretamente do processo de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento a que os cursos estão sujeitos.  

3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE): aplica-se aos estudantes do final 

do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. 
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Anualmente, o Ministro da Educação, com base em indicação da CONAES, definirá as áreas e cursos 

que participarão do ENADE.  

De acordo com o SINAES, portanto, a autoavaliação (ou avaliação interna) é hoje 

instrumento obrigatório e fundamental no processo de avaliação das Instituições de Ensino Superior 

e tem como principais objetivos produzir conhecimentos, colocar em questão os sentidos do 

conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela Instituição, identificar as causas dos seus 

problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade, julgar a relevância 

científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. 

2. METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí entende que a avaliação precisa não apenas 

refletir a realidade, mas apresentar enfoques e perspectivas, mostrando relações, atribuindo 

significados. Para tanto, se faz necessário desenvolver um trabalho analítico, sistemático e 

interpretativo dos dados, para que estes venham a ser de grande utilidade gerencial. 

O Projeto de Autovaliação da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí tem a perspectiva 

de demonstrar sua legitimidade técnica através de uma metodologia capaz de garantir a construção 

de indicadores adequados, acompanhados de uma abordagem analítico-interpretativa capaz de dar 

significado às informações e gerar informações fidedignas, em espaço de tempo capaz de ser 

absorvido pela comunidade acadêmica. 

O caminho percorrido na pesquisa possui uma abordagem quantitativa e qualitativa. A 

abordagem quantitativa é utilizada para buscar informações generalizadas, coletando dados que 

possam ser comparados com os de iniciativas semelhantes em diferentes cursos. São utilizados 

instrumentos para coleta de informações, tais como entrevistas e questionários. 

A avaliação qualitativa é utilizada tendo como ênfase a busca de informações que sirvam 

para entender casos específicos e não só na busca de informações generalizadas e comparáveis. 

Busca-se com esse tipo de avaliação a descrição detalhada e o conhecimento aprofundado daquilo 

que está sendo avaliado.  

Através dos procedimentos quantitativos e qualitativos, a avaliação deve articular as 

diferentes unidades e estruturas às dimensões de totalidade, não absolutizando, mas tentando, 

sempre que possível, a integração do conjunto. 

Como primeiro momento do processo de levantamento de dados, utiliza-se como 

técnica de pesquisa a elaboração e aplicação de questionários junto à comunidade acadêmica da 

Faculdade. Esses questionários são disponibilizados e respondidos de maneira informatizada de 
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maneira a possibilitar a participação das modalidades presencial e a distância na avaliação. O 

objetivo, neste caso, é verificar a eficácia das ações pedagógicas e administrativas, tanto do ponto 

de vista qualitativo quanto quantitativo.  

Na identificação do perfil da Instituição são consideradas as dez dimensões, previstas no 

artigo 3º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004:  

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

II. A política para o ensino e as respectivas formas de operacionalização;  

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

IV. A comunidade com a sociedade;  

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;  

VI. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;  

VII. A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de iniciação científica, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação;  

VIII. O planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional;  

IX. As políticas de atendimento aos estudantes;  

X. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

A sensibilização de toda a comunidade acadêmica quanto à relevância do processo de 

autoavaliação institucional é um dos focos primordiais adotados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Para isso são realizadas diferentes formas de divulgação do processo, como exposição de 

banners, vídeos, visita nas salas de aula, participação em reuniões com diversos segmentos da IES, 

sendo todas essas ações fundamentais para conhecimento e efetiva participação da comunidade 

acadêmica.  

Tais ações se mostram relevantes e eficientes considerando a expressiva participação 

de todos os envolvidos no processo de autoavaliação, conforme descrito nos relatórios, cujos 

índices chegam à totalidade de participação em alguns segmentos avaliados, e outros contam com 

a participação de mais de oitenta por cento, o que evidencia que todos os segmentos da 
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comunidade acadêmica estão sensibilizados quanto à relevância do processo de autoavaliação 

institucional da IES. 

Para que o processo de autoavaliação institucional cumpra com suas finalidades, 

também é de fundamental importância que todos os segmentos da comunidade acadêmica se 

apropriem de seus resultados, e, para isso, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) promove diversas 

ações como reuniões para apresentação dos resultados com os segmentos avaliados, participação 

em reuniões do Conselho Superior para não só apresentar o resultado mas para subsidiar as 

estratégias de gestão que atendam às fragilidades identificadas na autoavaliação, análise semestral 

dos resultados referentes ao corpo docente junto às coordenações do curso, que, em seguida, 

reúne-se com cada professor e tutor para apresentar os resultados de sua atuação e propor planos 

de melhoria quando necessário, além da disponibilização do relatório no site institucional em uma 

aba específica. 

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA 

A autoavaliação institucional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, a cargo da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), concretiza-se com a participação e a corresponsabilidade de 

todos os órgãos integrantes da estrutura organizacional, envolvendo os diversos segmentos 

representativos da comunidade acadêmica (corpo docente, corpo discente, corpo de tutores e 

corpo técnico-administrativo) e da sociedade civil organizada, representada por um dos membros 

que compõem a comissão. 

Para a viabilização da autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) inicia o 

processo com uma etapa de reflexões sobre os propósitos do SINAES, conforme preceituado na Lei 

nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, adequando-se a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí ao 

contexto deste documento legal e demais legislações dela derivadas. A partir daí são traçadas as 

diretrizes de ações, cujo modelo é adaptado de maneira que melhor se ajuste à realidade 

organizacional da Instituição. Dentre os segmentos envolvidos, conta com a participação de 

representantes de professores, alunos, pessoal do corpo técnico-administrativo e da comunidade 

externa que, nas reuniões da CPA, decidem o que avaliar e como avaliar, sob a égide da Lei nº. 

10.861/2004.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) considera, na definição e elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados, a abrangência dos mesmos tanto em relação ao envolvimento de 

todos os segmentos a serem avaliados, como as dimensões a serem avaliadas a fim de que seus 

resultados sejam um referencial para a tomada de decisão, procurando estabelecer relações 

pedagógicas e administrativas de forma a apresentar contribuições para a melhoria dos processos 

institucionais. 
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Dessa forma, os instrumentos de coleta de dados são constituídos para a participação 

de toda a comunidade acadêmica e contemplam questões pertinentes ao planejamento e avaliação 

institucional, ao desenvolvimento institucional, às políticas acadêmicas, às políticas de gestão e à 

infraestrutura da instituição. A execução dessa proposta representa oportunidade especial para o 

exercício da crítica coletiva, que instrumentaliza a busca de alternativas apropriadas às questões 

que limitam o ensino, a produção e a socialização do conhecimento da IES. 

Como primeiro momento de ação após essas reflexões são realizadas ações de 

sensibilização, conforme mencionado anteriormente, nas quais se procura conscientizar sobre a 

necessidade do processo de avaliação interna da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí com vistas 

à melhoria da qualidade da educação superior. Tais ações têm resultado em aumento dos índices 

de participação dos segmentos da comunidade acadêmica. 

Em seguida, busca-se o envolvimento da comunidade acadêmica na concretização das 

atividades planejadas que incluem as estratégias de levantamento de dados de orientação 

qualitativa e quantitativa, sob a orientação e supervisão da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

São, também, realizados os procedimentos que incluem o acesso dos egressos e de outros 

segmentos da comunidade externa à Instituição no processo de autoavaliação da IES. 

4. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES  

Coletados os dados, conforme orientações emanadas de diretrizes propostas pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), estes são analisados, principalmente, por comissões 

representativas dos diversos setores da Instituição, consubstanciando-se em relatórios parciais. É 

importante ressaltar que os dados finais constituem uma síntese dos relatórios parciais e de tabelas 

mais amplas, decorrentes do processamento dos dados gerados com a aplicação dos instrumentos 

e da verificação e reflexão sobre os diferentes documentos da Instituição.  

A partir dos Relatórios Parciais é elaborado o Relatório Final com a análise geral dos 

dados coletados, apontando-se as fragilidades e potencialidades identificadas, o qual é apresentado 

à comunidade acadêmica e à comunidade externa, através da divulgação no endereço eletrônico da 

Instituição e em reuniões dos diversos segmentos acadêmicos nas quais Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) participa. As fragilidades apontadas no relatório final desencadeiam ações de 

melhoria a serem realizadas pelos setores competentes (Coordenações de Curso, Colegiados, 

Direção Acadêmica, Direção Administrativa e Financeira, Direção Geral, Mantenedora, etc.). 

Enfatiza-se, portanto, a avaliação como um serviço de informações para toda a 

comunidade interna ou externa, a fim de que os resultados sejam utilizados para o planejamento e 

a implementação de projetos e programas coerentes com a Missão da Instituição. Agindo assim, 

pretende-se, principalmente, implementar uma avaliação democrática, cujas informações sejam 

relevantes para os sujeitos efetivamente interessados nas dimensões avaliadas, os quais serão por 
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elas afetados. Outrossim, também se enfatiza a utilidade dos resultados gerados não como um 

instrumento de punição ou premiação, mas visando à tomada de decisões numa perspectiva crítica 

e transformadora.  

5. FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

Para que a avaliação cumpra seu objetivo, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento da IES, promovendo a melhoria da qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo de autoavaliação, e, 

quando disponíveis, dos resultados da Avaliação Institucional Externa - avaliação dos Cursos de 

Graduação e do ENADE.  

Os resultados servem para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências, as 

vantagens, potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as 

causas das situações positivas e negativas. 

Os resultados avaliativos estão disponíveis para visualização da comunidade acadêmica 

no site institucional em uma aba específica e apresentados em reuniões com os diversos segmentos 

da IES. Vale ressaltar que as análises dos resultados produzidos pela CPA são tradicionalmente 

divulgadas em quatro momentos distintos: apresentação do relatório geral à Direção Geral; 

apresentação dos relatórios específicos aos coordenadores de curso e técnico-administrativo; 

individualmente, a avaliação do discente para o docente e tutor; à toda comunidade acadêmica por 

meio do site onde são disponibilizados os relatórios.  

Os relatórios da CPA representam o resultado de um dos instrumentos de avaliação 

utilizados pela IES e, por meio destes, é possível identificar nos cursos quais são os aspectos mais 

relevantes para os alunos e para Instituição. Eles seguem a previsão de postagem para cada ano do 

triênio, sendo que cada um subsidia ações para o próximo, além de impactar no processo de gestão 

da IES, visto que os resultados da avaliação subsidiam as ações internas e a reformulação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, do Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. 

Dessa forma, as tomadas de decisões seguem pautadas nos dados revelados pelo 

processo de autoavaliação, propiciando uma projeção de futuro a partir dos seus resultados, 

configurando-se uma interdependência das informações, decorrentes dos diferentes 

procedimentos de avaliação. 

6. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS DA IES  

O sistema de avaliação dos cursos mantidos pela instituição orienta-se pelas definições 

contidas no Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, visto 
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que, o processo de avaliação, tanto o institucional quanto o dos cursos é norteado pelos mesmos 

princípios, dentre os quais podem ser destacados:  

− Criação de uma “cultura de avaliação” a partir da conscientização da importância da 

avaliação como um processo dinâmico que não pretende ameaçar ou punir, mas apontar as 

deficiências para um contínuo desenvolvimento; 

− A avaliação deve ser desejada por todos como um instrumento de ajuda aos professores e 

alunos na direção de uma melhoria contínua; 

− Os resultados da avaliação devem proporcionar mudanças rápidas e correção dos problemas 

que prejudicam o desempenho dos docentes, dos cursos e da instituição; 

− A avaliação deve envolver aspectos quantitativos e qualitativos; 

− Para que a avaliação tenha êxito, é importante que contemple, ainda, os seguintes aspectos: 

abrangência, periodicidade, comunicação, objetividade, credibilidade e utilidade.  

Além das ações realizadas pela CPA, os cursos de graduação também estão em 

constante processo de avaliação tendo em vista uma participação ativa dos Núcleos Docente 

Estruturante (NDE), dos Colegiados dos Cursos e do Corpo de Tutores através de reuniões 

previamente agendadas e incluídas no Calendário Acadêmico, e outras que se fazem necessárias a 

qualquer época, conforme previsto em regulamento.  

O processo de autoavaliação dos cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Ivaí foca, sobretudo, o atendimento de requisitos internos, como garantia da infraestrutura 

necessária para o desempenho das atividades; aplicabilidade e eficiência do Projeto Pedagógico do 

Curso; adequação dos materiais didáticos utilizados, atuação dos docentes e dos tutores, e 

requisitos externos, como resultado dos alunos nas provas do ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes), Conceito de Curso (CC) e Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

As questões relacionadas ao conjunto dos componentes curriculares do curso, bem 

como os demais processos pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas, são analisadas, 

com base nos resultados apresentados pela CPA, tendo-se em conta a percepção dos discentes, dos 

docentes e dos tutores sobre seus lugares no processo de ensino e aprendizagem, sendo de suma 

importância considerar como eles percebem o curso como um todo e, também, a sua inserção nesse 

processo. 
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CAPÍTULO III 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1. MISSÃO 

Atuar no ensino superior mediante articulação permanente entre a realidade local e o 

desenvolvimento educacional tendo em vista um processo de educação crítica, propositiva e 

transformadora. 

2. VISÃO 

Ser uma instituição em excelência educacional, oferecendo um ensino de alta qualidade, 

tornando-se um centro de referência em educação. 

3. PRINCÍPIOS E VALORES  

- Seriedade, transparência e ética em todas as suas ações;  

- Compromisso com a qualidade de ensino;  

- Crescimento profissional e intelectual dos alunos;  

- Responsabilidade administrativa. 

4. OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO 

4.1 Objetivo Geral 

Ser uma estrutura educacional de renovação constante, sólida e integrada com o Vale 

do Ivaí e demais regiões atendidas pela instituição, por meio da oferta de educação nas modalidades 

presencial e a distância. 

4.2 Objetivos Específicos 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo; 

II. Formar recursos humanos nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à inserção em 

setores profissionais multidisciplinares em condições de participação do desenvolvimento 

da sociedade brasileira; 

III. Disponibilizar ao mercado, profissionais que tenham uma visão abrangente das mais 

modernas técnicas, aliando a teoria à prática; 
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IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a sua 

correspondente concretização, absorvendo, integrando e gerando conhecimentos a serem 

difundidos a outras gerações; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas 

historicamente e na instituição; 

VIII. Despertar a comunidade para a dimensão social e para o exercício compromissado e 

responsável da cidadania, assim como para a produção de bens que estejam à disposição de 

todos os cidadãos; 

IX. Desenvolver um processo educacional voltado à transformação do homem e da natureza, 

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

manifestação; 

X. Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu, visando à formação 

e aperfeiçoamento de profissionais; 

XI. Ofertar educação continuada, nas modalidades presencial e a distância, por diferentes 

mecanismos, visando à atualização, o aperfeiçoamento e à especialização de profissionais; 

XII. Promover cursos de formação de professores, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, para as unidades curriculares de educação científica e tecnológica. 

4.3 Metas  

4.3.1 Metas para a Gestão 

Meta: Divulgar a Missão da IES para a comunidade acadêmica.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Divulgar a Missão no site da instituição. X X X X X 

Divulgar a Missão na entrada da instituição. X X X X X 

Divulgar a Missão dos documentos institucionais. X X X X X 
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Meta: Aperfeiçoar os processos de comunicação com a sociedade.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Promover treinamentos de atendimento ao público. X X X X X 

Institucionalizar um setor de marketing. X X X X X 

Aperfeiçoar a site da IES. X X X X X 

Aperfeiçoar a comunicação da IES nas redes sociais X X X X X 

 

Meta: Aperfeiçoar o processo de autoavaliação institucional.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Aproximar a CPA da gestão da IES. X X X X X 

Aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados. X X X X X 

Aperfeiçoar o relatório da avaliação institucional. X X X X X 

Aperfeiçoar o processo de sensibilização de participação da 
comunidade. 

X X X X X 

Aperfeiçoar a divulgação dos dados junto à comunidade 
interna e externa. 

X X X X X 

 

Meta: Aperfeiçoar a política de atendimento ao discente.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Manutenção e aperfeiçoamento do programa de 
nivelamento acadêmico. 

X X X X X 

Manutenção e aperfeiçoamento do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico e Acessibilidade (NAPA). 

X X X X X 

Implantação do programa de monitoria.  X X X X 

Consolidação do atendimento aos acadêmicos portadores 
de deficiência. 

X X X X X 

Ampliação do programa de financiamento próprio ao aluno 
com dificuldades financeiras. 

X X X X X 

Criação de um veículo de comunicação eficaz para a 
interação e o acompanhamento dos egressos. 

X X X X X 

Implantar o Programa de Acompanhamento de Egressos.  X    

Implantar o Núcleo de Estágio e Práticas Profissionalizantes 
(NEPP) 

 X    

 

Meta: Manter atualizadas as demandas institucionais quanto aos cursos de graduação.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Protocolar pedido de autorização do curso de Medicina  X    



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     44 

 

Protocolar pedido de reconhecimento do curso de 
Biomedicina. 

   X  

Protocolar pedido de reconhecimento do curso de Ciências 
Contábeis. 

   X  

Protocolar pedido de reconhecimento do curso de Gestão 
Comercial. 

 X    

Protocolar pedido de reconhecimento do curso de Logística.  X    

Protocolar pedido de reconhecimento do curso de Processos 
Gerenciais. 

 X    

 

Meta: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Manutenção e aprimoramento das ações voltadas à 
formação continuada do quadro técnico administrativo. 

X X X X X 

Manutenção e aprimoramento das ações voltadas à 
formação continuada do quadro docente. 

X X X X X 

 

Meta: Aperfeiçoar a gestão administrativa.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Manutenção e atualização dos equipamentos tecnológicos 
de uso dos professores e dos alunos. 

X X X X X 

Manutenção e estoque de material de consumo para 
atendimento de um período superior a um mês. 

X X X X X 

Aperfeiçoar o setor de gestão de patrimônio. X     

Fortalecimento de ações que visem a captação de recursos. X X X X X 

Produção ágil e contínua das informações gerenciais, de 
modo a possibilitar a identificação de problemas e subsidiar 
as alternativas de solução dos dirigentes. 

X X X X X 

Estruturação dos setores de suporte às atividades 
acadêmicas. 

X X X X X 

 

Meta: Cumprir as normativas estabelecidas pelo Ministério da Educação.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Acompanhar o andamento dos processos protocolados no 
sistema e-Mec. 

X X X X X 

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e normativos 
estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

X X X X X 
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Acompanhar e dar suporte às informações relativas aos 
órgãos oficiais, conforme legislação vigente e em sintonia 
com o Procurador Institucional (PI). 

X X X X X 

Protocolar processo de reconhecimento dos novos cursos 
implantados. 

 X  X  

Meta: Ampliar e aperfeiçoar os processos de comunicação com a comunidade acadêmica e 
sociedade.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Manutenção da Ouvidoria. X X X X X 

Manutenção e ampliação do portal aos alunos e docentes. X X X X X 

Aperfeiçoar a divulgação dos atos e eventos da faculdade na 
mídia eletrônica. 

X X X X X 

4.3.2 Metas para a Graduação 

Meta: Manter atualizados os projetos pedagógicos dos cursos.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Levantamento de propostas de sugestões junto à 
comunidade acadêmica dos cursos. 

X X X X X 

Reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de 
acordo com as orientações de seus Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE) e Colegiados de Cursos. 

X X X X X 

Aperfeiçoamento do portfólio das atividades desenvolvidas 
nos cursos. 

X X X X X 

 

Meta: Vincular teoria e prática nos conteúdos curriculares.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Aperfeiçoamento de atividades práticas nos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

X X X X X 

Implantação de softwares específicos e compatíveis com as 
atividades educacionais dos cursos. 

X X X X X 

Implantação de laboratórios didáticos multidisciplinares. X X X X X 

Implantação da Empresa Júnior.  X X X X 

4.3.3 Metas para a Extensão 

Meta: Ampliar as ações de extensão.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Ampliação dos projetos de extensão em atenção às 
demandas da comunidade. 

X X X X X 
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Criação de programas multidisciplinares e 
interinstitucionais. 

X X X X X 

Criação de mecanismos de incentivo para a participação dos 
alunos nos projetos de extensão da faculdade. 

X X X X X 

Acompanhamento e avaliação sistemática das ações de 
extensão desenvolvidas na faculdade. 

X X X X X 

Organização de projetos, cursos, eventos e atividades 
relacionadas às áreas de saúde, meio ambiente, memória 
cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

X X X X X 

Aumentar os convênios com instituições para a realizações 
de ações em parceria. 

X X X X X 

4.3.4 Metas para a Iniciação Científica 

Meta: Implantar o programa de iniciação científica.  

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Definição de projetos de iniciação científica.   X X X 

Promoção de atividades de iniciação científica como 
instrumento de ação pedagógica institucional. 

   X X 

4.3.5 Metas para a Educação a Distância 

Meta: Aperfeiçoamento do Núcleo de Educação a Distância 

Ações 2022 2023 2024 2025 2026 

Implantação do ICAA Virtual para alunos. X X X X X 

Aperfeiçoamento dos cursos de capacitação para 
professores no AVA. 

X X X X X 

Aperfeiçoamento das Unidades de Aprendizagem (UAs). X X X X X 

Criação de chatbot para atendimento e suporte. X X X X X 

Implantação do processo de tabulação das notas e registro 
no sistema acadêmico de forma automática. 

X     

Implantação do processo de importação e exportação de 
dados entre o Sistema Acadêmico, CODI e AVA 
automaticamente. 

 X    

Implantação do processo de atualização de cadastros de 
usuários da biblioteca virtual e AVA automaticamente. 

 X    

Criação de políticas de notificações por e-mail ou WhatsApp 
automático relacionados a atividades do AVA. 

  X   

Criação de banco de dados com vídeos aulas e banco de 
questões. 

X     

Utilização de badges e outras ferramentas de trilhas com 
gamificação. 

 X    
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Aperfeiçoar o padrão visual, layout e temas. X     

Criação de canal de comunicação pelo Whatspp no AVA e 
pelas salas virtuais. 

X     

Implantar sistemas multiplataformas, inclusive os 
laboratórios virtuais e outras tecnologias. 

    X 

 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, entende, por meio de sua gestão, que a 

missão, os valores, os objetivos e as metas institucionais devem comunicar-se com suas políticas de 

ensino, de extensão e de pesquisa/iniciação científica a fim de desenvolver ações institucionais 

internas, transversais aos seus cursos, bem como externas, em especial através de seus projetos de 

extensão, que incluem os projetos de responsabilidade social. 

Dessa forma, para a elaboração de suas políticas, a Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí considerou sua missão, valores, objetivos e metas como eixo norteador, conforme proposto em 

cada uma delas nos capítulos seguintes deste documento, trazendo como resultado os diversos 

projetos desenvolvidos junto à comunidade interna e externa, como consta em seus documentos 

institucionais. 

5. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí está legalmente habilitada pelo Ministério da 

Educação para oferecer cursos presenciais de nível superior (graduação, pós-graduação e extensão).  

Atualmente a linha dominante de atuação acadêmica da IES é o ensino de graduação com os cursos 

presenciais de tecnologia em Agronegócio, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Financeira e Logística e bacharelado em Direito, Biomedicina, Ciências Contábeis, Enfermagem e 

Psicologia. Todos os cursos estão autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação e 

encontram-se plenamente adequados à legislação vigente.  A proposta de ampliação da atuação 

acadêmica da instituição se deu, em 2019, por meio do credenciamento para oferta da modalidade 

de ensino a distância. 

RELAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS PELA IES 

Curso Código Grau 
Número de 

Vagas 
Turno 

Carga 
Horária 

Agronegócio 86652 Tecnológico 50 Noturno 2.480 horas 

Biomedicina 1536531 Bacharelado 60 Noturno 3.200 horas 

Ciências Contábeis 1536532 Bacharelado 60 Noturno 3.240 horas 

Direito 1453868 Bacharelado 40 Noturno 3.780 horas 
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Enfermagem 1305138 Bacharelado 60 Noturno 4.000 horas 

Gestão Comercial 1536467 Tecnológico 50 Noturno 1.660 horas 

Gestão de Recursos 
Humanos 

1304741 Tecnológico 50 Noturno 1.660 horas 

Gestão Financeira 86654 Tecnológico 50 Noturno 1.660 horas 

Logística 1536421 Tecnológico 50 Noturno 1.660 horas 

Psicologia 1304427 Bacharelado 60 Noturno 4.000 horas 

 

As atividades de pós-graduação, na modalidade lato sensu, desenvolvem-se como 

segundo eixo dentro do qual a instituição busca firmar-se em qualidade de ensino e compromisso 

científico e social, especialmente com a formação continuada. Na Faculdade de Tecnologia do Vale 

do Ivaí, a pós-graduação, em nível de Especialização, é regulamentada de acordo com a Resolução 

CNE/CES no 01, de 06 de Abril de 2018. 

Os cursos e programas de extensão atuam como terceiro eixo de ação da faculdade. São 

cursos que têm como objetivo estreitar a relação da instituição com a comunidade e, ao mesmo 

tempo, ampliar o leque de conhecimentos extracurriculares de seus estudantes.  
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CAPÍTULO IV 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Pedagógico Institucional tem como finalidade nortear as ações voltadas à 

consecução da missão, visão, valores, objetivos e metas da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, 

alinhado ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) por meio do estabelecimento das 

políticas e diretrizes para a organização pedagógica e administrativa da instituição, fundamentado 

em princípios filosóficos e teórico-metodológicos. 

Sua concepção está voltada para o direcionamento das políticas institucionais a partir 

do delineamento das políticas de ensino, pesquisa/iniciação cientifica e extensão da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí, materializando-se no cotidiano acadêmico enquanto instrumento 

clarificador das ações educativas para que a IES cumpra sua função social em consonância com seus 

princípios e valores institucionais, visto que são eles que orientarão a prática educativa e seus 

processos vinculados.  

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

busca assegurar o cumprimento das políticas e ações institucionais, explicitando seu papel enquanto 

instituição de ensino superior, bem como seu compromisso com a comunidade, alicerçados à sua 

missão e valores que proporcionam as condições necessárias para seu contínuo desenvolvimento e 

crescimento.  

Dessa forma, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Ivaí explicita a proposta educativa da instituição, como parte de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), estabelecendo os compromissos políticos e pedagógicos 

institucionais, alicerçando, dessa forma, a coerência necessária para a condução das atividades 

acadêmicas e assegurando o cumprimento das políticas e ações institucionais. 

1. PLANEJAMENTO DIDÁTICO-INSTRUCIONAL E AS POLÍTICAS DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO  

Os cursos ofertados na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí buscam, dentre seus 

objetivos, a formação de profissionais competentes para, a partir de uma leitura crítica da realidade, 

nela intervirem, transformando-a. Assim a missão da instituição, conforme previsto em seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), se cumpre ao se tratar o processo educacional de forma 

crítica, propositiva e transformadora. 

Os acadêmicos, em suas diferentes áreas de atuação, deverão assumir a educação em 

sua totalidade, numa visão social ampla, criando possibilidades para a superação da dicotomia entre 

teoria e prática, pois a educação é a mediadora pela qual a sociedade prepara seus membros para 

exercerem de maneira digna a sua cidadania. Neste sentido, pode-se afirmar que a educação tem 
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um caráter histórico-antropológico, pois produz o homem necessário a cada local e época, de 

acordo com o processo de transformação gestado no tempo e no espaço. 

Partindo desse pressuposto, entende-se a educação como um processo (a formação do 

homem), como um fato existencial (constituição do homem), como fato social (refere-se à 

totalidade das relações sociais), como fenômeno cultural (que abrange o conjunto das 

transformações realizadas historicamente e pelo homem), como uma atividade teológica (voltada 

para a busca do transcendente, visando o crescimento moral e ético), como uma modalidade de 

trabalho social (visa preparar os membros de uma atividade social), como uma atividade que 

envolve o grau de consciência social de cada momento, para a realização objetiva e concreta da 

práxis social.  

A educação tem uma dimensão ampla, pois engloba as formas particulares de educação 

e, entre elas, a educação institucionalizada e formal. Esta, por sua vez, constitui-se como resultado 

de um longo e milenar processo que se iniciou nos primórdios da humanização, porém, sem uma 

data definida assinalável e se estende até os dias atuais. As ações dos homens com o meio e deste 

em relação àquele, e dos homens entre si, em aprendizagens históricas concretas, resultaram em 

experiências, em conhecimentos, em saberes, em ciências, que são assimilados, elaborados, 

transmitidos e transformados, elaborados e reelaborados, tornando-se condição existencial do 

homem. Sem desconsiderar a educação informal, sumamente importante para o desenvolvimento 

global do homem, como ser da práxis, tratar-se-á particularmente da educação letrada e 

institucional. 

A educação formal tem estado diretamente relacionada às condições históricas e 

sociais. Por isso, a educação deve ser orientada no sentido de além da apropriação da cultura 

existente, analisá-la criticamente e reelaborá-la para que sirva de instrumento de transformação e 

inclusão social. Para se chegar a isto, é insuficiente a posição metodológica que privilegie apenas a 

prática, o hábito ou o bom senso e despreze uma sólida formação filosófica, uma reflexão teórica, 

a busca dos princípios lógicos e as bases epistemológicas para constituir a práxis. Esta atuação 

teórico–prática só pode ser obtida se houver a compreensão do trabalho pedagógico a partir da 

categoria de totalidade e os diversos determinantes socioeconômicos, políticos e culturais que, ao 

longo da história da educação, nem sempre foram considerados. 

As Instituições de Ensino Superior devem ser um espaço livre de circulação de ideias, de 

discussões, de socialização do conhecimento e da pesquisa. Neste sentido, importa garantir aos 

acadêmicos e profissionais uma sólida formação teórico-prática, filosófica, epistemológica e 

humana que possibilite atender às necessidades e superar os desafios. É importante orientar a 

educação acadêmica para dar ênfase ao processo de aprendizagem, permitindo ao aluno que se 

torne mais autônomo na busca do conhecimento.  

O marco orientador poderá concretizar-se na forma de uma proposta educacional para 

a formação dos acadêmicos, proporcionando meios para o desenvolvimento de competências que 
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permitam a formação de um profissional capaz de participar na tomada de decisões profissionais e 

sociais de produção de conhecimento, considerando a realidade como sendo multidimensional e 

interdependente. São marcos específicos: 

I. O marco filosófico, que articula as premissas, compromissos e princípios da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí sob a influência de uma visão histórica e prospectiva; 

II. O marco teórico-conceitual, que articula as concepções e conceitos que irão influenciar as 

formas de pensar e de atuar dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem;  

III. O marco político-educacional, que articula as atitudes e procedimentos diretamente 

relacionados com os objetivos da educação do Ensino Superior; 

IV. O marco metodológico, que orienta o percurso e os elementos organizacionais da ação dos 

sujeitos engajados na proposta educacional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

V. O marco estratégico, que delimita os procedimentos, possibilitando combinar fatores e 

ações relevantes para alcançar os objetivos da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí no 

contexto da realidade emergente local e global; 

VI. O marco instrumental-operativo, que configura o conjunto dos elementos do nível executivo 

das ações, nas diferentes modalidades de oferta da educação, presencial e a distância. 

Além disso, deve-se considerar a capacidade que a Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí necessita para desenvolver suas atividades e cumprir seus compromissos sob a influência dos 

elementos orientadores do seu modelo educacional, articulados no “marco orientador”.  São as 

várias competências e habilidades que os sujeitos participantes do processo educacional da 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí devem desenvolver e fortalecer, entre outros: 

I. Capacidade de inovação e comunicação; 

II. Habilidades básicas para inserir-se no mercado de trabalho;  

III. Diversificação de conhecimentos e competências; 

IV. Atitudes crítico-reflexivas; 

V. Construção e apropriação individual e/ou coletiva dos conhecimentos produzidos 

historicamente; 

VI. Pensamento sistêmico; 

VII. Capacidade de trabalhar coletivamente; 

VIII. Iniciativa e autonomia; 

IX. Ética e a solidariedade. 
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Outro aspecto a ser considerado é a credibilidade que a Faculdade de Tecnologia do Vale 

do Ivaí necessita conquistar junto ao sistema educacional, à comunidade e demais instituições. 

Alguns fatores aportam:  

I. Fundamentação teórica que possibilite a consistência da proposta educacional;  

II. Permeabilidade política e social; 

III. Flexibilidade para perceber e aceitar os novos anseios emergentes;  

IV. Garantia da dialética do compromisso x participação contínua;  

V. Prática dos princípios orientadores estabelecidos; 

VI. Congruência com os enfoques orientadores definidos; 

VII. Suporte tecnológico adequado às modalidades de oferta de ensino presencial e a distância. 

Nesse contexto, ao pretender apresentar algumas questões relativas à tarefa docente, 

ao agir do professor, parte-se da premissa que esse é um profissional que deve, no seu ofício, 

mobilizar saberes e habilidades para enfrentar diferentes tipos de situações e que a mobilização e 

o uso destes recursos se traduzem nas competências que devem ser demonstradas por eles e que 

são inerentes ao seu fazer cotidiano. Isso porque a IES, compreendida como instância de ensino, 

iniciação científica e extensão, responsável pela transmissão do saber acumulado, pela crítica deste 

mesmo saber, pela elaboração de novos saberes e tecnologias, ocupa função de elite na sociedade, 

delegando aos profissionais e alunos o desenvolvimento social e cultural das realidades locais e 

regionais. 

A ordem da educação moderna é propor tarefas aos aprendizes que os tornem capazes 

de identificar, avaliar, reconhecer, questionar; enfim, um trabalho que tenha como objetivo não 

apenas a transmissão de conhecimentos específicos, mas que, principalmente, venha formar um 

“cidadão do mundo”. 

A ação do profissional de ensino deve traduzir duas ideias: a primeira, de Arroyo (1996), 

para quem o professor, profissional da educação, deve ser um especialista capaz de sintetizar os 

saberes culturais necessários à formação do homem moderno e comum; a segunda, de Gauthier 

(2000), para quem o professor deve ser um “ator” que toma decisões em situação de urgência, 

mobilizando saberes para resolver problemas em seu contexto. 

Primeiramente, se há muitos professores que ainda resistem, operando como guardiões 

do conhecimento aos quais dá acesso segundo um ordenamento pré-definido e de acordo com 

metodologias que consideram adequadas, é urgente também que eles assumam a função de 

incorporar e significar, no contexto do ensino, conhecimentos que vêm de diferentes fontes, 

externas à instituição, quase sempre numa sequência lógica que escaparão ao seu controle. Pode-

se inferir que, além de especialista em determinada área do conhecimento, ele terá que desenvolver 

habilidades para identificar as relações de sua especialidade com outras áreas do conhecimento; 



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     53 

 

selecionando, organizando, dando sentido e levando à prática, à informação e ao conhecimento, 

considerando as modalidades de oferta de ensino presencial e a distância. 

Construir sentidos, com base na informação e no conhecimento, poderá ser a tarefa 

docente mais nobre da escola e do ensino superior na sociedade da informação. Às instituições 

educativas caberá construir significados que permitam aos alunos a assimilação de grande 

quantidade e diversidade de informações que aprofundem e ampliem a visão de mundo, o que 

sempre foi um sonho de educadores como Dewey, Piaget, Vygotsky e Freinet.  Para isso é preciso 

ressignificar os instrumentos do trabalho pedagógico: currículos, metodologias, programas, 

relações de ensino e aprendizagem e perfis de competências dos professores. Todos os cursos, pela 

própria constituição e organização, deverão espelhar e incorporar essa visão. 

As situações de ensino e aprendizagem precisam incentivar o aluno a referir o aprendido 

no curso e nas disciplinas ao vivido e observado no cotidiano de modo espontâneo, para que 

produza conhecimentos significativos e transformadores da realidade. Os conteúdos de ensino 

deverão ser ressignificados como meios e não mais como um fim em si mesmos. Deverão visar 

menos a memorização e mais as capacidades necessárias ao exercício de dar sentido ao mundo; 

analisar, inferir, prever e resolver problemas, continuar a aprender, adaptar-se às mudanças, 

trabalhar em equipe, intervir solidariamente na realidade. Não é por acaso que tais competências 

são as que agregam maior valor ao trabalho e ao exercício da cidadania. 

O professor/ator, conforme destaca Gauthier, deveria estar calcado em competências 

que lhe possibilitassem trabalhar com o aluno em situações de contexto real e em situações de 

contexto artificial. É o professor que, a partir do domínio dos conteúdos de uma determinada 

disciplina (saber disciplinar), irá utilizar o programa concebido nos currículos (saber curricular), 

criando melhores condições para o aluno desenvolver a aprendizagem. Sua atuação precisa estar 

envolvida com saberes das ciências da educação tanto quanto da tradição pedagógica e da sua 

própria experiência.  

Assim sendo, o trabalho do professor não pode ser visto como algo desvinculado do 

contexto. A tarefa do professor é árdua e complexa, como complexos são os contextos em que se 

desenvolve o ensino. Saber agir com competência significa obter sucesso na tarefa de ensinar, 

indicar novas fontes para estudo ou orientar os estudantes sobre sua descoberta. Significa saber 

escolher bem os recursos disponíveis e necessários e colocá-los à disposição dos alunos para que 

eles possam obter uma aprendizagem satisfatória como espera a sociedade, com uma formação 

consistente baseada na prática fundamentada na ação e na reflexão sobre a ação. O papel do aluno 

será o de buscar o conhecimento de maneira constante, mostrando interesse pela sua formação e 

pela transformação da realidade social em que está inserido.  

Se o discurso do professor é sua principal ferramenta de comunicação e de construção 

do conhecimento na interação com o aluno, a efetividade da relação professor/aluno é de sua 

responsabilidade, pois cabe a ele o papel de facilitar o processo. Desta forma, o clima será adequado 
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se o professor, enquanto organizador das atividades educativas, não subestimar a capacidade dos 

alunos e os tratar com dignidade e respeito. Mas estes terão sua parcela básica de responsabilidade, 

como interlocutores e construtores do conhecimento e do trabalho pedagógico propício ao 

comprometimento e à competência.  

O encaminhamento didático-pedagógico dos cursos suscita uma reflexão sobre o 

trabalho do educador e a construção da cidadania. Portanto, devem-se criar espaços para uma visão 

integradora do trabalho pedagógico de forma a não fragmentar o processo educativo.  

O aluno é visto como indivíduo histórico, não um ser abstrato, mas real e precursor e 

construtor de uma nova ordem mundial. Assim, o ato educacional não é mais visto como puramente 

técnico, mas a partir de um posicionamento político. Este enfoque percebe a sociedade em toda a 

sua complexidade, mostrando as relações de exploração. As diversidades culturais são respeitadas 

e valorizadas, e é das particularidades de cada grupo sociocultural que parte o planejamento 

curricular.  

Neste documento, alerta-se a comunidade educacional que o processo de discussão 

deve ser permanente a fim de que se construa um espaço de entendimento do currículo, como um 

espaço mais amplo e não um mero rol de disciplinas, uma vez que estas sofrem influências e influem 

na sociedade.  

Neste enfoque, procura-se delinear e indagar que tipo de formação intelectual a 

Faculdade precisa construir junto aos acadêmicos. As qualidades e as habilidades que eles precisam 

adquirir nos cursos ofertados para responderem aos desafios e às necessidades da sociedade em 

que atuam e/ou atuarão na busca pela reconstrução social. Neste sentido, a Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí compromete-se com o ensino nos cursos, na defesa de que ele seja 

democrático e de qualidade.  

Considerando a demanda pelo ensino ao longo dos séculos através da oferta presencial, 

baseada na relação comunicativa professor-aluno e as mudanças ocasionadas pelo incremento das 

tecnologias na sociedade do conhecimento, o ensino presencial deixa de ser a única forma de 

ensino, dando espaço a inovações educativas, como a educação à distância, mediada pelas 

tecnologias da informação e comunicação - TIC’s.  

O desenvolvimento das TIC’s e seu extraordinário avanço, aliado à aceleração do 

progresso da ciência, às mudanças socioeconômicas e culturais e à complexidade da vida moderna, 

têm desafiado as IES a desenvolverem um novo conceito e um novo formato para o processo de 

ensino e aprendizagem. A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, atenta a esta evolução, estrutura 

a oferta de cursos com o percentual de entre 20% e 40% em conteúdos a distância, conforme 

disposto na Portaria no 1.428 de 28 de dezembro de 2018, como alicerce da construção do modelo 

acadêmico para a oferta de cursos na modalidade EAD. 
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1.1 Princípios Metodológicos 

Nos dias de hoje, o ensino superior visa, fundamentalmente, à preparação para o 

exercício da cidadania e à formação integral do egresso, cabendo aos cursos de graduação o preparo 

para a vida profissional a partir de uma aprendizagem significativa, na qual sejam consideradas as 

experiências, os interesses e as necessidades dos alunos, além das demandas do mercado de 

trabalho, em consonância com as políticas públicas e as diretrizes de órgãos regulatórios. 

As situações de ensino e aprendizagem precisam incentivar o aluno a referir o aprendido 

no curso e nas disciplinas ao vivido e observado no cotidiano de modo espontâneo, para que 

produza conhecimentos significativos e transformadores da realidade. Os conteúdos de ensino 

deverão ser ressignificados como meios e não mais como um fim em si mesmos. Deverão visar 

menos a memorização e mais as capacidades necessárias ao exercício de dar sentido ao mundo; 

analisar, inferir, prever e resolver problemas, continuar a aprender, adaptar-se às mudanças, 

trabalhar em equipe, intervir solidariamente na realidade.  

Na concepção da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, o professor deve atuar como 

mediador na preparação dos alunos, para o pensar. Ele precisa estimular as capacidades 

investigadores dos alunos, ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais. 

O que a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí busca, por meio da didática, é a relação 

ensino-aprendizagem, na qual estão implicados os objetivos, os conteúdos (conceituais, 

procedimentais e atitudinais), os métodos, as formas de organização e de avaliação do ensino. 

O professor deve se preocupar com o desenvolvimento de funções cognitivas do aluno, 

visando a sua aprendizagem autônoma. Assim, a característica mais destacada do trabalho do 

professor é a mediação pela qual ele se situa entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as 

condições e os meios de aprendizagem. 

A preocupação mais elementar da didática, para a Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí, diz respeito às condições e aos modos pelos quais os alunos melhoram e potencializam sua 

autoaprendizagem. 

Em razão disso, a didática a serviço do ensino-aprendizagem voltada para a formação 

de alunos pensantes e críticos, deverá salientar as estratégias pelas quais os alunos aprendem a 

internalizar conceitos, habilidades e competências. Para tanto, utilizamos a estratégia de organizar 

e elaborar atividades de aprendizagem que se constituam em instrumentos para lidar praticamente 

com a realidade, ou seja, resolver problemas, enfrentar dilemas, tomar decisões, formular 

estratégias de ação. 

As atividades que são executadas pelos alunos priorizam estratégias de modo a garantir 

uma estreita e concomitante relação entre a teoria e a prática, sem predomínio de uma sobre a 
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outra e, ambas, fornecendo elementos fundamentais para a aquisição dos conhecimentos e 

habilidades necessárias ao futuro profissional. 

Nas atividades propostas, preconiza-se o instigar questionador dos acadêmicos, os 

professores e os tutores sendo orientados a estimular e incentivar os alunos à efetiva realização das 

atividades, à participação em momentos de discussão, utilizando-se dos recursos de tecnologia que 

possibilitam esta prática.  

A metodologia proposta pretende fortalecer o processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, além de propiciar aos mesmos um espírito empreendedor que busque o 

desenvolvimento científico e profissional, contribuindo para uma formação de sujeitos autônomos, 

éticos e cidadãos com visão crítica da sociedade. 

Enfim, tendo em vista a formação do cidadão e do profissional desejado, o trabalho 

didático-pedagógico a ser desenvolvido leva em conta os seguintes fatores: 

I. Estímulo para uma progressiva aprendizagem que propicie autonomia intelectual e 

profissional do aluno; 

II. Incentivo a uma aproximação intuitiva e criativa para a resolução de problemas;  

III. Não utilização de definições fechadas que limitem a criatividade e a imaginação;  

IV. Estímulo à investigação de diversas explicações para um fenômeno;  

V. Ensino que assegure elevados padrões de competência profissional pelo domínio do 

instrumental técnico, operativo e das habilidades de cada área de formação, capacitando 

para a atuação nas diversas realidades e âmbitos de iniciação científica e exercício 

profissional; 

VI. Estímulo para que se estabeleçam relações entre conteúdo e experiência dos alunos;  

VII. Estímulo para o aproveitamento de experiências relevantes para a área de formação do 

aluno adquiridas fora do ambiente escolar;  

VIII. Flexibilidade na adaptação dos conteúdos e métodos de ensino-aprendizagem às situações 

de sala de aula. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí entende que, ao se escolher uma técnica 

pedagógica, deve-se antes de tudo, refletir se ela corresponderá aos objetivos de ensino-

aprendizagem e aos conteúdos que se pretende desenvolver junto aos alunos, devendo tal processo 

ser avaliado contínua e dinamicamente. 

A IES visa a realização de um trabalho pedagógico que contemple, em suas práticas 

educativas, métodos de ensino e técnicas didáticas e pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de 

seus alunos, privilegiando a incorporação de metodologias que aperfeiçoem o trabalho acadêmico 

bem como suscite o protagonismo do aluno no seu processo de aprendizagem. 



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     57 

 

Os princípios metodológicos preconizados pela instituição alinham-se aos projetos 

pedagógicos dos cursos, considerando-se as especificidades de cada um, resultando em 

metodologias que favoreçam o protagonismo do aluno, como as metodologias ativas, dinâmicas de 

grupo, simpósios, seminários, palestras, aulas dialogadas, expositiva e práticas, visitas técnicas, 

pesquisa bibliográfica e outras.  

A avaliação da aprendizagem também é norteada pelos princípios metodológicos da 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí que a entende como um processo interpretativo, baseado 

em aspectos qualitativos e quantitativos, permitindo uma redefinição e reorientação para o alcance 

dos objetivos propostos e no acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos. 

Para o alinhamento com as metodologias, o processo de avaliação se traduz em um conjunto de 

procedimentos aplicados em etapas formativa e somativa, objetivando, na primeira, a aferição da 

apreensão, pelo aluno, das competências e habilidades previstas, e na segunda, o consequente 

resultado. 

Dessa forma, faz parte do processo de avaliação a diversificação de meios para este fim, 

onde são realizadas, ao longo do período letivo, atividades avaliativas voltadas a um processo 

contínuo, buscando avaliar os alunos de forma individual e coletiva por meio de diversos 

procedimentos metodológicos, contemplando, dessa forma, diferentes mecanismos, tais como 

trabalhos em grupos, seminários, debates, pesquisas, realização de entrevistas e vídeos, entre 

outros, de modo a permitir o desenvolvimento da avaliação formativa dos alunos durante todo o 

processo de aprendizagem. 

1.2 Metodologia para a Educação a Distância 

A metodologia de ensino adotada na educação a distância tem por princípios 

proporcionar condições para que o aluno atue como sujeito ativo no processo de construção do 

conhecimento. Assim, a metodologia prioriza a ação educativa em uma participação ativa e crítica 

do aluno, voltada à aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, ao desenvolvimento de 

habilidades e à formação de valores e atitudes, de modo a constituírem os fundamentos para que 

os alunos desenvolvam as competências necessárias ao exercício profissional e à participação crítica 

na sociedade.  

Os cursos da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí contemplam disciplinas com carga 

horária integralmente presencial, disciplinas com carga horária integralmente EaD ou disciplinas 

com carga horária EaD e presencial.  

Nos cursos na modalidade a distância da IES, nas disciplinas que contemplam carga 

horária presencial, as aulas são ministradas pelo professor responsável por ela, na instituição de 

ensino. As turmas são divididas em grupos de até 50 (cinquenta) alunos por sala de aula.  As aulas 

com atividades em laboratórios ocorrem com turmas divididas em grupos de até 25 (vinte e cinco) 

alunos por laboratório. 
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Quanto à carga horária EaD dos cursos, compete ao professor, planejar, a partir da 

ementa constante no Projeto Pedagógico do Curso, o conteúdo programático da disciplina. Uma vez 

planejado, o professor faz a seleção das Unidades de Aprendizagem e encaminha para validação do 

coordenador do curso. Após aprovação pelo Coordenador do Curso no sistema, o Coordenador do 

Núcleo de Educação a Distância recebe uma notificação de aprovação das UAs, e inicia o processo 

de construção das salas virtuais conforme descrito no manual de operações do AVA, para início das 

atividades dos alunos, sob responsabilidade do tutor. 

O ambiente virtual de aprendizagem possibilita a realização das práticas educativas 

previstas que auxiliam e facilitam o processo de ensino e aprendizagem a partir da oferta do 

material didático em diferentes metodologias, como vídeos, estudos de caso, exercícios de 

aprendizagem, infográficos, capítulos de livros, entre outros. 

Através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) alunos e docentes podem interagir 

entre si através de chat e fórum, construindo juntos os caminhos da formação profissional. Ambos 

permitem a discussão de temas pertinentes aos conteúdos abordados na disciplina, sendo que o 

chat possibilita aos participantes conectados a interação em tempo real. 

Neste processo, cabe ao tutor, acompanhar as atividades EaD dos alunos no AVA, 

realizando a mediação entre professor e aluno. Ao professor, por sua vez, compete atender as 

demandas do tutor, executar as atividades presenciais da disciplina, inclusive a elaboração e 

aplicação da Prova Presencial (PP). As demais atribuições de tutor e professor estão descritas nos 

tópicos correspondentes aos mesmos. 

A autonomia do estudante e a problematização da prática profissional são valorizadas 

nas metodologias desenvolvidas nas situações virtuais de aprendizagem, visto que elas incentivam 

a construção de conhecimentos teórico-práticos além de estimular o desenvolvimento de 

competências relacionadas à área de atuação profissional do estudante, de modo a garantir sua 

participação em uma sociedade inserida na cultura digital. 

É importante ressaltar ainda que, a metodologia de ensino seguida contempla 

atividades e avaliações à distância e presenciais, além da disponibilização de recursos adicionais de 

interação, tais como, livros-textos de bibliotecas virtuais e vídeo aulas.  

No entanto, mesmo com a praticidade propiciada pela tecnologia, a Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí concebe que o contato pessoal é fundamental para o processo de 

aprendizagem. Por isso, nos cursos na modalidade à distância da IES, ocorrem aulas presenciais na 

sede da instituição, local onde é sediado o polo e os alunos podem encontrar os tutores, 

coordenadores de curso e professores. 
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1.2.1 A Unidade de Aprendizagem (UA) no Ambiente Virtual (AVA) 

 A Unidade de Aprendizagem (UA) no ambiente virtual apresenta uma sequência 

sistematizada de tudo o que vai ser utilizado no processo de aprendizagem como: objetivos 

imediatos a serem alcançados, as competências e habilidades, os conteúdos a serem aprendidos, os 

textos, os exercícios, as atividades a serem realizadas. 

 Para cada Unidade de Aprendizagem (UA), são disponibilizados um conjunto de 

atividades que permitem aos alunos o estudo e a aprendizagem dos conteúdos. O material 

contempla os objetivos da aula; os textos que devem ser lidos ou estudados, as ações que devem 

ser realizadas, enfim, são materiais didáticos que ajudam o aluno a aprender por si mesmo. 

 Com o intuito de desenvolver no estudante uma cultura de autoaprendizagem, os 

materiais disponibilizados pelos professores devem ir além do assunto abordado, permitindo o 

estudo aprofundado do tema. A boa seleção, preparação e disponibilização do material de estudo, 

ou seja, a eficiência das ações nesse primeiro momento, certamente o processo de estudo, 

individual, é mais eficaz e resultando em aprendizagem. 

 É importante ressaltar que o material e as atividades de aprendizagem utilizadas fica 

disponível para o aluno durante todo seu tempo de formação. Assim, a qualquer momento, pode 

revisar o tema estudado e, a cada semestre, tem à sua disposição não apenas os materiais e 

atividades de aprendizagem daquele semestre, mas também o de todos os semestres já cursados. 

Quando uma disciplina exigir o conhecimento dos conteúdos de um semestre anterior, o aluno pode 

revisá-lo, recordando o que foi ensinado.  

Os conteúdos/objetos de aprendizagem disponibilizados aos estudantes foram 

desenvolvidos levando em consideração a atomização dos conteúdos, que consiste em um modelo 

de redução do conteúdo a um fragmento menor, que facilita a aprendizagem, de modo particular, 

nos cursos na modalidade EaD. É utilizado o conteúdo de um livro, artigo, material didático e 

dividindo-o em aulas.  

Cada Unidade de Aprendizagem (UA) possui uma série de itens que visam fazer com que 

os alunos tenham acesso a um material diversificado, com desafios, exercícios, vídeos, infográficos 

e conteúdos teóricos. Em cada aula o aluno interage com diferentes mídias, de modo a tornar a 

aprendizagem dinâmica e interessante. 

Esta metodologia de apresentar o conteúdo de estudo foi desenhado a partir de alguns 

conceitos que estão revolucionando o ensino superior no Brasil e no mundo, tais como: 

aprendizagem híbrida, sala de aula invertida.  

A estrutura de cada tema é composta por um conjunto de materiais desenvolvidos 

didaticamente, incluindo objetivos de aprendizagem, atividades problematizadas, que colocam o 

aluno frente a frente com situações que poderão ser encontradas em sua prática. Os conceitos são 
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apresentados tanto em resumos dialógicos quanto em livros, disponíveis como e-books dentro da 

unidade de aprendizagem. 

1.2.2 Avaliação na Modalidade a Distância 

A avaliação na modalidade EaD contemplará provas presenciais por disciplina realizadas 

obrigatoriamente na sede da IES e atividades on-line, realizadas por intermédio do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA.  Além das provas presenciais e atividades on-line, também poderão ser 

empregados outros instrumentos avaliativos tais como: frequência às atividades presenciais 

definidas, participação em debates através de Chat, realização das atividades e exercícios contidos 

nos materiais disponibilizados, tempo de uso da plataforma, relatório individual de atividades 

solicitadas, trabalhos em grupo, participação em seminários, interação com tutores, entre outros.  

É importante salientar que o perfil da avaliação deve atender às características de cada 

disciplina do curso, cabendo ao docente, definir os critérios de avaliação, e submeter os mesmos à 

aprovação ao colegiado do curso e descrevê-los no plano de ensino. 

Na prática, a realização da avaliação da aprendizagem ocorre da seguinte forma: 

a) Questões de Múltipla Escolha (ME), realizadas por intermédio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, ao término de cada disciplina, sempre antes da aplicação da Avaliação 

Presencial; 

b) Desafio (DE), realizado por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, ao 

término de cada disciplina, sempre antes da aplicação da Avaliação Presencial; 

c) Prova Presencial (PP), realizada obrigatoriamente na sede da IES; 

d) Outras Atividades (OA) pertinentes ao processo avaliativo a serem definidas pelo professor. 

As avaliações/instrumentos avaliativos são distribuídos da seguinte forma: 

AV INSTRUMENTO PESO NOTA LOCAL DE REALIZAÇÃO 

AV1 

Questões de Múltipla 
Escolha (ME) 

1,5 0 a 10 On-line (AVA) 

Desafio (DE) 1,5 0 a 10 On-line (AVA) 

AV2 
Prova Presencial (PP) 4 0 a 10 Presencial 

Outras Atividades (OA) 3 0 a 10 Presencial/On-line 
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A aprovação por média no semestre exige uma média mínima de 7,0, incluindo o Estágio 

Curricular Supervisionado. A aprovação para os que obtiverem média semestral inferior a 7,0 será 

através da realização de prova final presencial, cuja nota somada à média anterior deverá resultar 

em uma média mínima de 5,0 para aprovação. 

1.3 Metodologia para o Atendimento Educacional Especializado 

A acessibilidade metodológica corresponde a uma das espécies de acessibilidade, 

compreendendo a eliminação de qualquer barreira no que concerne não apenas aos métodos, às 

teorias e às técnicas de ensino/aprendizagem, mas também as que possam existir no setor 

profissional, nas ações culturais, artísticas e culturais, comtemplando também a família. 

Segundo os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior a acessibilidade 

metodológica está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente, ou seja, a 

forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional irá determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.  

A acessibilidade metodológica da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí inclui 

processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar 

a aprendizagem de estudantes com deficiência, como por exemplo: texto impresso e ampliado, 

softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, ferramentas como handtalk, 

DosVox, entre outros recursos.  

Ainda no mesmo documento ressalta-se que a inadequação metodológica é um dos 

principais fatores que podem desfavorecer e até inviabilizar a participação e aprendizagem de 

alunos com necessidades educacionais especiais. A acessibilidade aqui se concretiza na 

diversificação metodológica em razão da necessidade de atendimento especial de algum estudante 

em função de sua situação de deficiência.  

Se faz necessário destacar que a acessibilidade metodológica não se refere apenas a 

estudantes portadores de alguma deficiência, mas estão considerados também aqueles que apenas 

apresentam dificuldades de assimilação dos conteúdos por defasagem de aprendizagens anteriores 

em alguns componentes curriculares, aqueles que tem dificuldades com o uso de recursos de 

tecnologia, dentre outras dificuldades que podem ser apresentadas. Vale lembrar que estas 

orientações se referem para todas as atividades curriculares, não apenas as que se realizam na sala 

de aula.  

Para o atendimento educacional especializado, a IES possui o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Acessibilidade (NAPA), devidamente regulamento, cujo objetivo é prestar 

acompanhamento didático, pedagógico e de acessibilidade aos discentes em conformidade com as 

diversas atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos, contribuindo para a melhoria do processo 
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de ensino e aprendizagem e a interação da formação acadêmica com o mercado de trabalho e a 

realidade social.  

O detalhamento dos objetivos, atribuições e forma de funcionamento do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade da Faculdade Rhema são tratados em um tópico específico 

neste documento. 

1.4 Incorporação de Avanços Tecnológicos e Ações Inovadoras 

A evolução tecnológica aplicada à educação é um fator presente dentro do 

planejamento acadêmico da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Apropriar-se de novas 

tecnologias e agregar valor na oferta de conteúdos e atividades é uma busca constante da IES. As 

ferramentas tecnológicas podem se tornar facilitadoras na relação pedagógica bem como na 

flexibilização da oferta de disciplinas e currículos, que são hoje fatores de diferenciação e 

aproximação do novo contexto educacional. 

O material didático utilizado pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí na modalidade 

EaD oferece um recurso tecnológico e inovador de Realidade Aumentada (RA) como experiência de 

aprendizagem. A Realidade Aumentada (RA) é a integração de informações virtuais a visualizações 

do mundo real, proporcionando um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos 

do mundo real. Dessa forma, o aluno poderá aprimorar o entendimento do conteúdo em questão, 

de forma interativa e inovadora, e, consequentemente, potencializar o aprendizado. 

A IES também coloca à disposição de seus alunos os serviços disponíveis do software 

EDUBOX, utilizado na instituição para a gestão acadêmica. Os alunos têm acesso ao sistema de 

gestão por meio do módulo “Área Do Aluno/Professor”. Neste módulo, eles podem consultar 

horários de aula, boletim de notas e faltas, atividades complementares, planos de ensino, conteúdo 

dos professores, calendário acadêmico, matriz curricular e documentos institucionais como PDI, 

PPC, Regimento Interno. Todos esses acessos estão disponibilizados no site da Instituição na 

Internet. 

A organização do trabalho pedagógico também conta com elementos tecnológicos, seja 

para complementação ou para o enriquecimento dos conteúdos e processo de aprendizagem, 

através do uso do laboratório de informática, de vídeos, aplicativos e demais recursos didáticos 

disponíveis. 

1.5 Interdisciplinaridade 

A aprendizagem interdisciplinar pode ser definida como a que se faz com a participação 

dos conhecimentos de várias disciplinas. Nos cursos de graduação nos quais a organização curricular 

e o trabalho pedagógico integram ensino, iniciação científica e extensão e trabalha nas disciplinas 

com problemas reais da profissão, a interdisciplinaridade é uma decorrência.  
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Através da interdisciplinaridade duas ou mais disciplinas interagem, estabelecendo 

relações entre os conteúdos, com o objetivo de proporcionar um conhecimento mais abrangente e 

contextualizado ao aluno. Nessa concepção, permanecem os interesses próprios de cada disciplina, 

porém buscando soluções dos seus próprios problemas através da articulação com as outras 

disciplinas. 

Ela pode se dar em uma mesma disciplina, entre duas ou mais disciplinas, intracurso ou 

intercursos. Considerando esse princípio, um tema, conceito, ou norma é abordado sob vários 

olhares e análises científicas; a interdisciplinaridade quebra a fragmentação e se abre a 

contribuições de outras áreas do saber, permitindo discussões e reflexões mais produtivas e 

abrangentes. 

A prática interdisciplinar é estimulada pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí por 

meio da inserção, nos projetos pedagógicos dos cursos, do Projeto Integrador, que tem como 

objetivo proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver um trabalho prático de 

resolução de problemas reais, cuja solução demanda a articulação dos conteúdos trabalhados no 

período, permitindo que o aluno confronte os problemas do mundo real da profissão, e, de forma 

colaborativa, busque soluções eficazes, condição esta que induz o contato com conhecimento 

recente e inovador. 

A interdisciplinaridade também ocorre nas semanas acadêmico-culturais, que são 

específicas de cada curso, quando os conteúdos abordados nas disciplinas são tratados em eixos e 

temas diversificados. Os eventos que, por sua vez, envolvem vários cursos da faculdade, como por 

exemplo a Mostra Acadêmico Científica (MAC), na qual os cursos participam, contribuem com a 

disseminação da produção do conhecimento. 

1.6 Atividades Práticas  

No contexto didático-pedagógico dos cursos de graduação, é fundamental o 

estabelecimento de relações teórico-práticas que permitam o desenvolvimento das competências 

necessárias para as áreas de atuação. Nesse sentido, a estruturação curricular dos cursos de 

graduação da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí prevê atividades práticas na integralização 

das cargas horárias de seus cursos, principalmente com o objetivo de inserir a reflexão sobre os 

conceitos teóricos das respectivas disciplinas e sua contribuição ou aplicabilidade na futura 

profissão. 

As atividades previstas no elenco curricular dos cursos, como também aquelas não 

previstas, são entendidas como complemento pedagógico e objetivam, a um só tempo, emprestar 

significância às teorias apreendidas, estimular a não evasão do aluno, permitir que o aluno construa 

seu memorial de estudos, familiarizá-lo com o ambiente e as práticas de sua futura profissão, 

relacioná-lo com autoridades científicas induzindo seu caráter investigativo e facilitar a sua 

empreitada na obtenção de trabalho.  
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O planejamento educacional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí visa oportunizar 

aos alunos a vivência do ambiente de trabalho e aquisição de habilidades básicas para desempenho 

da profissão escolhida com consciência profissional através de uma formação baseada na tríade 

composta pela informação, compreensão e síntese. Para isto, estão previstas práticas pedagógicas 

que favoreçam a compreensão do todo mesmo quando a informação estiver sendo tratada em 

parte. 

Cada projeto de curso de graduação prevê disciplinas, estágios, trabalhos de conclusão 

de curso, projetos integradores e demais atividades, determinando suas cargas horárias 

correspondentes, bem como a carga horária total a ser integralizada. O aluno conclui o curso 

quando tiver sido aprovado e atendido o contido no projeto de seu curso. 

As práticas acadêmicas que incluem visitas técnicas, oficinas pedagógicas, aulas práticas, 

estágios e projetos são atividades acadêmicas monitoradas por professores que acompanham os 

alunos em sua realização, em diferentes disciplinas do currículo dos cursos. Algumas dessas práticas 

já estão incorporadas nos projetos desenvolvidos pelos cursos como as semanas acadêmicas, a 

mostra de projetos integradores, as oficinas de temas diversos, os workshops, além das atividades 

em laboratórios específicos dos cursos. 

As atividades de extensão, por sua vez, referem-se aos aspectos da IES como 

equipamento social relevante, vinculando o trabalho acadêmico com a família, a comunidade e as 

organizações da sociedade civil e incrementando as práticas educacionais, dando, também, 

significância ao conhecimento teórico. As políticas e atividades de extensão desenvolvidas na 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, mecanismo importante de flexibilização do elenco 

curricular, incluem, dentre outras, as atividades complementares, presentes na estrutura curricular 

de todos os cursos de graduação da IES. 

As atividades complementares têm por finalidade propiciar aos alunos a oportunidade 

de realizar, em prolongamento ao currículo pleno, uma trajetória autônoma, com conteúdos que 

lhes permitam enriquecer o propiciado pelo curso através de ações que devem ser desenvolvidas 

ao longo do mesmo, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

graduando, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, 

integralizando o currículo.  

As atividades complementares da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí envolvem 

atividades de ensino e extensão e têm como objetivos: 

I. Integrar teoria e prática por meio de vivência e/ou observação de situações reais; 

II. Propiciar a contemporaneidade do currículo, ensejando o desenvolvimento de temas 

emergentes da área, decorrentes das transformações da sociedade e de seus avanços; 

III. Promover a contextualização do currículo a partir do desenvolvimento de temas regionais e 

locais, julgados significativos para a formação profissional pretendida; 
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IV. Adequar o currículo aos interesses individuais dos discentes; 

V. Possibilitar aos discentes exercitarem o seu livre arbítrio e a sua cidadania, atuando como 

sujeitos ativos, agentes do seu próprio processo histórico, capazes de selecionar os 

conhecimentos mais relevantes para os seus processos de desenvolvimento. 

As mesmas podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive 

no período de férias, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de 

qualquer das atividades de ensino ministrado na IES, que são prioritárias.  

A escolha e a validação das atividades complementares devem objetivar a flexibilização 

curricular, propiciando ao aluno a ampliação epistemológica, a diversificação temática e o 

aprofundamento da relação entre teoria e prática como parte do processo de individualização da 

sua formação acadêmica.  

1.7 Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso  

O estágio supervisionado é entendido pela instituição como a oportunidade do 

graduando em familiarizar-se com a prática de sua futura profissão, de maneira que a prática possa 

dar significância ao aprendizado teórico e vice-versa, ou seja, o estágio é concebido para propiciar 

ao acadêmico a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à área de 

sua formação, permitindo ao mesmo, por meio da vivência prática das atividades relacionadas ao 

campo de atuação profissional, complementar sua formação acadêmica.  

O trabalho de conclusão de curso (TCC) busca integrar o conhecimento e consolidar as 

técnicas de pesquisa, tendo como finalidades o desenvolvimento da capacidade de aplicação dos 

conceitos e teorias de forma integrada por meio da execução de um projeto de pesquisa 

despertando o interesse pela pesquisa como meio para resolução de problemas. 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE VALORIZAÇÃO HUMANA 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí tem o compromisso de contribuir com 

políticas voltadas à valorização da diversidade, do patrimônio e memória cultural, da produção 

artística, do meio ambiente, bem como com ações afirmativas para a defesa e a promoção dos 

direitos humanos e da igualdade étnico-racial.  

Enquanto instituição de ensino, é necessário que destine espaço para reflexão sobre o 

papel do homem em sociedade, bem como promova ações voltadas ao desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional que permita a formação de um aluno ético, responsável, 

comprometido com seu meio, cultura e história, criativo e capaz de lidar com a diversidade. 

Quando se trata do tema diversidade é importante se debruçar sobre as mais variadas 

formas de sua expressão, como a diversidade ambiental, populacional, cultural, ética, religiosa entre 
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outras. Dessa forma, a valorização da diversidade na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí ocorre 

desde a inserção de disciplinas em seus cursos que propiciam tal discussão de forma transversal, 

como por exemplo a disciplina Educação em Humanidades: Direitos Humanos, Etnias e Educação 

Ambiental, como também por meio de eventos, projetos e práticas que abordam o tema, tais como 

as atividades voltadas ao Dia da Consciência Negra, a inclusão do tema nas Semanas Acadêmicas, 

nas Palestras, nos Projetos Integradores, de forma transversal nos cursos ofertados, nos quais há 

também a participação da comunidade. A IES também desenvolve políticas e ações de valorização 

do meio ambiente, como por exemplo o projeto ECOFATEC, relacionado ao descarte de lixo 

eletrônico.  

Em relação à memória cultural e produção artística, são realizadas ações específicas, 

previstas no calendário acadêmico da IES, como a festa junina, a apresentação, em eventos dos 

cursos, de artistas da região, participação em atividades cívicas em parceria com outros agentes 

sociais, bem como o incentivo e divulgação de práticas culturais, sociais, e empreendedoras da 

comunidade acadêmica, conforme registrado nos relatórios de atividades de extensão dos cursos.  

A promoção dos Direitos Humanos ocorre por meio de diretrizes e ações institucionais, 

a qual prevê, em seu Regimento, penalidades para os que cometerem atos de preconceito ou 

discriminação na instituição. O compromisso institucional quanto à garantia dos direitos e 

liberdades básicas também é demonstrado nas ações voltadas à acessibilidade, que incluem as 

adequações com base no Laudo Técnico de Acessibilidade, como instalação de piso tátil, sinalização 

tátil (caracteres em relevo e braile), corrimões adequados e de ferramentas e equipamentos como 

softwares, lupas, teclados em braile, entre outros. A instituição também oferta atendimentos 

individuais e adequação das condições para os alunos com necessidades especiais e com 

dificuldades de aprendizagem por meio do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e de 

Acessibilidade (NAPA). 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí adota ainda como política institucional para 

valorização do meio ambiente e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial a 

inclusão de disciplinas que tratam desses temas no currículo de todos os cursos de graduação, 

conforme consta em seus Projetos Pedagógicos e já mencionados anteriormente. 

As ações mencionadas acima, relacionadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística, do patrimônio cultural ou em defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-raciais, desenvolvidas a partir das políticas 

institucionais, além de serem trabalhadas de forma transversal aos cursos ofertados, seja por meio 

de seus currículos ou pelos eventos e projetos desenvolvidos, também ampliam as competências 

de seus egressos, visto que essas ações estão alinhadas às habilidades e competências do perfil do 

egresso a ser considerado, quando do desenvolvimento dos diferentes projetos pedagógicos, a fim 

de garantir uma visão técnica, científica, estratégica e, em especial, considerando a temática 
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proposta, uma visão cultural, ética, política e econômica, sendo essas dimensões previstas na 

própria missão da instituição. 

Também há uma preocupação da IES quanto à divulgação, para a comunidade, dos 

resultados alcançados em suas ações, visto que, dentre os objetivos de tais ações, está a inserção 

social e regional, de forma a assegurar a relação da instituição com sua comunidade, entendida 

como eixo transversal que permeia todos os seus elementos constitutivos. Assim, a transmissão dos 

resultados ocorre através de publicação no site institucional, em outros meios de divulgação 

utilizados pela IES (mídias sociais, banners, folders, etc), pela participação da própria comunidade 

nos eventos promovidos pela faculdade e seus cursos, e também pela conscientização dos alunos, 

a fim de torná-los replicadores da consciência coletiva preconizada e disseminada na instituição. 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E À 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, a responsabilidade social é entendida como 

obrigação permanente da Instituição em contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental da comunidade na qual ela está inserida, utilizando como instrumentos o ensino, a 

iniciação científica e, principalmente, a extensão.  

A IES possui um Programa de Responsabilidade Social devidamente regulamentado, 

cujos princípios fundamentam-se em ações que ultrapassem a perspectiva assistencialista, 

promovendo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. O respeito às 

diversidades culturais e às demandas de cada sujeito social constituem meios que devem orientar 

a compreensão e o significado de cada ação proposta e executada pelos projetos vinculados ao 

programa. 

Os objetivos do Programa de Responsabilidade Social são: 

I. Contribuir para a formação dos acadêmicos de forma que os mesmos se tornem cientes de 

sua responsabilidade social, em qualquer atividade profissional que estejam inseridos, além 

contribuir para parcerias e melhorias nos projetos desenvolvidos na comunidade; 

II. Difundir a responsabilidade social junto a docentes, discentes e demais colaboradores, e 

também junto à comunidade, e trabalhar de forma transversal responsabilidade social nos 

diversos cursos e disciplinas; 

III. Possibilitar ao acadêmico uma formação humanizada baseada na realidade através da 

atuação voluntária. 

Para a definição dos projetos sociais dever-se-á: 
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I. Priorizar a realização de projetos sociais que tenham um caráter sustentável; ou seja, que 

tenham a perspectiva de longo prazo, especialmente nos resultados que ele pode trazer para 

os diversos atores envolvidos; 

II. Induzir e estimular o desenvolvimento e a autonomia do público-alvo, sendo que a 

intervenção e o apoio da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí devem garantir que a 

comunidade tenha condições de gradualmente promover seu caminho de desenvolvimento; 

III. Respeitar as diversidades culturais, evitando, dessa forma, a oferta de projetos que não 

estejam em consonância com o que deseja o público-alvo; 

IV. Evitar ações pontuais, especialmente de caráter puramente assistencialistas. Em muitos 

momentos essas ações poderão ser executadas, porém, não comporão as estratégicas de 

responsabilidade social adotadas na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Essas ações 

poderão ser realizadas, especialmente com grupos vulneráveis e de necessidade imediata, 

como idosos e crianças em situação de risco e/ou profunda miséria; 

V. Estimular projetos que tragam efetivo retorno para a comunidade e para a Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí, ou seja, resultados concretos obtidos na melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e, para a Faculdade, da garantia de sucesso institucional, visibilidade 

perante a sociedade, órgãos reguladores das políticas de Educação e à sua contribuição 

enquanto instituição cidadã para a sociedade regional; 

VI. Os projetos, preferencialmente, devem contar com a ajuda de entidades e empresas 

parceiras; 

VII. Os projetos devem priorizar o envolvimento conjunto dos diversos cursos da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí. 

Dessa forma, as políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social estão pautadas no entendimento da IES quanto ao seu papel de produzir 

impactos relevantes para a comunidade, por meio da geração de conhecimento social e 

economicamente relevantes, considerando ainda que a formação de seus alunos está pautada na 

ideia de que o ensino não pode estar separado de sua função social, sendo ele o meio para 

desenvolver cidadãos éticos e comprometidos com a melhoria de seu entorno social. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui um calendário anual de eventos 

abertos à comunidade, composto por cursos, palestras e debates que visam o resgate da história, 

da cultura e da arte, a qualificação de setores específicos e o esclarecimento e a discussão 

acadêmica de temas atuais relevantes, bem como Programas de Responsabilidade Social já 

implantados. 

As ações institucionais desenvolvidas pela IES e seus cursos objetivam a melhoria das 

condições de vida da população bem como o desenvolvimento de uma cultura de inclusão e de 
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empreendedorismo, visto que os objetivos e valores da instituição pautam-se nessa temática. 

Outras ações também são desenvolvidas como as Semanas Acadêmicas, Visitas Técnicas, Viagens 

de Estudo, entre outras.  

Os Projetos Integradores desenvolvidos nos cursos da instituição contribuem para a 

promoção de ações exitosas e inovadoras pois através do mesmo ocorre a busca de soluções para 

os problemas identificados junto à comunidade, abrindo diferentes caminhos de participação social. 

Os projetos e ações desenvolvidos são documentados e divulgados pela IES e pelos cursos que os 

coordenam, e eles podem ainda ser consultados a qualquer tempo pela comunidade interna e 

externa.  

3.1 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

Existe na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí uma política afirmativa de relação de 

parceria com a comunidade, instituições e empresas, cujo objetivo principal é viabilizar projetos 

relacionados a cursos de extensão, de pós-graduação e de bolsas de estudo, ou seja, possibilitar o 

desenvolvimento das atividades da IES, bem como projetos de ordem econômica, social, cultural e 

educacional, promovendo a interação entre os diversos setores da sociedade, de modo que se torne 

um importante objeto de transformação e interação social. 

A IES já desenvolveu projetos em parceria com: SESC/SENAI, Prefeitura Municipal de 

Ivaiporã e demais cidades que pertencem ao Vale do Ivaí, Núcleo Regional de Ensino de Ivaiporã, 

Departamento Municipal de Educação de Ivaiporã, SENAR, Sindicato Rural de Ivaiporã, SEBRAE, 

Secretaria de Saúde de Ivaiporã, EMATER, Grupo Gestor do Território do Vale do Ivaí, OAB de 

Ivaiporã. Os projetos são implantados respeitando as políticas institucionais da IES, acompanhados 

pelos responsáveis, documentados através de portfólios e divulgados pelos canais de comunicação 

adotados pela instituição. 

As parcerias da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí com outras instituições são 

firmadas, prioritariamente, por meio de convênios, dentre os quais podemos destacar: 

− 22ª Regional de Saúde 

− Central de Imagem e Diagnóstico Kawano Ltda 

− Centro de Integração de Estudantes (CIN) 

− Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes (CEINEE) 

− Fundação Cândido Garcia 

− Instituto de Saúde Bom Jesus 

− Laboratório Municipal de Ivaiporã 

− Ministério Público do Estado do Paraná 

− Prefeitura do Município de Cândido de Abreu 

− Prefeitura Municipal de Ivaiporã 
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− Secretária de Estado da Administração e da Previdência 

− Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TER-PR) 

− Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda 

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA 

A IES compreende que a educação a distância não se refere a um processo tecnológico, 

e sim, a um processo educativo, no qual, as tecnologias são meios para que ocorra o processo de 

ensino e aprendizagem. A concepção de ensino que sustenta o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) pauta-se no processo de construção e reconstrução do conhecimento. O conhecimento 

enquanto produto de práticas coletivas de ações transformadoras que resultam, cada uma delas, 

em novos conhecimentos. Assim, cada atividade de ensino tem sentido amplo, que transcende a 

necessária formação técnica e de competências. Seu objetivo é contribuir para a formação de um 

cidadão com valores éticos e com competência técnica, para que possa atuar no seu contexto social 

de forma comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e próspera. 

Assim, a partir dessas concepções e elementos elencados, a instituição estabelece as 

seguintes políticas gerais para a educação a distância:  

I. Articulação do ensino numa perspectiva contextualizada e incentivo às atividades de 

investigação e as ações de extensão em diferentes níveis, produzindo conhecimentos 

voltados para a formação de cidadãos aptos à inserção no mercado de trabalho, 

comprometidos com uma sociedade justa e com mudanças sociais para a melhoria da 

qualidade de vida;  

II. Implantação e fortalecimento da Aprendizagem para a Compreensão como proposta 

pedagógica da IES, com princípios metodológicos coerentes com a educação a distância e 

recursos tecnológicos compatíveis com as formas de interação entre estudantes, tutores e 

professores;  

III. Organização, sistematização e compartilhamento da produção de conhecimentos dos 

discentes e docentes por meio da utilização de recursos tecnológicos interativos;  

IV. Estímulo ao relacionamento interpessoal e à comunicação eficaz através do uso de novas 

tecnologias da comunicação e da informação, mídias sociais, dentre outros recursos, 

propiciando o trabalho em grupo e em equipes;  

V. Articulação e integração da Equipe Multidisciplinar com as unidades demais acadêmicas da 

IES;  

VI. Implementação de estratégias permanentes de acompanhamento e avaliação dos cursos e 

das atividades acadêmicas e administrativas, visando ao seu constante aprimoramento;  
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VII. Busca de convênios de cooperação e de parcerias com organizações governamentais, não 

governamentais e privadas para possibilitar que a IES desenvolva e expanda suas atividades. 

VIII. Promoção da qualificação do corpo docente, corpo de tutores e corpo técnico-

administrativo para a atuação com qualidade no ensino superior a distância. 

IX. Preparo dos estudantes para o estudo na modalidade EaD, bem como para o uso das 

tecnologias aplicadas; 

X. Incentivo à formação de grupos de iniciação científica internos na área da EaD, com foco nos 

processos de ensino e aprendizagem e na utilização de tecnologias digitais de comunicação 

e informação. 

5. POLÍTICAS ACADÊMICAS 

As políticas acadêmicas, incorporadas na políticas institucionais da IES, são princípios 

que orientam as decisões e o desencadeamento das ações que são necessárias para que a instituição 

alcance os objetivos educacionais pretendidos em todas as suas esferas de atuação. Definem ainda 

as estratégias de organização interna para o atendimento aos acadêmicos, de valorização dos 

docentes e do pessoal técnico-administrativo e de melhoria das condições de trabalho. 

O delineamento das políticas acadêmicas da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é 

orientado pelos princípios norteadores da instituição, como sua missão, valores, objetivos e metas, 

e está pautado nas políticas institucionais a fim de alcançar a integração entre ensino, iniciação 

científica e extensão em seu fazer acadêmico, pautada das diretrizes sustentadas pelo planejamento 

institucional. 

5.1 Políticas Institucionais de Ensino para a Graduação 

O ensino de graduação configura-se como a principal atividade acadêmica desenvolvida 

na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, que tem como principais políticas relacionadas a ele:  

I. Articulação do ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, em diferentes níveis, 

produzindo o conhecimento para contribuir com as mudanças sociais responsáveis pela 

melhoria da qualidade de vida; 

II. Fomento de práticas de aprendizagem para formação do cidadão comprometido com uma 

sociedade justa; 

III. Implantação de ações comprometidas com a realidade local, ocupando uma posição 

fundamental e estratégica no desenvolvimento socioeconômico de Ivaiporã e região; 

IV. Oferecimento de cursos voltados para o atendimento dos anseios da comunidade na qual a 

Instituição está inserida, dando preferência ao período noturno para atividades de ensino; 
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V. Busca constante do nível máximo de qualidade possível para seus cursos, medido por meio 

de indicadores do MEC como o ENADE e as avaliações in loco de comissões de especialistas 

e por meio de indicadores obtidos através da autoavaliação que atestem a influência e a 

qualidade dos serviços educacionais prestados pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí;  

VI. Revisão periódica dos projetos pedagógicos dos cursos existentes, de maneira que eles 

possam manter-se atualizados e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

buscando a melhoria constante na qualidade da formação dos estudantes e das condições 

de oferta dos cursos;  

VII. Gestão baseada na valorização, na qualificação e na avaliação constante do corpo docente, 

enquanto fator que influencia diretamente na qualidade de suas atividades-fim;  

VIII. Oferecimento e manutenção da infraestrutura necessária ao bom funcionamento dos 

cursos, conforme estabelecido no projeto pedagógico de cada um deles;  

IX. Prioridade para todas as medidas tendentes ao ajustamento ou melhoria dos níveis de 

qualidade do ensino e da aprendizagem;  

X. Valorização das relações interinstitucionais, especialmente com outros centros de ensino, 

empresas, organizações escolares e organismos governamentais, visando ao ajustamento 

constante dos conteúdos curriculares dos cursos e a programação de atividades de ensino 

pós-universitário;  

XI. Avaliação permanente, por meio da autoavaliação institucional, dos projetos pedagógicos 

dos cursos, dos processos de ensino e extensão, da gestão dos recursos patrimoniais, 

técnicos e acadêmicos e da infraestrutura física e tecnológica existentes; 

XII. Atualização constante do acervo da biblioteca de acordo com as necessidades dos cursos; 

XIII. Atualização constante dos recursos, instrumentos e metodologias empregadas nos cursos, 

dentro de suas características próprias; 

XIV. Aprimoramento das ações de nivelamento, especialmente em relação aos conteúdos das 

áreas de língua portuguesa e matemática; 

XV. Aprimoramento das ações que integram as teorias e as práticas profissionais; 

XVI. Incentivo ao uso da biblioteca como meio facilitador de aprendizagem. 

Para atendimento das políticas de ensino descritas acima, as ações acadêmico-

administrativas para os cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí consideram, 

dentre outros aspectos, a atualização curricular, a oferta de componentes curriculares na 

modalidade a distância e a existência de programas de nivelamento transversais a todos os cursos. 

A atualização curricular está prevista nas atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) dos cursos de graduação da IES, cabendo ao mesmo analisar, discutir e sugerir aos respectivos 
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Colegiados de Curso essa atualização, sempre considerando a coerência com a área do curso 

ofertado, através da utilização de conhecimentos e tecnologias que atendam aos campos definidos 

nas diretrizes curriculares de cada curso. A periodicidade máxima para essa atualização prevista no 

Plano de Trabalho do NDE é de 2 (dois) anos. 

As demais atribuições do Núcleo Docente Estruturantes (NDE), conforme descritas em 

seu regulamento, incluem a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e 

fundamentos; o estabelecimento do perfil profissional do egresso do curso; a supervisão das formas 

de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; a promoção da integração 

horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; a 

indicação de formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas; o acompanhamento das atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de 

Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário; a avaliação do acervo da 

bibliografia básica e complementar do curso em termos de adequação em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no Projeto Pedagógico do Curso, bem como quanto à 

compatibilidade em cada bibliografia (básica e complementar) entre o número de vagas autorizadas 

e a quantidade de exemplares por título, além da atualização periódica do projeto do curso, como 

já foi mencionado e a condução dos trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

A monitoria, por sua vez, que também possui regulamento próprio, visa despertar, no 

corpo discente, o interesse pela carreira de magistério, além de colaborar para a integração dos 

corpos discente e docente, colimando os objetivos educacionais preconizados pela IES. Seu acesso 

se dá por meio de seleção em concurso aberto pelo coordenador de curso aos alunos que tenham 

aprovação na disciplina em que pretendem ser monitores e que não tenham ocorrência de 

penalidade disciplinar. A seleção é realizada por comissão composta por três professores, indicados 

pelo coordenador de curso, sendo um deles, necessariamente, o orientador da disciplina objeto do 

concurso sendo considerados como critérios para a seleção a análise do histórico escolar, uma prova 

de conhecimentos específicos e a entrevista e o monitor selecionado exerce suas atividades durante 

o ano/semestre letivo em que foi classificado. 

Ainda considerando as políticas de ensino e as ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação, destaca-se o Programa de Nivelamento Acadêmico da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí, que está regulamentado e se constitui como um dos programas de apoio 

aos discentes mantido pela IES, transversais aos seus cursos, que propicia aos seus alunos o acesso 

ao conhecimento básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos. O programa visa 

contribuir para a superação das lacunas herdadas do ensino nos níveis anteriores e auxiliar os 

discentes a realizar um curso superior de qualidade. 
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Os objetivos do Programa de Nivelamento Acadêmico incluem a revisão dos conteúdos 

básicos nas áreas de Português e Matemática para o entendimento e acompanhamento das 

disciplinas dos cursos de graduação da IES; a redução das deficiências de formação do aluno através 

da atuação de profissionais capacitados e de métodos de ensino e aprendizagem adequados; a 

facilitação e estímulo à vida acadêmica do aluno, visando ampliar sua capacidade de 

aproveitamento nos cursos de graduação. 

A instituição também suscita a mobilidade acadêmica, por meio dos projetos 

pedagógicos dos cursos, que devem contemplar os procedimentos necessários para que ela se 

concretize, com especial destaque aos Projetos Integradores desenvolvidos pelos cursos e às 

parcerias da IES com diversos segmentos da comunidade, conforme descrito anteriormente, 

promovendo, dessa forma, a aproximação dos alunos com experiências oriundas de diferentes 

trajetórias além do desenvolvimento de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras, como 

pode se constatar em projetos já realizados e descritos nos relatórios de cada curso. 

Para atendimento das políticas do ensino a distância, as ações acadêmico-

administrativas adotadas incluem a adoção de um programa de capacitação de EaD para os 

professores e corpo técnico-administrativo da IES; elaboração de material tutorial acerca do 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para alunos e professores; adoção de material didático que 

articule o ensino numa perspectiva contextualizada e de um ambiente virtual de aprendizagem que 

proporcione recursos tecnológicos compatíveis com as formas de interação entre alunos, tutores e 

professores. 

5.2 Políticas Institucionais de Ensino para a Pós-Graduação 

Para a oferta de cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu, a Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí poderá celebrar convênios com instituições públicas e privadas.  

O objetivo principal é proporcionar aos egressos do ensino superior a oportunidade de 

especializar-se numa determinada área do conhecimento, sempre em consonância com os anseios 

e necessidades da comunidade de Ivaiporã e demais regiões.  

Nesse sentido, as principais políticas da Instituição para a pós-graduação são as 

seguintes: 

I. Firmar convênios com instituições de renome nacional que disponibilizem cursos e 

profissionais qualificados; 

II. Desenvolver com os docentes da instituição projetos de cursos de pós-graduação em nível 

de especialização (lato sensu), na modalidade presencial ou à distância, conforme melhor 

adequação; 

III. Pesquisar junto à comunidade a necessidade de novos cursos; 
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IV. Buscar a melhoria de qualidade dos serviços prestados e preparar profissionais qualificados 

para atuar no magistério técnico e superior, atendendo necessidades de formação docente 

da própria Instituição;  

V. Alcançar a qualidade máxima de oferta possível, mesclando os professores da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí de melhor desempenho nas autoavaliações institucionais com 

profissionais renomados de outras instituições, sejam elas educacionais ou não (professores 

visitantes);  

VI. Contribuir para a melhoria técnica, humanística e profissional dos docentes e funcionários 

técnico-administrativos da própria Instituição, tendo em vista a gratuidade dos cursos para 

estes dois grupos de colaboradores. 

5.3 Políticas Institucionais para a Iniciação Científica, Inovação Tecnológica e 

Desenvolvimento Artístico e Cultural 

Na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí as atividades de pesquisa ocorrem por meio 

da iniciação científica, oportunizando a integração das diferentes dimensões do conhecimento, bem 

como o aprendizado da metodologia da pesquisa científica. As atividades de iniciação científica 

podem modificar a vivência pessoal e a consciência social do aluno, visto que suas perspectivas 

individuais assumem um novo sentido devido ao crescimento constante vinculado ao próprio 

trabalho científico, que proporciona uma diversidade de conhecimentos e permite interligar fatos, 

acontecimentos, visões de mundo, contribuindo, dessa forma, para uma formação crítica e 

transformadora. 

As políticas adotadas para a iniciação científica pela IES são: 

I. Integração da iniciação científica às atividades acadêmicas dos cursos, visando a melhoria da 

qualidade da aprendizagem; 

II. Incentivo, por meio da iniciação científica, do diálogo e da reflexão crítica e investigativa 

entre professores e alunos, contribuindo para a formação de recursos humanos em 

pesquisa; 

III. Aperfeiçoamento da investigação de problemas reais vivenciados em instituições sociais 

diversas na busca de respostas e produtos inovadores;  

IV. Divulgação das atividades de iniciação científica através de publicações, encontros e 

congressos; 

V. Estabelecimento de convênios, associações e cooperações com outras instituições, visando 

o avanço científico, tecnológico e artístico-cultural.  

Para a concretização das políticas institucionais de iniciação científica em seus cursos de 

graduação, a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica é ofertada a fim de iniciar o aluno em 
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seu contexto. O trabalho de conclusão de curso também se apresenta como forma de inserir os 

alunos na iniciação científica onde não apenas seu desenvolvimento é instigado nos projetos 

pedagógicos dos cursos, como também sua divulgação, por meio do repositório acadêmico 

disponível no site da IES. A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui o seu Programa de 

Iniciação Científica, que está devidamente regulamentado. 

Os projetos de extensão desenvolvidos também são ações acadêmico-administrativas 

voltadas à iniciação científica, pois eles não só se articulam com o ensino, por meio das disciplinas 

dos cursos, como também com a iniciação científica, onde os alunos realizam o levantamento de 

dados referentes às suas temáticas, por meio de entrevistas, questionários, formulários e, suas 

análises perpassam pelo viés do pesquisador, além de servirem como subsídios para a execução de 

ações, em seus projetos, contemplando a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e 

cultural como pode ser comprovados nos relatórios e dossiês das atividades dos cursos e da IES.  

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí entende que, ao se considerar que a 

tecnologia tem grande influência na sociedade, a inovação tecnológica é necessária, e sua 

incorporação aos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio de dispositivos de tecnologia 

de informação e comunicação (TICs) em diversas instâncias do fazer pedagógico, incluindo o ensino, 

a iniciação científica e a extensão, atendendo às políticas institucionais que visam a articulação entre 

eles. Dessa forma, os recursos metodológicos e tecnológicos incorporados ao longo do processo 

educativo se dá por meio de ferramentas que facilitam as experiências de aprendizagem 

gamificadas, imersivas e colaborativas. 

O desenvolvimento artístico e cultural é concebido por meio das políticas de valorização 

humana, conforme apresentado em um tópico específico neste documento, que explicita o 

compromisso da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí em contribuir com as políticas voltadas à 

valorização da diversidade, do patrimônio e memória cultural, da produção artística, do meio 

ambiente, bem como com ações afirmativas para a defesa e a promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial.  

5.4 Políticas Institucionais para a Extensão 

Não estaria completo o ciclo contextual da instituição se houvesse apenas a disciplina, 

ou o conjunto delas, consignada num currículo admitido como contextualizado. Deve haver também 

uma prática de interferência real de alunos e professores no contexto social onde se insere a IES.  

Na definição da concepção metodológica de um curso há de se ter presente a 

necessidade de aproximação dos objetivos e dos conteúdos com o contexto de inserção social e 

regional, como uma das formas de assegurar a relação do curso com a comunidade, entendida como 

eixo transversal que permeia todos os seus elementos constitutivos. Deve haver, portanto, uma 

política permanente de relações da escola com a comunidade, com vistas a oportunizar o 
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desenvolvimento do aluno nas práticas de inserção social, a familiarizá-lo com a realidade 

circundante, a sensibilizá-lo para as práticas coletivas. 

Na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, a extensão é entendida como um conjunto 

de ações processuais contínuas que estabeleçam relação dialógica com a sociedade civil, de caráter 

educativo, social, cultural, científico e tecnológico, tendo como eixo seus docentes, discentes e 

comunidade interna e externa. 

 As políticas para a extensão se coadunam com as políticas institucionais e refletem as 

premissas que norteiam a instituição, como sua missão, valores, objetivos e metas, além de 

ocuparem um lugar de diálogo de saberes acadêmicos, transformando o conhecimento em bem 

social. 

O relacionamento da instituição com a comunidade na qual ela está inserida se dá por 

meio de uma política de promoção de eventos, cursos e programas nos quais podem participar tanto 

a comunidade interna (alunos, professores, coordenadores e funcionários técnico-administrativos) 

quanto a comunidade externa à mesma.  

As atividades de extensão se orientam pelo Regulamento das Atividades de Extensão e 

considera os termos da Resolução CNE/CNS no 7, de 18 de dezembro de 2018 que estabelece as 

diretrizes para a extensão na educação superior brasileira.  A extensão da instituição também é 

desenvolvida considerando as premissas de responsabilidade social elencadas pela IES em seu 

Programa de Responsabilidade Social. 

Dessa forma, a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possibilita ao seu aluno a 

participação em atividades de extensão por meio de sua política institucional de extensão, 

estabelecendo seu funcionamento e aproveitamento em regulamentos próprios, fomentando 

atividades e ações junto à sociedade de modo multidisciplinar, objetivando o desenvolvimento de 

competências atitudinais, articulando-as com as competências profissionais necessárias para sua 

futura profissão, apresentadas no perfil profissional do egresso. 

Nesse sentido, a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí adota como políticas de 

extensão e de relacionamento com a comunidade:  

I. Valorização da qualidade no desenvolvimento das ações extensão com ênfase na ética e no 

compromisso social; 

II. Atuação da IES em ações que promovam o desenvolvimento social, cultural, científico e 

tecnológico; 

III. Respeito à pluralidade e diversidade de ideias, fundamentais para a crítica e busca de novos 

conhecimentos; 

IV. Defesa do diálogo, criando condições para um ambiente que estimule a aplicação do 

conhecimento e da experiência, e que estimule a criatividade, a convivência e a cooperação; 
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V. Valorização do potencial humano, com seu aperfeiçoamento contínuo, para atender às 

exigências dos avanços científicos e tecnológicos; 

VI. Consolidação dos programas de extensão como processo acadêmico indispensável para a 

formação do aluno; 

VII. Desenvolvimento de projetos de extensão voltados ao atendimento das demandas da 

comunidade local e regional; 

VIII. Implantação de cursos de extensão nas áreas de atuação da faculdade, oferecidos dentro e 

fora das dependências da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, a partir de uma proposta 

básica inicial, conforme as necessidades de pessoas físicas e jurídicas interessadas;  

IX. Organização de ciclo de palestras com foco em problemas sociais contemporâneos;  

X. Apoio a atividades voltadas à produção e preservação cultural e artística relevantes para o 

desenvolvimento local e regional; 

XI. Estabelecimento de parcerias com outras instituições e entidades, públicas ou privadas, para 

o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento da comunidade; 

XII. Organização de visitas técnicas para consolidação do conteúdo teórico com prática aplicada 

por pessoas físicas e jurídicas. 

A extensão é concebida pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí como meio de 

prover a articulação do ensino e da iniciação científica com sua comunidade por meio de ações 

voltadas à busca de transformação social em seus processos acadêmico, social, científico e cultural, 

fortalecendo, dessa forma, a interação entre a IES e a sociedade. 

As ações acadêmico-administrativas para a extensão se dão através das parcerias 

firmadas com diversas instituições e entidades, conforme mencionado anteriormente, e a realização 

de projetos em conjunto com as mesmas; da implantação dos processos de acompanhamento de e 

avaliação das atividades de extensão; do estabelecimento das atividades de extensão em calendário 

acadêmico; da reestruturação dos relatório dos projetos de extensão realizados pelos cursos; 

melhorias nos canais de comunicação interna e externa para a divulgação das atividades de 

extensão desenvolvidas; da modernização no processo de inscrição para participação de eventos. 

5.5 Políticas Institucionais para a Produção Acadêmica Docente 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui um Plano de Capacitação Docente 

devidamente regulamentado, o qual prevê ações afirmativas de incentivo às atividades de 

formação, produção, capacitação e aprimoramento de seus docentes. O objetivo do referido plano 

é proporcionar aos docentes da IES a oportunidade de atualização frente às novas demandas 

educacionais, bem como de adequar-se à dinâmica de mudanças da sociedade e seu reflexo no 

processo ensino-aprendizagem que conduza à melhoria da qualidade do ensino. 
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Além do Programa de Capacitação Docente, o Plano de Carreira Docente também 

contempla o incentivo dos docentes a participarem de congressos e outras reuniões de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionadas com a sua atividade docente; exercerem, 

temporariamente, atividades de ensino e pesquisa em outras Instituições, desde que não haja 

vínculo empregatício com as mesmas; cooperarem em programas de assistência técnica, etc. O 

Plano de Carreira Docente também estabelece, dentre outros aspectos relacionados ao mérito 

acadêmico, a produção científica de seus docentes, que são estimulados a submeter à publicação 

os resultados dos projetos desenvolvidos por eles nos cursos de graduação da IES.  

Ademais, a instituição possui sua Revista Eletrônica, que objetiva difundir os trabalhos 

acadêmicos e científicos desenvolvidos pelos seus professores e alunos bem como demais membros 

da comunidade que possam vir a contribuir com a disseminação do conhecimento.  

4.6 Políticas Institucionais de Acompanhamento de Egressos  

Com a finalidade de conhecer a vida profissional e educacional dos seus egressos, a 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí busca restabelecer e manter o relacionamento com seus 

ex-alunos, de graduação e pós-graduação, por diferentes meios de comunicação, tais como mídias 

sociais. 

Para isso a IES possui um Programa de Acompanhamento de Egressos cujo objetivo 

principal é acompanhar os alunos formados pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí a fim de 

lhes oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e formação permanente, além de 

oportunizar sua inserção na comunidade e no mercado de trabalho. 

O programa busca estabelecer uma troca de informações entre IES e egresso, de forma 

que aquela é beneficiada com informações acerca dos interesses educacionais, científicos e 

profissionais dos ex-alunos, sua atuação no mercado, a importância de sua formação no contexto 

de sua profissão, entre outros assuntos. Em contrapartida, este tem acesso livre às informações 

acerca de oportunidades de formação continuada e eventuais benefícios em cursos, palestras e 

inscrições em eventos organizados pela IES ou suas parceiras, além de participação em eventos 

como ouvinte e como profissional, participação em processos de seleção para o corpo técnico-

administrativo ou docente da IES, entre outros temas que a IES venha a desenvolver e divulgar.  

Um dos mecanismos de acompanhamento de seus egressos é por meio do site da 

instituição, que possui uma área específica para egresso, onde ele pode atualizar seu cadastro, 

sendo assim possível manter contato com ele para divulgação de cursos, projetos, programas e 

demais ações institucionais abertas para participação, e para acompanhar aspectos relacionados à 

inserção profissional ou mesmo continuidade na sua vida acadêmica. 

Dessa forma, é possível à instituição avaliar os resultados de seus cursos e analisar o seu 

grau de intervenção em aspectos sociais e profissionais, pois é necessário que haja correspondência 
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entre a utilidade prática dos conhecimentos promovidos nos cursos e os desafios da sociedade e do 

mercado de trabalho. 

5.7 Políticas Institucionais de Comunicação Externa e Interna 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui um Programa de Comunicação Interna 

e Externa cujo objetivo principal é estabelecer uma política de implementação da mesma através 

de estratégias e ações desenvolvidas para a difusão da imagem da instituição, da sistematização de 

fluxos de informações no âmbito da faculdade, do enfoque na qualidade da informação e do acesso 

às informação entre os diversos setores da IES. 

Este programa está voltado a fundamentar os processos de comunicação da instituição, 

considerando a necessidade de sistematizar as ações gerais voltadas para a interação da IES com 

seu público interno e externo, valorizando a relação de confiança e transparência com eles. Além 

disso, uma comunicação consistente exercida de forma ampla, profissional e criativa pode gerar 

resultados que servirão como base para o aprimoramento das ações da instituição. 

A IES utiliza diversos canais de comunicação e sistemas de informação para a interação 

externa. A internet é, inegavelmente, um dos instrumentos mais utilizados para comunicação 

atualmente. A IES possui um site que é constantemente atualizado com as informações sobre seus 

cursos, programação dos eventos de extensão, atividades, notícias de interesse de sua comunidade 

acadêmica, fotos, serviços, etc. No site da instituição também estão os relatórios da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), onde é possível verificar os resultados da avaliação. 

A faculdade também se comunica através de redes sociais, com o objetivo de reforçar a 

visibilidade de sua imagem institucional, através da diversificação de mídias, ampliando, dessa 

forma, a divulgação de eventos, ações e demais atividades realizadas pela IES. 

A comunicação da IES com a comunidade interna é fundamental, pois através da mesma 

é possível estabelecer um relacionamento transparente entre a instituição e as pessoas que a 

integram. Os parâmetros norteadores do processo de comunicação interna são a ética, a 

transparência e a imparcialidade, cujo objetivo principal é a melhoria da qualidade institucional. 

A IES possui canais diversificados, impressos e virtuais, favorecendo o acesso por todos 

os segmentos da comunidade interna. 

Os canais impressos são utilizados através de murais nos espaços comuns e nas salas de 

aula onde são divulgadas informações acadêmicas como calendário letivo, horários de aulas e 

provas, comunicados de interesse dos alunos, oportunidades de estágios, etc. 

A IES também utiliza de e-mails, aplicativos multiplataforma de mensagens instantânea, 

além de seu sistema acadêmico onde alunos, professores e funcionários acessam informações 

pertinentes aos seus interesses através de um login e senha individual.  



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     81 

 

Outro canal de comunicação se dá por meio de reuniões de integração, avaliação, 

análise e feedback entre os agentes que compõem a comunidade interna, sendo fundamental as 

informações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para a aperfeiçoar os processos da gestão 

institucional. 

5.7.1 Ouvidoria 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui o serviço de Ouvidoria, que se constitui 

num espaço de comunicação entre a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias 

administrativas da Faculdade, e possui, como objetivo, assegurar a participação da comunidade na 

Instituição, para promover a melhoria das atividades desenvolvidas e reunir informações sobre 

diversos aspectos da IES, com o fim de contribuir para a gestão institucional. 

Através da ouvidoria é possível otimizar os processos de comunicação da IES, bem como 

aperfeiçoar os mecanismos de eficiência e transparência dos serviços prestados. O serviço de 

ouvidoria possui regulamento próprio, onde consta as seguintes atribuições: 

− Receber demandas (reclamações, sugestões, consultas ou elogios) provenientes tanto de 

pessoas da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa; 

− Encaminhar as demandas aos setores envolvidos para que possam tomar as devidas 

providências; 

− Transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do recebimento 

da resposta do reclamado, as posições dos setores envolvidos; 

− Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos 

usuários; 

− Sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da Instituição. 

5.8 Políticas Institucionais de Atendimento aos Discentes 

As políticas de atendimento aos discentes da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

visam possibilitar ao discente ingressar no ensino superior e viabilizar sua permanência na 

instituição, amparando-o para que seu aproveitamento no curso e nas demais atividades realizadas 

ocorra de forma integral, estimulando seu aprendizado e sua formação acadêmica. 

Para que essas políticas se concretizem de forma vinculada aos pilares institucionais é 

necessário compreender o aluno em seus aspectos social, econômico, profissional, intelectual e 

emocional para então articulá-las à missão, valores, objetivos e metas institucionais.  
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Dessa forma, as políticas da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí para atendimentos 

aos discentes contempla um conjunto de ações como programas de acolhimento e permanência, 

de acessibilidade, de nivelamento, de monitoria, intermediação e acompanhamento de estágios não 

obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, concessão de auxílio financeiro por meio de 

bolsas, além da inclusão social, com vistas a garantir a igualdade de oportunidades. Também é 

oportuno destacar que o corpo discente tem representação nos órgãos colegiados, como o 

Conselho Superior (CONSUP) e os Colegiados de Curso conforme previsto no Regimento da IES. 

5.8.1 Acolhimento e Permanência 

O acolhimento dos novos alunos ocorre por meio de ações junto aos calouros, que 

incluem a recepção pelo coordenador do curso e direção acadêmica, visitas guiadas às instalações, 

disponibilização do manual do aluno, aulas inaugurais e momentos de confraternização entre 

ingressantes e veteranos, onde o objetivo é a promoção do acesso, da inclusão, da adaptação e da 

permanência dos discentes. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí também se dedica à permanência de seus 

alunos, visando o desenvolvimento de ações para a redução da evasão e o sucesso acadêmico. Para 

isso conta com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade (NAPA), o Programa de 

Nivelamento, a Monitoria, o Programa de Concessão de Bolsas e a intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados. 

5.8.2 Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPA) 

A IES possui o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPA), 

devidamente regulamentado, que tem como objetivo prestar acompanhamento didático, 

pedagógico e de acessibilidade aos discentes em conformidade com as diversas atividades 

desenvolvidas no âmbito dos cursos, contribuindo para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e a interação da formação acadêmica com o mercado de trabalho e a realidade social.  

São atribuições do NAPA: 

− Atender aos discentes nas suas necessidades relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem e/ou de acessibilidade; 

− Propor ações que contribuam para a melhoria na qualidade de ensino, para a 

democratização das relações institucionais, para a socialização do conhecimento e para a 

adequação da acessibilidade; 

− Orientar e estimular a participação de discentes em grupos de estudos, iniciação científica, 

eventos, comissões e/ou projetos que envolvam diretamente o trabalho pedagógico; 

− Desenvolver, junto às coordenações de curso, atividades de nivelamento de alunos; 
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− Prestar acompanhamento psicopedagógico e psicossocial aos discentes por meio de 

programas de apoio e suporte à aprendizagem; 

− Desenvolver ações de acompanhamento do egresso e de sua empregabilidade, fortalecendo 

a ponte entre a IES e o mercado de trabalho; 

− Orientar atividades acadêmicas aos discentes decorrentes do desenvolvimento das 

disciplinas; 

− Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a finalidade de integrar 

ações; 

− Analisar semestralmente os resultados da avaliação institucional promovido pela CPA 

detectando necessidades de apoio aos discentes; 

− Analisar bimestralmente os dados estatísticos referentes ao rendimento escolar dos alunos 

nas disciplinas, buscando detectar focos de retenção, tendo em vista ações de reforço; 

− Analisar semestralmente os dados referentes à movimentação escolar do alunado dos 

cursos; 

− Encaminhar os discentes a outros setores competentes mediante suas necessidades. 

As atividades do NAPA incluem atendimentos individuais, adequação das condições, 

para os alunos com necessidades especiais, dos espaços, mobiliários, sistemas e meios de 

comunicação e informação, desenvolvimento de oficinas temáticas, palestras e atividades culturais 

visando a promoção da informação e reflexão sobre temas relacionados à melhoria da qualidade de 

vida e do processo de ensino e aprendizagem. 

Para os alunos do EaD há um canal de comunicação individualizado com o NAPA no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde eles podem agendar atendimento, solicitar 

orientações e/ou adequações referentes ao material ou qualquer outra necessidade relacionada ao 

processo de ensino e aprendizagem e/ou acessibilidade. 

5.8.3 Programa de Nivelamento Acadêmico 

O Programa de Nivelamento Acadêmico é um dos programas de apoio aos discentes 

mantido pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí que propicia ao aluno da instituição o acesso 

ao conhecimento básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos. Visa contribuir para a 

superação das lacunas herdadas do ensino nos níveis anteriores e auxilia os discentes a realizar um 

curso superior de qualidade. 

Seus objetivos são revisar conteúdos básicos imprescindíveis para o entendimento e 

acompanhamento das disciplinas do curso, reduzir as deficiências de formação do aluno através da 

atuação de profissionais capacitados e de métodos de ensino-aprendizagem adequados e facilitar e 
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estimular a vida acadêmica do aluno, visando ampliar sua capacidade de aproveitamento nos cursos 

de graduação. Os cursos são ofertados gratuitamente aos alunos ingressantes, nas áreas de 

Português e Matemática, nos dois períodos do primeiro ano do curso, embora possa ser oferecido 

para alunos de outros períodos, e são realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

As turmas de nivelamento são compostas de forma a permitir que o aluno possa 

frequentar todas as atividades ofertadas pelo programa, podendo, inclusive, ser ofertadas 

atividades de nivelamento em outras disciplinas que fazem parte das matrizes curriculares dos 

cursos de graduação da IES. 

Como incentivo à participação dos discentes no programa, a IES oferece um certificado 

de participação aos alunos que obtiverem no mínimo setenta e cinco por cento de participação, 

cujas horas podem ser contabilizadas como Atividades Complementares. 

A instituição também oferta disciplinas em caráter de dependência, a fim de que os 

acadêmicos que tenham reprovado em alguma disciplina possam cursá-la novamente, quando de 

sua oferta no período regular, ou mesmo durante as férias escolares, de modo a evitar que haja 

acúmulo de reprovações e, consequentemente, retenções.  

Além disso, os coordenadores atuam, juntamente com os professores e o NAPA, já 

descrito anteriormente, no acompanhamento do desempenho de acadêmicos, de modo a 

identificar eventuais deficiências já no início dos períodos letivos. Identificadas as deficiências, os 

coordenadores e professores traçam, em conjunto com o acadêmico, estratégias de compensação, 

a fim de se tentar evitar um baixo desempenho na disciplina. 

5.8.4 Monitoria 

A monitoria, por sua vez, que também possui regulamento próprio, visa despertar no 

corpo discente, o interesse pela carreira de magistério, além de colaborar para a integração dos 

corpos discente e docente, colimando os objetivos educacionais preconizados pela IES.  

Seu acesso se dá por meio de seleção em concurso aberto pelo coordenador de curso 

aos alunos que tenham aprovação na disciplina em que pretendem ser monitores e que não tenham 

ocorrência de penalidade disciplinar. A seleção é realizada por comissão composta por três 

professores, indicados pelo coordenador de curso, sendo um deles, necessariamente, o orientador 

da disciplina objeto do concurso sendo considerados como critérios para a seleção a análise do 

histórico escolar, uma prova de conhecimentos específicos e a entrevista e o monitor selecionado 

exerce suas atividades durante o ano/semestre letivo em que foi classificado. 

5.8.5 Programa de Concessão de Bolsas 

As políticas de concessão de bolsas da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí buscam 

favorecer a inclusão social em Ivaiporã e região e a disseminação de sua filosofia educacional, 
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contribuindo assim, para o desenvolvimento local. Têm como objetivos reduzir as desigualdades 

sociais regionais, facilitando o acesso ao ensino superior de qualidade, bem como contribuir com os 

órgãos governamentais na formação de alunos que comprovem dificuldades financeiras. 

As modalidades para fins de distribuição de bolsas podem incluir: bolsa de apoio social, 

convênios realizados com as prefeituras dos municípios da região, bolsa benefício concedida a 

funcionários da IES e também para portador de diploma 

Além das modalidades acima mencionadas a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

participa do Programa Universidade para Todos - PROUNI, viabilizando um mecanismo de inserção 

e manutenção de alunos de baixa renda sem diploma de nível superior. O Programa Universidade 

para Todos foi criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 

de 2005. O Programa tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais 

aos estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns 

tributos àquelas que aderirem ao programa. 

A IES também possui financiamento próprio, por meio do parcelamento estudantil 

próprio da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, observando critérios socioeconômicos a fim de 

viabilizar o ingresso do aluno no ensino superior.  

5.8.6 Acompanhamento de Estágio Extracurricular 

Outra ação de atendimento aos discentes e estímulo à permanência se dá através da 

intermediação e acompanhamento de estágio não obrigatórios remunerados. Para tanto a IES tem 

convênios celebrados com o Centro de Integração de Estudantes (CIN) e o Centro de Integração 

Nacional de Estágios para Estudantes (CEINEE), ambos com objetivo de desenvolver programas de 

estágio, considerando as atividades voltadas à promoção da integração no mundo do trabalho e de 

qualificação na formação para o trabalho.  

5.8.7 Formas de Acesso 

O ingresso na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é disciplinado pela Constituição 

Federal, pelos Pareceres CNE/CP nº 95/98 e, sobretudo, pelo que determina a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 44, inciso II: 

Art. 44 A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 

programas: [...] 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino 

Médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo.  
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Desse modo, os alunos podem ingressar nos cursos de Graduação da IES por meio das 

seguintes formas: 

I. Concurso vestibular: visando selecionar candidatos semestralmente, a Faculdade Rhema 

oferece concursos vestibulares, que buscam mensurar no candidato o domínio de suas 

competências e habilidades. As condições para submissão aos exames de seleção são que os 

candidatos tenham concluído o ensino médio ou equivalente, ou que estejam em processo 

de conclusão até o início das atividades letivas. 

II. Transferência externa (voluntária ou ex-officio): indicada para alunos regularmente 

matriculados, ou com matrícula trancada em outra IES, cujo curso seja devidamente 

autorizado ou reconhecido pelo MEC. Os alunos podem solicitar transferência externa, em 

um processo que está condicionado à existência de vagas no curso pretendido. Caso o 

número de candidatos seja superior ao número de vagas, o candidato será submetido a um 

processo seletivo específico. A transferência ex-officio, por sua vez, é obrigatória, 

independentemente da existência de vaga, e aplicável a servidores públicos federais 

removidos ou a seus dependentes;  

III. Reaproveitamento de curso: esta é uma forma de ingresso em que o candidato portador de 

diploma de nível superior, devidamente reconhecido, solicita isenção do vestibular para 

ocupar uma vaga nos cursos da IES.  Este processo está condicionado à existência de vaga 

no curso pretendido. Caso o número de vagas seja inferior ao número de candidatos, será 

realizado um processo seletivo específico; 

IV. ProUni: por meio do Programa Universidade Para Todos (ProUni), do Governo Federal, é 

possível o ingresso de alunos de baixa renda em instituições particulares credenciadas pelo 

Ministério da Educação com bolsas integrais ou parciais. 

Na pós-graduação lato sensu, pode matricular-se o candidato que possua diploma ou 

certificado de conclusão de curso de nível superior e nos cursos de extensão, podem participar tanto 

alunos regulares quanto pessoas que não são estudantes da Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí. Neste caso, os critérios e condições para o ingresso são estabelecidos para cada curso em 

particular e divulgados pela Instituição na internet. 

5.8.8 Organização Estudantil  

A estrutura física da instituição possui um espaço para convivência dos acadêmicos 

entre si e com os professores, a fim de facilitar a interação desses agentes envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem. 

A faculdade oferta, ainda, espaço virtual nas redes sociais para participação e interação 

de seus alunos e professores, promovendo espaços para discussão de ideias, apresentação de 

trabalhos científicos e culturais. 
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5.8.9 Políticas Institucionais para Produção Discente e Participação em Eventos 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí adota como política institucional a realização 

contínua e permanente de atividades de ensino e extensão voltados para seus discentes a fim de 

estimulá-los à participação das mesmas. Dentre as atividades promovidas pode-se destacar a 

participação dos discentes em: 

− Semanas Acadêmicas; 

− Projetos de Extensão; 

− Viagens de Estudo; 

− Visitas Técnicas; 

− Palestras com profissionais de diversas áreas. 

A IES disponibiliza os recursos financeiros necessários para a realização desses eventos 

bem como o apoio logístico para a sua organização. Também há o incentivo da produção acadêmica 

de seus discentes quando do desenvolvimento dos diversos projetos mencionados anteriormente, 

sendo disponibilizado no site da instituição, um repositório acadêmico a fim de estimular a 

publicação da produção de seus discentes além da Revista Eletrônica da instituição. 

A IES também realiza, anualmente, a Mostra de Atividades Científicas, denominada 

MAC, evento em formato presencial e virtual, no qual docentes e alunos podem se inscrever para 

apresentação de trabalhos, palestras e minicursos. Todos os trabalhos aprovados e apresentados 

no evento são publicados em anais.  

6. POLÍTICAS DE GESTÃO  

6.1 Políticas Institucionais para o Corpo Docente 

6.1.1 Requisitos de Titulação e Experiência Profissional 

O requisito mínimo para ingresso no corpo docente da Faculdade de Tecnologia do Vale 

do Ivaí é que o candidato seja portador de titulação de especialista com, no mínimo, 360 (trezentos 

e sessenta) horas, e que atenda à Resolução CNE/CES no 01, de 06 de abril de 2018. Com essa 

titulação o professor ingressará no quadro na qualidade de professor assistente. 

Sendo portador do título de mestre o professor ingressará no quadro na qualidade de 

professor adjunto e, sendo doutor, ingressará no corpo docente na qualidade de professor titular. 

Os docentes também podem atuar na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí como 

Professores Visitantes, contratados para desenvolvimento de pesquisas/iniciação científica, para 

atuarem em disciplinas específicas de programas de pós-graduação ou para atuarem em programas 
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especiais de extensão, independente da titulação. Os Professores Colaboradores e os Professores 

Visitantes são contratados na condição de temporários, nos termos das normas específicas 

propostas pela Entidade Mantenedora e aprovadas pelo CONSUP, por um período não superior a 

02 (dois) anos.  

Os professores denominados colaboradores são aqueles contratados temporariamente 

para suprir eventuais faltas de professores do quadro regular. 

6.1.2 Critérios de Seleção e Contratação 

A admissão do professor no Quadro de Carreira do Magistério Superior da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí é feita pela Entidade Mantenedora, nos termos da legislação em vigor, a 

partir de proposta definida no Processo de Recrutamento e Seleção de Professores. 

De acordo com o Processo de Recrutamento e Seleção de Professores, a seleção do 

docente é feita por meio de análise curricular, prova didática e entrevista perante uma banca 

examinadora. Os professores com comprovada experiência profissional no Magistério da Educação 

Superior poderão ser admitidos sem a necessidade de se submeterem à seleção descrita 

anteriormente. 

6.1.3 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Corpo Docente 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, com o intuito de aperfeiçoar as competências 

e habilidades de seu corpo docente, por meio do aprofundamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais, possui o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento do Trabalho 

Docente, em consonância com o Plano de Carreira Docente, que tem como objetivo proporcionar 

aos seus professores a oportunidade de atualização frente às novas demandas educacionais, bem 

como adequar-se à dinâmica de mudanças da sociedade e seu reflexo no processo educacional que 

conduza à melhoria da qualidade de ensino. 

O programa está fundamentado em ações como realização de cursos, palestras e 

seminários que abordem temas relacionados à prática docente e das áreas específicas dos cursos 

de graduação; apoio financeiro (inscrição, viagem, alimentação, etc.) para a apresentação de 

trabalhos científicos em eventos acadêmicos; oferecimento regular de cursos de capacitação na 

própria Instituição, caso seja detectada, por coordenadores e diretores, alguma necessidade 

específica do corpo docente; dispensa de ponto no caso de participação dos docentes em 

congressos científicos voltados para a área de atuação do professor na IES (ou relacionados com o 

seu curso de pós-graduação stricto sensu); garantia de gratuidade em qualquer evento ou curso de 

iniciativa da Instituição, como congressos, semanas pedagógicas, cursos de extensão, cursos de pós-

graduação e outros. 
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A IES também possui um Programa de Formação Continuada Corporativa (PROFATEC) 

que tem como finalidade principal oferecer atividades formativas que contribuam para a excelência 

acadêmica e desempenho dos profissionais da instituição, colaborando para a melhoria do 

desempenho individual de seu corpo docente e corpo técnico-administrativo. 

Por meio do programa busca-se atender alguns princípios relevantes para a instituição 

relacionados ao alinhamento, organização, inovação, articulação entre teoria e prática e 

desenvolvimento permanente de seu pessoal. 

Nessa perspectiva, as principais áreas de formação no âmbito do PROFATEC incluem 

minicursos, palestras, cursos com vídeos formativos sobre: histórico da IES, Gestão por Resultados, 

Escola do futuro, Metodologias Ativas, Projeto Integrador, Oratória, Liderança e Gestão de conflitos, 

Lei Geral de Proteção de Dados, Mindset, Atendimento ao Cliente, sugestões de livros para leitura, 

etc. 

Outras ações, como bolsas integrais ou parciais para os docentes matriculados em 

cursos de pós-graduação, apoio para participação em eventos científicos entre outras, são 

analisadas pela Mantenedora caso a caso, mediante apresentação de projeto por parte docente 

interessado 

6.1.4 Regime de Trabalho e Procedimentos de Substituição Eventual de Professores 

O corpo docente integrante do Plano de Carreira do Magistério Superior da Faculdade 

de Tecnologia do Vale do Ivaí está sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho:  

a) Regime de Tempo Integral (RTI): para aqueles docentes que cumprirem quarenta (40) 

horas semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado o tempo de pelo menos vinte (20) horas 

semanais destinadas a estudos, iniciação científica, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos;  

b) Regime de Tempo Parcial (RTP): para aqueles docentes que cumprirem doze (12) ou 

mais horas semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos;  

c) Horista (RTH): para aqueles docentes que desenvolvem atividades na área do ensino, 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que 

não se enquadrem nos outros regimes de trabalho definidos anteriormente, podendo também 

desenvolver atividades de estudos e de orientação de alunos na disciplina ministrada; 

A distribuição do número de horas semanais destinadas ao ensino, à iniciação científica, 

à extensão e à administração acadêmica é definida periodicamente pela Direção da Instituição, 

ouvidas as Coordenações dos Cursos.  
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No caso da necessidade de substituição eventual de um professor, é convidado para 

assumir temporariamente a disciplina um docente já contratado da Instituição, com qualificações 

acadêmica e profissional semelhantes à do professor afastado. Caso não haja no Quadro de Carreira 

Docente um professor com a qualificação mínima exigida, é realizado um processo de seleção para 

contratação de um novo docente. 

6.1.5 Cronograma de Expansão do Corpo Docente  

A expansão do corpo docente se dá a cada semestre letivo, de acordo com as demandas 

específicas de cada curso, de modo que haja número adequado de professores em relação às vagas 

ofertadas nos vestibulares realizados. 

Demais disso, a expansão do corpo docente observa a necessidade de diversificação dos 

ramos de conhecimento, a fim de que a qualidade do processo de ensino e aprendizagem seja 

implantada de forma eficiente e completa. 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE - TITULAÇÃO 

Titulação 2022 2023 2024 2025 2026 

Especialização 20 20 18 16 15 

Mestrado 40 55 62 70 75 

Doutorado 2 4 6 8 10 

Total 62 79 86 94 100 

 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE – REGIME DE TRABALHO 

Regime de 
Trabalho 

2022 2023 2024 2025 2026 

Horista 10 12 12 12 12 

Parcial 42 57 62 67 68 

Integral 10 10 12 15 20 

Total 62 79 86 94 100 
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6.2 Políticas Institucionais para o Corpo Técnico-Administrativo 

6.2.1 Critérios de Seleção e Contratação 

O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os funcionários não docentes, 

que tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da instituição. A contratação 

de funcionário técnico-administrativo da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é realizada por 

meio de análise curricular e entrevista, de acordo com a legislação vigente. 

6.2.2 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo 

As categorias funcionais previstas no Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo 

da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, hierarquizadas em função da titulação acadêmica, 

experiência profissional e outros indicadores são:  Auxiliar, Assistente, Analista, Bibliotecário, 

Coordenador, Diretor, Secretário Acadêmico, Técnico de Informática. A progressão na carreira 

depende dos seguintes fatores, de acordo com as vagas existentes por ano em cada categoria: 

I. Nível de escolaridade; 

II. Tempo de serviço (antiguidade); 

III. Conhecimentos específicos; 

IV. Habilidades e competências; 

V. Avaliação de desempenho, realizado pelo Setor de Recursos Humanos, que englobará: 

a) Aspectos de comprometimento e empenho na realização das tarefas e dedicação à instituição: 

assiduidade, cumprimento de objetivos traçados etc; 

b) Experiência profissional: atuação e atualização; 

c) Relações interpessoais: com os docentes do curso, com o coordenador do curso, com os 

discentes do curso, com os demais coordenadores, com o corpo técnico-administrativo etc; 

d) Disposição para atualizar-se; 

e) Comprometimento com a ética e com a responsabilidade. 

Assim como ocorre para seu corpo docente, a IES possui um Programa de Capacitação e 

Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo que visa desenvolver sua 

profissionalização, oportunizando a reflexão e o aperfeiçoamento de sua prática laboral, integrando 

a comunidade administrativa através de discussões sobre as inovações educacionais e seu papel na 

qualidade do ensino. 

O programa inclui ações para o aperfeiçoamento profissional, através de treinamento e 

oferta de ferramentas de modo a otimizar os recursos e potenciais dos funcionários; capacitação 
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para a liderança e gerenciamento, considerando que os quadros de liderança futuros poderão 

contar com aqueles que constroem sua trajetória ao longo do tempo na própria instituição; estímulo 

ao cuidado pessoal e à promoção da qualidade de vida do funcionário. 

O Programa de Formação Continuada Corporativa (PROFATEC), mencionado 

anteriormente, também está voltado ao corpo técnico-administrativo e, outras ações, como bolsas 

integrais ou parciais para os funcionários matriculados em cursos de pós-graduação, apoio para 

participação em cursos, entre outras, são analisadas pela Mantenedora caso a caso, mediante 

apresentação de projeto por parte funcionário técnico-administrativo interessado 

6.2.3 Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

Do mesmo modo como ocorre com o corpo docente, a expansão do corpo técnico-

administrativo da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí acontecerá de acordo com o crescimento 

da instituição. 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Escolaridade 2022 2023 2024 2025 2026 

Fundamental 0 0 0 0 0 

Médio 6 6 6 6 6 

Superior 8 10 12 14 16 

Total 14 16 18 20 22 

6.3 Políticas Institucionais para o Corpo de Tutores 

6.3.1 Critérios de Seleção e Contratação 

O requisito mínimo para ingresso no corpo de tutores da Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Ivaí é que o candidato tenha curso superior. A admissão do tutor na Faculdade de Tecnologia 

do Vale do Ivaí é feita pela Entidade Mantenedora, nos termos da legislação em vigor.  

6.3.2 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Corpo de Tutores 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí adota as seguintes políticas de qualificação 

do seu corpo de tutores: 

I. Oferecimento regular de cursos de capacitação na própria Instituição, caso seja detectada, 

por coordenadores e diretores, alguma necessidade específica do corpo de tutores;  

II. Dispensa de ponto no caso de participação dos tutores em congressos científicos voltados 

para a área de atuação do tutor na IES (ou relacionados com o seu curso de pós-graduação 

stricto sensu);  
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III. Garantia de gratuidade em qualquer evento ou curso de iniciativa da Instituição, como 

congressos de pesquisa, semanas pedagógicas, cursos de extensão, cursos de pós-graduação 

etc.  

Outras ações, como bolsas integrais ou parciais para os tutores matriculados em cursos 

de pós-graduação, apoio financeiro para participação em congressos científicos e outros, são 

analisadas pela Mantenedora caso a caso, mediante apresentação de projeto por parte do tutor 

interessado. 

Tais políticas são adotadas uma vez que a IES considera fundamental que seu corpo de 

tutores possua capacidade para fornecer suporte às atividades dos professores e realizar mediação 

pedagógica junto aos alunos. Tal mediação implica também na capacidade de identificar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos, visto que a aprendizagem se dá para além do conteúdo 

disponibilizado nos materiais didáticos, ou seja, é necessário que o tutor apresente o conteúdo de 

em linguagem aderente às características da turma e elabore atividades específicas, em colaboração 

com os docentes, para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades. 

Para tanto, a interação entre os tutores, docentes e coordenadores de cursos é 

fundamental, e em decorrência disso, está previsto no Regimento da IES que os tutores fazem parte 

dos Colegiados dos Cursos, cujas reuniões são previstas em calendário institucional e também 

podem ser solicitadas conforme demanda interna de cada curso, o que possibilita condições de 

mediação e articulação entre os referidos agentes educacionais para analisar a interação e 

encaminhamento de questões de curso, oportunizando avaliações periódicas para a identificação 

de problemas ou incremento da interação entre tais agentes. 

6.3.3 Cronograma de Expansão do Corpo de Tutores 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DE TUTORES – REGIME DE TRABALHO 

Regime de 
Trabalho 

2022 2023 2024 2025 2026 

Horista 0 0 0 0 0 

Parcial 1 1 2 4 6 

Integral 2 4 6 8 8 

Total 3 5 8 12 14 

6.4 Processos de Gestão Institucional 

Em termos de gestão, a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí tem como principais 

políticas o estabelecimento de uma gestão enxuta e democrática, compatível com o porte da 

instituição, viabilizada pelo seu Conselho Superior (CONSUP) e pelo diálogo constante e permanente 

entre a direção, as coordenações dos cursos e a Comissão Própria de Avaliação (CPA), bem como o 

estabelecimento de uma gestão baseada na responsabilidade social e institucional dos agentes 
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envolvidos, ou seja, na promoção de ações e projetos que contribuam para que a faculdade tenha 

uma excelente sustentabilidade financeira, não só por se tratar de uma IES com fins lucrativos, mas 

pela importância da Instituição para o desenvolvimento econômico e social da região na qual ela 

está inserida.  

A gestão da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí está pautada em práticas que 

amplie parcerias, desenvolva a cooperação e o diálogo com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade, a tem como principais políticas: 

I. Produção ágil e contínua das informações gerenciais, de modo a possibilitar a identificação 

de problemas e subsidiar as alternativas de solução dos dirigentes;  

II. Promoção da agilização e flexibilização administrativa e acadêmica;  

III. Integração e articulação dos processos e atividades de planejamento;  

IV. Articulação das formas de planejamento e avaliação realizadas;  

V. Estruturação dos setores de suporte às atividades acadêmicas; 

VI. Fortalecimento de ações que visem captação de recursos; 

VII. Aprimoramento das relações da instituição com a comunidade acadêmica; 

VIII. Promoção das condições de trabalho do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; 

IX. Aperfeiçoamento dos programas de capacitação corpo docente e do corpo técnico-

administrativo; 

X. Estabelecimento de ações voltadas à preservação do patrimônio. 

6.4.1 Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui autonomia acadêmica, administrativa 

e disciplinar, dentro dos limites que lhe são fixados pela legislação e por seu regimento, cumpridas 

as exigências regimentais e decisões tomadas em reuniões da entidade mantenedora. 

A autonomia acadêmica da IES refere-se a: 

I. Estabelecer suas políticas de ensino, iniciação científica e extensão; 

II. Criar, organizar, modificar, manter, extinguir, fomentar, regulamentar e aprovar programas, 

atividades e cursos de graduação, pós-graduação, iniciação científica, cultura e extensão, em 

atendimento às exigências do meio social, econômico e cultural, obedecidas as normas 

legais; 

III. Estabelecer ou alterar o número de vagas e as condições de funcionamento dos programas, 

atividades e cursos de graduação, pós-graduação e outros; 
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IV. Organizar os currículos, os programas e os projetos pedagógicos dos seus cursos e alterá-los, 

nos termos permitidos pela legislação; 

V. Estabelecer seu regime escolar, com seus respectivos cronogramas e calendários; 

VI. Conferir graus, diplomas, certificados e demais títulos. 

A autonomia administrativa da faculdade consiste em: 

I. Propor reformas ou alterações de seu Regimento; 

II. Administrar os bens à sua disposição por delegação da entidade mantenedora;  

III. Fixar, estabelecer e alterar os valores e custos das taxas, anuidades, semestralidades ou 

mensalidades escolares de cursos, programas ou serviços, nos termos da legislação, após 

aprovação da entidade mantenedora. 

A autonomia disciplinar permite à faculdade fixar, nos termos da lei, os direitos e 

deveres dos usuários de seus serviços e dos seus agentes, do regime de sanções, de aplicá-lo, 

obedecidas as prescrições e os princípios gerais do Direito. 

A entidade mantenedora, União de Ensino Superior do Vale do Ivaí – UNESVI, é 

responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Ivaí, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando 

os limites da Lei e do Regimento Geral, da liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e da 

autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Compete principalmente à 

Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das atividades da Faculdade 

(recursos materiais, tecnológicos e humanos) e assegurar os suficientes recursos financeiros de 

custeio. 

6.4.2 Representatividade dos Órgãos Gestores e Colegiados 

Os órgãos gestores e colegiados da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí participam 

de forma representativa das decisões da instituição visto que, o Conselho Superior, órgão colegiado 

em matéria de administração, supervisão do ensino, iniciação científica e extensão, com atribuições 

deliberativas, normativas e consultivas de natureza acadêmica, administrativa é composto, dentre 

outros membros, por representante do corpo docente, representante do corpo técnico-

administrativo, representante dos coordenadores de cursos e representante discente. 

Dentre os órgãos colegiados da instituição, há também os Colegiados de Curso, o qual 

integram todos os docentes, tutores além do coordenador do curso. Há também o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), constituído pelo coordenador do curso, seu presidente, e mais 4 (quatro) 

docentes indicados pelos seus pares sendo que sua composição respeita o percentual mínimo de 

60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. 
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O Regimento da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí regulamenta o mandato de 

todos os membros que compõem os órgãos colegiados, e há previsão de sistematização e divulgação 

das decisões colegiadas no plano de trabalho de cada órgão colegiado e mecanismo de apropriação 

da comunidade por meio dos mecanismos de comunicação da IES com a comunidade interna. 

6.5 Sistema de Controle de Produção e Distribuição do Material Didático 

O material didático dos cursos da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí vai ao 

encontro das diretrizes previstas em seus projetos pedagógicos, visto que aborda os conteúdos 

previstos a partir das ementas, bibliografias básicas e complementares, atendendo às 

especificidades da modalidade do ensino à distância, principalmente em relação à estruturação do 

mesmo visando a promoção da autonomia do aluno. 

Nesse sentido, o material didático viabiliza ao aluno exercer um papel ativo no processo 

de construção do conhecimento através de uma metodologia de ensino na qual os conteúdos são 

trabalhados de forma a constituírem os fundamentos para que os alunos desenvolvam as 

habilidades e competências necessárias ao exercício profissional, bem como a participação 

responsável e crítica na sociedade.  

O mesmo é desenvolvido por um grupo de profissionais especialistas em suas áreas de 

formação, por meio de uma empresa contratada pela IES, e atende aos conteúdos curriculares 

estabelecidos nos projetos pedagógicos dos cursos. O corpo docente da instituição, através do 

Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de cada curso, é responsável pela seleção e validação dos 

conteúdos. Além disso, a IES conta com uma equipe multidisciplinar responsável pela concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação 

a distância. 

Os conteúdos de aprendizagem que são disponibilizados aos alunos foram 

desenvolvidos levando em consideração a atomização dos mesmos, que consiste em um modelo de 

redução do conteúdo a um fragmento menor. Ou seja, é utilizado o conteúdo de um livro, artigo, 

material didático e dividido em aulas.  

Cada aula possui uma série de itens que visam fazer com que os alunos tenham acesso 

a um material diversificado, com desafios, exercícios, vídeos, infográficos e conteúdos teóricos.  

Esta metodologia de apresentar o conteúdo de estudo foi desenhado a partir de alguns 

conceitos que estão revolucionando o ensino superior no Brasil e no mundo, tais como 

aprendizagem híbrida, sala de aula invertida e, sobretudo, na mudança do modelo de ensino Just in 

case para o modelo Just in time, comprovadamente mais eficaz do que os modelos tradicionais. 

A estrutura de cada disciplina é composta por um conjunto de Unidades de 

Aprendizagem e cada unidade de aprendizagem foi desenvolvida didaticamente, incluindo objetivos 

de aprendizagem, atividades problematizadas, que colocam o aluno à frente com situações que 
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poderão ser encontradas em sua prática. Os conceitos são apresentados tanto em resumos 

dialógicos quanto em livros originais consagrados, disponíveis como e-books dentro da unidade de 

aprendizagem. 

As unidades de aprendizagem possuem os seguintes itens: 

− Objetivo de aprendizagem: os objetivos norteiam todos os conteúdos que serão 

apresentados nas unidades de aprendizagem. O objetivo deste recurso é apresentar para os 

alunos os conhecimentos que ele desenvolverá ao finalizar a aula; 

− Questão discursiva: visa propiciar aos alunos momentos de discussão e interação para que 

possam resolver os problemas apresentados nas questões. Podem ser aprofundados em 

fóruns de discussão, webconference, ou algum outro momento síncrono que possibilite 

aprendizagem por pares; 

− Infográfico: tem a finalidade de apresentar para o aluno em linguagem visual dos conteúdos 

que serão apresentados na unidade de aprendizagem e/ou explicar conteúdos importantes 

de maneira atrativa; 

− Conteúdo do livro: para aprofundar os conteúdos estudados na disciplina com base em 

referências bibliográficas de qualidade técnica comprovada. Para isto, são disponibilizados 

aos alunos livros para estudo e aprofundamento do conteúdo; 

− Vídeo: visa apresentar de maneira didática os conteúdos que foram abordados na aula. São 

utilizados vídeos de no máximo 5 minutos para reter a atenção do aluno, sendo que muitos 

vídeos se utilizam de animações, elementos interativos, práticas laboratoriais; 

− Exercício de Fixação: são exercícios autoinstrucionais para que o aluno possa mensurar o seu 

nível de aprendizado sobre os conteúdos apresentados. Todos os exercícios possuem 

feedbacks comentados que explicam para o aluno os motivos dos erros e acertos; 

− Na prática: um recurso de aprendizagem que é utilizado para contextualizar a teoria com a 

prática. Neste item são apresentados exemplos de aplicação dos conteúdos. Com isto, o 

aluno consegue fazer associações dos conteúdos estudados com a prática de sua profissão; 

− Saiba mais: o objetivo de aprendizagem deste recurso é fazer com que o aluno vá além dos 

conteúdos previamente selecionados para ele. Com este recurso o aluno é colocado em 

contato com vídeos do Youtube, artigos científicos, leituras complementares. 

6.6 Sustentabilidade Financeira 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí, conforme critérios pré-estabelecidos pela sua Mantenedora, estabelece as premissas 

quantitativas a serem consideradas para apuração dos aspectos orçamentários e financeiros. Foram 



  
 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI 
Recredenciada pela Portaria nº 1.345, de 12 de julho de 2019 

 

 

 Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201 – CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná 
www.fatecivaipora.com.br 

     98 

 

considerados o planejamento estratégico para o quinquênio 2022-2026 considerando os cursos de 

graduação, de pós-graduação e extensão, com os seus respectivos cronogramas de implementação, 

previsão de alunos, evasão, manutenção investimentos, ou seja, as receitas e despesas previstas. 

Compete à Mantenedora da Faculdade da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

assegurar os suficientes recursos financeiros de custeio da IES, conforme previsto em seu PDI.  

Conforme previsto no Regimento da IES, a previsão orçamentária de cada período é 

elaborada pelo Diretor Administrativo e Financeiro e apresentada ao Conselho Superior (CONSUP). 

Vale destacar que para a elaboração da proposta orçamentária, o Diretor Administrativo 

e Financeiro também leva em consideração os relatórios de avaliação interna e todas a necessidades 

apontadas. 

A IES, por meio da planilha a seguir, demonstra sua capacidade e sustentabilidade 

financeira: 

6.7 Cronograma de Implantação e Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos 

No período de vigência deste Plano de Desenvolvimento Institucional, a Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí pretende solicitar a abertura do curso de Medicina na modalidade 

presencial. 

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 

Curso Modalidade Grau 
Número de 

Vagas 
Turno 

Carga 
Horária 

Medicina Presencial Bacharelado 100 Integral 7.200 
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CAPÍTULO V 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A gestão da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é exercida pelos seguintes órgãos: 

I. Órgãos Colegiados: 

− Conselho Superior (CONSUP); 

− Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

− Núcleo de Educação a Distância (NEAD); 

− Colegiado de Curso. 

II. Órgãos Executivos: 

− Direção Geral; 

− Diretoria Administrativa e Financeira; 

− Direção Acadêmica; 

− Coordenações de Cursos de Graduação; 

− Equipe Multidisciplinar; 

− Tutores de Cursos. 

Completam a estrutura da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, os seguintes órgãos 

de apoio e de natureza técnica, cultural, recreativa e de assistência ao estudante: 

− Secretaria Acadêmica; 

− Biblioteca; 

− Tecnologia da Informação; 

− Financeiro; 

− Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade; 

− Ouvidoria; 

− Recenseador Institucional; 

− Procurador Institucional. 
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2. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

2.1 Conselho Superior – CONSUP 

O Conselho Superior - CONSUP, órgão colegiado em matéria de administração, 

supervisão do ensino, iniciação científica e extensão, com atribuições deliberativas, normativas e 

consultivas de natureza acadêmica, administrativa e disciplinar é integrado: 

I. Pelo Diretor Geral, como Presidente; 

II. Pelo Diretor Administrativo e Financeiro; 

III. Pelo Diretor Acadêmico; 

IV. Por 01 (um) representante do corpo docente; 

V. Por 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo; 

VI. Por 01 (um) representante dos Coordenadores de Cursos; 

VII. Por 01(um) representante discente; 

VIII. Por 01 (um) representante da Mantenedora. 

São competências do Conselho Superior - CONSUP: 

I. Exercer como órgão consultivo, deliberativo e normativo a jurisdição superior da Faculdade 

de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

II. Definir e aprovar linhas gerais de desenvolvimento da Faculdade de Tecnologia do Vale do 

Ivaí; 

III. Dar formulação final às políticas da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, nos planos de 

atuação acadêmica, dos instrumentos e recursos; 

IV. Submeter à Mantenedora, no que for de sua competência, as emendas do Regimento da IES 

com vistas ao encaminhamento para aprovação do órgão federal competente; 

V. Elaborar e aprovar o Regimento da IES; 

VI. Aprovar o próprio regimento e os regulamentos do Conselho Superior (CONSUP) e da 

Diretoria Geral; 

VII. Propor e autorizar a criação, desmembramento, incorporação, fusão e extinção de cursos, 

programas ou serviços, ouvidas as instâncias institucionais competentes e respeitada a 

legislação de ensino vigente; 

VIII. Propor e autorizar a fixação do número de vagas dos cursos da Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Ivaí, respeitando o Projeto Pedagógico dos respectivos cursos; 
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IX. Nomear os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

X. Avaliar e opinar sobre acordos e convênios entre a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras; 

XI. Formular e aprovar os planos de Carreira do Magistério Superior e do Pessoal Técnico-

Administrativo, submetendo-os à aprovação da Mantenedora; 

XII. Formular e aprovar normas de concessão de bolsas de estudo e auxílios diversos; 

XIII. Apreciar os pedidos de reexame do Diretor Geral às suas decisões, somente podendo rejeitá-

los pela votação mínima de dois terços de seus membros; 

XIV. Propor e aprovar a concessão de títulos honoríficos ou de benemerência, bem como criar e 

conceder outras distinções e prêmios; 

XV. Deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos em lei e no 

Regimento da IES; 

XVI. Estabelecer e aprovar o regime disciplinar da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí e 

deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva 

ou quaisquer outras anormalidades, exercendo poder disciplinar, originalmente, ou como 

instância recursal; 

XVII. Fixar e aprovar as políticas e diretrizes de ensino, de iniciação científica e de extensão da 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

XVIII. Acompanhar a execução da política educacional da Instituição, propondo medidas 

necessárias ao seu aperfeiçoamento; 

XIX. Fixar e aprovar normas acadêmicas sobre o processo seletivo, currículos e programas, 

matrículas, transferências internas e externas, re-opções de cursos, adaptações e 

aproveitamento de estudos e demais atividades acadêmicas, ouvidos os Colegiados de Curso 

no que lhes competir; 

XX. Estabelecer e aprovar os critérios complementares sobre seleção e lotação de pessoal 

docente e técnico-científico, bem como sobre condições de afastamento para fins de estudo 

e cooperação técnica; 

XXI. Estabelecer e aprovar os critérios para a elaboração e aprovação de projetos de iniciação 

científica e programas de extensão; 

XXII. Referendar atos dos Diretores Geral, Administrativo e Financeiro e Acadêmico, praticados 

de forma “ad referendum”; 

XXIII. Deliberar em primeira instância e em grau de recurso sobre matéria explícita ou 

implicitamente prevista no Regimento da IES; 
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XXIV. Exercer as demais competências previstas em lei e no Regimento da IES, revendo suas 

próprias decisões e exercendo atribuições que lhe forem atribuídas pela legislação ou que, 

por sua natureza, lhe sejam afetas, bem como interpretar este Regimento e resolver seus 

casos omissos; 

XXV. Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza pedagógica, técnica e 

didático-científica; 

XXVI. Aprovar o Calendário Anual da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

XXVII. Propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa das atividades 

acadêmicas; 

XXVIII. Promover a articulação entre unidades de ensino e demais órgãos acadêmicos nas atividades 

que exijam coordenação; 

XXIX. Dispor sobre atividades acadêmicas desenvolvidas entre períodos letivos regulares; 

XXX. Estabelecer e aprovar normas complementares para atender o direito de aprendizagem em 

regime excepcional dos alunos portadores de doenças infectocontagiosas ou impedidos por 

alguma limitação física e das alunas gestantes; 

XXXI. Cumprir e fazer cumprir o Regimento da IES. 

2.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí é o órgão consultivo responsável pela concepção de seus projetos 

pedagógicos e atende aos requisitos legais dispostos na Resolução CONAES no 01, de 17 de junho 

de 2010 que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências, e possui 

regulamentação própria. 

O NDE é constituído pelo coordenador do curso, seu presidente, e mais 4 (quatro) 

docentes indicados pelos seus pares sendo que sua composição respeita o percentual mínimo de 

60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante dos cursos da Faculdade de Tecnologia 

do Vale do Ivaí: 

I. Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos; 

II. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

III. Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 
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IV. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

V. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo projeto pedagógico; 

VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação científica e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas; 

VIII. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário; 

IX. Avaliar o acervo da bibliografia básica e complementar do curso em termos de adequação 

em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no Projeto Pedagógico do 

Curso, bem como quanto à compatibilidade em cada bibliografia (básica e complementar) 

entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título. 

2.3 Núcleo de Educação a Distância - NEAD 

O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é 

o órgão responsável pela coordenação administrativa e didático-pedagógica dos cursos e atividades 

de educação a distância da IES e tem por finalidade disseminar a cultura EaD em todas as instâncias 

da mesma, projetando, implementando e coordenando o uso dos recursos necessários ao processo 

de ensino-aprendizagem. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, o mesmo é constituído: 

I. Pelo Coordenador de Educação a Distância que o preside; 

II. Por 1 (um) Representante do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPA); 

III. Por 1 (um) Representante dos Tutores dos Cursos; 

IV. Por 1 (um) Representante do Setor de Tecnologia de Informação; 

V. Por 1 (um) Representante da Equipe Multidisciplinar. 

Compete ao Núcleo de Educação à Distância (NEAD): 

I. Assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de EaD, mediante a 

articulação contínua com todos os setores das IES; 

II. Assessorar e dar suporte a todas as iniciativas e experiências em EaD, no âmbito das IES; 

III. Promover o desenvolvimento de habilidades em novas tecnologias aplicadas à EaD; 
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IV. Coordenar o planejamento, a produção, a implantação e a avaliação dos cursos em EaD; 

V. Propor normas de organização, gestão e avaliação da EaD no âmbito das IES; 

VI. Analisar projetos e experiências na área de EaD da IES; 

VII. Desenvolver projetos, atividades e programas em EaD, em parcerias com outras instituições, 

públicas e privadas, governamentais e não governamentais; 

VIII. Encaminhar ao Conselho Superior (CONSUP) as propostas para novas cursos, disciplinas e 

atividades à distância;  

IX. Promover congressos, simpósios e similares sobre assuntos relacionados com EaD; 

X. Propor e manter a infraestrutura física e tecnológica necessária para o bom andamento do 

EaD;  

XI. Analisar os resultados das avaliações realizadas pela CPA nos itens que diz respeito a 

modalidade EAD, e caso necessário, elaborar plano de melhorias; 

XII. Coordenar a Equipe Multidisciplinar. 

2.4 Colegiado de Curso 

O Colegiado do Curso, órgão deliberativo em matéria de natureza acadêmica é 

constituído: 

I. Pelo Coordenador do Curso que o preside; 

II. Pelos docentes do curso; 

III. Pelos tutores do curso. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I. Estabelecer a filosofia e objetivos do curso, em consonância aos estabelecidos pela 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

II. Fixar as linhas básicas do curso; 

III. Analisar o Projeto Pedagógico do Curso e propor alterações que julgar necessárias; 

IV. Definir o perfil profissional do curso; 

V. Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do curso e suas respectivas ementas, 

recomendando modificações dos programas para fins de compatibilização; 

VI. Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do curso e suas respectivas ementas, 

recomendando ao Coordenador do Curso, modificações dos programas para fins de 

compatibilização; 
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VII. Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino; 

VIII. Promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão na forma definida pelo projeto; 

IX. Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa, consideradas 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades do curso; 

X. Emitir pareceres sobre recursos contra atos de docentes e/ou discentes, relacionados com 

o ensino e os trabalhos escolares; 

XI. Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e outros 

materiais necessários ao curso; 

XII. Assessorar o Coordenador em suas atividades especiais; 

XIII. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; 

XIV. Avaliar o desempenho docente, discente e técnico administrativo sob sua jurisdição, 

segundo proposta dos órgãos superiores; 

XV. Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino 

das disciplinas de sua competência; 

XVI. Propor a admissão de monitores na forma definida no Regimento da IES; 

XVII. Zelar pela qualidade e regularidade do ensino ministrado pelo curso. 

3. ÓRGÃOS EXECUTIVOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

3.1 Direção Geral 

A Direção Geral, órgão executivo superior, superintendente, coordena e fiscaliza as 

atividades da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. 

A Direção Geral é exercida pelo Diretor Geral, que é designado pela Mantenedora para 

o mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

O Diretor Geral é auxiliado em suas funções pelo Diretor Administrativo e Financeiro e 

pelo Diretor Acadêmico. 

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor Acadêmico são designados pelo Diretor 

Geral com a anuência da Entidade Mantenedora, para mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser 

reconduzidos por períodos iguais e sucessivos. 

No impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências, o exercício de suas funções cabe 

ao Diretor Administrativo e Financeiro. 
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No caso de vacância do cargo de Diretor Geral assume “pro-tempore” o Diretor 

Administrativo e Financeiro, até que a Mantenedora designe novo Diretor Geral. 

No caso de impedimento do Diretor Administrativo e Financeiro, suas atribuições 

passam a ser exercidas pelo Diretor Geral ou por quem seja designado por ele, com anuência da 

Mantenedora. 

Compete ao Diretor Geral: 

I. Promover em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Acadêmico a 

integração no planejamento e a harmonização na execução das atividades da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí; 

II. Representar a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, interna e externamente, ativa e 

passivamente, no âmbito de suas atribuições; 

III. Zelar pela observância da legislação do ensino, do Regimento da IES e das normas 

complementares emanadas do órgão colegiado da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

IV. Exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Instituição e zelar pela manutenção da 

ordem no âmbito da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

V. Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal da Faculdade de 

Tecnologia do Vale do Ivaí nos termos de seu Regimento; 

VI. Autorizar previamente pronunciamento público e publicações que envolvam, de qualquer 

forma, responsabilidades da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

VII. Exercer o direito de pedido de reexame, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, das decisões do 

Conselho Superior – CONSUP; 

VIII. Resolver os casos de natureza urgente que impliquem matéria duvidosa ou omissa neste 

Regimento Geral, “ad referendum” do órgão competente; 

IX. Desenvolver relacionamento harmônico da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí com sua 

Entidade Mantenedora; 

X. Emitir parecer sobre criação, alteração ou extinção de unidades acadêmicas, órgãos de 

apoio, projetos de iniciação científica e programas de extensão; 

XI. Manifestar-se sobre propostas de criação, incorporação suspensão e fechamento de cursos 

e habilitações de graduação e de pós-graduação; 

XII. Referendar, no âmbito de sua competência, atos dos Coordenadores de Curso, praticados 

na forma “ad referendum”; 

XIII. Propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa das atividades 

acadêmicas; 
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XIV. Promover a articulação entre unidades de ensino e demais órgãos acadêmicos nas atividades 

que exijam coordenação; 

XV. Assinar certificados e documentos decorrentes de atividades curriculares e extracurriculares 

da Faculdade no âmbito da pós-graduação; 

XVI. Exercer as demais atribuições, que por sua natureza, lhe estejam afetas; 

XVII. Praticar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de suas atribuições 

previstas em lei, no Regimento da IES e em ordenamentos internos e complementares da 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

XVIII. Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino. 

3.2 Direção Administrativa e Financeira 

A Direção Administrativa e Financeira, órgão executivo superior, coordena e fiscaliza as 

atividades administrativas e financeiras da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. 

A Direção Administrativa e Financeira é exercida pelo Diretor Administrativo e 

Financeiro, que é designado e nomeado pelo Diretor Geral para o mandato de 04 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: 

I. Coordenar as atividades de ordem administrativa da Faculdade; 

II. Elaborar a proposta orçamentária; 

III. Analisar os relatórios apresentados pelos departamentos subordinados; 

IV. Coordenar e acompanhar o processo de seleção de funcionários técnico-administrativos; 

V. Supervisionar o andamento do quadro de funcionários de todos os setores; 

VI. Coordenar as atividades de ordem financeira da Faculdade; 

VII. Controlar o fluxo de receitas e despesas; 

VIII. Conferir e controlar os documentos referentes a pagamentos feitos a terceiros pela 

Faculdade; 

IX. Conferir e controlar as despesas de outros departamentos, se condizentes com a 

disponibilidade financeira da Faculdade ou prevista em orçamento previamente aprovado. 

3.3 Direção Acadêmica 

A Direção Acadêmica, órgão executivo superior, coordena e fiscaliza as atividades de 

ensino, iniciação científica e extensão da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. 
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A Direção Acadêmica é exercida pelo Diretor Acadêmico, que é designado e nomeado 

pelo Diretor Geral para o mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzido por períodos 

iguais e sucessivos. 

Compete à Direção Acadêmica: 

I. Representar a Faculdade, nos termos de seu Regimento; 

II. Administrar, coordenar e supervisionar os trabalhos acadêmicos da Faculdade; 

III. Encaminhar à Direção Geral, para fins de execução as propostas de projetos de cursos de 

iniciação científica, extensão e eventos, ouvido os Colegiados de Cursos; 

IV. Propor convênios para o desenvolvimento dos programas dos diferentes cursos, 

submetendo-os à aprovação superior; 

V. Supervisionar as atividades docentes, administrativas e acadêmicas, vinculadas a todos os 

cursos e o cumprimento das exigências do regime didático-administrativo disciplinar; 

VI. Deliberar sobre representações relativas ao ensino, iniciação científica e extensão em 

segunda instância e em grau de recurso; 

VII. Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza pedagógica, técnica e 

didático-científica; 

VIII. Assinar certificados e documentos decorrentes de atividades curriculares e extracurriculares 

da Faculdade no âmbito da graduação; 

IX. Conferir graus acadêmicos, assinar diplomas e títulos decorrentes de atividades curriculares 

e extracurriculares da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

X. Dar posse aos Coordenadores de Curso e dirigentes de órgãos de apoio; 

XI. Delegar e atribuir funções aos Coordenadores de Curso, bem como a outros dirigentes da 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí; 

XII. Acompanhar o processo de seleção de novos professores para a Faculdade;  

XIII. Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino. 

3.4 Coordenação de Curso 

Cada Curso tem o seu Coordenador, nomeado pelo Diretor Acadêmico para o mandato 

de dois (2) anos, podendo haver recondução em período igual, manifestada vontade expressa do 

Diretor Acadêmico, sendo de sua competência planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão no âmbito do Curso.  

Compete aos Coordenadores de Curso de Graduação: 
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I. Representar o curso, nos termos do Regimento da IES; 

II. Administrar, coordenar e supervisionar os trabalhos dentro do curso; 

III. Aprovar e encaminhar à Direção Acadêmica o projeto pedagógico do curso; 

IV. Aprovar e encaminhar à Direção Acadêmica as propostas de projetos de iniciação científica, 

extensão e eventos, ouvido o Colegiado de Curso, para execução; 

V. Propor convênios para o desenvolvimento dos programas de curso, submetendo-os à 

aprovação superior; 

VI. Convocar e presidir o Colegiado de Curso, com direito a voz e voto, incluindo o de qualidade; 

VII. Supervisionar as atividades docentes, administrativas e acadêmicas, vinculadas ao curso e o 

cumprimento das exigências do regime didático-administrativo disciplinar; 

VIII. Elaborar a distribuição de disciplinas e carga horária do corpo docente, encaminhando-a 

posteriormente à Direção Acadêmica;  

IX. Emitir pareceres sobre o desempenho de membros do corpo docente, administrativo e 

acadêmico sob sua jurisdição quando solicitado; 

X. Deliberar sobre representações relativas ao ensino, iniciação científica e extensão; 

XI. Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza pedagógica, técnica e 

didático-científica; 

XII. Acompanhar a edição de normas educacionais e comunicar qualquer alteração referente ao 

curso às instâncias superiores para a tomada de decisões, se for o caso; 

XIII. Cooperar, na forma prevista nos instrumentos próprios, na aplicação de avaliações e 

diagnósticos sistemáticos permanentes e participativos, especialmente na Avaliação 

Institucional realizada, conforme periodização estabelecida, e na avaliação dos docentes, em 

conjunto com a CPA – Comissão Própria Avaliação; 

XIV. Organizar e propor para a Direção Acadêmica, cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

XV. Supervisionar o processo de avaliação de cada disciplina e fiscalizar o cumprimento de 

atribuições de notas, ressaltando o seu aspecto diagnóstico em função do indispensável 

atendimento dos objetivos definidos por cada curso;  

XVI. Elaborar as políticas, diretrizes e normalização das atividades práticas do curso, das 

estratégias e da abertura de frentes para sua realização, observada a legislação vigente; 

XVII. Decidir, segundo normas do Colegiado, sobre o aproveitamento de estudos e dispensas de 

matérias ou de disciplinas em que o aluno comprovar proficiência; 

XVIII. Apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio didático-pedagógico; 
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XIX. Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino. 

3.5 Equipe Multidisciplinar  

A Equipe Multidisciplinar é responsável pela organização, planejamento, 

implementação, acompanhamento, avaliação e demais ações relativas à educação a distância. A 

mesma é constituída 

I. Pelo Coordenador da educação a distância; 

II. Por 01 (um) Representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

III. Por 01 (um) Representante dos Coordenadores de Cursos; 

IV. Por 01 (um) Representante Docente. 

Compete à Equipe Multidisciplinar: 

I. Estar atualizada em relação às diretrizes de regulação decorrentes dos órgãos 

governamentais no que se refere à educação a distância; 

II. Desenvolver políticas institucionais, ações e metas relativas a educação a distância, para 

inseri-las no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

III. Definir a política institucional de contratação de professores e tutores para os cursos em 

educação a distância; 

IV. Emitir orientações acadêmicas, regulamentares e pedagógicas que viabilizam o 

funcionamento dos cursos; 

V. Organizar, junto com os coordenadores dos cursos, os respectivos Projetos Pedagógicos, 

atendendo a legislações internas e externas; 

VI. Planejar e executar a capacitação de docentes para as diversas atividades da educação a 

distância; 

VII. Selecionar os professores e os tutores dos cursos em educação a distância; 

VIII. Planejar e organizar a capacitação dos tutores, bem como acompanhar seu desempenho 

junto aos estudantes matriculados nos cursos; 

IX. Planejar e organizar, em conjunto com os coordenadores dos cursos, a oferta de disciplinas 

e demais atividades de cada semestre letivo; 

X. Definir e aprovar no Conselho Superior da IES o modelo de avaliação da aprendizagem e 

socializar as informações entre docentes e estudantes; 

XI. Organizar, sempre que necessário a capacitação do corpo docente para a produção de 

material didático e objetos de aprendizagem; 
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XII. Analisar e aprovar os materiais didáticos que serão disponibilizados aos alunos; 

XIII. Orientar a equipe de TI, no que se refere a organização do ambiente AVA e a disponibilização 

dos materiais e objetos de aprendizagem; 

XIV. Capacitar os tutores para monitorar os ambientes virtuais a fim de detectar possíveis 

melhorias e potencialidades do uso das plataformas. 

3.6 Tutores de Cursos 

As ações do tutor na orientação e acompanhamento da aprendizagem, são múltiplas, 

dentre as quais destacam-se as seguintes:  

I. Informar o aluno sobre os diversos aspectos que compõem o sistema EaD adotado na 

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, possibilitando a integração e a identificação do 

aluno com o mesmo;  

II. Motivar e estimular o aluno, em torno dos objetivos traçados, desenvolvendo um 

sentimento de protagonismo e autonomia, facilitando a permanência do aluno no curso; 

III. Familiarizar o aluno com a metodologia, as ferramentas e os materiais disponibilizados para 

o estudo;  

IV. Informar aos alunos, dos objetivos e conteúdo do curso ou da disciplina, destacando a 

relevância dos mesmos;  

V. Disponibilizar os Planos de Ensino/Aprendizagem em local acessível aos estudantes; 

VI. Acompanhar e controlar a participação dos alunos, mediante monitoramento no ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem, identificando desistências e dificuldades dos estudantes;  

VII. Conhecer e saber operacionalizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem; 

VIII. Tirar dúvidas em relação a EaD, nos aspectos de legislação, funcionamento e demais 

informações relacionadas ao curso em questão; 

IX. Orientar os alunos até obterem domínio do ambiente AVA; 

X. Responder as perguntas dos alunos sobre conteúdo de aprendizagem, sobre funcionamento 

do AVA, entre outras;  

XI. Fazer comentários completos e construtivos, mas de forma agradável, sobre o desempenho 

dos alunos nas atividades realizadas;   

XII. Encorajar os alunos diante de dificuldades de aprendizagem ou de familiarização com os 

recursos de tecnologia empregados;  

XIII. Tirar as dúvidas e esclarecer pontos que não foram entendidos do conteúdo em estudo; 
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XIV. Ajudar o aluno a alcançar os seus objetivos e metas, dialogando com ele;  

XV. Mostrar-se interessado pelos questionamentos e dificuldades dos alunos, respondendo 

prontamente e de forma amigável; 

XVI. Escrever as correções de conteúdo e demais orientações, de forma legível e com 

detalhamento adequado; 

XVII. Perceber as falhas no sistema, tanto no campo tecnológico, quanto no de gestão e de tutoria, 

e comunicar aos dirigentes; 

XVIII. Participar de atividades de formação e de estudos sobre EaD, visando atualização e 

aperfeiçoamento pessoal constante; 

XIX. Sugerir melhorias no sistema de EaD, pela observação de falhas ou por críticas feitas pelos 

alunos;  

XX. Perceber antecipadamente possíveis dificuldades e problemas de aprendizagem que 

poderão surgir, possibilitando a busca de soluções;  

XXI. Conhecer os alunos, entendendo as diferenças individuais como condicionantes do ritmo de 

aprendizagem;  

XXII. Auxiliar os alunos na realização das atividades, indicando fontes de pesquisa e estratégias 

de estudo e aprendizagem;  

XXIII. Incentivar o uso de bibliotecas física e virtual, a localização de material de apoio, 

estimulando a iniciação científica e outras formas de trabalho intelectual;  

XXIV. Manter as atividades burocráticas em dia, como correção de provas, devolutivas de 

atividades de aprendizagem, entre outras;  

XXV. Oferecer vias de contato entre aluno e instituição, animando e orientando o aluno nas 

possíveis dificuldades;  

XXVI. Manter contatos com os professores, com a equipe multidisciplinar e demais envolvidos com 

o processo de EaD da IES;  

XXVII. Reforçar os materiais de estudo, indicando aos alunos recursos e materiais complementares 

que preencham possíveis lacunas dos já disponibilizados; 

XXVIII. Comunicar-se pessoalmente com o aluno, sempre que necessário, visando fortalecer relação 

de compreensão, evitando desistências por falta de apoio;  

XXIX. Estimular a interação entre os alunos, favorecendo a comunicação entre os mesmos, 

sugerindo a organização de círculos de estudo. 
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4. ÓRGÃOS DE APOIO INSTITUCIONAL 

Os órgãos de apoio institucional da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí são: 

I. Secretaria Acadêmica; 

II. Biblioteca; 

III. Tecnologia da Informação; 

IV. Financeiro; 

V. Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade; 

VI. Ouvidoria; 

VII. Recenseador Institucional; 

VIII. Procurador Institucional. 

4.1 Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica é responsável pelo registro acadêmico dos discentes, 

compilação, conservação e guarda do acervo acadêmico da instituição. Suas atividades são 

exercidas pelo Secretário Acadêmico, sendo suas atribuições: 

I. Responder perante a Direção Acadêmica pelo expediente e pelos serviços gerais da 

Secretaria Acadêmica; 

II. Cumprir e fazer cumprir as determinações e despachos da Direção da instituição; 

III. Organizar, juntamente com os demais funcionários, os serviços da Secretaria; 

IV. Redigir e expedir a correspondência do setor; 

V. Receber, informar e despachar requerimentos e demais documentos que possam constituir 

o expediente da Faculdade; 

VI. Aplicar a legislação educacional; 

VII. Organizar a coletânea da legislação, regulamentos, regimentos, instruções, despachos e 

ordens de serviço; 

VIII. Organizar e manter atualizado o arquivo das matrizes curriculares, dos planos de ensino e 

ementas das disciplinas dos cursos da Faculdade; 

IX. Redigir, subscrever e divulgar, por ordem da Direção, instruções e editais relativos à 

matrícula e inscrições diversas; 

X. Fazer conferência rigorosa dos dados e documentos pessoais dos alunos, extraindo com 

fidelidade o que for do interesse da escrituração acadêmica; 
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XI. Elaborar diários de classe; 

XII. Divulgar as notas bimestrais e finais, de acordo com o calendário acadêmico; 

XIII. Elaborar o edital de vagas disponíveis para transferência; 

XIV. Analisar e emitir parecer em processos de pedidos de transferência e aproveitamento de 

estudos; 

XV. Secretariar as solenidades de colação de grau, de entrega de certificados e outras que forem 

promovidos por ordem da Direção; 

XVI. Assinar, juntamente com a Direção, diplomas, certificados, fichas escolares e outros 

documentos emanados da Secretaria; 

XVII. Organizar os processos para encaminhamento dos diplomas para registro; 

XVIII. Proceder à avaliação do serviço de seus auxiliares; 

XIX. Participar do processo de avaliação institucional; 

XX. Supervisionar a organização e manutenção do arquivo inativo; 

XXI. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam atribuídas pelo Diretor.  

4.2 Biblioteca 

A Biblioteca tem como objetivo prestar à comunidade acadêmica e geral, assistência, 

orientação à pesquisa e ao trabalho intelectual, mediante organização, manutenção e atualização 

do acervo. Suas atividades são exercidas pelo Bibliotecário, sendo suas atribuições: 

I. Organizar o acervo dos livros, revistas, periódicos, CD-ROM’s, DVD’s, documentos e outros 

materiais pertinentes ao setor; 

II. Submeter à Direção Acadêmica sempre que necessário, proposta de mudanças que visem 

melhorar a eficiência dos serviços da Biblioteca; 

III. Coordenar os serviços de atendimento aos usuários; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e os horários de funcionamento da Biblioteca; 

V. Propor a aquisição dos livros solicitados pelos professores; 

VI. Autorizar a reprodução de cópias de trabalhos, documentos e outros materiais requisitados 

pelos órgãos competentes; 

VII. Fornecer dados para a confecção do catálogo sobre as condições de oferta dos cursos; 

VIII. Proceder à avaliação do serviço de seus auxiliares; 

IX. Participar do processo de avaliação institucional; 
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X. Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo setor; 

XI. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam atribuídas pelo Direção. 

4.3 Tecnologia da Informação 

O setor de Tecnologia da Informação visa garantir que os recursos de tecnologia da 

informação estejam disponíveis para a comunidade acadêmica, cabendo ações na área de 

tecnologia. 

4.4 Financeiro 

O setor Financeiro tem como objetivo orientar, supervisionar, coordenar e controlar as 

atividades relacionadas a orçamento, custos, finanças e contabilidade da Faculdade, sendo suas 

atribuições: 

I. Confeccionar contratos de prestação de serviços e gerar boletos bancários para cobrança 

dos acadêmicos, mediante a assinatura daqueles contratos; 

II. Viabilizar os descontos ofertados pela instituição através de sistema próprio informando o 

acadêmico de sua prática; 

III. Controlar as entradas de recursos financeiros através do pagamento dos boletos bancários; 

IV. Monitorar movimentações bancárias; 

V. Efetuar negociações com acadêmicos que estão em débito com a instituição. 

4.5 Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade 

O setor de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade tem como objetivo prestar 

acompanhamento didático e pedagógico aos discentes em conformidade com as diversas atividades 

desenvolvidas no âmbito dos cursos da Instituição, bem como consolidar uma política institucional 

de acessibilidade voltada à inclusão de alunos com deficiência, contribuindo para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e a interação da formação acadêmica com o mercado de 

trabalho e a realidade social. 

4.6 Ouvidoria 

A Ouvidoria da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí constitui-se num espaço de 

comunicação entre a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias administrativas da 

Faculdade, sendo que a mesma possui como objetivos assegurar a participação da comunidade na 

Instituição, para promover a melhoria das atividades desenvolvidas e reunir informações sobre 

diversos aspectos da IES, com o fim de contribuir para a gestão institucional. 
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4.7 Recenseador Institucional  

O Pesquisador Institucional (PI) é o responsável pela coleta de dados e preenchimento 

do questionário eletrônico do Censo da Educação Superior no Sistema Integrado da Educação 

Superior. São atribuições da do Pesquisador Institucional: 

I. Participar e responsabilizar-se pelo processo do CENSO Superior; 

II. Acompanhar a legislação (portaria, cronograma, manuais); 

III. Definir os perfis de acesso para preenchimento das informações; 

IV. Realizar as atividades de preenchimento das informações referentes aos módulos definidos; 

V. Verificar, conferir e corrigir os erros e inconsistências apresentados; 

VI. Realizar o fechamento e gerar comprovante. 

4.8 Procurador Institucional 

O Procurador Institucional é o responsável pelas informações do cadastro e-MEC e dos 

processos regulatórios correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as 

informações necessárias à realização do ENADE. São atribuições do Procurador Institucional: 

I. Realizar abertura de protocolos e acompanhar os processos; 

II. Instruir processos de Credenciamento, Recredenciamento institucional e Autorização, 

Reconhecimento e Renovação de cursos; 

III. Realizar e atualizar cadastros (docentes; coordenação; cursos; disciplinas; carga horária; 

auxiliar institucional); 

IV. Realizar cadastro da pós-graduação lato sensu; 

V. Acompanhar e validar os resultados de avaliações externas e seus indicadores; 

VI. Preencher formulários eletrônicos de avaliação; 

VII. Responder às diligências de processos; 

VIII. Realizar impugnações e ou contrarrazões de relatórios de visitas de avaliação; 

IX. Preencher formulários referentes a Protocolos e Termos de Compromisso; 

X. Atender aos processos referentes à Medidas Cautelares; Termos de Saneamento e Processos 

Administrativos; 

XI. Aditar as atualizações de PDI; Regimento e PPC; 

XII. Anexar o relatório da CPA em datas estabelecidas; 
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XIII. Atualizar as informações sobre a composição da CPA; 

XIV. Validar informações sobre insumos e indicadores (CPC e IGC); 

XV. Acompanhar integralmente o processo ENADE. 
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CAPÍTULO VI 

INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS  

As instalações administrativas atendem as necessidades institucionais considerando a 

sua adequação às atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 

acadêmica, acessibilidade e plano de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da 

manutenção patrimonial, visto que a IES possui uma secretaria com espaço adequado para 

atendimento e mobiliário suficiente para a guarda da documentação acadêmica. A instituição 

também possui outras instalações administrativas como, a sala da direção acadêmica, a sala do setor 

financeiro. As instalações administrativas da instituição são objeto de manutenção permanente, 

preventiva e corretiva conforme o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da 

Manutenção Patrimonial. 

2. SALAS DE AULA 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e dos cursos. Apresenta 

adequação às atividades com conforto e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação 

e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, visto que possuem espaço físico 

com possibilidade de flexibilização do mobiliário, as carteiras e cadeiras são almofadadas que 

possibilitam conforto aos alunos, há ainda ambiente climatizado, data show, acesso à internet, 

sendo que, a instituição mantém um funcionário responsável pela manutenção dos equipamentos 

e demais recursos disponibilizados. Possui ainda um plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial. 

3. AUDITÓRIO 

O auditório atende às necessidades institucionais e dos cursos. Apresenta adequação às 

atividades com conforto, visto que possui cadeiras almofadadas, isolamento e qualidade acústica, 

recursos tecnológicos multimídia, acessibilidade, disponibilidade de conexão à internet, qualidade 

de iluminação, sanitários adequados. 

4. SALA DE PROFESSORES 

A sala de professores viabiliza o trabalho docente, apresenta acessibilidade, possui 

recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes 

e permite o descanso e atividades de lazer e integração, pois a mesma está equipada com geladeira, 
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televisão, sofá, bancada com computadores, micro-ondas, mesa e cadeiras, ambiente climatizado e 

jogos para entretenimento. 

5. ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Para os diversos espaços físicos da IES são disponibilizadas aos discentes espaços de 

atendimento, como nas salas dos Coordenadores de Curso, sala da Direção Acadêmica, sala dos 

Professores, sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade, sala do Núcleo de Ensino a 

Distância, além da disponibilização de outros espaços como laboratório de informática, biblioteca, 

espaço de convivência. 

Para os alunos do EaD há um espaço de atendimento disponibilizado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o mesmo poderá solicitar atendimento relacionado ao 

suporte técnico, acadêmico, pedagógico, enviar críticas e sugestões.  

6. ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

A IES possui um espaço de convivência e de alimentação de 125m2, com condições 

adequadas de segurança, limpeza e acessibilidade, com dimensão necessária para integração entre 

os membros da comunidade acadêmica, e o mesmo é objeto de manutenção permanente, 

preventiva e corretiva conforme o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da 

Manutenção Patrimonial. 

7. LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FISICA 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui, em suas instalações, diversos espaços 

destinados às práticas didáticas de cada curso, adequados às funções a serem desenvolvidas, 

permitindo a troca ativa de conhecimento entre corpo docente, tutores e discente, seja na 

experimentação ou na simulação realística de procedimentos relacionados às vivências práticas do 

curso.  

Os mesmos visam atender as necessidades dos cursos, conforme descrito nos projetos 

pedagógicos, e possuem regulamento próprio de utilização para garantia de adequado 

funcionamento e estabelecimento de normas de segurança, acessibilidade além do plano de 

avaliação periódica dos espaços. Os mesmos foram projetados para atender à demanda com 

conforto e dispõe de tecnologias de informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas. Além disso possuem quantidade de insumos e materiais e equipamentos 

condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, além de estar previsto avaliação periódica 

por meio da CPA, quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade da mesma, bem como 
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da utilização dos resultados pela gestão acadêmica para o planejamento do incremento da 

qualidade do atendimento da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

7.1 Laboratórios da Área da Saúde 

A IES possui os seguintes laboratórios de ensino para a área da saúde: 

− Laboratório de Anatomia e Fisiologia;  

− Laboratório de Microbiologia;  

− Laboratório de Microscopia; 

− Laboratório de Semiologia e Semiotécnica. 

7.2 Laboratórios da Área de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Agronomia 

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Agronomia possui os seguintes 

laboratórios:  

− Laboratório 1: Espaço Maker / Maquetaria  

− Laboratório 2: Estruturas / Materiais de Construção / Topografia  

− Laboratório 3: Hidráulica / Saneamento  

− Laboratório 4: Instalações Elétricas / Física / Conforto Térmico  

Os laboratórios visam atender as necessidades dos cursos, conforme descrito em seus 

projetos pedagógicos, e possuem regulamento próprio de utilização para garantia de adequado 

funcionamento e estabelecimento de normas de segurança. Os mesmos foram projetados para 

atender à demanda com conforto e dispõe de tecnologias de informação e comunicação adequados 

às atividades a serem desenvolvidas. Além disso possuem quantidade de insumos e materiais e 

equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, além de estar previsto 

avaliação periódica por meio da CPA, quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade da 

mesma, bem como da utilização dos resultados pela gestão acadêmica para o planejamento do 

incremento da qualidade do atendimento da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

7.3 Brinquedoteca 

A brinquedoteca é um espaço que tem como objetivo o estímulo ao ensino, pesquisa e 

extensão relacionados à infância e ao brincar, proporcionando um espaço lúdico e enfocando o 

brincar como gerador de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Dessa forma, a 

brinquedoteca é um espaço onde docentes, tutores e discentes do curso de pedagogia realizarão 
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práticas pedagógicas voltadas à exploração de jogos, brinquedos e brincadeiras tendo como foco o 

desenvolvimento infantil. 

7.4 Clínica de Psicologia 

O Curso de Psicologia possui em sua infraestrutura uma Clínica Escola para prestar 

Serviço de Psicologia com as funções de responder às exigências para a formação do psicólogo, 

congruente com as competências que o curso objetiva desenvolver no aluno e as demandas de 

serviço psicológico da comunidade de Ivaiporã e região. 

7.5 Núcleo de Práticas Jurídicas 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) trata-se de um ambiente de estudos, onde se 

desenvolve atividades didático-pedagógicas voltadas para os estudantes do Curso de Direito, 

oferecendo atendimento jurídico gratuito em todas as áreas do Direito, favorecendo a 

interdisciplinaridade, o que propiciará uma maior vivência do ambiente forense.  

8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA 

A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades 

institucionais, visto que a sala é privativa, ampla, com capacidade para no mínimo 14 pessoas, possui 

sistema de refrigeração com ar-condicionado, mesa retangular para reunião.  

Os equipamentos são adequados, possuindo computadores com acesso à internet ao sistema 

acadêmico, lousa branca, televisão e armário para guarda de materiais onde se encontram cópias 

de documentos institucionais e de relatórios de autoavaliação institucional em todas as suas 

edições. 

9. BIBLIOTECA 

A biblioteca da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí conta com um espaço amplo 

para o acesso de alunos, professores e demais membros da comunidade acadêmica. Possui 

acessibilidade, com piso tátil, espaço projetado para mobilidade de cadeirante, inclusive entre as 

estantes onde os livros estão localizados. Também possui o software NVDA, que é um leitor de tela 

para deficientes visuais. Dispõe ainda de computadores, cabines de estudo individual, salas de 

estudo em grupo, mesas, cadeiras, guarda volume, notebook, fones de ouvido, leitor de código de 

barras e impressora.  

A Biblioteca oferece a comunidade acadêmica os seguintes serviços:  

− Consulta local;  

− Empréstimo domiciliar;  

− Renovação de empréstimos;  
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− Reserva de materiais;  

− Orientação para trabalhos científicos;  

− Levantamento bibliográfico;  

− Treinamento aos usuários; 

− Treinamento Minha Biblioteca Digital 

Os usuários da Biblioteca da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí têm acesso às 

estantes para localizar ou verificar o material desejado ou pode consultar o sistema BIBLIVRE, que 

pode ser acessado através do site da IES ou buscando ajuda com bibliotecário/auxiliar da instituição. 

Para o processamento técnico dos livros o código de catalogação utilizado é o Anglo 

American Cataloguing Rules, 2nd. (AACR2). E o código de classificação é o Dewey Decimal 

Classification (CDD), 21th ed. 

A Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí possui uma política permanente de aquisição, 

expansão e atualização do acervo, visando as necessidades pedagógicas e curriculares dos cursos 

oferecidos pela instituição e pela comunidade acadêmica. 

O acervo bibliográfico é atualizado uma vez por ano, por indicação do Núcleo Docente 

Estruturante dos Cursos. 

O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, CDROM, DVD-ROM 

e softwares, bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do 

conhecimento, em um total de mais de 1.477 títulos. 

O processo de aquisição de livros é realizado pelo Setor de Compras, sendo que a 

Biblioteca realiza previamente a verificação do que é solicitado pelo NDE com o acervo existente. A 

Biblioteca realiza o controle das aquisições de livros desde o pedido de compra de títulos e 

exemplares NDE, verificação de completeza de dados, duplicidade até o recebimento, verificação 

de conformidade e estado físico do livro para aceitação, patrimônio e cadastramento para 

incorporação ao acervo. 

Além do acervo local, a IES disponibiliza aos estudantes acesso à biblioteca digital. A 

biblioteca digital adquirida pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí é a Minha Biblioteca. Nela 

estão mais de 8.000 (oito mil) títulos disponíveis em uma única plataforma.  São livros técnicos, 

científicos e profissionais, de qualidade reconhecida nacionalmente de diversas áreas do 

conhecimento. 

A Minha Biblioteca é formada por quatro importantes editoras: Grupo A, Editora 

Saraiva, Grupo Gen e Editora Manole. O acervo digital é composto por um fundo editorial 

universitário em áreas como Ciências Jurídicas, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias. 

Todos os títulos são amplamente referenciados e estão disponíveis em texto integral 

aos alunos e professores, podendo ser acessados 24 horas por dia e 07 dias por semana, a partir do 
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campus da universidade ou de qualquer computador com acesso a internet, por meio do número 

de usuário e senha da Biblioteca.   

10. SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE 

Os laboratórios de informática são compostos por máquinas de excelente qualidade 

devidamente pensadas para o dia a dia de nossos acadêmicos e com quantidade suficiente para 

atender a demanda da IES 

O espaço físico do laboratório é amplo, climatizado com sistema de ar-condicionado, 

oferecendo, dessa forma, um ambiente confortável aos alunos e professores. 

Todas as máquinas possuem controle de acesso à internet com regras definidas 

diretamente no Proxy/Firewall da Instituição, travando acessos a conteúdos impróprios. 

Quanto ao acesso à internet por parte dos alunos, a instituição possui uma rede 

exclusiva para os mesmos, sendo disponibilizada através da rede cabeada e a rede WIFI por toda 

IES. Para garantir a qualidade do serviço há 4 links de 100 MB cada um, fazendo uma divisão 

automática para que não sobrecarregue um único link. Em caso de falhas, automaticamente o Proxy 

faz a redundância de um link para o outro sem que os utilizadores percebam. 

Em questão da acessibilidade todos os equipamentos possuem o sistema DosVox no 

qual os profissionais são qualificados para utilizar este serviço, ficando disponível com os 

responsáveis um headphone para disponibilização às pessoas com necessidades especiais. 

A Instituição também possui um contrato firmado com uma empresa de tecnologia que 

faz vistorias constantes nos laboratórios para verificar se o funcionamento está nos parâmetros 

adequados, e conferindo se todos os computadores estão com suas atualizações em dia. Todo final 

de semestre é feito uma limpeza dos computadores e novamente uma conferência geral para 

garantir a qualidade para o próximo período letivo. 

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Por se tratar de um ambiente acadêmico de grande circulação de pessoas, as instalações 

sanitárias foram projetadas e dimensionadas de forma a atender as necessidades da comunidade 

acadêmica em termos de iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e higiene.  

Todas as instalações sanitárias foram construídas com material resistente e lavável. A 

limpeza é realizada por equipe de serviços gerais, que segue um cronograma diário para garantia da 

manutenção da higiene adequada para o uso das instalações. 

12. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

A infraestrutura tecnológica da Faculdade de Tecnologia do vale do Ivaí é composta por: 
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- 1 Link corporativo de 50 Mbps Full para o corpo docente e administrativo da instituição, sendo 

todo ele gerenciado através de uma appliance SOPHUS fazendo a distribuição e controle dos acessos 

dos envolvidos; 

- 4 Links de 100 Mbps para atender a demanda dos acadêmicos da instituição sendo todos ele 

também gerenciado pela appliance SOPHUS; 

- 1 File Server (Servidor de Arquivos) disponibilizado para a parte administrativa para 

armazenamento de toda documentação da IES com backups diários (Local / Nuvem); 

- 8 Unifi Ubiquiti distribuídos estrategicamente por toda instituição afim de disponibilizar o acesso 

à internet a todo instante ao corpo docente e aos acadêmicos. 

A instituição conta com um link de fibra optica para interligação do prédio 

administrativo com o auditório para disponibilização dos recursos necessários como internet aos 

usuários, acesso à rede lógica do administrativo entre outras. 

Para manter os serviços o maior tempo possível no ar a IES possui nobreak no qual tem 

uma autonomia de aproximadamente 1 hora. 

A fim de prestar um serviço de qualidade aos acadêmicos, em todas as salas de aula há 

equipamentos de multimidia como data-show, caixa de som. 

Todo o sistema acadêmico e administrativo fica hospedado em servidores externos 

específicos disponibilizados por fornecedores contratados pela IES, no qual pode ser acessado de 

qualquer espaço físico, bastando ter um acesso à internet. 

A IES conta ainda com um plano de contingência, disponível para consulta na instituição 

para que em caso de falhas todos os serviços sejam reestabelecidos no menor tempo possível. 

13. INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

De acordo com o plano de contingência, a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí 

trabalha diariamente para que os serviços se mantenham integralmente em funcionamento, 

mesmo sabendo que há fenômenos da natureza, humanas entre outros que possam vir afetar os 

mesmos, e, caso venham acontecer, a IES já estará preparada para agir mediante a situação. 

Quanto a disponibilização dos serviços de internet trabalhamos com 5 Links de internet 

que em caso de falha a appliance SOPHUS faz o rodízio desses links automaticamente mantendo 

assim todos conectados sem serem afetados. 

A IES possui backups diários dos arquivos administrativos tanto local quando na Nuvem 

(este em tempo real) para que em caso de catástrofes não venha se perder essas informações. 

A instituição conta com uma equipe qualificada de fornecedores que prestam serviço 

para manter toda a estrutura rodando conforme segue: 
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- Equipe administrativa (Primeiro Atendimento) 

- Equipe Técnica (Suporte Casual) 

- Equipe Gestora de T.I (Busca de novas Tecnologias, Estratégias, Monitoramento de toda parte 

tecnológica) 

- Impressões (Outsourcing de Impressão) 

- Segurança (Firewall / Proxy) 

- Sistema Acadêmico 

- Telefonia 

- Sistema EAD 

Todos os fornecedores discriminados acima estão citados no plano de contingência com 

suas atribuições previamente definidas. 

14. PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí (computadores, 

multimídias, swits, equipamentos de rede sem fio) estão em constante expansão e atualização.  

Novos equipamentos são adquiridos ou atualizações realizadas sempre que constatado 

necessidade pelos setores competentes, quando da abertura de novos cursos ou turmas ou quando 

verificado que os investimentos resultarão em melhorias nos processos institucionais com custo e 

benefício comprovados.  

A IES aloca recursos específicos para investimento em laboratórios, equipamentos de 

informática e computadores no planejamento orçamentário do quinquênio 2017-2021 conforme 

descrito em seu PDI. 

O Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, elaborado em consonância com o 

período do PDI, e está regulamentado e aprovado pelo Conselho Superior. 

15. RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) constituem um conjunto de recursos 

tecnológicos voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, cujo objetivo é possibilitar a 

execução dos projetos pedagógicos dos cursos da IES, viabilizando a acessibilidade digital e 

comunicacional, além da interatividade entre os professores, os alunos e os tutores. 

Nesse contexto, os recursos de tecnologias da informação e comunicação asseguram a 

execução do PDI, viabilizando as ações acadêmicas e administrativas, garantindo a acessibilidade 

comunicacional através de diversas ferramentas, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
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o Sistema Acadêmico, a Biblioteca Virtual, o Site Institucional, além de outros mecanismos de 

comunicação interna. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizará a Blackboard Open LMS, uma 

plataforma de gerenciamento de ensino-aprendizagem. Com esse recurso será possível 

disponibilizar qualquer tipo de conteúdo, uma vez que as ferramentas pedagógicas e 

administrativas que estarão instaladas darão robustez e flexibilidade para a adoção dos mais 

variados modelos pedagógicos, auxiliando a instituição a atingir os objetivos estratégicos de ensino.  

A IES também coloca à disposição de seus alunos os serviços disponíveis do software 

EDUBOX, utilizado na instituição para a gestão acadêmica. Através do mesmo, os alunos têm acesso 

ao sistema de gestão por meio do módulo ÁREA DO ALUNO/PROFESSOR. Neste módulo, os alunos 

podem consultar horários de aula, boletim de notas e faltas, atividades complementares, planos de 

ensino, conteúdo dos professores, calendário acadêmico, matriz curricular e documentos 

institucionais como PDI, PPC, Regimento Interno. Todos esses acessos estão disponibilizados no site 

da Instituição na Internet. 

Associado ao AVA a plataforma SAGAH, na qual estão alocados os conteúdos de 

aprendizagem, em forma de Unidades de Aprendizagem, que permite aos professores escolherem 

o conteúdo das disciplinas ofertadas e o sistema EDUBOX, que faz o controle acadêmico da 

matrícula, do registro das notas, da emissão de Históricos Escolares e demais documentações. Este 

sistema funciona de forma integrada, possibilitando a importação de informações da vida 

acadêmica dos estudantes, entre um e outro.  

A IES possui uma biblioteca digital – Minha Biblioteca – onde estão mais de 10.000 (dez 

mil) títulos disponíveis em uma única plataforma. São livros técnicos, científicos e profissionais, de 

qualidade reconhecida nacionalmente de diversas áreas do conhecimento. A Minha Biblioteca é 

formada por quatro importantes editoras: Grupo A, Editora Saraiva, Grupo Gen e Editora Manole. 

O acervo digital é composto por um fundo editorial universitário em áreas como Ciências Jurídicas, 

Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 

Agrárias. 

Para a comunicação interna direcionada aos alunos, é disponibilizado o Manual do Aluno 

no site da instituição, que, através do coordenador do curso e tutores, também incentiva os alunos 

ao uso das plataformas de relacionamento, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, etc., com 

o intuito potencial de sua incorporação a estratégias pedagógicas. 

No que se refere à acessibilidade comunicacional a plataforma a ser utilizada para a 

interface com os estudantes contemplará mecanismos para atender aos portadores de 

necessidades educativas especiais, de modo a garantir o processo de comunicação a todos os alunos 

matriculados. 
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No caso das atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, a acessibilidade 

ocorre por meio da adaptação das unidades de aprendizagem que traduz o conteúdo de áudio para 

LIBRAS por meio da ferramenta Handtalk para deficientes auditivos. No caso dos deficientes visuais, 

todo o conteúdo das unidades de aprendizagem é transformado em texto contínuo, dessa forma, o 

aluno, através de ferramentas de áudio descrição, poderá acessar o conteúdo referente à disciplina. 

A IES disponibiliza e mantem em funcionamento um sistema de acesso à internet por 

meio de rede Wi-fi gratuita por toda sua extensão, através de contrato com as empresas VisãoNet 

e Copel Telecom. 

16. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)  

Em relação aos recursos de tecnologia empregados, o ambiente AVA terá a Blackboard 

Open LMS, uma plataforma de gerenciamento de ensino-aprendizagem. Com este recurso será 

possível disponibilizar qualquer tipo de conteúdo, uma vez que as ferramentas pedagógicas e 

administrativas que estarão instaladas darão robustez e flexibilidade para a adoção dos mais 

variados modelos pedagógicos, auxiliando a instituição a atingir os objetivos estratégicos de ensino.  

As soluções tecnológicas da plataforma Blackboard Open LMS tem abertura suficiente 

para integrar-se com o sistema acadêmico e outras ferramentas periféricas da IES, contribuindo 

ainda mais para um processo de ensino-aprendizagem coeso e estruturado, para o aumento da 

adoção das soluções e da satisfação dos usuários frente à tecnologia educacional.  

Esta plataforma permitirá acesso de alto nível em qualquer lugar, a qualquer hora, ou 

seja, a mesma é desenhada para a educação e otimizada para o aprendizado. 

A plataforma Blackboard possui tecnologia com compatibilidade em diferentes 

dispositivos, a mesma plataforma pode ser utilizada através de computador, celular ou tablet. A 

visualização é realizada através de navegador de internet no dispositivo escolhido sem prejudicar a 

navegação, substituindo a necessidade de utilização de aplicativos específicos.         

Associado ao AVA existem outras plataformas e sistemas que complementam e 

reforçam os recursos tecnológicos empregados, como a plataforma SAGAH, na qual estão alocados 

os conteúdos de aprendizagem, em forma de Unidades de Aprendizagem, que permite aos 

professores escolherem o conteúdo das disciplinas ofertadas e o sistema EDUBOX, que faz o 

controle acadêmico da matrícula, do registro das notas, da emissão de Históricos Escolares e demais 

documentações. Estes sistemas funcionarão de forma integrada, possibilitando a importação de 

informações da vida acadêmica dos estudantes, entre um e outro. 
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MODELO DE PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS DO EAD 

 

 

1. Matriz Acadêmica registrada no sistema acadêmico EDUBOX e no sistema Catálogo SAGAH 

2. Cadastro dos usuários no sistema Acadêmico EDUBOX e no sistema Catálogo SAGAH 

3. Arquivo conduit com dados de usuários e da matriz no sistema AVA FATEC - OPEN LMS 

4. Usuários defines as UAS das disciplinas no sistema Catálogo SAGAH 

5. Construção das salas virtuais no sistema AVA FATEC Open LMS 

6. Execução das atividades 

7. Emissão de relatórios de acompanhamento dos discentes/ relatórios de notas 

8. Lançamento da consolidação de notas no Sistema Acadêmico EDUBOX 

 

Há um Plano de Avaliação Periódica do AVA, a fim de gerenciar a qualidade do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem da IES, visto que através do mesmo será possível identificar fragilidades e 

adequações necessárias para atendimento de alunos, professores, tutores e demais usuários da 

comunidade acadêmica. 
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SEMIOLOGIA E 
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1. OBJETIVO   

  

O objetivo principal do plano apresentado a seguir é de estabelecer critérios eficientes 

para gestão predial no espaço da FATEC, com foco na manutenção preventiva e 

corretiva, conforme apurações em vistorias realizadas. A prevenção proporciona efeitos 

positivos na segurança de sistemas e instalações do ambiente, além da econômica de 

futuros gastos e bem-estar para todos.  

  

  

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE DE 

CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTEÇÃO PREDIAL  

  

  

Para elaboração do plano foi composta uma equipe de gestores que estão 

acompanhando a o funcionamento e manutenção do estabelecimento.  

   

Nome  Função  

Fabio Costa  Diretor Administrativo  

Grasiela Nogueira  Diretora Acadêmica  

Mayara Yvossyssyn  Departamento financeiro  

Lisa Marie Araujo  Representante Brigadista  

  

  

2. DESTINATARIOS  

  

Este plano de manutenção predial é destinado colaboradores responsáveis pela 

manutenção da faculdade, e a possíveis empresas contratadas e técnicos de 

manutenção, dando-lhes informações básicas sobre a edificação, de forma simples, 

clara e objetiva. Para que entendam da rotina de manutenção preventiva e corretiva dos 

sistemas prediais abrangendo: arquitetura e civil, instalações hidráulicas e elétricas.  

  

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

  

Equipe de Manutenção Predial não é responsável por realizar grandes reformas ou 

construções nas edificações. As obras de infraestrutura e instalações de médio/grande 

porte são de competência das empresas terceirizadas que serão contratadas para os 

devidos fins.  

  

4. PLANOS DE INSPEÇÃO  

  

Os planos de inspeção e de manutenção são os procedimentos que subsidiam a Equipe 

de Manutenção e Patrimônio a verificar e conservar as características e condições 
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necessárias e satisfatórias que os equipamentos e instalações necessitam para garantir 

o seu pleno funcionamento e condições de utilização.  

  

A Equipe de Manutenção e Patrimônio como entidade responsável pelo efetivo 

funcionamento e conservação dos prédios e equipamentos da faculdade possui entre as 

suas atribuições e competência a responsabilidade de zelar e garantir que os bens 

tenham a sua vida útil e características funcionais conservadas,   

  

Assim compete à Equipe de Manutenção e Patrimônio:   

  

• Executar medidas para conservação dos bens e patrimônios;  

• Executar serviços de manutenção preventiva;   

• Executar serviços de manutenção corretiva;  

• Inspeções prediais. 

  

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

  

Compete ao encarregado de manutenção a elaboração dos planos de trabalhos de 

manutenção. Aplicação das normas e técnicas de manutenção. Dar feedback ao 

solicitante do serviço. Ao departamento financeiro que é responsável pelo controle do 

patrimônio fica a responsabilidade de acompanhamento da execução das atividades. 

Análise e encerramentos das solicitações e ordens de serviço.  

  

  

6. PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO  

  

O planejamento consiste em um conjunto de regras e procedimentos que visam dirigir as 

ações da Equipe de Manutenção de forma a garantir a priorização e execução das 

manutenções e a previsibilidade dos recursos necessários para as suas ações e 

confiabilidade dos serviços prestados.  

A execução das atividades obedece aos critérios de prioridade de atendimento e por tipo 

de manutenção, assim organizando e racionalizando o atendimento, conferindo maior 

padronização e eficiência as suas atividades.  

  

São atividades de planejamento:   

  

• Identificar quais serviços serão feitos (salvo aqueles que já estiverem definidos no 

plano de manutenção e na rotina de inspeção, e os casos de emergência).  

• Quando os serviços serão feitos.  

• Quais recursos serão necessários.  Qual será o custo de cada serviço.  
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Atividades de manutenção têm o objetivo de manter ou reestabelecer as condições de 

operação e desempenho corrigindo eventuais deteriorações. Enquanto as atividades de 

melhoria focam-se nos processos que contribuam para o aprimoramento.  

  

7. TIPOS DE MANUTENÇÃO  

  

Manutenção Preventiva: São atividades planejadas que prezam a conservação dos 

equipamentos e suas características produtivas ou de trabalho antecipando a ocorrência 

de falhas/quebras  

  

Manutenção Corretiva: Possuem caráter emergencial e sem planejamento. Consiste 

em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram a 

máquina/equipamento a uma interrupção  

  

8. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  

  

As atividades da Equipe de Manutenção Predial compreendem a conservação e 

manutenção de edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e 

serviços básicos de marcenaria e serralheria.  

A Equipe de Manutenção como entidade responsável pelo efetivo funcionamento e 

conservação dos prédios e equipamentos da faculdade.  

Fica de sua competência a responsabilidade de zelar e garantir que os bens tenham a 
sua vida útil e características funcionais conservadas, assim compete à Equipe de 
Manutenção Predial:  
  

• Executar medidas para conservação dos bens e patrimônios;  

• Executar serviços de manutenção preventiva;  

• Executar serviços de manutenção corretiva;   

• Inspeções prediais;  

• Planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais, fiscalizando sua 

validade e condições de conservação.  

  

9. SETOR DE MANUTENÇÃO – EDIFICAÇÕES   

 

São atribuições e competências do setor:   

  

• Obras de instalações: pequenas obras de instalações, manutenção e 

conservação.  

           Ex: forro e gesso.  

• Acabamento: manutenção e conservação de revestimentos e aplicações Ex: pisos 

e paredes.  

• Serviços de pintura em geral: manutenção e conservação da pintura manutenção 

de telhados e coberturas Ex: limpeza de calhas  



    

  
 
 
 

 

Mantida pela União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - UNESVI  
Recredenciada pela Portaria nº 1.345 de 12 de julho de 2019  

  

  

Avenida Brasil, 45 – Fone (43) 3472-0201– CEP 86870-000 – Ivaiporã /Paraná www.fatecivaipora.com.br  

• Manutenção e conservação de janelas e portas.  

 

10. SETOR DE MANUTENÇÃO – HIDRAÚLICA E SANITÁRIA  

  

São atribuições e competências do setor:  

  

  

• Problemas de vedações e vazamento. Ex. Hidra do sanitário, bebedouro  

• Outros problemas relacionados ao Sistema Hidráulico e Sanitário.  

  

11. SETOR DE MANUTENÇÃO - ELÉTRICA  

  

São atribuições e competências do setor:   

  

• Manutenção de cabos de eletricidade: fiação, materiais elétricos e outros.  

• Manutenção de cabos de informática, comunicações, sistema de alarme, e 
outros. Pequenas manutenções nos aparelhos de ar condicionado, ventiladores, 
bebedouros refrigeração, iluminação e outros;   

• Instalação de tomadas e pontos de energia extras em ambientes. Ex: interruptor.    

   

12. SETOR DE MANUTENÇÃO – MARCENARIA  

  

São atribuições e competências do setor:   

  

 Marcenaria: manutenção, conservação, reparo e recuperação de bens móveis, 

divisórias, armários, cadeiras.  
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA BIBLIOTECA 
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FACULDADE DE TECNOLOGIA DO VALE DO IVAÍ 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A biblioteca com o intuito de planejamento e eficácia propõe e aplica o plano de 

contingência para melhor atender a comunidade usuária. Foram identificados certos 

riscos, situações e emergências, que podem vir a acontecer, de certa forma, privando a 

biblioteca de, por tempo indeterminado, atender ao usuário. 

Cada risco e situação será descrito de forma rápida e para cada um uma solução 

ou ação para prevenção, que soluciona ou diminui as ocorrências. 
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2 RISCOS 
 

Os riscos constituem a ameaça funcionamento da biblioteca, no curto ou longo 

prazo. Abordam desde sinistros e situações recorrentes do atendimento diário para 

compor um planejamento de como agir e qual o foco das atividades serão para impedi-

los de acontecer completamente ou mitigar o erro diminuindo a freqüência em que 

ocorrem. 

Assim que identificado tentamos incluir a ação nos comportamentos 

operacionais e incorporamos a rotina, evitando o dano e atraso permitindo o acesso 

completo a nossas dependências e serviços. 

2.1 FÍSICOS 

O ambiente físico é amplo e arejado, não temos nenhum dispositivo voltado 

para controle da temperatura ou umidade no acervo. Com a limpeza e a guarda diária 

conseguimos observar qualquer problema e resolver. 

Os corredores são amplos permitindo o fácil acesso, com pisos tátil e estantes 

separadas com fácil acesso a cadeirantes. 

Ruído é um dos problemas mais recorrentes na biblioteca, quem gera o barulho 

é o próprio usuário. Temos a política de educar o usuário no primeiro ano, e chamar a 

atenção quem sai fora do padrão, tentando deixar a biblioteca um ambiente propício 

para o estudo. 

 2.2 QUÍMICOS 

 

A limpeza é diária e feita de maneira meticulosa pelas estantes visando controlar 

poeira; 

 

     2.3 BIOLÓGICOS 

 

Vírus, bactérias e outros microorganismos; 
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Insetos. A limpeza é diária e feita de estante em estante monitorando a 

proliferação de insetos e outras pragas. Quando necessário e identificado uma 

infestação a biblioteca é dedetizada. 

 2.4 ERGONÔMICOS 
 

A dinâmica da biblioteca é o acesso do aluno ao livro, empresta, levar para casa 

e depois devolve. Na devolução é necessário guardar o livro na estante, esse trabalho 

requer força física. Sabendo disso desenvolvemos um processo de rodízio que a equipe 

trabalha dividindo os livros em porções iguais não sobrecarregando ninguém. 

Na posição de empréstimos temos cadeiras com encosto regulável, mas mesmo 

assim o assunto peso volta a ser analisado, ao passar o livro o atendente precisa pegá-

los e registrar no nome do usuário. Esse processo ao longo da noite pode ser exaustivo, 

por isso, mais uma vez utilizamos o rodízio. 

 2.5 ACESSO 

 

Queda de energia; Temos luzes necessárias para evacuação, disposta no 

caminho para a saída. 

Sem acesso internet; nos casos em que a instituição fica sem energia o registro 

de livros para empréstimos e a renovação pode ficar sem acesso. Nesses casos não é 

gerado nenhum ônus ao aluno, sendo descontado qualquer multa que venha desses 

problemas. 

Sem acesso ao acervo digital; é possível que o acesso ao acervo digital seja 

interrompido, em contrato nós temos assistência imediata para resolver os possíveis 

problemas. Temos alguns livros em comum com a base, dessa forma o atendimento 

não fica totalmente defasado. 

Sem acesso ao catálogo; quando o catálogo estiver fora do ar, até o sistema 

voltar nenhum valor será cobrado do aluno. Também é possível fazer um empréstimo 

manual, para que o aluno não fique sem o serviço. 
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O furto é um dos riscos do acervo aberto, temos um layout feito para que quem 

está no balcão tenha total controle de quem entra e sai, assim se inibe a tentativa. 

Outras medidas são tomadas como a proibição da entrada com bolsas. 

Vandalismo, outro risco que priva os demais usuários de utilizarem as 

bibliografias, quando identificado é cobrado o mesmo material, para repor o mesmo. 

Perda do material é mesmo procedimento do vandalismo, é necessário trazer o 

mesmo livro que se perdeu. 

Inadimplência no empréstimo, se atrasar a data de entrega, podem ser geradas 

multas, essas multas impedem que o usuário faça o empréstimo. Uma vez acertado o 

débito volta o uso normal da biblioteca. 
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3 EMERGÊNCIAS 

 

Temos planos de evacuação junto com a brigada de incêndio, que mesmo 

sendo mais focada, usa as melhores rotas e faz treinamento periódicos. Isso nos ajuda 

a pensar em formas de resolver ou evacuar o local, biblioteca. 

  
 3.1 INCÊNDIO 
  

O papel é material inflamável dessa forma a biblioteca tem um risco 

considerável por fogo. Dessa forma os treinamentos da brigada vem a nos ajudar a 

tomar todas as precauções exigidas para que a biblioteca possa evitar qualquer sinistro. 

A Biblioteca possui dois extintores de acesso fácil, um extintor de Água (H2O) e outro 

com Pó químico. 
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4  CONCLUSÃO 
 

Através deste plano buscamos melhorar o atendimento e prever o que pode 

impedir o usuário de acessar nossos serviços. Seguimos construindo esse plano por 

uma linha empírica para que cada vez que identificarmos algum problema, risco ou 

emergência, iremos tomar as medidas necessárias e continuar editando para cada vez 

estarmos adequados e preparados para futuros impedimentos. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA TI 
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1. Objetivo 

 

O Objetivo do Plano de Contingência, é assegurar a continuidade dos serviços de TI, 

e traçar estratégias para que em caso de interrupção dos serviços ou desastre, todos 

os serviços sejam reestabelecidos de forma rápida e efetiva. 

 

2. Das Etapas 

Avalição:  Nesta etapa deve ser feito uma análise de toda infraestrutura da IES 
desde servidores / roteadores / links de internet / telefonia / serviços ativos, entre 
outros, e verificar quais são os impactos que podem ser gerados nos mesmos em 
caso de falhas humana ou causas naturais. 

Com base nesta análise serão traçadas as estratégias e decisões a serem 
tomadas em caso de algum imprevisto, conforme o acima citado venha ocorrer, 
tentando minimizar ao máximo o impacto que a IES venha sofrer até que todos os 
serviços sejam reestabelecidos. 

 
Classificação de Prioridades:  Na tabela abaixo será classificado todos os 

serviços de acordo com suas prioridades sendo elas:  

• Vital 

• Crítica 

• Média 

• Baixa 
 

 
 

Serviço Vital Crítica Média Baixa 

File Server (Servidor de Arquivos) X    

Edubox X    

AVA Fatec  X   

Minha Biblioteca  X   

BibLivre  X   

WebSite   X  

CFTV (Câmeras de Monitoramento)    X 

Telefonia Fixa  X   

Link Copel  X   

Link Visão Net – 1   X  

Link Visão Net – 2   X  

Proxy / Firewall X    

Telefonia Móvel    X 

Redes WIFI   X  

Rede Laboratório / Biblioteca   X  

Rede Cabeada Administração  X   

Impressoras    X 
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Setores que podem ser afetados: segue abaixo a tabela com os setores que podem 
ser afetados em caso de vulnerabilidade em cada serviço: 
 

 
Infraestrutura: A IES é composta pelos seguintes equipamentos: 
 

Descrição Setor Quantidade 

Servidor IBM X3100 T.I 01 

Central Telefônica Panasonic T.I 01 

Switch 24 Portas T.I 02 

Switch 24 Portas Laboratório de Informática 02 

Ubiquiti  08 

Desktop Laboratório de Informática 30 

Desktop Biblioteca 05 

Desktop  Secretaria 01 

Notebook Biblioteca 01 

Notebook Laboratórios 01 

Notebook Direção 01 

Notebook Coordenação Pedagógica 01 

Notebook Financeiro 01 

Notebook Administrativo 01 

Impressora HP 425 Secretaria 01 

Impressora HP 1132 Direção 01 

Impressora HP 1102 Coordenação Pedagógica 01 

Impressora HP 1100 Financeiro 01 

Impressora Samsung 4070 Xerox 01 

Data-Show  17 

Serviço Admin Coord / Prof Alunos  Externos 

File Server (Servidor de Arquivos) X X   

Edubox X X X  

AVA Fatec X X X  

Minha Biblioteca X X X  

BibLivre X X X  

WebSite X X X X 

CFTV (Câmeras de 
Monitoramento) 

X    

Telefonia Fixa X X X X 

Link Copel X X  X 

Link Visão Net – 1  X X  

Link Visão Net – 2  X X  

Proxy / Firewall X X X  

Telefonia Móvel X   X 

Redes WIFI X X X  

Rede Laboratório / Biblioteca  X X  

Rede Cabeada Administração X X   

Impressoras X X X  
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3. Execução 

 

A fim de manter toda estrutura em perfeito funcionamento, contamos com algumas 

equipes terceirizadas de plantão conforme segue: 

 

− Suporte 24x7 externo a nível de estratégias, gerenciamento de toda 

infraestrutura, aquisições de novas tecnologias, prestado por Olair Fialho 

Junior - CNPJ 30.488.047/0001-07 - localizado em Arapongas-PR, na Av. 

Taperaçu Cinza 1347, Telefone 43-99167-3834. 

 

− Manutenção, limpeza, troca de suprimentos, suporte aos usuários entre outros. 

Empresa terceirizada: Digital Informática, localizada na cidade de Ivaiporã-Pr 

na Av. Aparicio C. Bittencourt, 250, Telefone 43-3472-5400. 

 

− Impressão: contrato de outsourcing firmado com a empresa HELPFAX, 

localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 584, Londrina – PR Telefone 43-3321-

2927, no qual toda manutenção, troca de equipamento, fornecimento de toner 

fica por conta da mesma. 

 

− Firewall – Proxy: A IES possui uma appliance SOPHUS em sistema de 

comodato com a empresa RFC SISTEMAS localizada na Rua Nogoya,227, 

Maringá – PR Telefone 44-3031-8558 no qual fica responsável pela 

configuração e manutenção de todo o funcionamento da rede. 

 

− Sistema acadêmico EDUBOX: Hospedagem do sistema, manutenção, 

customização fica por conta de seu desenvolvedor Cleverson telefone 42-

98428-3035 / 42-3252-6192. 

 

− Telefonia - Rede – Configuração / Manutenção da central telefônica, passagem 

de cabeamento Empresa Alpha Telecom – Rua Mega Louro, 419, Arapongas-

PR Telefone 43-3152-3000 

 

− Telefonia Fixa Sercomtel disponibilizada através do link corporativa da COPEL. 

 

− Link de internet para administrativo: este link é ofertado pela COPEL 

TELECOM através de Fibra ótica, sendo um IP Corporativo Dedicado de 20 

MB Full, sendo compartilhado para Administração / Professores / 

Coordenadores, em caso de falhas é feito um redirecionamento para o link 2 da 

visão net disponível na instituição. 

 

− Link de Internet acadêmico: a IES possui 2 (dois) links de 100 MB cada um, 

contratados com a empresa (VisãoNet Localizada na Rua Rio Grande do Sul, 

930, Ivaiporã-PR Telefone 43-3472-5088), sendo compartilhado com todos os 

alunos através da rede sem fio aberta disponibilizada das 08:00 – 23:00 de 
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segunda à sexta, em casa de falha em 1 link o Proxy faz o redirecionamento 

automaticamente dos links. 

 

− Backup Arquivos Locais, é feito localmente um backup diário as 23:00 dos 

arquivos armazenados dentro do File Server, e também é feito um sincronismo 

na nuvem hospedada no Google em caso de falhas temos backups em 

ambientes diferentes para a recuperação dos mesmos. 

 

− Em parceria ao GRUPO A Educação e BlackBoard a IES de ensino oferta o 

ensino híbrido dentro da instituição no qual toda a parte do Ensino a distância é 

disponibilizada através da ferramenta OPENLMS desenvolvida pela 

BlackBoard, quem oferta todo o suporte necessário desde de configuração, 

customização, hospedagem é a parceira Grupo-A através do helpdesk 

http://cliente.grupoa.com.br/   Telefone 51-3073-3905. 

 

− A IES também disponibiliza para seus alunos uma biblioteca digital ofertada 

pela Minha Biblioteca no qual também toda a parte de hospedagem do serviço 

é feito no servidor da empresa ofertante do serviço Minha Biblioteca Localizada 

na Av. Queiroz Filho, 1700, Bloco E sala 311, São Paulo-SP e seu suporte é 

feito através do telefone: 11-4302-5588 ou pelo E-mail: 

suporte@minhabiblioteca.com.br 

 

4. Recuperação 

 

Em caso de desastre total, a recuperação de todos os serviços deverá ser feita na 

seguinte ordem: (caso não tenha afetado os pontos principais ir para a próxima etapa 

automaticamente). 

 

- Montagem do Rack e toda infraestrutura da IES (Cabeamento / Computadores / 

Servidor / Central Telefônica / Switchs); 

 

- Ativação dos Links de Internet; 

 

- Ativação do DDR (Telefonia Fixa); 

 

- Instalação e Configuração do Firewall / Proxy; 

 

- Restauração do File Server; 

 

- Instalação dos UBIQUITIS (Redes WIFI); 

 

- Testar o acesso as ferramentas ofertadas pelos parceiros no qual toda a 

responsabilidade do serviço se manter no ar é deles; 

 

mailto:suporte@minhabiblioteca.com.br
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- Instalação dos Equipamentos de Impressão. 


