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2 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 Concepção, Objetivos e Perfil da UNIUV 

 

2.1.1 Concepção 

 

Se fosse possível dispensar o futuro, fechar o espaço de sistematização 

crítica, o livre exercício do espírito e abrir mão da formação cidadã, estaria decretada 

a obsolescência definitiva da universidade. A alusão ao futuro diz respeito à 

pesquisa básica desenvolvida pela universidade, missão da qual não abre mão, 

lutando contra qualquer tentativa de redução utilitarista (produzir só o que tem 

retorno, conforme o paradigma do mercado capitalista). A universidade torna-se co-

demiurga do futuro, à medida que a ciência por ela elaborada possa vir a ser 

incorporada à produção econômica e social, pela mediação de sua tradução em 

desenvolvimento tecnológico (políticas de inovações técnico-científicas por parte do 

Estado e das empresas). 

Como ambiente de geração de conhecimento e de reflexão crítica, a 

Universidade tem função importante na formação de uma sociedade mais igualitária, 

na melhoria da qualidade de vida dessa mesma sociedade e, especificamente, na 

superação do subdesenvolvimento evidenciado pela pobreza crítica da população 

brasileira. Configura-se, assim, a destinação privilegiada do esforço da ciência e da 

tecnologia na Universidade brasileira. 

Face a esse novo ambiente, a Universidade, com suas atribuições 

remodeladas, parece não refletir a sociedade, que não a leva em conta, pelas 

próprias manifestações percebidas desta. A Universidade é tida e mantida apenas 

como um lugar de ensino e centro de formação de mão-de-obra altamente 

qualificada para função de direção e controle, sem que sejam consideradas suas 

atribuições e responsabilidades na produção de novos conhecimentos e na 

participação política para identificação, encaminhamento e solução de questões 

sociais. 

O não reconhecimento das virtudes e do papel da Universidade encontra 

respaldo em algumas áreas, porque também a Universidade e seus docentes, por 

vezes, parecem desconhecer a sociedade e suas demandas, uma vez que 
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descartam ou ignoram sua condição de profissionais frente ao mercado de trabalho 

de uma sociedade urbano-industrial; em fase acelerada e crescente da tecnologia. 

A crise da Universidade situa-se, nessa perspectiva, exatamente na sua 

importância e incompetência em lidar com os problemas sociais de uma sociedade 

subdesenvolvida. Reconhece-se, mesmo assim, que a Universidade tem uma função 

relevante, para além da docência e da pesquisa. É o seu papel interlocutor com a 

sociedade e com o Estado, e de intermediação na busca de equacionamento 

científico-tecnológico das demandas da população e da estrutura socioeconômica do 

país. O seu peso específico reside, sem dúvida, na sua contribuição real à questão 

mais ampla do desenvolvimento nacional. 

Para poder exercer sua função de crítico e de imaginação, de maneira útil e 

construtiva (via suas atividades de ensino, pesquisa e extensão), é necessário que 

esteja sensibilizada à dinâmica profunda da sociedade, que a assuma, dando-lhe 

uma expressão condizente e sustentável com todos os recursos do pensar racional e 

criativo. Todavia isso não significa que deva abdicar de um projeto próprio, 

sujeitando-se passivamente a qualquer tipo de hegemonia e dominação (econômica, 

política, religiosa e até científico-cultural). Não ser uma ilha não implica deixar-se 

amestrar pela mão invisível do mercado, pela mediação de avaliações com lógica 

mercantil, quer no ensino de graduação e pós-graduação, quer na produção 

acadêmico-científica. 

É inegável que a Universidade ainda não assumiu integralmente a consciência 

histórica de sua forma transformadora e de seus direitos democráticos de se fazer 

não apenas ouvir, mas de atuar efetiva e eficazmente na formulação de programas, 

projetos e outros mecanismos orientadores e operacionalizadores das ações 

práticas das diversas esferas. Não se pode concebê-la, entretanto, sem que se dê 

conta do quanto se pode fazer, no seu âmbito próprio, para o desempenho eficaz 

das políticas sociais, que condicionam o exercício do cotidiano da sociedade 

brasileira. 

Instituição social e histórica, a universidade está hoje desafiada a exercer sua 

capacidade de pesquisa e de crítica, num contexto de profundas mudanças em 

curso, em seu entorno econômico-sociocultural: nova sociabilidade do capital, 

fenômeno da globalização, transformações contínuas na base técnica e 

organizacional do trabalho, sistemas de informação em rede, desgaste das práticas 

democráticas e naturalização da exclusão social, etc. Sem romper com princípios e 
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diretrizes construídas historicamente, deve questionar-se, repensar o que ela faz, 

como ela faz e para quem faz. 

O cumprimento da responsabilidade social da Universidade implica que ela 

esteja comprometida com ela mesma, em aspectos fundamentais: excelência, 

liberdade e autonomia. 

A excelência acadêmica é produto da qualidade de seus quadros 

administrativos, técnico e superior e reflete-se de forma diretamente proporcional na 

docência, pesquisa e extensão. Ela não pode ser um fim em si mesma. É um fim 

enquanto objetivo a ser alcançado para o processo de diferentes saberes. A 

excelência para obtenção da legitimidade e credibilidade acadêmica, nacional e 

internacional constitui um requisito de atribuição de status e prestígio profissional 

para seus membros; é um componente de identidade que iguala simbolicamente os 

membros da comunidade acadêmica na pertinência institucional, apesar das 

diferenças individuais; e é, sobretudo, o resultado de esforços e de méritos, 

conjugados coletivamente, e que recebe reconhecimento social por parte da 

sociedade, inclusive. Essa excelência traduz-se em competências diversificadas, 

aumentando a probabilidade de um gerenciamento dos negócios da Universidade. 

A competência universitária é a condição que garante a sua autonomia real, 

frente ao Estado regulamentador de sua estrutura e funcionamento; em relação às 

pressões burocráticas padronizadoras dos órgãos públicos e privados com os quais 

mantém relações de apoio financeiro; quanto ao seu projeto de trabalho teórico e 

prático, sua organização administrativa e curricular e seus sistemas de recrutamento 

e remuneração; em relação a sua política de desenvolvimento científico e 

tecnológico; e, ainda, em relação ao tipo de inserção institucional que promove com 

diferentes grupos e classes sociais. A autonomia universitária passa pela 

capacidade de autogestão e de independências orçamentária. 

Um terceiro aspecto implica o princípio da liberdade de pensamento e de 

pluralidade de propostas de trabalho. É esse clima que frutifica o diálogo, o debate, 

a comparação, a crítica, a experimentação, a cooperação, a divergência, a oposição. 

A liberdade é a condição de suficiência para o crescimento do saber, por meio do 

sistemático exercício da dúvida metódica, das demais desmistificações das verdades 

absolutas e da relativização dos enunciados. A liberdade é, pois, a essência e o 

fundamento da democracia exercida e vivenciada no espaço universitário. 
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Nessa perspectiva, a única subordinação possível da Universidade configura-

se no que diz respeito aos interesses da qualidade do ensino e da pesquisa, além de 

seu compromisso com o desenvolvimento nacional e com a democracia. Esse 

requisito, ao qual a Universidade tem que se submeter, implica a instituição e 

regulamentação da carreira docente, na qual o acesso aos patamares da progressão 

vertical deve ser feito por meio de concursos públicos, titulação acadêmica 

correspondente, produção e publicações comprovadas em termo de qualidade e 

prestação de serviços relevantes à comunidade. 

Nesse âmbito, em que se expressa a autonomia universitária como exigência 

democrática, tem-se como contrapartida o princípio da avaliação do desempenho da 

Universidade, considerando sua condição de prestadora de um serviço público, com 

atendimento de qualidade a ser observado permanentemente. 

A avaliação deve ser entendida como um processo pedagógico, cujos critérios 

devem ser clara e autonomamente definidos pela Universidade, praticado por 

mecanismos internos próprios e complementado por avaliações externas. 

A Avaliação Institucional é uma verificação aos moldes das condições de 

Ensino, que leva em conta as dimensões, além de considerar também o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Terá que contar com a cooperação de todos os 

docentes envolvidos diretamente com a instituição, para que as informações 

coletadas possam ser adicionadas a seu controle de qualidade da mesma. Pois 

cada instituição possui seu perfil e é preciso identificá-lo para reconstruir essa 

história, para avaliar que papel ela desempenha em uma sociedade. 

Uma instituição de bom nível, preparada com um bom corpo docente e com 

boas condições de funcionamento prova, nesses aspectos e em muitos outros, por 

meio de uma Avaliação Institucional, a sua eficiência no Ensino.  E com isso recebe 

grandes benefícios, como valorização por parte dos acadêmicos e diante de uma 

sociedade da qual faz parte, tanto política como socialmente. 

O cumprimento das premissas básicas, anteriormente apontadas, passa pela 

questão dos recursos financeiros. A escassez de verbas, bem como o alongamento 

do tempo de espera para a não abundante concretização de seus projetos instala, 

progressivamente, o descrédito da comunidade acadêmica. A perda da 

“honorabilidade da palavra” como discurso é altamente desestimuladora do trabalho 

intelectual na Universidade, pois que a previsibilidade das suas ações fica 

comprometida e, às vezes, irremediavelmente perdida. 
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Partindo dos princípios gerais da concepção da Universidade, aqui expressas, 

configura-se a caracterização do UNIUV e do seu papel no contexto regional. A 

Universidade deve ser concebida como um organismo integrado por diferentes 

órgãos, que devem trabalhar harmônica e sincronicamente, para obter, como 

objetivo, a promoção do bem-estar físico, social e espiritual da comunidade, ou seja, 

a Universidade deve ser a sociedade refletindo-se em si mesma, produzindo seu 

próprio saber, pela cultura, pela ciência e pela tecnologia. Sob essa ótica, cumpre à 

Universidade algo mais profundo e abrangente do que formar mão-de-obra de 

elevado teor técnico. A par da competência profissional, faz-se necessário 

considerar o complexo de demandas do sujeito da educação universitária, cujos 

pressupostos antropológicos e culturais devem ser examinados para o 

estabelecimento da ação educativa. 

Entende-se o ser humano como razão e vontade encarnada, com as 

seguintes características específicas: 

� Uma individualidade inscrita num contexto social; 

� Alguém situado de forma espaço-temporal; 

� Um ser que age num plano social de natureza econômica, política e 

religiosa; 

� Um ser que vive num mundo de valores que ultrapassam a história; 

� Um ser com destinação transcendental. 

 

Esse homem exige, para sua realização, não uma escola de nível superior, 

mas uma Universidade, um “lugar por excelência de comum procura da vontade”, de 

uma verdade resultante do livre debate, do consenso, não dogmático. Uma 

Universidade constituída de pessoas capazes de reflexões críticas, participantes de 

iniciativas construtivas e comprometidas com a busca da verdade. 

Deseja-se, enfim, para essa Universidade, a responsabilidade de formar, 

acima de tudo, o homem; o compromisso não apenas de ensinar, mas de educar, 

transmitindo, preservando e produzindo conhecimentos. Assim agindo, estará em 

perfeita consonância com o espírito do desenvolvimento socioeconômico, o qual é 

feito pelo homem e tem nele a sua finalidade. 
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2.1.2 Objetivos 

 

Para o UNIUV, prover educação é, também, prover meios para diminuir os 

óbices ao desenvolvimento da região, tornando-se instrumento de impulsão do 

progresso de toda sua área de abrangência, ao formar recursos humanos 

qualificados para as funções inerentes a cada área do conhecimento em que atua. 

Nesse sentido, as aludidas funções são entendidas como ramos de conhecimento 

que se ocupam dos objetivos, dos recursos, da estrutura, das políticas e diretrizes 

relativas ao meio empresarial, seja ele público ou privado, da indústria, do comércio 

ou da prestação de serviços. 

Assim é que definimos os objetivos prioritários, em resposta aos desafios que 

se apresentam, visando, com a análise e os questionamentos que vimos fazendo, 

descobrir e oferecer bases firmes e atualizadas que nos permitam elaborar uma 

filosofia da educação mais justa e humana e, ao mesmo tempo, criar uma linguagem 

mais eficaz no diálogo indivíduo-escola-sociedade-comunidade. 

Fundamentais: 

� Educação integral; 

� Ensino para a formação e o aperfeiçoamento de profissionais e técnicos; 

� Criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e pensamento 

reflexivo; 

� Desenvolvimento da educação profissional nos diversos níveis: básico, 

técnico e tecnológico; 

� Extensão aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica gerada na Instituição; e 

� Divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do 

ensino, de publicações e de outras formas de comunicação; 

 

Especiais: 

� Estudo dos problemas relacionados ao progresso da sua região 

geoeconômica do Estado e do País; 

� Colaboração com o poder público na solução dos problemas locais, 

regionais, estaduais e nacionais, objetivando o desenvolvimento do país; 
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� Fortalecimento da paz e da solidariedade universais; e 

� Conhecimento dos conhecimentos do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e 

estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade. 

 

 

2.2 Experiência na Educação Superior 

 

União da Vitória teve, em sua história, o papel de pólo regional de educação, 

com os cursos de Magistério e Técnico de Comércio, contudo, em 1950, ainda não 

possuía uma escola de nível superior. 

Em 1973, pressionado por líderes integrantes da Associação Comercial e 

Industrial de União da Vitória, o então Prefeito Municipal, Alcides Fernandes Luiz 

convidou o advogado Moacir de Melo, para coordenar os trabalhos de criação de 

mais uma escola de nível superior em nossa cidade. O coordenador formou uma 

comissão provisória composta por Moacir de Melo, Munir Cador Zein Edine e Ivete 

Bogut, para fazer um levantamento socioeconômico da região, para orientar quais os 

tipos de cursos que poderiam ser implantados na região. 

Concluído esse trabalho, a Coordenação manteve contatos com a Fundação 

Faculdade de Administração e Ciências Econômicas (FACE), de Curitiba, 

integrantes do conglomerado da Universidade Católica do Paraná, que enviou, para 

esse fim, o professor Luiz Renato Xavier. 

Em 5 de janeiro de 1974, reuniram-se o Prefeito Municipal, Associação 

Comercial e Industrial de União da Vitória, o Coordenador e os integrantes da 

comissão para dar continuidade aos trabalhos de implantação dos cursos de 

Administração e Ciências Econômicas, sugeridos como os mais viáveis para a 

região. Na ocasião, resolveu-se ampliar a comissão, com o peso da comunidade, 

incluindo-se o Tenente Coronel Dirceu Ribas Correia, Comandante do 5º Batalhão 

de Engenharia e Combate de Porto União; João Klos, advogado e Presidente do 

Lions Clube de Porto União; Alceu Martins, Presidente do Rotary Clube de Porto 

União, e Athanagildo Efigênio do Amaral, Delegado da 4ª Delegacia Regional de 

Rendas do Paraná. 
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Em 5 de agosto de 1974, essa comissão, após concluir os trabalhos, 

submeteu o processo de criação desses cursos ao Conselho Estadual de Educação 

(CEE), para obtenção do Parecer Técnico. 

Em 12 de setembro de 1974, por meio do Parecer nº. 086/74, o CEE emitiu 

parecer favorável à criação da Fundação Faculdade Municipal de Administração e 

Ciências Econômicas de União da Vitória (FACE). 

Em 19 de setembro de 1974, o Prefeito Municipal promulgou a Lei nº. 974/74, 

instituindo a Fundação Faculdade Municipal de Administração e Ciências 

Econômicas de União da Vitória (FACE), incluindo no texto dessa lei a dotação à 

Instituição de recursos financeiros necessários à instalação e funcionamento regular. 

Em 5 de dezembro de 1974, o CEE emitiu o Parecer nº. 112/74, favorável ao 

funcionamento da FACE. 

Em 5 de abril de 1974, pela Portaria 1/75, foi nomeada a comissão para a 

organização e realização do primeiro Concurso Vestibular. 

Pelo Decreto nº. 3/75, de 7 de abril de 1974, o Prefeito Municipal, Alcides 

Fernandes Luiz, nomeou Moacir de Melo como primeiro Diretor da FACE, com 

mandato de 1º de abril de 1975 a 31 de março de 1979. 

Pela Portaria nº. 1190, de 30 de novembro de 1979, pelo Ministério da 

Educação (MEC), foi concedido o reconhecimento da FACE. 

Iniciada com os cursos de Administração e Ciências Econômicas, ampliou o 

seu perfil na área de Ciências Empresariais em 1994, com a implantação do curso 

de Ciências Contábeis. Em 1996, diversificando a sua atuação, passou a atuar, 

também, no Ensino Médio, criando o Colégio Técnico de União da Vitória (COLTEC), 

voltado à formação técnico-profissionalizante, com o curso de Processamento de 

Dados. 

Em 1999, continuou a ampliação do número de cursos superiores com a 

implantação da Habilitação em Comércio Exterior, no Curso de Administração, e do 

Curso de Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. No ano seguinte 

foi implantado o curso de Turismo, que formou sua primeira turma em 2003. 

O aumento de oferta de Cursos fez com que a denominação da Instituição 

ficasse ultrapassada. Considerando que havia a necessidade de mudança, não só 

no nome da Instituição, que induzia o reconhecimento da existência de apenas dois 

cursos (Administração e Ciências Econômicas), mas também do seu Regimento e 

Estatuto, no ano de 2001 fora encaminhados à Câmara Municipal de União da 
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Vitória, e sancionada pelo Prefeito Municipal, Hussein Bakri, a Lei nº. 2825/2001, de 

15 de agosto de 2001 com a qual foram alteradas as denominações da 

mantenedora: Fundação Faculdade Municipal de Administração e Ciências 

Econômicas de União da Vitória, para Fundação Municipal Faculdade da Cidade de 

União da Vitória; e da mantida: Faculdade Municipal de Administração e Ciências 

Econômicas de União da Vitória, para Faculdade da Cidade de União da Vitória, 

mantendo-se, dessa forma, a sigla FACE, de acordo com pesquisa realizada, com a 

qual se identificou que esta sigla já estava consolidada na região. 

Com a mudança da denominação de Faculdade Municipal de Administração e 

Ciências Econômicas de União da Vitória, para Faculdade da Cidade de União da 

Vitória, oportunizou-se a abrangência necessária para as ofertas dos novos cursos. 

Nesse mesmo ano foram implantados mais dois novos cursos, Secretariado 

Executivo e Licenciatura em Informática, que formou sua primeira turma em 2004. 

Fazendo parte da política de expansão da Instituição, Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda foram os cursos implantados em 2002. Essas duas 

habilitações foram reconhecidas em reunião plenária do CEE, em novembro de 

2004. 

Nesse mesmo ano, atendendo a uma demanda regional, Educação Física 

(dividido este, em 2005, em Bacharelado e Licenciatura); Engenharia Industrial da 

Madeira e Informática de Gestão completaram o número de 14 cursos, em 

funcionamento. 

Em 2006, depois de um longo período de adaptações internas e verificações 

efetuadas por comissões de especialistas do Conselho Estadual de educação - 

CEE, do cumprimento das normas e padrões universitários, por meio do Decreto nº. 

7226 de 19 de setembro de 2006, com publicação no Diário Oficial do Estado do 

Paraná na mesma data, a Fundação Municipal Faculdade da Cidade de União da 

Vitória – FACE foi transformada em Fundação Municipal Centro Universitário de 

União da Vitória – UNIUV, com a denominação da mantida passando a ser Centro 

Universitário de União da Vitória – UNIUV, homologado pela Lei Municipal nº. 3399 

de 01 de novembro de 2006. 

O mesmo Decreto que transformou a FACE em Centro Universitário também 

autorizou a criação de unidades universitárias em toda a região de abrangência da 

Instituição, oportunidade em que se implantou o Núcleo Universitário de São Mateus 

do Sul, oferecendo de início, dois cursos de graduação, sendo Administração que já 
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possui em sua sede em União da Vitória e a criação já exercendo-se aí a autonomia 

universitária do Centro Universitário, do curso de Sistemas de Informação, ambos 

com 60 vagas cada e com funcionamento a partir de 2007. 

Aproveitando-se da prerrogativa da autonomia universitária conquistada com 

a transformação em Centro Universitário e da demanda regional, foram criados mais 

dois novos cursos de graduação a serem oferecidos na sede do Centro Universitário, 

no período diurno, sendo eles: Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. 

O contingente educacional do UNIUV é de mais de 2000 alunos, distribuídos 

entre os diversos níveis de ensino. O corpo docente, entre efetivos e contratados, é 

composto por 110 professores, distribuídos no ensino médio, graduação, e pós-

graduação. 

 

 

2.3 Localização e Abrangência do UNIUV 

 

O UNIUV está localizado em União da Vitória, no extremo Sul do Estado do 

Paraná, há cerca de 230 km da capital, Curitiba, e faz divisa com a cidade de Porto 

União, ao Norte do Estado de Santa Catarina. Para atendimento de suas prioridades 

nas diversas áreas, principalmente no que diz respeito ao ensino superior, tornou-se 

um dos maiores pólos da região do Médio Iguaçu. 

A sede principal do UNIUV fica na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 

3856, no Bairro São Basílio Magno, em um terreno de 8.064,45m2, com 12.791,10 

m2 de edificações, composto de salas de aula, laboratórios, biblioteca, área comum, 

infra-estrutura administrativa. Conta, ainda, com 10.000 m2 de área de terra, na rua 

Marechal Deodoro, em União da Vitória, ao lado do Campo do Ferroviário, a 50m da 

sede, todo murado, para instalações do campus I, onde encontra-se uma edificação 

com 1822 m2 de área construída especialmente para abrigar laboratórios que 

atenderão aos cursos de Engenharia Industrial da Madeira, Engenharia Civil, 

Arquitetura e Engenharia Ambiental. 

Nessa mesma área também está localizado o complexo esportivo para 

atender as demandas do Curso de Educação Física, em uma obra de 2500 m2 que 

contemplando espaço para ginástica e musculação quadra de vôlei, quadra 

poliesportiva e outros espaços inerentes às necessidades do curso. 
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Há ainda 72.000 m2 às margens do Rio Iguaçu, no Bairro Dona Mercedes, e 

uma sede campestre, adquirida do antigo BANESTADO, num total de 11.523 m2 de 

terreno e uma área construída de 277,20 m2. 

A responsabilidade do UNIUV se configura, também, em função da sua área 

de inserção no seu contexto regional. É bem verdade que relações regionais são 

formas de expressão de relações sociais, econômicas e políticas de cada região e 

entre elas. Sendo assim, a ciência e a tecnologia não parecem ter propriedades 

regionais. O objeto de estudo pode ser específico de uma área, mas o resultado é 

apropriação coletiva, de caráter nacional. O que distingue as Universidades são as 

suas áreas preferenciais de pesquisa, gerando certa especialização institucional. É 

essa especialização que tem a ver com a regionalização, à medida que os 

problemas próprios, exigindo interpretações científicas e tecnológicas, podem gerar 

conhecimentos acumulados num determinado espaço acadêmico. 

O exame de algumas das características socioeconômico-culturais da região 

pode indicar, em termos, áreas preferenciais de pesquisa e a própria vocação maior 

da Instituição. 

Fazem parte da região de atuação do UNIUV cerca de 24 municípios, dos 

quais, os principais são: Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Mallet, Paula 

Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e mais os municípios 

Catarinenses de Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Major Vieira, Três Barras, 

Calmon e Porto União (da qual União da Vitória é separada apenas por uma linha 

férrea). 

A população de União da Vitória, segundo o Censo 2010, é de 52.753 

habitantes; somados aos demais municípios paranaenses, acima citados, atinge o 

total de 170.939 habitantes, os quais, adicionados às 81.050 pessoas que residem 

nas cidades catarinenses referidas, totalizam, em toda a área de abrangência do 

UNIUV, 251.989 habitantes. 

A economia da região, historicamente, caracterizou-se pela instalação de 

indústrias da madeira. A existência de extensas florestas naturais de Araucárias fez 

com que essa atividade se tornasse importante fonte de riqueza para o município de 

União da Vitória e região que teve, na exploração e comércio da madeira, sua base 

de sustentação econômica, principalmente a partir de 1940, quando se tornou um 

destacado produto de exportação. 
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Existem, nos dias atuais, grandes complexos industriais do ramo da madeira, 

tais como laminação e compensados, serrarias, tacos, casas pré-fabricadas, móveis 

e papel. Dos produtos produzidos pelas indústrias extrativas da região, destaque 

para a laminação e compensado, móveis, papel e papelão, responsáveis pelas 

vendas externas, em grande escala, para países africanos e europeus. 

Além da madeira, a erva-mate atingiu importância decisiva na economia 

paranaense e catarinense, no passado, com a intensificação da exportação para os 

países da Bacia do Rio Prata. Essa indústria, nos dias atuais, vem recuperando seu 

comércio, graças à modernização e ampliação de suas bases, voltando a exportar o 

seu produto para países da América do Sul. 

O reflorestamento exerce importante papel econômico em União da Vitória e 

toda a região de influência do UNIUV, principalmente no setor madeireiro, tendo em 

vista que as florestas nativas já foram praticamente devastadas e as grandes 

empresas extrativas convenceram-se de que a solução para sanar a derrubada 

predatória é o reflorestamento. Na atualidade, já está sendo industrializada a 

madeira reflorestada. 

Destaque, ainda, na parte econômica da região, para apicultura, que teve, 

com a instalação da escola Técnica de Apicultura Comendador Professor Ernesto 

Breyer, o grande impulso, por meio do ensinamento das técnicas modernas da 

apicultura. União da Vitória é sede da microempresa que funciona junto à 

mencionada escola, responsável pela industrialização dos produtos derivados do 

mel, da cera e da própolis, produzindo produtos farmacêuticos, geléias e produtos 

de beleza, que são comercializados em todos os grandes centros do país e também 

no Mercosul. 

Outras indústrias existem, na região, como as de artefatos de cimento, 

metalúrgicas, mecânicas, cerâmicas, de construção civil, curtumes, de calçados, de 

plásticos, de laticínios, de alimentos e de bebidas. 

Cabe registro dos produtos extraídos no reino mineral, como a areia, a argila 

e o basalto. O Município de União da Vitória é um grande exportador de areia para o 

Centro-Sul e Oeste Catarinense, Sudoeste Paranaense e Norte da Argentina. 

As atividades agropecuárias apresentam destaque em parte da microrregião, 

com predominância dos produtos de subsistência, cultivados em pequenas e médias 

propriedades rurais. 



 19 

A soja, cultivada por processos modernos pelos agricultores da região, 

representa importante fator econômico das microrregiões do Médio Iguaçu e Planalto 

Norte. 

O comércio de União da Vitória é bastante intenso, devido ao fato de ser o 

centro regional para o qual acorrem pessoas de quase toda a microrregião do Médio 

Iguaçu, para realizar suas compras. Na área de abrangência do UNIUV, destaque 

ainda para o comércio das cidades de São Mateus do Sul (PR), Canoinhas (SC) e 

Porto União (SC). 

Funcionam, nas cidades limítrofes de União da Vitória e Porto União, 11 

estabelecimentos de crédito. 

O setor ferroviário, que no passado representou importante parcela na vida 

econômica do país, com o seu centro de entroncamento, localizado em União da 

Vitória e Porto União, ligando o Sul ao Oeste e ao Centro Oeste e ainda servindo de 

intermediário para as ligações com a Argentina e o Uruguai, após a sua privatização 

deixou de dar atendimento aos referidos ramais, desativando suas linhas, o que 

trouxe grandes prejuízos para o setor produtivo da região, que, com a utilização do 

transporte rodoviário, vê os seus produtos aumentarem os seus custos. 

O setor rodoviário liga União da Vitória a todos os quadrantes do país e do 

Continente. As principais estradas são: 

� BR 153 ou Transbrasiliana - ligação de União da Vitória com os 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e com a Argentina e 

Uruguai. 

� BR 476 liga a Curitiba, São Paulo e Paranaguá. 

� BR 280 ligação com o Planalto Norte e litoral Catarinense. 

� SC 302 Caçador e o Oeste Catarinense. 

 

Todas as demais rodovias que ligam União da Vitória aos municípios da 

microrregião do Médio Iguaçu e do Planalto Norte-Catarinense são revestidas com 

pavimentação asfáltica, sob a responsabilidade dos respectivos Governos Estaduais. 

As cidades limítrofes de União da Vitória e Porto União contam com 6 

emissoras de radiodifusão que, somadas às outras 5 existentes em outros 

municípios, totalizam 11 emissoras. São impressos na região 1 jornal de tiragem 

diária, 8 jornais de tiragem semanal e 1 revista de circulação mensal. 
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Cumprindo sua finalidade de integração do ensino, da pesquisa e da 

extensão à comunidade, o UNIUV assume atitude política e participante. Crítica 

constante da sociedade na qual está inserida, o UNIUV vem conquistando o 

reconhecimento social, com o desenvolvimento de competências diversificadas. A 

qualidade conquistada, ao longo do tempo, pelos membros dos quadros 

administrativo, técnico e pedagógico vem garantindo o suporte para suprir as 

necessidades da sociedade regional, em áreas diversas. Dessa forma, o UNIUV 

tornou-se centro de excelência, procurado por segmentos diversos dos municípios 

da Região Sul do Paraná e Norte Catarinense, que buscam orientações para 

levantamentos históricos; formação de grupos teatrais e folclóricos; implantação de 

cursos de línguas estrangeiras; organização de eventos esportivos; implantação de 

eventos culturais; orientação de práticas administrativa, econômica e contábil; 

implantação de novas metodologias de produção e, mais recentemente, pesquisas 

na área da madeira, por meio do curso de Engenharia Industrial da Madeira. Assim, 

o retorno social do que o UNIUV produz, por meio de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão contemplam os problemas e necessidades do homem, que é 

colocado como vértice central da concepção de Universidade. 

Situa-se, assim, a especialização regional como um dos caminhos para a 

criação de centros de excelência técnico-científica de projeção nacional. A sua 

trajetória histórica, nessa perspectiva, inscreve já sua marca cultural e sua fisionomia 

correspondente. 

 

 

2.4 Estrutura Curricular 

 

2.4.1 Perfil do Egresso 

 

O Projeto Político-Pedagógico Institucional, instrumento político, cultural e 

científico de construção coletiva, é o documento que orienta as ações institucionais. 

As ações atinentes aos cursos da Instituição, tanto para os vigentes, assim como 

para a criação de cursos novos, terão como pressupostos os princípios orientadores 

do Projeto Político-Pedagógico Institucional, consubstanciados no Projeto Político-

Pedagógico do Curso, aprovado pelo respectivo Colegiado, bem como a legislação 

educacional e profissional vigentes, atendendo às peculiaridades do curso. 
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A organização curricular de cada curso de graduação deve ser coordenada 

pelo Colegiado de Curso, de acordo com as diretrizes curriculares mediante seu 

Projeto Pedagógico. O Projeto Pedagógico deve abranger o perfil do formando, as 

competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, projeto de 

iniciação científica ou o projeto de atividades, como trabalho de curso, este 

componente opcional da instituição (quando não previsto nas diretrizes curriculares), 

além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistente o 

referido projeto pedagógico do curso. 

As orientações gerais estão regulamentadas em Resolução Interna, a qual 

dispõe sobre o Projeto Político-Pedagógico. 

 

 

2.4.2 Seleção de Conteúdos 

 

Os cursos de graduação devem contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações 

com as realidades locais, regionais, nacionais e internacionais, seguindo uma 

perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das 

organizações e do meio pela utilização de tecnologias inovadoras e que atendam 

aos campos definidos nas diretrizes curriculares de cada curso de graduação. 

 

 

2.4.3 Princípios Metodológicos 

 

Os princípios metodológicos estão expressos no projeto pedagógico de cada 

curso e refletidos nos planos de ensino das disciplinas dos cursos de graduação. Os 

planos de ensino de cada disciplina são formulados pelo professor titular, levando-se 

em consideração a inter e a transdisciplinaridade, ficando sob a responsabilidade do 

Colegiado de Curso a sua discussão e aprovação. 
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2.4.4 Processo de Avaliação 

 

A sistemática de avaliação institucional de ensino-aprendizagem da UNIUV 

está regulamentada em seu Regimento Geral, no Capítulo V – Da Avaliação e 

Desempenho Escolar, nos artigos 70 a 92, devidamente aprovada pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho Superior. 

 

 

2.4.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

 

A identificação de práticas pedagógicas inovadoras deve ficar registrada no 

Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação. Ao Colegiado de Curso de 

Graduação compete promover o debate sobre o assunto e providenciar a ampla 

divulgação no seu âmbito ou, também, a troca de informações com os demais 

Colegiados de Curso de Graduação. As informações pertinentes estão disponíveis 

nos Projetos Pedagógicos de cada Curso de Graduação que são parte 

complementar desse PDI. 

 

 

2.4.6 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares 

 

A necessidade de incentivar a realização de estágio supervisionado em 

organizações e entidades públicas e privadas tem aumentado o número de 

convênios tornando formais atividades que eram realizadas informalmente. 

As atividades do Estágio Supervisionado estão regulamentadas por 

Resolução própria. As regras básicas, definidas pelo Órgão Colegiado Superior 

pertinente, para o desenvolvimento de atividades complementares permitem que 

cada Colegiado de Curso do Curso de Graduação estabeleça novas condições e 

ampliem as alternativas de realização. 

Nesse caso, deve ser mantido o propósito de ampliar o aproveitamento de 

atividades desempenhadas na comunidade externa e que tenham por propósito 

complementar a sua formação acadêmica. 
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As Atividades Complementares estão regulamentadas por Resolução e 

devem, obrigatoriamente, estar contempladas no Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

 

2.4.7 Políticas e práticas de Educação a Distância 

 

Dentro dos objetivos e metas do UNIUV, estamos prevendo trabalhar com 

Educação à Distância. Ressaltamos que essa modalidade de ensino ainda não é 

uma prática regular da instituição, mas que por força das necessidades emanadas 

da própria sociedade devamos, em um futuro bem próximo, estar aptos a atuarmos 

dentro desse mais novo procedimento educacional. 

A prática de ensino de educação a distância tem sido amplamente discutida 

como curso de graduação semipresencial e a sua alternativa de oferta nos Cursos 

de Graduação presenciais. 

Em ambas as situações devem ser respeitadas as normas emanadas pelos 

órgãos superiores do sistema federal e estadual do ensino. 

 

 

2.4.8 Políticas de Educação Inclusiva 

 

Os eventos relativos às formas de ingresso no UNIUV têm contemplado, ao 

longo dos últimos anos, as situações alternativas de realização de atividades com 

vistas a facilitar o acesso aos portadores de necessidade especial. 

Enquanto isso, aqueles que já ingressaram no UNIUV têm visto na infra-

estrutura da Instituição diversas iniciativas de ajuste e adequação da infra-estrutura, 

porém, nas obras em construção, tais situações já são contempladas nos projetos 

pertinentes. 

 

 

2.5 Entidade Mantenedora 

 

A Fundação Faculdade Municipal de Administração e Ciências 

Econômicas de União da Vitória, criada pela Lei Municipal nº. 947/74, de 19 de 

setembro de 1974, teve sua denominação alterada em 26 de setembro de 2002, por 
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meio da Lei nº. 2979/2002, passando a se chamar Fundação Municipal Faculdade 

da Cidade de União da Vitória – Estado do Paraná, mantenedora da Faculdade da 

Cidade de União da Vitória (FACE). É uma entidade com personalidade jurídica de 

Direito Público, que teve, mais uma vez, sua denominação alterada, passando a se 

chamar Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória - UNIUV, 

mantenedora do Centro Universitário de União da Vitória - UNIUV, por meio da Lei 

Municipal nº. 3399 de 01 de novembro de 2006. 

Na atual estrutura organizacional em vigência, conforme prevê o artigo 15 

do Estatuto da Fundação, sua administração é exercida pelos seguintes órgãos: 

 

a) Órgãos deliberativos superiores: 

o Diretor Presidente; 

o Conselho Universitário – CONSUN; 

o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE; 

o Conselho de Curadores – CONCUR. 

 

b) Órgão executivo superior: 

o Reitoria  

 

Tanto na Fundação quanto no Centro Universitário, a composição e as 

atribuições desses órgãos é a mesma, com exceção do Conselho de Curadores, que 

tem função apenas na Mantenedora, conforme o artigo 27º do seu Estatuto. Esse 

Conselho é um órgão destinado a exercer a fiscalização econômico-financeira da 

Fundação, e é composto: 

a) Pelo Reitor, como seu Presidente; 

b) Pelo Vice-Reitor; 

c) Por três (3) professores efetivos indicados e homologados pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) Por um representante discente indicado pelo Diretório Central 

Acadêmico. 

 

Os mandatos que tratam os itens c) e d) serão de dois (2) anos, sendo 

permitida uma recondução. 

O Conselho de Curadores tem como atribuições: 
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� Examinar a contabilidade, os balancetes mensais e a documentação 

respectiva da Fundação; 

� Exarar parecer sobre a prestação de contas do Reitor e demais 

ordenadores de despesa; 

� Opinar sobre a aceitação de doações e legados que criem encargos 

financeiros para a Fundação; 

� Apreciar quaisquer outros assuntos que digam respeito; 

� Elaborar seu regimento. 

 

 

2.5.1 Finalidade e Diretrizes 

 

2.5.1.1 Finalidades 

 

No decorrer da história, a UNIUV tem pregado a gestão democrática do 

ensino e valorização dos educadores, tendo em vista a necessidade de atender a 

um mundo em rápida transformação. 

Cada dia mais, as instituições descobrem seu caráter social e assumem que 

precisam conquistar, pela eficácia, plena credibilidade e legitimidade no ambiente 

em que atuam. 

O UNIUV, de acordo com o art° 5 do Regimento Geral, tem como finalidades: 

I. Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua 

formação continuada; 

II. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber, 

mediante o ensino, de publicações e outras formas de comunicação; 

III. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

IV. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da 

cultura e ao entendimento do homem e do meio em que vive; 
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V. Suscitar o interesse permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

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

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com ela uma relação de reciprocidade; 

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

difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na Instituição; 

VIII. Promover o intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior, 

científicas e culturais, nacionais e estrangeiras. 

 

A UNIUV poderá, ainda, criar meios de comunicação social, tais como: 

editoras de livros, revistas, jornais, emissoras de rádio, de televisão e outros, para 

atingir suas finalidades. 

A busca incansável da excelência na educação, como uma estratégia 

inovadora, para melhoria do sistema educativo nacional, levará toda a comunidade 

ao seu objetivo maior, que é transformar o UNIUV em uma grande Universidade. 

A Universidade é um sonho, porque está como um desafio, 

permanentemente, acionando nossas possibilidades e marchando sempre à frente 

delas, rumo a um mundo de igualdade e fraternidade que só a verdadeira educação 

pode construir. 

 

 

2.5.1.2 Diretrizes 

 

Compromisso Social - por suas características e pela necessidade de uma 

ação efetiva para resolução de seus problemas sócio-ambientais, a Universidade 

deve contribuir estrategicamente no processo como instituição pública de ensino, 

pesquisa e extensão, voltada ao atendimento das necessidades da população. 

Dessa forma, cabe a ela gerar conhecimentos necessários ao desenvolvimento do 

Estado, respeitando as características sócio-ambientais e contribuindo para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, com pesquisas que apontem para o melhor 
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aproveitamento sustentado dos recursos naturais, construindo a cidadania, o acesso 

ao conhecimento, à cultura, à tecnologia, enfim, à qualidade de vida como matriz e 

razão de existência da Universidade. 

Democracia - para que a Universidade possa ser propositora e atuante na 

realidade circundante, com todas as suas contradições humanas e ambientais, 

interagindo com os sujeitos sociais e conquistando uma competência capaz de se 

refazer, é necessário que haja democracia entre todos os seus segmentos: 

professores, funcionários e alunos, para que possam sentir-se parte desse projeto e 

que tenham clareza do seu papel social, individual e coletivo. Pela democracia é que 

se pode construir o sujeito coletivo, capaz de práxis social e do compromisso. 

Democracia significa também o compromisso com a igualdade de oportunidade de 

acesso à Universidade e à socialização dos benefícios educacionais. 

Autonomia - de acordo com os preceitos constitucionais, a Universidade 

dispõe de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e 

patrimonial e obedece ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. A autonomia da Universidade tem por fundamento a liberdade de 

conhecimento, que se manifesta na liberdade de pesquisar, de ensinar, de aprender 

e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. A liberdade de pensamento implica a 

coexistência respeitosa do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 

religiosas, culturais e políticas. A autonomia da Instituição na gestão de seus 

recursos, no direcionamento de sua produção, na composição das instâncias 

executivas e deliberativas e na escolha de cargos, direção e representação, está 

indissociavelmente vinculada ao preceito da participação nos moldes democráticos 

efetivos. 

Em termos operacionais, as ações e interações universitárias se expressam 

claramente em função de princípios norteadores, visando a incrementar a Qualidade 

de Ensino, da Pesquisa e da Extensão no UNIUV, nos seguintes termos: 

� Defender a Universidade Pública, Autônoma e de Qualidade; 

� Assumir posição de vanguarda no processo de desenvolvimento da 

sociedade; centrar na problemática social o conhecimento, as inovações e 

as tecnologias produzidas nas atividades acadêmicas; 

� Expandir suas relações e parcerias, em todos os níveis, para a realização 

conjunta de programas de ensino, pesquisa e extensão; 
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� Promover sua permanente avaliação como instituição, assim como do seu 

papel social; 

� Atuar na gestão universitária com probidade e eficiência, garantindo a 

transparência das ações; 

� Implantar a descentralização das decisões e estimular a participação da 

comunidade universitária na gestão; 

� Garantir e fortalecer os órgãos colegiados e entidades como instâncias 

democráticas; 

� Orientar a atuação de todas as instâncias universitárias a serviço dos fins 

institucionais; 

� Subordinar a política orçamentário-financeira aos objetivos e interesses da 

área acadêmica; 

� Dos processos didático-pedagógicos, para aquisição do conhecimento, da 

prática de ensino nas diversas áreas de formação profissional e das 

formas de organização do ensino; 

� Das propostas de pesquisa que se configurem prioritárias para a definição 

de um eixo-central, como parte da função da Universidade no seu contexto 

regional; 

� Da pesquisa como fonte de produção de conhecimentos novos, 

retroalimentação do ensino e alimentação das áreas específicas do 

conhecimento; 

� Das atividades de Extensão vinculadas ao Ensino e à Pesquisa, buscando 

fortalecer ações que favoreçam a democratização do conhecimento 

acadêmico. 

 

 

2.5.2 Ordenamentos Jurídicos 

 

O amparo legal das atividades desenvolvidas pela UNIUV está alicerçado nos 

seguintes atos: 

� Parecer nº. 086/74, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, emite 

parecer técnico favorável à criação da Fundação Faculdade Municipal de 

Administração e Ciências Econômicas, de União da Vitória. 
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� Lei Municipal nº. 947/74 de 19/09/74 - Institui a Fundação Faculdade 

Municipal de Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória, 

Estado do Paraná. 

� Decreto nº. 104/74 de 27/09/74 - Aprova o Estatuto da Fundação 

Faculdade Municipal de Administração e Ciências Econômicas de União 

da Vitória, Estado do Paraná. 

� Parecer nº. 112/74 de 05/12/74 do Conselho Estadual de Educação - 

Emite Parecer favorável ao funcionamento da Fundação Faculdade 

Municipal de Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória, 

Estado do Paraná. 

� Parecer nº. 604/97 de 03/12/97, do Conselho Estadual de Educação, que 

aprovou a alteração do Regimento da FACE. 

� Lei Municipal nº. 2825/2001, de 15 de agosto de 2001, altera o art.1º da 

Lei Municipal nº 947/74, de 19 de setembro de 1974, quanto a 

denominação. A mantenedora passa a se chamar Fundação Municipal 

Faculdade da Cidade de União da Vitória – Estado do Paraná, e a 

mantida, Faculdade da Cidade de União da Vitória – Estado do Paraná – 

FACE – UVA. 

� Decreto Municipal nº. 147/2001, de 4 de outubro de 2001, aprova o 

Estatuto da Fundação Municipal Faculdade da Cidade de União da Vitória, 

revogando o Decreto n.º 104/74, de 17 de setembro de 1974. 

� Parecer nº. 578/2001, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, de 7 

de dezembro de 2001, alterando o Regimento da instituição. 

� Resolução nº. 014/2002-Seti, de 8 de março de 2002, homologa o Parecer 

nº. 578/01, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, favorável à 

proposta de Alteração Regimental. 

� Parecer n º 313/02, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, de 8 

de maio de 2002, mudando a denominação de Faculdade Municipal de 

Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória (FACE), para 

Faculdade da Cidade de União da Vitória (FACE), mantida pela Fundação 

Municipal Faculdade da Cidade de União da Vitória, Paraná. 

� Decreto Governamental nº 7226, de 19 de setembro de 2006, transforma a 

Fundação Faculdade Municipal da Cidade de União da Vitória (FACE) em 
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Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória 

(UNIUV). 

� Lei Municipal nº 3399/2006, de 1º de novembro de 2006, altera o art. 1º da 

Lei Municipal nº 2825/2001, de 15 de agosto de 2001, e homologa o 

Decreto Governamental nº 7226/2006, de 19 de setembro de 2006, 

transformando a Fundação Faculdade Municipal da Cidade de União da 

Vitória (FACE) em Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de 

União da Vitória (UNIUV). 

� Decreto Municipal Nº 220/2006, de 19 de dezembro de 2006, aprova o 

estatuto da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União 

da Vitória (UNIUV). 

 

 

2.5.3 Capacidade Econômico-Financeira 

 

2.5.3.1 Aspectos financeiros e orçamentários 

 

A Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória - UNIUV é 

incluída como órgão autônomo na estrutura administrativa do Poder Executivo 

Municipal, uma instituição oficial de direito público. O UNIUV possui autonomia 

didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, conforme 

os seus Estatutos e Regimento Geral. 

Os novos tempos reacenderam a discussão de que o orçamento é mais que 

uma simples previsão de receitas ou estimativa de despesas. O orçamento moderno, 

com a incorporação das características de “previsão”, “antecipação” e ao de controle 

já existente, transformou-se em um mecanismo de administração que apresenta 

múltiplas funções, entre as quais se destacam a de gerenciamento, administrativo, 

contábil, financeiro e essencialmente de planejamento. 

Embasado nessa filosofia, o Centro Universitário de União da Vitória - UNIUV 

tem utilizado a peça orçamentária e a execução orçamentária e financeira como 

instrumento gerencial capaz de orientar e subsidiar a administração na tomada de 

decisão. Também no intuito de maximizar os recursos orçamentários disponíveis 

para o atendimento de uma gama de necessidades, tanto de custeio como de 



 31 

investimentos nas áreas de ensino pesquisa, extensão e prestação de serviços, 

estabeleceu como estratégias para a gestão orçamentária e financeira: 

a) priorização dos recursos orçamentários e financeiros às atividades que 

possibilitem a sustentabilidade do ensino, pesquisa, extensão e prestação 

de serviços fundamentais; 

b) racionalização e acompanhamento rígido dos gastos com custeio, 

evitando-se o desperdício de recursos; 

c) estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos 

e contribuam para o fortalecimento das atividades meio e fim da 

Instituição; 

d) desenvolvimento de parcerias com instituições públicas e privadas, 

visando à maximização de resultados e diminuição de custos; 

e) priorização dos projetos e atividades, conforme disponibilidade financeira. 

 

Por outro lado, o UNIUV tem como principal fonte financiadora a mensalidade 

dos alunos. Com a nova política e com a possível aprovação da reforma 

universitária, acreditamos que haja um incremento nos recursos destinados aos 

investimentos e à manutenção das faculdades por outras fontes de recursos, como 

nos recursos próprios captados diretamente pelo Centro Universitário em face da 

autonomia prevista no seu modelo constitutivo (autonomia administrativa e 

financeira), que possibilitará maior agilidade e comprometimento com a busca de 

recursos para contribuir no financiamento de suas atividades. 

Um dos grandes problemas enfrentados pelas instituições de ensino superior, 

que interferem seriamente com a obediência ao instituído na Constituição de 1988 

quanto ao desempenho de atividades de ensino, pesquisa e extensão é a escassez 

de recursos financeiros, que afeta tanto as universidades públicas como as 

particulares e comunitárias. 

Em síntese, o ensino superior público vem-se desenvolvendo 

satisfatoriamente em pós-graduação e pesquisa mas, além de má distribuição 

regional, não tem atendido à demanda da Sociedade por vagas em ensino de 

graduação. Um aumento acelerado de vagas poderá comprometer a qualidade do 

ensino público superior se não forem tomadas medidas adequadas. Entre elas, 

alguns propõem o ensino público pago acompanhado de um programa de crédito 
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educativo e de medidas que facilitem às instituições públicas angariar recursos de 

fontes, fora das esferas do governo. 

Acreditamos, então, ser o modelo de funcionamento do UNIUV uma 

instituição pública com mensalidades pagas, que não acarreta ônus para 

nenhuma das esferas, tanto municipal, estadual, como federal, um sistema 

auto-sustentável e plenamente viável nas atuais condições econômicas e 

sociais do país. 

 

 

2.5.3.2 Patrimônio e ordem financeira 

 

2.5.3.2.1 Patrimônio 

 

O Patrimônio de uso da Fundação é formado: 

� Pelos bens móveis e imóveis posto a disposição pela Mantenedora; 

� Pelos títulos, direitos e bens que adquire ou que sejam doados e legados; 

� Pelos auxílios e subvenções que sejam destinados. 

 

Os bens móveis e imóveis postos pela Entidade Mantenedora à 

disposição da Fundação para seu funcionamento continuam pertencendo 

àquela, de pleno direito, ressalvados os casos previstos em mandatos, 

convênios e contratos, estabelecidos entre a Fundação e Instituições oficiais 

ou particulares. 

A alienação de quaisquer bens patrimoniais de uso da Fundação só se 

efetivará pela Entidade Mantenedora, respeitada a legislação vigente. 

A manutenção e o desenvolvimento da Fundação são feitos segundo normas 

estabelecidas pela Pró-Reitoria de Administração, respeitando a legislação vigente, 

por meio de: 

� Dotação orçamentária estabelecida pela Entidade Mantenedora; 

� Recursos provenientes de convênios, serviços prestados e outras 

atividades da Instituição; 

� Dotações que, a qualquer título, concedam-lhe pessoas físicas ou 

jurídicas; 

� Benefícios com que seja favorecida por pessoas físicas ou jurídicas. 
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2.5.3.2.2 Regime financeiro 

 

O regime financeiro da Fundação obedecerá aos seguintes princípios e 

normas: 

� O exercício financeiro coincidirá com o ano civil; 

� O orçamento disciplinará a previsão da receita e a fixação das despesas 

que decorrerem das obrigações legais assumidas regularmente; 

� Os saldos de cada exercício serão utilizados nos objetivos da Fundação, 

mediante parecer da Pró-Reitoria de Administração e aprovada pela 

Mantenedora; 

� Durante o exercício, poderão ser abertos créditos especiais ou 

extraordinários, desde que os serviços normais o exijam, mediante parecer 

da Pró-Reitoria de Administração e aprovação da Entidade Mantenedora. 

 

As alterações orçamentárias, quando implicarem aumento de despesas, 

deverão ser aprovadas pela Entidade Mantenedora. 

 

 

2.5.3.2.3 Recursos financeiros 

 

Os recursos financeiros da Fundação serão provenientes de: 

� Valores de contribuições relativas a anuidades dos acadêmicos dos 

Cursos de Graduação, Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, 

Processos Seletivos, além de emolumentos na expedição de documentos 

educacionais; 

� Remuneração dos serviços prestados a entidades públicas ou particulares, 

mediante contrato ou convênios específicos; 

� Doações, auxílios e Subvenções que lhes venham a ser concedidos pela 

União, Estados ou Municípios, por qualquer entidade pública ou particular 

e por pessoa física; 

� Resultado das operações de crédito e juros bancários; 

� Receitas eventuais; 

� Alienação de bens móveis e imóveis; 
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� Outros recursos que obtiver a qualquer título, inclusive de âmbito 

internacional. 

 

 

 

2.6 Identificação dos Dirigentes 

 

� Reitor – Prof. Jairo Vicente Clivatti 

� Vice-Reitor – Prof. Odelir Dileto Cachoeira 

� Pró-Reitor de Administração – Nordi Peruzzo 

� Pró-Reitor de Ensino – Prof. Maria Genoveva Bordignon Esteves 

� Pró-Reitora de Extensão de Cultura – Profª. Fahena Porto Horbatiuk 

� Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Profª. Suely Terezinha 

Martini 

 

Observação: Anexos os currículos dos dirigentes da instituição. 


