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�✁✂✄☎✄✆✝�✞✟✠ 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a 

sociedade, a Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência de 

ensino, pesquisa e extensão, participando ativamente do processo de 

desenvolvimento regional e se transformou em Centro Universitário. O Ministério 

da Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria nº 660, de 22 de 

março de 2019, credenciando as Centro Universitário Vale do Iguaçu como 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 

Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A 

partir de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram 

seguidos. A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá mais 

autonomia para a Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos e 

lançar programas de pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará 

marcado na história de Porto União da Vitória e será um impulsionador 

econômico da região, visando sempre o compromisso da Instituição com o 

Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são 

cadastradas como faculdades, podem, posteriormente, solicitar o 

credenciamento como centro universitário. Para ocorrer a transformação de 

Faculdade para Centro Universitário alguns itens foram avaliados de forma 

criteriosa dentro dos seguintes critérios: corpo docente e outras funções; 

organização didático-pedagógica; pesquisa e extensão; mínimo de oito cursos 

reconhecidos; avaliações com notas 4 e 5; ofertar cursos em todas as áreas de 

ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a 

Instituição necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou 

doutores. Por isso, a Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e 

buscando excelência em todos os serviços prestados em seus mais diversos 

setores junto à comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela 

Instituição diariamente. 
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           Considerando que o projeto Pedagógico é um documento teórico-prático 

de referência para a avaliação do trabalho de dirigentes, coordenadores, 

educadores e funcionários de uma instituição escolar ou de um curso, com 

função avaliadora da prática educativa de um curso. O Projeto Pedagógico 

define a identidade educativa, formativa e distintiva de uma instituição ou de um 

curso, explicitando a política educacional que é desenvolvida, definindo um 

conjunto de orientações estratégicas para a prática pedagógica de um curso. 

Assim, a concepção de Projeto Pedagógico, aqui posta, é de entendê-lo como 

elemento articulador das ações da prática pedagógica de um curso, uma 

expressão possível do currículo do curso, que é construído todos os dias, com 

os aspectos que cada pessoa que atua no curso vai dando. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu aponta os princípios norteadores, os objetivos, o perfil 

profissional e as áreas de atuação do profissional egresso. Assim como ressalta 

aspectos envolvendo o corpo docente, as estratégias utilizadas no processo de 

ensino-aprendizagem e estrutura curricular flexibilizada oferecida aos 

acadêmicos, bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais 

disponíveis para a formação dos futuros profissionais. 

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso � PPC segue as 

recomendações contidas no parecer nº CNE/CES 114/2002, aprovado em 13 de 

março de 2002, o qual aponta as Diretrizes Curriculares do Conselho Federal de 

Biomedicina e as avaliações referentes ao curso, realizadas em reunião de 

Colegiado do curso de graduação em Biomedicina das Centro Universitário Vale 

do Iguaçu, em consonância com o PDI � Plano de Desenvolvimento Institucional 

e com o PPI � Plano Pedagógico Institucional e nos regimentos internos. 

A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, 

docente e técnico administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido 

que propicie a formação de um profissional Biomédico competente, ético e 

comprometido com o desenvolvimento social e humanístico, com ênfase na 

essência do cuidado, no domínio de competências e habilidades, na 

interdisciplinaridade, garantindo a integração entre a formação profissional e o 

mercado de trabalho, devendo ser flexível o suficiente para acompanhar a 
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constante transformação da sociedade. 

 

1. DA MANTENEDORA E MANTIDA 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 

Código da Mantenedora: 1191 

CNPJ: 03.564.489/0001-12 

Razão Social: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A. 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado -Com fins lucrativos ✁ 
Sociedade Mercantil ou Comercial 

CEP: 84600-904 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 

Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 

Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax:  

E-mail: murilo@uniguacu.edu.br; pi@uniguacu.edu.br 
 

 

  

  

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

 

Código da Mantida: 1927 

Nome da Mantida: CENTRO UNIVERSITÀRIO VALE DO IGUAÇU 

Sigla: Disponibilidade do Imóvel: Alugado 

CEP: 84600-000 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 

Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE 
SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 

Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax: (42) 3522-6192 

Site: www.uniguacu.edu.br  E-mail: pi@uniguacu.edu.br 

Organização Acadêmica: Faculdade Categoria 
Administrativa: 

 

Privada com fins 
lucrativos 
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1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

1.4 VISÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ser referência de ensino no sul do Estado do Paraná e norte de Santa Catarina, 

assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e social da 

região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social. Consolidar-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e extensão, 

participando ativamente, do processo de desenvolvimento regional, se transformando 

em Centro Universitário. 
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1.5 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E MANTIDA 

 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., 

mantenedora das Centro Universitário Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao 

final do ano de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União 

da Vitória. As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com 

os cursos de graduação em Administração com habilitação em Administração 

Pública, Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas 

de Informação. No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, e então autorizados os 

cursos de Nutrição, Educação Física, Enfermagem. No mesmo ano foi 

autorizado o curso de Fisioterapia. Com edição do decreto 3860/2001, tornou-se 

necessário a introdução como parte integrante do Projeto Institucional das 

Instituições de Ensino Superior, o seu planejamento estratégico, sintetizado no 

Plano de Desenvolvimento Institucional � PDI. Assim, a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os mesmos foram anexados, no 

sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e 

em interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da 

concepção de sociedade como um processo complexo e inacabado, onde 

valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados, a instituição 

promove uma política de graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada 

organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto 
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à comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a 

execução de atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes 

essenciais à formação humana e profissional fossem consideradas. Os projetos 

pedagógicos da Instituição são configurados num conjunto de princípios que 

expressam a missão de servir como elemento de desenvolvimento e construção 

do saber, criando alternativas de soluções para os problemas postos pela 

sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas 

da sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em 

seu quadro de expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, 

Serviço Social (autorizados nos final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação 

do curso de Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da 

comissão de avaliadores para o curso de Direito e atender todas as diligências e 

complementos do PDI, a instituição aguardou pronunciamento do CNE, que se 

manifestou favorável à autorização do curso de graduação de Direito, fato que 

ocorreu em fevereiro de 2005. 

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o 

Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo 

com o Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos 

compromissos assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, 

considerando a inclusão e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do 

curso de graduação de Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela 

solicitação do curso de graduação em Medicina Veterinária e o curso de 

Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta de expansão da Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a 

implantação dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele 
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momento, algumas providências para que os cursos fossem implantados. Essas 

providências foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a 

comissão manifestou-se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no 

final do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as 

autorizações para os cursos de Biomedicina e de Educação Física 

(Bacharelado). O aditamento de PDI não foi realizado, conforme dispõe a 

portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Os dois cursos foram 

autorizados no mês de dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória 

(1793), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A 

unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, 

com o nome de Centro Universitário Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 

1927. Por ocasião da solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema 

SAPIEns (sistema vigente à época para processos de unificação de mantidas) 

um Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2009/2013. Como o 

processo tramitou paralelamente ao sistema e-MEC (que na época não dispunha 

de ferramenta para unificação de mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse 

sistema. A que se considerar ainda, que uma das faculdades unificadas, a 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, código INEP 

1927, tinha processo de recredenciamento tramitando no sistema e-MEC 

protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional � CI igual 4, 

não concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse processo 

também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa 

faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o 

entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao 

recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de 

Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela 

referida portaria de unificação das mantidas, o processo de recredenciamento foi 
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encaminhado ao CNE para reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão 

desse processo foi que as Centro Universitário Vale do Iguaçu são uma nova 

IES, credenciada em 2009. Sendo assim, em 2012, conforme legislação em 

vigor, a IES teve que solicitar o recredenciamento da mesma, o que exigiu a 

elaboração de um novo PDI para o período 2013/2017. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEns, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, 

Engenharia de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas 

solicitações estivessem previstas para esses anos, por questões de reavaliação 

de investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços 

destinados aos novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia 

e Engenharia de Produção ocorreu apenas em 2011. Dadas as dificuldades 

inerentes à autorização do curso de Medicina e após a realização de estudos 

envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, visando a elaboração do 

planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se por não solicitar o 

mesmo, substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia Civil e 

Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo 

a demanda por esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, 

comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível 

em nenhum sistema eletrônico do MEC. O curso de Engenharia Mecânica foi 

autorizado em dezembro de 2012. Os demais cursos, com autorizações 

solicitadas, estão com processos em trâmite. 

Paralelamente aos processos de recredenciamento da IES, unificação de 

mantidas e autorizações de cursos, a Unidade de Ensino Superior Vale do 

Iguaçu S. A., através das faculdades mantidas, solicitou, a partir da conclusão 

de 50% da carga horária mínima de cada curso, o reconhecimento dos mesmos. 

Foram reconhecidos 11 dos 13 cursos oferecidos pelas três faculdades 

mantidas. Os outros dois cursos (Biomedicina e Educação Física - Bacharelado) 

tiveram seus processos de reconhecimento solicitados em 2011.   

O Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria 

nº 660, de 22 de março de 2019, credenciando as Centro Universitário Vale do 

Iguaçu como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 
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Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A 

partir de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram 

seguidos. A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá mais 

autonomia para a Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos e 

lançar programas de pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC. 

 

1.6 NOVA MARCA 

 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu 

juntamente com a cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os 

traços da região que abrigou a sua sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e 

permeada de montanhas, assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de 

ferradura, abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa 

Uniguaçu, eis constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas 

ganharam robustez de um azul harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na 

tonalidade do rio que junto à montanha amparam a Instituição, representada 

pela estrela ainda mais brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 
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O Centro Universitário Vale do Iguaçu possue cursos autorizados e 

reconhecidos, cursos que ainda não passaram por processo de reconhecimento 

e cursos que já tiveram o reconhecimento renovado. Os cursos serão 

submetidos a avaliações periódicas na vigência deste PDI conforme tabelas 

abaixo: 

 

Quadro 1: Cursos em andamento e Credenciamento da IES. 
 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 
03/04/2017, DOU 

04/04/2017 

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Arquitetura e 
Urbanismo 

603 de 29/10/2014 Pedido a ser realizado 
em 2018 

Biomedicina 1.020 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 
03/04/2017, DOU 

04/04/2017 

Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 1.094 de 
24/12/2015,  DOU 

28/12/2015 
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Enfermagem 12 de 04/01/2002 Portaria nº 315 de 
02/08/2011, DOU 

03/08/2011 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 1.012 de 
25/09/2017, DOU 

27/09/2017 

Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Pedido a ser realizado 
em 2018 

Engenharia de 
Produção 

152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714276 

Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 577 de 
09/06/2017, DOU 

12/06/2017 

Farmácia 3.769 de 19/12/2003 01 de 06/01/2012 

Fisioterapia 2.540 de 06/09/2002 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Medicina Veterinária 3.920 de 14/11/2005 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Psicologia 632 de 28/11/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714278 

Serviço Social 3.770 de 12/12/2003 42 de 05/02/2014 

Sistemas de 
Informação 

1.679 de 01/08/2001 Portaria nº794 de 
14/12/2016 

Recredenciamento 0257 de 18/04/2016 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Protocolo 201713918 
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1.7 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e 

que se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de 

uma visão crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente 

constituído na integralidade das relações. Assim concepções pedagógicas estão 

alicerçadas na valorização da pessoa e na busca e manutenção da excelência 

do ensino, da iniciação à pesquisa, da extensão e da inovação. 

Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebe que sua 

pedagogia e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por 

competências e habilidades, com as quais se procura desenvolver, junto aos 

acadêmicos e docentes, o conhecimento e a atuação na complexidade de 

possíveis resoluções para problemas a serem analisados. 

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a 

compreensão ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, 

desde o planejamento, organização curricular, execução e avaliação. Nesse 

sentido, o educador articula ensino, iniciação à pesquisa e extensão na produção 

do conhecimento e na prática educativa para atuar de forma ética, profissional e 

com responsabilidade social. 

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele 

socialmente considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação 

profissional numa determinada época, numa determinada sociedade. Inserido 

neste conteúdo está a prática de iniciação científica, conduzida pela orientação 

docente, e voltada à complementação do conhecimento teórico de sala de aula. 

Trata-se, portanto, de um conteúdo em constante transformação e que não se 

resume a simples informações, mas antes demanda uma postura aberta, crítica 

e reflexiva. É importante ressaltar que, muito além de gerar os saberes 

necessários para a inserção no mundo atual, o acesso ao conhecimento é uma 

possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral do indivíduo, mantendo-o, 

inclusive, em constante contato com as inovações diárias da profissão escolhida. 
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Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, 

numa ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários 

à vida cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar 

o aluno dos conteúdos necessários à sua formação através de professores 

capacitados em articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de 

fornecer acesso à tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por 

considerar- se que o estudante deverá aprender a se relacionar com o 

conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme 

massa de conteúdos, sem reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como 

estruturante para o processo de ensino-aprendizagem: no processo de 

construção de conhecimento, a prática necessita ser reconhecida como 

atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os 

problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se 

retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

� O estabelecimento de vínculo permanente entre 

teoria e prática, através, principalmente, de atividades 

práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

� O desenvolvimento de práticas educativas 

interdisciplinares que possibilitem aos educandos 

referenciais que promovam o conhecimento 
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integrado e significativo, por meio de ações específicas 

dos cursos, disciplinas integradas, atividades 

extensionistas e de iniciação científica; 

� A preparação de profissionais capacitados para 

interpretar criticamente o mundo do trabalho e enfrentar 

as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, 

considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma 

visão crítica e o fomento à participação de atividades 

práticas, extensionistas e complementares; 

� O desenvolvimento de padrões novos de gestão, 

que contemplem a participação e o compromisso social; 

� A valorização do saber acumulado através da 

experiência de vida de cada educando, conhecendo-o e 

tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da 

busca de referenciais em vários campos do 

conhecimento. 

� O conhecimento que valorize a redução das 

diferenças, da discriminação, da exclusão social, da 

pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

� Processo de formação em múltiplos cenários de 

aprendizagem com a diversificação de estratégias de 

ensino, aprendizagem e avaliação; 

 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus 

privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de 

mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser 

apreendido. O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência 

pedagógica e ética, que consiste na capacidade e na condição de construir e 

realizar a gestão de experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma 
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pedagogia interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e 

investigativas acerca da realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um 

profissional a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, 

a partir de uma metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. 

Sua ação implica na compreensão de que a aprendizagem não se esgota no 

domínio de conteúdos a partir da estrita racionalidade, mas numa educação 

baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o 

pensamento a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a 

explicam. É um movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e 

precárias percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia 

que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento 

reflexivo referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos 

referenciais e objetivos das Faculdades, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse 

processo, visa- se contemplar as habilidades e competências necessárias à 

formação de um profissional capaz de intervir na realidade, ser competente e 

conectado ao mundo presente, alicerçado no passado e com vistas a prospectar 

um futuro mais humano e sustentável. A formulação do planejamento é 

sistematizada e materializada nos Planos de Ensino. 

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com 

tecnologias que contribuam para a construção do conhecimento, são 

disponibilizados aos acadêmicos e docentes ferramentas digitais, wireless em 

todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, 

recursos audiovisuais além de equipamentos para videoconferências. Também 

é disponibilizado o portal do aluno através do sistema acadêmico, bem como as 

ferramentas Google acadêmico e convênios com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também 

são essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a 

prática social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente 

durante as aulas. A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, 
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da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou 

culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, 

conferências). Deve estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar 

soluções que também realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua 

totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica 

e reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome 

não como um momento final de verificação de resultados, mas como um dos 

elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se 

situará como um instrumento fundamental para fornecer informações sobre 

como está se realizando o processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, 

é concebida como ferramenta e via para a construção do conhecimento e das 

competências em foco, é realizada de forma gradativa e processual, com o 

objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem. Ocorre como um 

processo contínuo, sendo realizada através de instrumentos diversificados. Os 

dados por ela coletados servirão como elementos de reflexão para os 

professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor da constante 

melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu encerram as seguintes premissas fundamentais: 

� A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos 
alunos; 

� A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais e no desenvolvimento de 

competências e habilidades; 

� Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da 

vida em comunidade; 

� A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se 

baseia na expectativa qualitativa e se realiza mediante 

processos abertos, transparentes e abrangentes; 

� A educação deve abranger a inclusão das pessoas com 

deficiência, a educação ambiental e em direitos humanos e as 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
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brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência 

técnica, mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão 

filosófica, o senso de justiça e responsabilidade social que concede o caráter 

humano a práxis, ao trabalho e ao agir profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem 

se ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas 

deverão se articular em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

� Aulas regulares; 

� Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

� Práticas de laboratório; 

� Estímulo à iniciação científica; 

� Extensão 

� Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

� Estágio supervisionado; 

� Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área 

de formação; 

� Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

� Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, 

culturais e sociais. 
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2.1. ORGANOGRAMA 

 

Em uma Instituição de Ensino Superior, na qual todos os setores devem 

trabalhar de forma integrada e com o objetivo maior de executar a missão 

definida, é de fundamental importância que se estabeleça uma organização. 

Dentro da IES as atividades a serem executadas precisam ser planejadas e para 

isso é elaborado um organograma, um diagrama usado para representar relações 

hierárquicas dentro de uma unidade; que vai auxiliar na partilha dos setores 

funcionais e dos cargos. 

Na elaboração do organograma das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

levou-se em conta que se trata de uma representação atual e, pode, por 

conseguinte, mudar. Para isto ele é flexível e de fácil interpretação. Além de 

facilitar os tratos da IES e sua estrutura, reconhece possíveis problemas e 

também traz oportunidades de melhorias, através de sua análise. Os órgãos são 

distribuídos em: 

 

I. Órgãos da Administração Superior 

a) Órgãos Colegiados da Administração Superior 

1. Conselho Superior - CONSU 

2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão � CONSEPE 

1. Órgão Executivo da Administração SuperiorReitoria  

1.1 Pró-Reitoria Acadêmica  

1.2 Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 
Extensão  

1.3 Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

 

II. Órgãos da Administração Básica 
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a) Órgãos Colegiados da Administração Básica 

1. Núcleo Docente Estruturante 

2. Colegiados dos Cursos 

 

b) Órgãos Executivos da Administração Básica 

1. Coordenações de Graduação; 

2. Coordenações de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 
Extensão. 

 

 

 

 

2.1.1 Pró-Reitoria Acadêmica 

A Pró-Reitoria Acadêmica tem por função coordenar as atividades pedagógicas 

e a administração acadêmica dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu. Promove estudos para viabilizar mudanças na política 

educacional da Instituição, aprimorando o ensino da graduação, e a realização 
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de projetos, que proporcionem a melhoria da realidade social através do 

conhecimento. 

2.1.2 Pró-Reitoria De Pós-Graduação, Iniciação À Pesquisa E 

Extensão 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o órgão 

executivo responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle, 

supervisão e avaliação das atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação 

stricto sensu e lato sensu, em consonância com os objetivos da Uniguaçu e as 

políticas públicas da área. 

2.1.3 Pró-Reitoria De Planejamento E Administração 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem o compromisso de produzir 

alternativas para otimizar a utilização dos recursos públicos e assegurar o bom 

funcionamento logístico da Uniguaçu. Tem como principal função prover a alta 

administração da Universidade, com recursos e competências necessárias para 

o desenvolvimento das atividades gerenciais, visando promover a integração 

entre a gestão com a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do serviço 

prestado pelo reitorado à comunidade. 

A estrutura organizacional das Centro Universitário Vale do Iguaçu é 

composta por órgãos colegiados deliberativos e órgãos executivos, em dois 

níveis hierárquicos: administração superior e administração básica. São órgãos 

da administração superior deliberativos o CONSU e o CONSEPE. São órgãos 

executivos, a Direção e as Coordenações. Os colegiados de curso, os NDEs e 

as coordenações dos cursos são órgãos da administração básica. Há ainda 

órgãos de apoio, tais como, secretaria acadêmica, coordenação financeira, 

biblioteca, pessoal técnico-administrativo, ouvidoria, pesquisa e procuradoria 

institucional. A existência deste fluxograma não impede a criação e/ou 

modificação dos cargos, funções e atribuições em razão de necessidades 

específicas pelas demandas da Instituição. 
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2.1.4 Conselho Superior - Consu 

O Conselho Superior, é o órgão superior deliberativo em matéria 

administrativa, didático-científica e disciplinar, constituído pelo Reitor, seu 

presidente; pelo Pró-Reitor Acadêmico, vice-presidente; pelo Pró-Reitor de 

Planejamento e Administração; pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à 

pesquisa e Extensão; pelos Coordenadores dos Cursos; por três representantes 

do corpo docente, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos; 

por três representantes do técnico-administrativo, com mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser reconduzidos; por dois representantes da Mantenedora, por ela 

indicados; por um representante discente, indicado pelo respectivo órgão de 

representação para mandato de um ano, permitida recondução; por dois 

representantes da comunidade, escolhidos pela Mantenedora; pelo Procurador 

Institucional 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, a cada 03 (três) meses, e 

extraordinariamente quando convocada pelo seu Presidente, por iniciativa própria 

ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que a constituem. 

Compete ao Conselho Superior: aprovar o Regimento do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e suas alterações, deliberar sobre normas 

complementares ao Regimento Interno e sobre Processo Seletivo de ingresso 

para os alunos; examinar e aprovar os projetos de criação de novos cursos; 

estabelecer normas para avaliação institucional; aprovar os currículos dos 

cursos, bem como suas modificações; aprovar a realização de cursos de pós-

graduação, e de extensão, bem como seus respectivos planos; aprovar os 

projetos de Iniciação à Pesquisa e de extensão de docentes da Instituição; 

apreciar o relatório anual da Direção; decidir sobre concessão de dignidades 

acadêmicas; dar parecer sobre o Plano de Carreira Docente e do pessoal não 

docente, para encaminhamento à aprovação da Mantenedora; apreciar o plano 

de despesas anuais e o plano de aplicação de recursos a serem encaminhados 

à Mantenedora; sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento das atividades da Instituição, bem como opinar sobre assuntos 
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pertinentes que lhes sejam submetidos pela Direção; examinar quaisquer 

assuntos que lhe sejam submetidos, em primeira instância, ou em grau de 

recurso; apurar a responsabilidade dos dirigentes, gestores e coordenadores 

de cursos, de programas e de órgãos suplementares, quando, por omissão ou 

tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação do 

ensino, deste Estatuto, do Regimento ou de outras normas complementares; 

aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, o Projeto Pedagógico 

Institucional � PPI 

 

2.1.5 Conselho De Ensino, Iniciação À Pesquisa E Extensão � 

Consepe 

O Conselho de Ensino, Iniciação à Pesquisa e Extensão é constituído pelo 

Pró-Reitor Acadêmico, que o preside, pelo Reitor, seu vice-presidente; pelo Pró- 

Reitor de Planejamento e Administração; pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Iniciação à pesquisa e Extensão; pelos coordenadores de cada curso; pelo 

Coordenador de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; por 2 (dois) 

representantes do corpo docente indicados por seus pares, com mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzidos; por um representante discente, indicado 

pelo respectivo órgão de representação, com mandato de 1 (um) ano, permitida 

recondução, pelo Secretário Geral do Faculdade; pelo Coordenador da 

Avaliação Institucional; 

O Conselho de Ensino e Iniciação a Pesquisa e Extensão reúne-se 

ordinariamente de dois em dois meses e, extraordinariamente, quando 

convocado pelo Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 (um 

terço) dos membros que o constituem. 

São competências do Conselho de Ensino, Iniciação a Pesquisa e 

Extensão: organizar, anualmente, o calendário escolar; deliberar, superintender 

e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

disciplinar, anualmente, a realização do concurso vestibular; dar parecer sobre os 

currículos dos cursos, bem como suas modificações; deliberar, ad referendum do 
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CONSU, sobre a criação, incorporação, suspensão, fechamento e número de 

vagas de cursos de graduação e de cursos de pós-graduação lato sensu e 

programas de pós-graduação stricto sensu, ouvidos os órgãos das unidades 

envolvidas e com a fiel observância à legislação vigente; deliberar sobre a 

alteração das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação 

lato e stricto sensu, bem como suas modificações, observada a legislação 

pertinente e submetendo à deliberação do CONSU e da Mantenedora na 

hipótese de repercussão nos planos econômico e financeiro; aprovar as normas 

de funcionamento dos estágios curriculares, trabalhos de conclusão de curso, à 

realização de monografias, as atividades complementares e as monitorias; 

examinar e deliberar sobre o relatório das atividades de iniciação à pesquisa, 

extensão, bem como dos cursos ministrados na Instituição; dar parecer sobre a 

realização de curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão, bem como 

seus respectivos planos, de acordo com normas estabelecidas pelo Conselho 

Superior; aprovar as normas de funcionamento das monitorias; apreciar e 

submeter à aprovação da Mantenedora, acordos e convênios com entidades 

nacionais ou estrangeiras que envolvam interesse da Instituição, sugerir 

medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pela Direção; propor à Mantenedora, plano de investimento para a 

Instituição; aprovar normas e procedimentos acadêmico-administrativos; exercer 

as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

2.1.6 Direção E Coordenações 

A Direção é órgão executivo que centraliza, superintende, coordena, 

fomenta e fiscaliza todas as atividades universitárias, é exercida pelo Reitor, 

auxiliado, em suas funções, de forma direta, pelos órgãos da Coordenação 

Acadêmica; Coordenação de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

Coordenação de Planejamento e Administração; Procuradoria Institucional; O 

Reitor é nomeado pelo Presidente da Entidade Mantenedora, e, após sua 
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indicação, procederá com a nomeação dos pró-Reitores Acadêmico; de Pós-

graduação, Iniciação à Pesquisa, Extensão e o de Planejamento e 

Administração. 

É atribuição do Reitor o exercício da gestão acadêmica do Faculdade, 

estabelecendo as diretrizes gerais concernentes ao projeto pedagógico, ao 

processo de avaliação institucional à garantia da qualidade do ensino, da 

iniciação à pesquisa e da extensão. Nos seus impedimentos ou ausências o 

Reitor será substituído pelo Pró-Reitor Acadêmico. As demais atribuições 

específicas da Direção e das Coordenações estão dispostas no Regimento 

Interno do Faculdade. 

O modelo de gestão de uma organização é que define o seu 

crescimento. No universo das teorias administrativas, a importância de ir além 

do organizar e mesmo do administrar, implementando um processo de gestão 

efetivo e consistente, é condição indispensável para quem quer crescer. Gestão 

não é simplesmente administrar, pois exige procedimentos mais efetivos, tais 

como: definir, implementar, prever e medir os resultados, para saber exatamente 

onde está e onde se quer chegar. 

A excelência pedagógica e a melhoria contínua de todos os serviços 

educacionais são resultantes de planejamento, controle e aperfeiçoamento 

permanente de todos os processos. Na IES a prática de gestão tem por 

finalidade atender às necessidades individuais, tendo, como foco, o todo da 

organização, de forma articulada e integrada. 

A Gestão Acadêmica, propriamente dita, envolve, principalmente, o 

desenvolvimento e gestão dos projetos pedagógicos, a formação e o 

aprimoramento contínuo do corpo docente, as relações com o corpo discente e 

a aplicação de métodos criteriosos de avaliação. Uma Gestão Acadêmica só se 

torna viável e eficiente no momento em que ela esteja totalmente articulada com 

a Gestão Administrativa, que inclui os processos de atendimento à comunidade, 

desde atendimento telefônico, secretaria, tesouraria, biblioteca e outros serviços 

que, direta ou indiretamente, estão relacionados às atividades acadêmicas. 



 

40 

 

Desta forma, a integração entre Direção e Coordenações é imprescindível para 

o sucesso do Faculdade. 

 

2.1.7 Procurador Institucional 

O Procurador Institucional (PI) é o interlocutor entre as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e o Ministério da Educação (MEC). Sua designação 

será feita pelo Reitor, em consonância com a Mantenedora. O Procurador 

Institucional é diretamente subordinado a Direção, devendo desenvolver o seu 

trabalho em paralelo aos órgãos das Faculdades Integradas Mantenedora, onde 

buscará as informações solicitadas pelo MEC. É também um dos órgãos de 

apoio para o bom desempenho do Faculdade. 

 

2.1.8 Órgãos De Administração Básica 

A Administração Básica das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

integrantes da Coordenação Acadêmica, se desenvolve pela articulação dos 

colegiados de curso, núcleos docentes estruturantes, coordenações de curso, 

coordenações de pós-graduação, coordenações de atividades complementares 

e sociais, secretaria, biblioteca e demais órgãos de apoio e têm a função de gerir 

e executar as diretrizes pedagógicas de cada um dos cursos da IES, em 

consonância com as orientações deste PDI. 

Cada Colegiado de curso é constituído pela totalidade dos docentes do 

curso e 1 (um) representante do corpo discente, e tem como atribuições 

principais: aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam 

no curso respectivo; elaborar os projetos de ensino, Iniciação a Pesquisa e 

extensão e executá-los depois de aprovados pelo CONSEPE e/ou pelo Conselho 

Superior; acompanhar o andamento do curso nas disciplinas e atividades de 

ensino que o integram, propondo as alterações que julgar necessárias; promover 

a integração dos planos de ensino das várias disciplinas, elaboradas pelos 

docentes, para a organização do programa didático do curso; propor alterações 
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no currículo do curso, bem como sugerir normas, critérios e providências em 

matéria de sua competência; exercer as demais competências que lhe sejam 

previstas em lei e neste Regimento. 

Os Núcleos Docentes Estruturantes são órgãos responsáveis pela 

concepção e contínua atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos das 

Faculdades Integradas tem por finalidade a sua implementação, 

desenvolvimento e consolidação, dando anuência a todos os relatórios e projetos 

no âmbito do curso. A composição e funcionamento dos Núcleos Docentes 

Estruturantes serão definidos em regulamentos próprios. 

As Coordenações dos Cursos das Faculdades Integradas são exercidas 

pelos Coordenadores de Curso, que são órgãos de acompanhamento e gestão 

das atividades acadêmicas e têm como atribuições: exercer a gestão acadêmico- 

pedagógica do Curso; aprovar os planos de ensino, elaborados pelos 

professores das disciplinas do Curso; distribuir encargos de ensino, Iniciação a 

Pesquisa e extensão entre os professores do curso, respeitadas as 

especialidades, e coordenar- lhes as atividades; pronunciar-se sobre o 

aproveitamento de estudos de adaptação de alunos transferidos e diplomados; 

propor a admissão de monitores; elaborar o currículo pleno dos cursos de 

graduação, bem como suas modificações em conjunto com o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE submetendo-os ao Colegiado de curso e aos Conselhos 

necessários; propor normas de funcionamento dos estágios curriculares e 

encaminhá-los ao CONSEPE para apreciação; Integrar o Núcleo Docente 

Estruturante do Curso que coordena; fiscalizar o cumprimento do regime escolar 

e a execução dos planos de ensino e horários; elaborar o plano administrativo e 

acadêmico com a proposta anual de despesas do curso, encaminhando-os à 

Coordenação Acadêmica; exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas 

em lei e neste Regimento.  
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A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e 

atuação da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, 

instalações, serviços e pessoal técnico de apoio, condições de ensino, 

envolvimento da IES com a comunidade, cumprimento do regimento e as 

propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na auto avaliação 

institucional são empregadas para melhoria das condições dos serviços 

ofertados, orientação das coordenações dos cursos e docentes quanto à 

condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam importantes 

�✞✁✂✄✄✞✄ ✁✁☎✁ ☎✞✂✟✁✠✂☎ �✁✄ ✆✝✞✟ ✆✆✞ ✞ ✆✆✠✡✄☛ ☞ ✁✁☞✌☛☞✍✁ �✞ ✂☞✎✁✠☎☎✏✄✞✄ �☎

auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em reuniões de 

colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e 

externa por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é 

atuante e promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA 

busca ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com 

clareza, profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política 

para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, de 

monitoria e demais modalidades, respeitando o 

Regulamento da Iniciação Científica da IES. 

Assim, por iniciativa da CPA e da Direção Geral, instituiu-se em 2016 (Resolução 

nº 02/2016) o Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da 

Uniguaçu (NOPESU), pensado como uma comissão multidisciplinar ligada à 

Coordenação Acadêmica e à Direção Geral do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, bem como à CPA. O NOPESU tem como objetivo geral orientar, planejar 

e executar processos de melhoria do ensino-aprendizagem de todos os cursos 
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(TRI). As questões têm o seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias 

(25%); e difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova elaborada pelo colegiado 

de curso. O simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o 

semestre e envolve todos os cursos da IES.  

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para 

a verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e 

conteúdo se for necessário. Os resultados são apresentados a todos os 

acadêmicos em seminário realizado no auditório da IES ainda no primeiro 

semestre letivo de cada ano. 

 

3 PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU UNIGUAÇU 

 

Segue abaixo proposta: 

PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU UNIGUAÇU 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º.  Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a 

estrutura, as competências e o funcionamento da Comissão de Biossegurança 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é um órgão de caráter consultivo, deliberativo, educativo e executivo, 

com a finalidade prevenir, minimizar ou eliminar os riscos biológicos inerentes às 
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atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, visando à saúde humana e dos animais, bem como a 

preservação do meio ambiente, no âmbito da Instituição. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da Instituição estabelecer normas, fiscalizar e 

tomar providências para o cumprimento das normas estabelecidas para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam: 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos 

geneticamente modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou material 

biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 

quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões 

relacionadas à saúde e à segurança, bem como sobre os procedimentos 

em caso de acidentes envolvendo material biológico; 

b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento das instalações sob sua responsabilidade dentro dos 

padrões e normas nacionais e internacionais de biossegurança; 
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c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, 

relatórios ou outros documentos pertinentes que envolvam as atividades 

acima descritas. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e ao Núcleo de 

Ética e Bioética. 

Art. 6º. Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é nomeada pela Reitoria sendo composta pelos seguintes membros  

a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das 

áreas da Saúde e seus suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus 

pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas áreas 

de Biologia Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; Área 

Vegetal; Ética e Direito, sendo um membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e Pela 

Pró-Reitoria Acadêmica dentre os nomes enviados pelos Colegiados de 

Curso. 

Art. 7º. Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre 

seus componentes, o Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 

Art. 8º. Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo 

presidente, dentre os membros da comissão ou de um servidor técnico-

administrativo. 



 

48 

 

Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão 

mandato de dois anos, sendo admitida a reeleição ou recondução. 

Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de 

vacância pela Comissão de Biossegurança, o membro que, tendo sido 

convocado, faltar sem justificativa formal a três reuniões no mesmo ano, 

reassumindo o suplente e indicando-se novo representante. 

Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante 

a vigência de seu mandato, desde que plenamente justificada. 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da 

Comissão de Biossegurança; 

b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes 

da pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da 

Comissão de Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos 

membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores 

para auxiliar na discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU 

matérias para seu exame e parecer; 

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as 

questões de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança nos 

atos que se fizerem necessários, respeitada a natureza de suas 

atribuições; 
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h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de 

irregularidade nas atividades descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em 

conformidade com as recomendações nacionais e internacionais. 

Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou 

impedimentos legais. 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

Art. 13 Compete ao secretário: 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à 

Comissão de Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais 

recebidos e emitidos pela Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de 

Biossegurança; 

e) Elaborar juntamente com a presidência o relatório anual de atividades da 

Comissão de Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior 

encaminhamento as Pró-Reitorias já nominadas e divulgação à 

coletividade; 

f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e 

pela Comissão de Biossegurança; 

SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 
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Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência e 

secretaria da Comissão de Biossegurança; 

c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela 

presidência da Comissão de Biossegurança, dentro dos prazos 

estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais 

instâncias de interesse, quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho 

científico e informativo no âmbito; 

h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, duração 

e escopo de trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de 

trabalho, em que se escolherá sua coordenação; 

Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos pelos 

respectivos suplentes nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois 

meses, conforme calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá na 

primeira semana do calendário letivo de cada ano, e extraordinariamente, 

sempre que convocada pelo seu presidente ou a requerimento da maioria 

simples de seus membros; 
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§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-

presidente, dirigirá os trabalhos o decano da comissão. 

§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 

48 horas de antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade 

de comunicar seu suplente em caso de sua impossibilidade de comparecimento. 

§ 3º. Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de 

comparecer à reunião, deverão comunicar com antecedência mínima de 24 

horas e apresentar justificativa formal à presidência da Comissão de 

Biossegurança. 

§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 

§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser dirigidos 

ao secretário por qualquer membro, com antecedência mínima de 24 horas da 

data de realização da reunião, ou apresentados durante a aprovação da pauta 

pelo plenário. 

§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples 

dos membros presentes. 

§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com a 

presença mínima da maioria simples dos membros presentes, descontadas as 

faltas justificadas, ou com qualquer número depois de decorridos 30 minutos. 

§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos 

trabalhos, salvo se já anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria 

ou pedir vista da que estiver em discussão, que será apreciada posteriormente, 

sempre respeitando o prazo definido pela Comissão de Biossegurança. 

§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por quem 

estiver dirigindo a reunião, a matéria será submetida à aprovação. 
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Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em 

reuniões ordinárias e extraordinárias, por votação.  

§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das 

matérias se dará por maioria simples. 

§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode 

fazer constar seu voto em ata. 

§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto de 

qualidade. 

§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra 

atividade em votação devem abster-se do voto. 

Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir 

subcomissões ou grupos de trabalho transitórios para apreciação de matéria 

específica, além de elaborar documentos técnicos para subsidiar as atividades 

dos grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, 

personalidades de reconhecida competência em sua especialidade. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Biossegurança da 

UNIGUAÇU. 

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as 

disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 
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REITORA 

 

4 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU (NAU) 

Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é composto por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção 

de barreiras físicas, arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de 

atendimento educacional especializado de estudantes com necessidades 

especiais, sejam elas: físicas, visual e auditiva, transtornos globais de 

desenvolvimento e aprendizagem, bem como altas habilidades, sugerindo 

procedimentos educacionais diferenciados para o ensino-aprendizagem e 

processos avaliativos.  

4.1 ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS 

 

 1. Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um 

serviço, de caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no 

ensino regular, voltado para a formação dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

considerando as suas necessidades específicas de forma a promover acesso, 

participação e interação nas atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias e direito à 

educação de todos os estudantes a educação regular.  

2. Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos 

docentes da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais.  

3. Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o 

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, 
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adaptações curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades 

especiais.  

4. Libras e braile: 

formação continuada a 

docentes e estudantes em 

Libras e Braile. 

Desenvolvimento e 

utilização de softwares 

para a leitura de textos em 

braile. Incorporação da 

disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um profissional 

de Libras para eventos dos colegiados e institucionais.  

5. Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os 

espaços da IES.  

6. Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de 

acesso a todas as áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de 

pessoal capacitado. 

 

4.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO  

 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento 

dos alunos com necessidades especiais de locomoção, fazendo o 

acompanhamento periódico do desenvolvimento do estudante.  

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam 

o ensino-aprendizagem, promovendo ações que deem condições de 

acessibilidade e permanência nos estudos. Sendo dividida em: a) Atendimento 

Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos e 

Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de 
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aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando na 

orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos professores e 

coordenadores de curso. b) Adaptação curricular: subsidia o processo de 

aprendizagem dos acadêmicos ingressantes que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem e/ou defasagem de aprendizagem, retomando conceitos, 

métodos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento do estudante 

ao longo do seu processo de formação dentro e fora da IES.  

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e 

deficiência auditiva e visual. a) Área visual: proporciona apoio pedagógico e 

recursos adaptados aos deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará 

apoio aos professores e coordenadores de cursos quando necessário. b) Área 

auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos alunos 

surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos.        

4.3 REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

Segue abaixo regimento: 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) 

está subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU 

fortalece o comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se 

em proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida 

(permanente ou temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente completo 



 

56 

 

ou parcial comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, auditivas, 

cognitivas ou quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca por 

condições igualitárias. 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do 

conhecimento, relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de 

graduação ou pós-graduação oferecidos pelas Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o 

processo de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais nas dependências da Instituição. 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

I � Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das 

pessoas com deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

com base nas orientações legais previstas na ordem federal e nas demandas 

legais em vigor; 

II � Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, 

tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo 

com as normas da ABNT � NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas 

orientações legais de ordem federal; 

III � Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, 

discriminação de pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio 

com a diferença e a diversidade; 

IV � Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o 

desenvolvimento de adaptação curricular e adaptação avaliativa e para 

colaboradores para que realizem o atendimento adequado; 

V � Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da 

comunidade, levando em consideração o desenvolvimento da inclusão e 

acessibilidade; 

VI � Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e 

comunicação alternativa; 
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VII � Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, 

verificando a demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades 

laborais; 

VIII � Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que 

compõe o Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, 

contando com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 

transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da 

igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais 

habilitados na área de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão 

desenvolvidas por uma Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da 

Uniguaçu, desde que os membros tenham relação ou desenvolvam atividades 

relacionadas à acessibilidade. O(a) Coordenador(a) do Núcleo responderá por 

ele em todas as instâncias da IES, reportando as atividades realizadas à Pró-

Reitoria Acadêmica. 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes 

docentes, discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os 

quais deverão ter conhecimento, vivência e habilidades voltadas à 

acessibilidade. 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 
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I � Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II � Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III � Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo 

à Pró-Reitoria Acadêmica da IES; 

IV � Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à 

Pró-Reitoria Acadêmica da IES: 

V � Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em 

consideração as leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 

VI � Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou 

que por sua urgência careçam de pronta solução; 

VII � Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha 

a infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores 

e comunidade acadêmica; 

VIII � Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como 

sobre casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

I � Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II � Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III � Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III � Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 

IV � Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor 

e acadêmico da IES; 

V � Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-

pedagógico e recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou 

funcionários da Uniguaçu, negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI � Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar 

a estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, 

apontando parâmetros a serem adaptados nos projetos, construções, 

instalações, edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos; 

VII � Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia 

Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições 

e com projetos de extensão que trabalhem com este fim; 
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VIII � Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa 

através de veículo reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX � Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos 

científicos representando o NAU; 

X � Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 

XI � Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o 

planejamento do NAU; 

XII � Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem 

esta linha de trabalho; 

XIII � Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade 

em eventos promovidos pela Uniguaçu. 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

I � Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II � Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III � Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões 

de planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 

Coordenador do NAU quando houver a necessidade. 

Art. 11 � As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão 

realizadas bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 12 � Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do 

Núcleo. 

Art. 13 � Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e 

consolidação de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) para docentes e funcionários técnico-administrativos e estudantes 

com deficiência física, sensorial e intelectual. 
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Art. 14 � As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com 

os diversos setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com 

instituições da sociedade civil organizada voltadas às ações de inclusão, 

acessibilidade. 

Art. 15 � O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos 

estudantes com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com 

deficiência, a cada início do semestre letivo e em casos especiais ao longo do 

semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 16 � A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao 

processo de autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 

pelo NAU e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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5 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC)  

 

 

6 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

O Curso de Biomedicina da IES foi concebido em função de necessidades 

da sociedade paranaense, em especial a Região Sul do Paraná, necessidades 

estas ligadas a realidade regional que historicamente fomentou-se numa 

economia extrativista da madeira, a qual entrou em declínio nas últimas décadas, 

deixando como herança uma diversidade multirracial, uma população migrante 
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sem alternativa socioeconômica e uma limitação histórica para o 

estabelecimento de um desenvolvimento sustentável.  

Foi considerada ainda a necessidade imprescindível da participação do 

Biomédico na realidade da saúde em aspectos ligados à doença, atuando na 

Medicina Diagnóstica, integrando-se com os demais profissionais desta área, na 

elucidação dos diagnósticos, no acompanhamento de condutas terapêuticas e 

na evolução clínica do paciente, desta forma contribuindo na melhoria da 

qualidade de vida da população paranaense.  

Seguindo o histórico da profissão, a regulamentação da Biomedicina 

como profissão de nível superior ocorreu em 1979, com o Decreto-lei 6.684 

(Brasil, 03 de setembro de 1999) atualmente as demandas pelo profissional são 

crescentes, considerando a evolução acadêmica, científica e social da 

Biomedicina, exigente de aprofundamento de conhecimentos em áreas 

específicas da Medicina Diagnóstica, dotando os Biomédicos de especificidades 

acadêmicas e científicas que os qualifiquem com maiores graus de 

complexidade, para assim promover assistência às demandas da saúde 

funcional com maior propriedade e resolutividade. 

A partir das necessidades expressas na sociedade, os municípios da 

região e mesmo os de fora da região, vem oferecendo concursos públicos, com 

um número expressivo de vagas para o profissional Biomédico, nos quais os 

alunos egressos do curso têm participado e muitos já estão trabalhando por meio 

destes concursos, participando do processo de prevenção, diagnóstico e 

promoção da saúde. Atuando na prática profissional, continuam com vínculo com 

a IES, pois buscam qualificação por meio de pós-graduações e encontros como 

a Semana Acadêmica do Curso, palestras e mesmo o contato por meio de 

campos de estágio, uma vez que alguns egressos se tornaram docentes e/ou 

supervisores de estágio supervisionado dos atuais acadêmicos. 

A presença do curso de Biomedicina na região contribui com instituições 

filantrópicas, públicas e privadas que acolhem trabalhos técnico-acadêmicos, 

tanto de alunos como docentes, demonstrando a riqueza da inserção profissional 

em momentos de discussão nas conferências municipais de saúde, de 
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elaboração de projetos de saúde e reabilitação, programas de prevenção de 

doenças e orientações gerais a população. 

O curso de Biomedicina das Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

atuação em projetos sociais voltados para a comunidade de toda a região, pois 

os alunos do curso são de Porto União, União da Vitória e das demais cidades 

da região norte catarinense e sul paranaense. Desta forma justifica-se o fato da 

instalação do curso de Biomedicina das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

nesta região, pois é possível observar que existem cidades do Núcleo Regional 

ao qual União da Vitória faz parte com um número expressivo de habitantes e 

não conta com a presença do profissional Biomédico, o que possibilita mais local 

de atuação para o egresso e implantação de novos serviços de saúde. 

 

7 POLÍTICA INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula. Compreende-se, assim, que o 

papel do professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre 

o sujeito-aprendente e o objeto a ser apreendido. Tem, portanto, uma 

especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a serviço da 

orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos, hábeis e 

competentes. Nesse movimento, a pesquisa e a elaboração pessoal são 

essenciais. Na ordem das atividades didáticas, os planos de ensino orientam a 

aprendizagem visando o desenvolvimento de habilidades e competências 

primordiais ao exercício da profissão e da cidadania, considerando também, a 

necessidade de promover a capacidade de elaboração pessoal e a pesquisa. 

Estas estão sempre em relação com as práticas sociais e balizadas pelas 

discussões coletivas, orientadas pelo docente durante as aulas. 

Em síntese: 

� A Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos; 



 

64 

 

� A aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais, e no desenvolvimento de 

competências e habilidades relevantes à formação profissional; 

� A instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da 

autonomia, da autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a novas 

realidades, motivando o sujeito aprendiz à conquista de objetivos, à 

tomada de decisão, à superação de obstáculos, à adoção de uma 

postura empreendedora e ética frente aos novos desafios, à 

competência em lidar com as emoções, à liderança, ao trabalho em 

equipe, à iniciativa, à tolerância, entre outras habilidades que fazem 

parte dos valores humanos que também integram a formação 

profissional.  

A Instituição promove:  

� Apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base científica 

� neste caso, pretende-se despertar o interesse pela inovação e pela 

crítica abrangente dos processos de formação educacional e 

profissional; 

� Atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da 

biblioteca e de consultas a bancos de dados da área de saúde; 

� Exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de 

divulgação (publicação de artigos, participação em seminários, 

congressos, simpósios e eTCC.); 

� Apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos 

seguintes momentos: estágios supervisionados, trabalho de 

conclusão de curso e atividades complementares; 

� Aulas e atividades práticas; 

� O relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e 

regional, pela extensão do ensino mediante a oferta de cursos e 

serviços especiais; 
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� A extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação tecnológica 

gerada pelos cursos da instituição. 

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da 

comunidade de que é originária e busca a institucionalização de suas atividades 

de ensino e extensão. 

☞ ✠✞✁✁☞✟✞✁✂☎✞☞✍✁ �✞ �☛✞ ✆☎ ✁✠✁�☛✏✂✁ �✞ ✁✁☞✟✞✁✂☎✞☞✍✁ se faz na 

✂☞✍✞✠✎☎✁✞ ✞✄✁✁✂☎✄✁✁☎☛☞✂�☎�✞✌ ☎✆✝✞✝✟✟ ✠✡✡☛☞✟ ✂✞✌☎ ☎✁ ✞☞✎✠✞☞✍☎☎✞☞✍✁ �☎

questão da extensão. Esta se coloca como prática que interliga uma faculdade, 

em suas atividades de ensino, com as demandas econômicas, sociais e culturais 

da região onde se instala. 

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços 

(assistências, consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), 

da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou 

culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, 

conferências). Mais do que na simples formulação da missão institucional, é na 

✁✁☎✁✠✞✞☞✄✂✁ �✞✄✍☎ ✂�✞☞✍✂�☎�✞✟ ☞☎ ✌✂✌✍☞✁✂☎ �✞✄✍✞ ✁✁☞✁✞✂✍✁✎ ✆✝☞✄✂☞✁ ✁✠✏ ✌☎✂✞✠ ✞

✁✁☎✁✠✁☎✂✄✄✁ ✄✁✁✂☎✂✌ ✁✞✂☎ ✁✁☎☛☞✂�☎�✞ ☎✁☎�✍☎✂✁☎ �☛✞ a IES promove a 

integração entre ensino e extensão.  

 

8 OBJETIVOS DO CURSO 

 

A elaboração dos objetivos do Curso tomou como base as diretrizes 

curriculares para os Cursos Biomedicina do Ministério da Educação Lei de 

Diretrizes e Bases (Nº 9394 de 20/12/1996) e Diretrizes Gerais para o Curso de 

Biomedicina (Resolução CNE/CES 2, de 18 de fevereiro de 2003). Também é 

norteado por necessidades curriculares orientadas pelos órgãos de classe, 

Conselho Federal de Biomedicina � CFBM e Conselho Regional de Biomedicina 

� CRBM, integrados e envolvidos com a atividade profissional que será 
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desenvolvida pelo egresso do curso. 

 

8.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais na especificidade da Biomedicina, com perfil de 

liderança, por intermédio de uma fundamentação teórico/prática, dentro dos 

preceitos éticos que envolvem a profissão, proporcionado pela vivência 

acadêmica que o insere na contextualização dos conhecimentos adquiridos com 

as problemáticas de uma sociedade complexa e repleta de opostos e carências. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� O curso de Biomedicina das Centro Universitário Vale do Iguaçu intenta a 

formação generalista de profissionais Biomédicos, qualificados para a 

atuação em todos os níveis de atenção à saúde, com uma visão ampla e 

global, respeitando os princípios éticos e bioéticos, morais e culturais do 

indivíduo e da coletividade visando preservar, desenvolver e restaurar a 

integridade de órgãos, sistemas e funções, sendo um profissional voltado 

ao desenvolvimento científico e apto a adquirir por iniciativa própria, 

conhecimentos que possam garantir uma educação continuada e 

permanente. 

� O curso é fundamentado numa abordagem multidisciplinar, voltada à 

visão global, integrada e crítica da profissão e da atuação profissional, 

dotando o egresso de competência técnica, científica e administrativa, 

tornando-o apto para a atenção à saúde, à tomada de decisões, à 

comunicação, à liderança, ao gerenciamento e à administração e 

fundamentalmente, à educação continuada. 
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� É proporcionada ao aluno, sólida formação básica e de conteúdos 

específicos, inerentes ao conhecimento e à prática da Biomedicina. Tal 

formação possibilitará ao educando condições plenas de exercer a 

profissão em seus diferentes campos de atuação. 

� Além de prover recursos para o desenvolvimento e domínio dos 

conteúdos específicos em qualquer nível de atenção à saúde, seja 

promocional/preventivo e diagnóstico, o curso objetiva proporcionar uma 

maior qualidade de vida à população, difundindo esse valor à sociedade 

em geral.  

 

9 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

Visando sempre a qualidade no ensino superior e o compromisso com a 

sociedade, a Centro Universitário Vale do Iguaçu � Uniguaçu, está localizada na 

região sul do Paraná, no município de União da Vitória, qual possui 

aproximadamente 52 mil habitantes. 

O curso de Biomedicina representa um dos 19 cursos ofertados pela 

instituição de ensino, qual assume o compromisso de promover o 

desenvolvimento educacional e social na região por meio de um ensino de 

qualidade em diferentes áreas do conhecimento, integrando a pesquisa à 

extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social. 

O Biomédico egresso da Uniguaçu é um profissional preparado 

cientificamente para o diagnóstico nos diversos níveis de complexidade 

organizacional. Capaz de integrar-se multidisciplinarmente com outros 

profissionais de diversas áreas, com competência para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças, para execução técnica dos ensaios e processos em 

Medicina Diagnóstica, interpretação e análise crítica dos resultados, gestão dos 

serviços laboratoriais, desenvolvimento de soluções em análises clínicas, 

biotecnologia, biossegurança e qualidade laboratorial; bem como na área de 

estética, cuidando da saúde, bem-estar e beleza do paciente, levando os 
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melhores recursos da saúde relacionados ao seu amplo conhecimento para o 

tratamento e recuperação dos tecidos e do organismo como um todo. 

A região de União da Vitória conta com seis Laboratórios de Análises 

Clínicas, além de diversos postos de coleta, permitindo que o egresso de 

Biomedicina da Uniguaçu encontre locais para atuar na mesma cidade, além de 

tantos outros locais distribuídos nos mais de dez municípios de naturalidade dos 

nossos egressos, garantindo que em média 42% dos nossos alunos encontrem 

emprego na sua área de formação antes de seu primeiro ano de formado; dado 

este que nos orgulha, considerando a elevada taxa de desemprego no nosso 

País. 

Associação Brasileira de Ensino em Biomedicina � ABEB e das DCNS 

para os cursos de Biomedicina, e com os seus próprios ideais de ensino, as 

Centro Universitário Vale do Iguaçu buscam a formação de profissionais de 

Biomedicina com competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) com 

respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício profissional para: 

� Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e 

recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser 

humano, respeitando-o e valorizando-o;  

� Atuar multiprofissional, inter e transdisciplinar com extrema produtividade 

na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e 

de ética;  

� Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 

forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema;  

� Contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida 

das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias 

éticas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas;  
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� Exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social;  

� Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;  

� Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos;  

� Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 

tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames 

hematológicos, citológicos, citopatológicos e histoquímicos, biologia 

molecular, bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de 

qualidade e normas de segurança;  

� Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de 

análises laboratoriais e toxicológicas; Realizar análises físico-químicas e 

microbiológicas de interesse para o saneamento ambiental, incluídas as 

análises de água, ar e esgoto; Gerenciar laboratórios de análises clínicas 

e toxicológicas; Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de 

qualidade de metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos;  

� Assimilar as constantes mudanças conceituais e evoluções tecnológicas 

apresentadas no contexto mundial;  

� Avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo 

oferecidas durante a graduação e no exercício profissional;  

� Formar um raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas 

dentro de cada uma de suas habilitações específicas;  

� Ser dotado de espírito crítico e responsabilidade que lhe permita uma 

atuação profissional consciente, dirigida para a melhoria da qualidade de 

vida da população humana;  

 Exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, transmitir 

novos conhecimentos para a sociedade como um todo. 

O biomédico egresso da Uniguaçu é capaz de atuar em todos os níveis 

de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos 

com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; é capaz de realizar, 
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interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por 

análises clínico-laboratoriais, dentro dos padrões de qualidade e normas de 

segurança. 

 

 

10 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Biomedicina 

devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da 

família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. As 

áreas do conhecimento propostas devem levar em conta a formação global do 

profissional tanto técnico-científica quanto comportamental e deverão ser 

desenvolvidas dentro de um ciclo que estabeleça os padrões de organização do 

ser humano seguindo-se de uma visão articulada do estudo da saúde, da doença 

e da interação do homem com o meio ambiente. Os conteúdos devem 

contemplar: 

1. Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens 

físicos, químicos, matemáticos e estatísticos como suporte à Biomedicina. 

2. Ciências Biológicas e da Saúde � incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, 

das estruturas e funções dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como 

processos bioquímicos, microbiológicos, imunológicos e genéticos em todo 

desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes à biomedicina. 

3. Ciências Humanas e Sociais � incluem-se os conteúdos referentes às 

diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais e conteúdos envolvendo a comunicação, 

a informática, a economia e gestão administrativa em nível individual e coletivo. 
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4. Ciências da Biomedicina � incluem-se os conteúdos teóricos e práticos 

relacionados com a saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nas áreas de 

citopatologia, genética, biologia molecular, epidemiologia das condições de 

saúde e dos fatores predisponentes à doença e serviços complementares de 

diagnóstico laboratorial em todas as áreas da Biomedicina (Patologia Clínica). 

5. Atividades complementares: constituídas por atividades de iniciação 

científica e extensão, produção científica, grupos de estudo, visitas monitoradas, 

monitoria, participação em encontros, seminários e congressos com 

apresentação de trabalho. As atividades formativas básicas têm por objetivo dar 

relevância às atividades científicas e extensionistas, afirmando a dimensão 

investigativa como princípio formativo e como elemento central na formação 

profissional e da relação entre teoria e realidade. 

Para isto, na primeira linha de demanda do egresso, sustenta-se a 

necessidade de disciplinas (com abordagens novas e abertas às mudanças 

indicadas) como Metodologia da Pesquisa Cientifica, Ciências Sociais Aplicada 

à Saúde, Química Geral, Biologia Celular, dentre outras.  Algumas disciplinas 

tradicionais, como Bioestatística poderão desenvolver, na forma do 

encaminhamento de seus conteúdos programáticos, conteúdos que deem conta 

das novas tendências da dogmática diante da perspectiva global de uma 

necessidade de saúde pública de qualidade. 

Na segunda linha de formação do que se espera do perfil do egresso, se 

reforçam as demandas tradicionais de compreensão técnica e crítica, do 

desenvolvimento das habilidades profissionais, argumentativas e sociais que se 

espera dos operadores da saúde, com reforço de conteúdos decorrentes do 

surgimento de novos campos de atuação (como Bioética, Tecnologia das 

Fermentações e Citopatologia). Portanto, se justificam as demais disciplinas e 

matérias do currículo mínimo, desdobradas sequencialmente de forma a atender 

as peculiaridades regionais. 

O Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Biomedicina das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu apresenta um currículo voltado para 

conteúdos essenciais relacionados com todo o processo saúde-doença do 
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cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional da região, proporcionando formação integral para o atendimento 

primário, secundário e terciário em Biomedicina. O currículo pleno do curso de 

Biomedicina apresenta disciplinas básicas e instrumentais, teóricas e práticas, 

disciplinas de formação profissional e disciplinas de formação complementar. A 

estrutura curricular em curso está apresentada a seguir como conteúdos 

básicos, conteúdos específicos, conteúdos profissionalizantes, disciplinas 

optativas, estágios e trabalho de conclusão de curso (TCCC). 

11 METODOLOGIA DE OFERTA DO CURSO 

 

A busca para atingir os escopos estabelecidos, passa 

necessariamente pela constituição e manutenção de corpo docente qualificado, 

capacitado para apresentar os conteúdos programáticos de forma clara, 

propiciando aos acadêmicos a absorção das informações e fomentando nestes 

o gosto pela pesquisa, pela crítica e pela construção do conhecimento. A 

qualidade do ensino é avaliada periodicamente através de pesquisas de 

satisfação dos acadêmicos, em relação ao corpo docente. Fornecer aos 

docentes, através de reuniões, os dados levantados nestas pesquisas, é 

oportunizar a melhoria nas práticas pedagógicas. 

Quanto aos conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Biomedicina, desde no início do curso são ofertadas disciplinas elementares 

para a formação do profissional da área da saúde e também disciplinas 

específicas, fornecendo assim uma bagagem mínima de conhecimentos, 

necessária para o aprofundamento nos conhecimentos da Ciência Biomédica. 

Esta medida propicia a gradual maturação acadêmica, o que reduz a evasão dos 

discentes 

Nesse sentido, a estrutura curricular, conteúdos e estratégias de 

ensino-aprendizagem estão alicerçados na prática, permitindo que o processo 

de construção de conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exercício 
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profissional. Os estágios curriculares permitem aos acadêmicos articular a teoria 

à prática, favorecendo assim o processo de construção do conhecimento e 

viabilizando aos futuros biomédicos o contato com as realidades profissionais 

em potencial. 

Fomentar a elaboração de projetos que permitam a construção (e não 

só a reprodução) do conhecimento através da iniciação à pesquisa e da 

extensão é outra demanda do curso. Estes projetos possuem caráter social, 

buscando contribuir com a comunidade oferecendo serviços de qualidade, 

visando à saúde dos indivíduos e a informação adequada sobre hábitos 

alimentares, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Só através desta 

metodologia é possível formar, além de profissionais, cidadãos autônomos e 

comprometidos com o social.  

O ensino formal dos acadêmicos do Curso de Biomedicina está 

permeado por eventos, como palestras, seminários, fóruns de debate sobre 

temas relacionados à Biomedicina. O Seminário Clínico �☎✁✁✠☎✍✁✠✂☎✂✟ ✆✂✂☎✁✄✄✂✁

�☎ ✂☎☎�✞✌✟ ☎ ✆✝☎✠☎✍✁☞☎ �✂✁☎✆�✂✁☎✌✟ ✁ ✆✠✁✌✞✍✁ �✂✁☎✞�✂✁✂☞☎ ✞☎ ✡✏✂✁ são 

exemplos de promoções que possibilitam aos alunos do curso dar visibilidade às 

suas pesquisas, apresentando-as à comunidade acadêmica. Esses eventos 

permitem ainda o contato dos alunos com profissionais conceituados e, com 

efeito, o debate de alto nível sobre a temática Biomédica e os diversos temas 

correlatos.  

 

11.1 PRÁTICAS DE METODOLOGIAS ATIVAS 

 

No que diz respeito aos componentes curriculares teóricos, a opção do 

curso é pela utilização da técnica de aula expositiva, nas suas formas 

participativa e dialógica, ainda que cada docente tenha liberdade de utilizar 

outras técnicas de aprendizagem que tenham sido discutidas pelo colegiado do 

curso e nos processos de formação docente.  
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 Durante as aulas são fornecidas informações adequadas das matérias 

pertinentes para que o aluno aprenda os pontos essenciais dos assuntos, de 

forma clara e ordenada. Também são realizadas discussões orientadas, 

seminários, estudos dirigidos e outras técnicas pedagógicas para a transmissão 

do conhecimento.  

Nesse tipo de aula, além do quadro de giz, são utilizados recursos 

audiovisuais de apoio como projetores multimídias e televisores para projeções 

de filmes didáticos e documentários. 

Há a preocupação que o ensino transcenda a perspectiva do ensino 

tradicional, no qual o educando é um mero receptor e repetidor de conteúdos, e 

o educador detentor exclusivo do conhecimento. A metodologia de ensino deve 

considerar a diversidade como característica maior dos sujeitos, evidenciando a 

educação como momento emancipatório em direção a liberdade que aprecia 

todo indivíduo como agente de sua transformação. 

A construção de conhecimento ocorre de forma responsável e a partir da 

visão de complexidade presente nas relações contemporâneas, o que pressupõe 

a necessidade de religação de saberes e de troca de experiências entre 

disciplinas que não podem permanecer reduzidas e fechadas em si. 

A perspectiva emancipatória do sujeito somente se confirma a partir de 

um processo de aprendizagem interdisciplinar, em que o diálogo não ocorra 

somente entre educador e educando, mas entre educadores e educandos. 

Ainda é importante destacar que os espaços de aprendizagem dispõem 

das mais avançadas tecnologias educacionais, com espaços arejados, recursos 

de multimídia, acesso à internet, luminosidade e sonoridade com alto nível de 

conforto, o que permite aos educadores um conjunto de ferramentas e 

instrumentos que promovam técnicas de ensino aprendizagem diferenciadas e 

motivadoras, em que seja possível perceber a construção coletiva de 

conhecimento, principalmente na troca de experiências.  
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A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, 

com adoção de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no 

atendimento integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o 

benefício da sociedade. A consecução desta triangulação se dará com ações de 

ensino, pesquisa e extensão realizadas em consonância com o SUS e na 

observação apurada da realidade social aferida a partir do contexto loco-

regional. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino-

aprendizagem nas metodologias ativas, no interesse de alcançar e motivar o 

discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, examina, reflete, 

relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A fim de 

solucionar um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si mesmo, 

o sujeito entra em contato com as informações e à produção do conhecimento. 

O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, seu momento de 

expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o instrumento 

necessário e importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno e 

participativo, além de capaz de escolhas e decisões. 

As práticas de metodologias ativas devem ser entendidas como uma 

nova concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos 

educacionais. A transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças: 

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada 

para competências bem definidas e baseadas nas necessidades de 

saúde das pessoas; 

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória 

(decorar), para a construção do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades e atitudes para resolver problemas, considerando 

experiências anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; 

c) de professores capacitados somente em conteúdos para professores 

capacitados também em educação médica; 
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d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao 

aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, 

do centrado no professor para centrado no estudante; 

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o 

respeito mútuo; 

f) �✞ ✁✂✏✄✄✂✁☎ ✂☞�☛✂✄✂✏✂✁ �✁ ✁✠✁✎✞✄✄✁✠ ✆✁✁☎✁ ✌✁✁✍ ☎✂☞�☎ ☞✂✁ ✄☎✁✞�✌✟ ✁☎✠☎

✆✁ �☛✞ ✌✁✁✍ ☎✂☞�☎ ☞✂✁ ✄☎✁✞�✌✟ ☎✌☛�☎☞�✁ ✁ ✞✄✍☛�☎☞✍✞ ☎ ✂�✞☞✍✂✎✂✁☎✠ ✞

superar hiatos de aprendizagem; 

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do 

curso), para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o 

princípio do curso; 

h) de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção 

contínua, centrada no cuidado das pessoas, com o estabelecimento 

de vínculos afetivos com elas; 

i) de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem 

biológica, psicológica e sociocultural; 

j) da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos 

estudantes, para a participação consentida e informada do paciente 

no processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade e 

privacidade; 

k) do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para 

cenários de ensino-aprendizagem-assistência em que os estudantes 

sejam inseridos como membros ativos; 

l) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, 

estágios e disciplinas, para uma avaliação preferencialmente 

formativa, com constantes feedbacks. 

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry 

Based Learning) baseia-se no aumento da capacidade do discente em participar 

como agente de transformação social, durante o processo de detecção de 

problemas reais e de busca por soluções originais. Procura mobilizar o potencial 

social, político e ético do estudante a fim de que este se configure como um 
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cidadão e profissional em formação, abrangendo a dimensão política da 

educação e da sociedade.  

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

são: (1) a aprendizagem significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e 

prática; (3) o respeito à autonomia do estudante; (4) o trabalho em pequeno 

grupo; (5) a educação permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP permite 

formar um estudante capaz de construir o seu próprio conhecimento e de 

trabalhar em grupo de modo articulado e produtivo. 

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos 

paradigmas. Para ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem 

em uma perspectiva emancipadora da educação se faz necessário 

transformar tais conceitos.  

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos 

metodológicos, deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e 

integral temas e conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e 

interrompendo o ciclo de fragmentação e reducionismo que caracteriza o 

ensino tradicional. 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo 

capaz de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize 

interagir com outros atores, com objetos e situações que exijam o seu 

envolvimento, por outro lado é importante que o docente seja mediador e 

interventor no processo, compartilhando sua experiência com outros 

professores. 

 

11.2 ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA (APS) 
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O processo de modernização do mundo, bem como a expansão da 

globalização trouxe à educação vários processos a serem assimilados, entre 

eles diferentes perfis de estudantes, os quais estão focados em questões 

tecnológicos, principalmente de construção de conhecimento mediado por 

tecnologia, bem como buscam metodologias que os tornem sujeitos autônomos, 

capazes de aliar a teoria e a prática de forma clara e objetiva. Por esse motivo, 

o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) repensou o desenvolvimento 

de práticas e metodologias que sejam capazes de atender a essa necessidade 

dos estudantes, focando, também, na formação profissional de cada um dos 

estudantes, reiterando o compromisso com a educação de qualidade.  

 Para tanto, em 2019, a Uniguaçu, em conformidade com o que prevê a 

legislação em vigor (Portaria MEC 1428/2018), bem como de acordo com a 

Resolução 28/2018, implementou as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS), em todos os seus cursos de graduação. APS são atividades 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e 

realizadas pelos acadêmicos em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais e equivale a uma disciplina do curso, com carga horária 

dentro do curso. Podem ser consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos 

individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em 

laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, 

seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outras.  

 Para o desenvolvimento das atividades os acadêmicos têm acesso à uma 

plataforma exclusiva na qual os professores desenvolvem atividades 

relacionadas às aulas de algumas disciplinas, pré-selecionadas, realizam a 

postagem com prazos determinados. Assim, os acadêmicos deverão 

desenvolver essas atividades e postá-las na plataforma.  

 As metodologias ativas são parte integrante da proposta, a qual leva em 

consideração a construção de um acadêmico autônomo e capaz de desenvolver 

conhecimentos diversos, de forma plural, inter, multi e pluridisciplinar. A 

plataforma garante o processo de supervisão realizada pelos docentes, que são 
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assessorados pela Equipe Multidisciplinar que é responsável pela análise, 

orientação, formação e acompanhamento das atividades.  

 Além da Equipe Multidisciplinar, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 

cada curso também desenvolve o processo de acompanhamento e auxílio aos 

professores.   

A organização do Corpo de Docentes da Uniguaçu segue os parâmetros 

apresentados pelo Regimento Interno do Programa de Contratação de Docentes 

e Pessoal Técnico Administrativo, considerando as necessidades dos cursos e 

das Atividades Práticas Supervisionadas, parametrizado, também, pelo que 

prevê o Ministério da Educação, iniciando com a titulação mínima de 

especialização. Outro ponto importante, dentro do processo de formação do 

corpo docente é a experiência profissional, que deverá ser levada em 

consideração para a formação do Corpo de Docentes, já que o desenvolvimento 

de um curso de excelência prevê processos teóricos e práticos que formem um 

profissional qualificado e atuante no mercado de trabalho.  

As APS são realizadas uma vez por semana, em horário pré-definido, no 

qual os acadêmicos deverão focar nas atividades disponibilizadas na plataforma 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), essas atividades podem prever várias 

situações, desde uma visita técnica com posterior relatório, como atividades que 

não presenciais, podendo os acadêmicos desenvolverem dentro dos espaços da 

instituição, ou em qualquer local com acesso à Internet.  

O processo de avaliação das APS é desenvolvido por cada professor, 

seguindo as recomendações da coordenação do curso. Como na maioria dos 

cursos a APS faz parte de uma disciplina de 80h, sendo destinado 40h para a 

APS, o professor de sala de aula deverá atribuir uma nota entre 6,0 e 7,0, sendo 

que o professor da APS deverá atribuir uma nota entre 4,0 e 3,0 para integralizar 

a média final.  

Alguns cursos desenvolvem a APS como uma disciplina integral de 80h, 

focando em projetos integrados interdisciplinares, ou multidisciplinares.  
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11.3 CORPO DE PROFESSORES MEDIADORES DA TECNOLOGIA 

 

O corpo de docentes será composto por: 

a) O professor presencial: mantém contato com o aluno através de meios 

de comunicação e também diretamente ao realizar encontros 

presenciais obrigatórios com seu grupo de alunos. Atende também 

solicitações individuais, ou em grupos de alunos que se deslocarão até 

a instituição na procura de resolver dúvidas de conteúdo ou obter 

orientação para seus estudos. O professor presencial terá apoio dos 

professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu e da Equipe 

Multidisciplinar, para resolver dúvidas de conteúdos relacionados com 

as disciplinas do curso.  

b) O professor do Ensino Mediado por Tecnologia (EMT): Esse docente 

deverá ter, preferencialmente formação na área do curso. Atua como 

supervisor de conteúdo de uma disciplina específica, no apoio direto 

ao professor de sala de aula. Esses professores realizarão seu 

trabalho sob a orientação direta dos docentes da disciplina, sendo 

selecionados pelo coordenador do curso, com a participação dos 

professores da disciplina.  

 

Obrigatoriamente, todos os professores deverão participar do programa 

de Capacitação Permanente da Instituição e exercer as atribuições que serão 

definidas em um plano específico do curso, tendo o Projeto Pedagógico de Curso 

e as Diretrizes Curriculares como documentos norteadores. 

 

11.4 A APS NO CURSO DE BIOMEDICINA 

 

 O curso de Biomedicina tem a disciplina de Fundamentos de Ciências 

Sociais, Introdução a Biomedicina, Metodologia da pesquisa, Histologia e 

Embriologia com APS, 40 horas, a ideia é inovação e tecnologia através da 
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plataforma SMART Uniguaçu, o aluno possa executar atividades, ter acesso a 

aulas e realizar projetos de extensão em paralelo com a disciplina.  

 A disciplina com APS conta com um professor, com características 

interdisciplinares, que faz as mediações, aplica as atividades, realiza as 

interações e correções. Ainda esse docente está fisicamente na instituição para 

dúvidas e conversas relacionadas à APS. O professor é apresentado aos 

acadêmicos, sendo as primeiras aulas da APS são totalmente presenciais para 

que haja a interação entre professor e estudantes.  

 

11.4.1 Avaliação Da Aps No Curso De Biomedicina 

 

 Como uma atividade supervisionada, a APS passa ter uma avaliação 

diagnóstica, também por conta do ambiente virtual de aprendizagem, que gera 

relatórios específicos para o acompanhamento do aluno, bem como o 

acompanhamento pode acontecer em tempo real. Assim, o processo avaliativo 

é objetivo e foca no desenvolvimento da autonomia do estudante, com base em 

atividades que proponham a resolução de problemas, transformando o 

estudante em um sujeito ativo perante sua própria aprendizagem. 

 O processo de aferição de notas, dentro do que propõe o Regimento 

Interno do Centro Universitário Vale do Iguaçu, acontece, tendo a nota de 0,0 

(zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo necessário para aprovação 

sem exame, em cada bimestre, nota 7,0 (sete vírgula zero), somando, pelo 

menos, em dois bimestres 14,0 (quatorze vírgula zero) pontos.  

 A presença também é parte integrante do processo, a qual, segundo o 

Regimento da Instituição, dever ser de 75% pelo menos. Sendo que a presença 

está relacionada à realização das atividades dentro do tempo estabelecido. 

 O responsável por este acompanhamento é o professor da APS, que 

estará em constante contato com a coordenação do curso e com a Equipe 
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Multidisciplinar, inclusive informando aos demais professores sobre o 

rendimento de cada estudante, apresentando gráficos, dados e análises.  

  

12 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A formação da equipe Multidisciplinar leva em consideração as áreas de 

atuação dos cursos e professores, bem como sua titulação e experiência 

profissional, tendo como base as principais funções, segundo Mauri Collins e 

Zane Berge (1996, apud Palloff; Pratt, 2002), de um educador que utilize os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA): 

a) Função pedagógica - diz respeito ao fomento de um ambiente social-

amigável, essencial à aprendizagem a distância, por meio de um AVA. O 

papel do professor em qualquer ambiente educacional é o de garantir que 

o processo educativo ocorra entre os alunos. No ambiente virtual, o 

professor torna-se um facilitador. Ele conduz o grupo de maneira mais 

livre, permitindo aos alunos explorar o material do curso, ou a ele 

relacionados, sem restrição. O docente pode trazer assuntos gerais para 

serem lidos e comentados, além de fazer perguntas visando a estimular 

o pensamento crítico sobre o assunto discutido. É importante que o 

professor comente adequadamente as mensagens dos alunos, as quais 

servirão para estimular debates posteriores. (Nesse contexto, o professor 

atua como animador, tentando motivar seus alunos a explorarem o 

material mais profundamente do que o fariam na sala de aula presencial).  

b) Função gerencial - envolve normas referentes ao agendamento do curso, 

ao seu ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de regras e à tomada 

de decisões. O professor de uma disciplina mediada por tecnologia (EMT) 

é também seu administrador. Ele é responsável por enviar um programa 

para o curso com as tarefas a realizar e as diretrizes iniciais para 

discussão e adaptação.  
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c) Função técnica - depende do domínio técnico do professor, sendo então 

capaz de transmitir tal domínio da tecnologia aos seus alunos. Os 

professores devem conhecer bem a tecnologia que usam para atuar como 

facilitadores do curso. Além disso, deverá haver um suporte técnico 

disponível, de modo que, mesmo um professor menos proficiente, possa 

ministrar uma disciplina mediada por tecnologia (EMT). Semelhante ao 

espaço comunitário. Conscientes de que os professores precisam ensinar 

diferentemente nesse meio e de que os alunos também atuam 

diferentemente, estamos ciente também de que esse espaço adquire 

grande importância.  

d) Função social - significa facilitação educacional. O professor é 

responsável por facilitar e dar espaço aos aspectos pessoais e sociais da 

comunidade do Ensino Mediado por Tecnologia. Para dar um sentido de 

comunidade ao grupo, o professor poderá usar algumas estratégias, 

como, por exemplo: iniciar seus cursos pelas apresentações dos alunos, 

para que todos se conheçam. Dessa forma, cria-se uma atmosfera 

confiante e aberta, tornando real o fato de que o grupo é composto por 

pessoas, com sua própria experiência de vida e saberes. Outra estratégia 

utilizada é a de elaborar previamente uma atividade em grupo, com 

simulações ou projetos, criando a sensação de trabalho em equipe. 

 

Na APS, a supervisão é o método mais utilizado para efetivar a interação 

pedagógica, e é de grande importância sistema de ensino que preveja ambientes 

virtuais de aprendizagem, por esse motivo, a experiência profissional, somada à 

titulação, fazem a grande diferença no processo de ensino-aprendizagem.   

Por isso a constituição da equipe multidisciplinar, pois o desenvolvimento 

das Atividades Práticas Supervisionadas depende de interação e de múltiplos 

conhecimentos para que a aprendizagem ocorra, logo o perfil do professor de 

ambiente virtual, deve estar lincado ao desenvolvimento pleno do sujeito 

aprendiz, que buscará aperfeiçoamento de forma interativa e dinâmica, por isso 

a experiência do docente é de suma importância, bem como as facilidades com 
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as novas tecnologias que mediarão todo processo. Por isso esse perfil não fica 

concentrado apenas no ensino, mas em todos os parâmetros que alimentam a 

educação de qualidade.  

A equipe multidisciplinar deve atuar para manter a qualidade das APS, 

proporcionando conhecimento e construindo ferramentas efetivas para a 

aprendizagem. Na Uniguaçu a equipe multidisciplinar não funcionará apenas 

para a parte operacional, mas para todas as áreas, principalmente na indicação 

e preparação de metodologias de ensino, que abarque tanto o professor de sala 

de aula como o professor da APE, em conjunto com o NDE e Colegiado do 

Curso. 

A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme 

Resolução 28/2018 e pela Resolução 11/2019, é composto pelos seguintes 

profissionais: 

 

NOME  FUNÇÃO  CURSO 

Atilio Augustinho Matozzo Presidente da Equipe 

Multidisciplinar 

Pró-Reitor 

Acadêmico 

Denise Delonzek  Pedagoga  Todos os cursos 

Eduardo Tavares Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 

Gustavo Bodnar Sass Suporte de TI Todos os cursos 

Heleny Tomas  Suporte Administrativo  Todos os cursos 

Lucas Burgath  Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 
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Marcos Mello  Suporte de TI � 

Administração do 

Ambiente Virtual 

Todos os cursos 

Maria Patrícia Przybysz Pedagoga Todos os cursos  

 

 

Sandra Fonseca Pinto  

Avaliadora Pedagógica-

Didática de conteúdos e 

atividades 

Cursos de 

Ciências Sociais 

Aplicadas e 

Engenharias e 

Arquitetura 

 

Vilson Rodrigo Diesel Rucinski 

Avaliador Pedagógico-

Didático de conteúdos e 

atividades 

Cursos da 

Saúde 

Anderson Luiz Durante Danelli Orientador de atividades Agronomia 

Eliani Aparecida Winhar Krug  Orientadora de atividades Enfermagem 

Felipe Nascimento de Andrade  Orientador de atividades Engenharia 

Mecânica 

Geovani Zarpelon  Orientador de atividades Psicologia 

Gilda Maria Botão Ayres Pereira Orientadora de atividades Arquitetura e 

Urbanismo 

Higor Barbosa Santos Orientador de atividades Engenharia 

Elétrica 
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Ivonilce Venturi  Orientadora de atividades Nutrição 

Jéssica Chaiane Brem Marinhuk Orientadora de atividades Educação 

Física 

Kamilla Rissioli  Orientadora de atividades Medicina 

Veterinária 

Karina Sobota  Orientadora de atividades Biomedicina 

Marcos Joaquim Vieira Orientador de atividades Farmácia 

Marcos Vinicius Ruski Orientador de atividades Fisioterapia 

Osmar de Carvalho Martins Orientador de atividades Engenharia Civil 

Rodolfo Kuskoski  Orientador de atividades Sistemas de 

Informação 

Romildo João Lisbôa Orientador de atividades Administração 

Sandro Marcelo Perotti  Orientador de atividades Direito 

Wellington da Rocha Polido  Orientador de atividades Engenharia de 

Produção 

 

A Equipe Multidisciplinar será responsável pela concepção, produção, 

disseminação de metodologias, tecnologias, recursos educacionais, planos de 

ação e educacionais para as Atividades Práticas Supervisionadas, conforme o 

Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu.  
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12.1 ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO CURSO DE 
BIOMEDICINA  

  

No curso de Biomedicina, assim como nos demais cursos, a Equipe 

Multidisciplinar, a partir do professor responsável pela orientação de atividades, 

por meio da coordenadas e auxílios dos demais membros técnicos, tem a função, 

conforme Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu, de:  

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao professor na 

elaboração dos materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo professor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos professores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as avaliações 

realizadas pelo professor; 

g) Assistir o professor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente 

Virtual (AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os 

alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do 

curso e com o professor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

Além da Equipe Multidisciplinar, o NDE do curso atua como suporte para 

o desenvolvimento das APS, assim, o professor terá mais possibilidades e êxito 

em suas atividades. 
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A Equipe Multidisciplinar se reúne quinzenalmente para discussões e 

aprimoramento das atividades. Os professores têm acesso às reuniões 

participando como membros.  

12.1.1 Tecnologias de informação e comunicação � TICs � no processo 

ensino-aprendizagem 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de 

materiais didáticos aos alunos através do portal RM. Através desse portal, os 

professores podem disponibilizar resumos de aulas, listas de exercícios, artigos 

para leituras e debates, eTCC, para acesso prévio dos alunos. O acesso ao 

portal do professor e do aluno é feito através de login e senhas individuais. O 

aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras através 

desse portal.  

O professor pode, também, agendar recursos áudios-visuais, laboratórios 

de saúde e de informática, informando antecipadamente quais atividades serão 

realizadas e quais os materiais necessários para a atividade proposta. Assim, é 

possível realizar adequadamente as atividades de ensino-aprendizagem 

necessárias ao desenvolvimento do currículo. 

13 AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO 

Todas as disciplinas, do curso básico ao aplicado, que necessitam deste 

recurso, ministram aulas práticas nos seus laboratórios, tendo o docente como 

responsável, quando necessário auxiliado por técnicos e/ou estagiários. 

Nestas aulas os alunos consolidam no laboratório, a teoria aprendida nas 

salas de aula. 

Neste contexto podemos incluir uma gama imensa de disciplinas 

como Anatomia Humana, Bioquímica, Histologia e embriologia, Bioestatística, 

Microbiologia Básica, Microbiologia Clinica, Imunologia,  Hematologia, Estética, 

Parasitologia, Farmacologia, Biologia Molecular entre outras.  
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14 NÚMERO DE VAGAS 

 

Conforme consta da Portaria de Autorização do Curso 1.020 de 04/12/2008, 

são ofertadas 80 vagas anuais. 

    

15 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

O acesso ao curso de Biomedicina das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu acontece por diferentes maneiras, sendo a principal delas o vestibular, 

em que o aluno participa dos processos seletivos, realizados duas vezes ao ano, 

sempre nos meses de junho e de novembro, com datas previstas no calendário 

acadêmico. O processo seletivo consta de uma prova constituída de questões 

de múltipla escolha de conhecimentos gerais e de redação. A prova respeita o 

nível e complexidade dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio e está de 

acordo com as novas diretrizes do ENEM. O aluno poderá realizar nas datas 

previstas ou por agendamento (vestibular agendado). 

Nesses processos seletivos são ofertadas 50% das vagas anuais (junho) 

e 50% em novembro. Os alunos que obtiverem a aprovação no processo seletivo 

ao qual participaram, automaticamente garantem o seu ingresso no curso na 

turma que se inicia semestralmente a cada ano. 

Outra forma de acesso ao curso se dá por meio de transferências 

internas e externas, mediante estudo de aproveitamento de disciplinas já 

cursadas no curso de origem do aluno e sua matrícula no período 

correspondente no curso de destino. Há ainda, a possibilidade do ingresso para 

a obtenção de novo título de graduação, onde os alunos podem se matricular 

no curso de escolha mediante a comprovação documental (diploma de 

graduação) de um ou mais títulos de graduação nesta ou em outra IES 
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devidamente credenciada pelo Ministério da Educação. Para esse aluno, 

também é realizado um estudo de aproveitamento de disciplinas. 

Os alunos que participam do ENEM e se inscrevem para a obtenção de 

bolsa ProUni nos cursos desta IES, se contemplados, têm o seu ingresso 

assegurado apenas com a nota obtida no ENEM, não sendo necessário passar 

por novo processo seletivo. 

 

16 REGIME DE EXTENSÃO 

 

Centro Universitário Vale do Iguaçu entende que seu desenvolvimento 

está vinculado à comunidade da qual é originária, e busca a institucionalização 

de suas atividades de ensino e extensão de forma a contribuir com essa 

comunidade.  

Pelo ensino, a Faculdade atende a população através da preparação para 

a cidadania com competência técnica, ética e política.  

Para os acadêmicos do curso de Biomedicina, a extensão é 

extremamente importante, uma vez que ela representa uma oportunidade para 

estudantes colocarem em prática, o que aprenderem nas salas de aula, além 

disso, através dela os futuros profissionais aprenderão a lidar com situações que 

futuramente  encontrarão em seu dia a dia profissional. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão se constituirá num trabalho interdisciplinar que favorece a visão 

integrada do social. A Extensão faz com que à comunidade acadêmica, 

encontre, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxe de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Faculdade, docentes e discentes trazem 

um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 

conhecimento. 
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Assim, a IES desenvolve, de forma plena e consistente, 

os projetos de extensionistas dentro das grandes áreas do 

conhecimento que abarcam os cursos de graduação da 

Instituição. 

Todos os projetos de extensão têm seu enquadramento 

em uma das cinco modalidades de extensão prevendo o encaixe 

da proposta em uma das quatro áreas temáticas a seguir: 

 

a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria 

institucional, no que diz respeito à formação dos docentes 

e discentes e sociedade. 

b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de 

valorização e disseminação do conhecimento na IES e 

nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da 

sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento 

técnico-científico de relevância acadêmica e social na 

resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que conduzam 

ao desenvolvimento e a conscientização da comunidade 

com relação aos valores da ética e da sustentabilidade, 

promovendo uma sociedade mais justa, cidadã e ativa. 

 

 A Instituição tem desenvolvimento, e envolvimento de todos os seus 

cursos de graduação, em projetos extensionistas que envolvem as modalidades 

e temáticas, dentro do Programa de Extensão, no qual são cadastrados os 

projetos de extensão. 
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Na busca pela integração e expansão do conhecimento e das práxis constantes, 

a IES desenvolve os seguintes projetos: 

a. Projeto ✆�☞✂✁☛☎✏☛ na ✆✠☎✏☎✌✟ o qual se enquadra na 

modalidade de Programa Permanente, na temática 

Responsabilidade Social, em qual todos os seus dezenove 

cursos de graduação desenvolvem atividades de orientação, a 

partir de estudos realizados em sala de aula e em aulas práticas 

às comunidades ao em torno da instituição, à cidade de União 

da Vitória e Porto União, bem como às cidades de Bituruna, 

General Carneiro, Porto Vitória, Canoinhas, Caçador, Três 

Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, Mallet, São Mateus, Antônio 

Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, entre outras. 

O foco é desenvolver processos de orientações e 

acompanhamentos ao que tange à saúde, ao direito do 

consumidor, ao empreendedorismo e inovação, à agricultura 

familiar, cuidados básicos com animais de pequeno e grande 

porte, à alimentação saudável e cuidados com atividades físicas, 

aos cuidados com a automedicação, aos cuidados com a pele, 

discussões e enfretamento contra bullying, suicídio e depressão. 

b. ✆✠✁✌✞✍✁ ✆✂✞☞✆✍✂✁☎ ✝✁✂✞✁☛✂☎✠✌✟ �✞✄✞☞✌✁✂✌✂�✁ ✁✞✂✁ ✁☛✠✄✁ �✞

Biomedicina, enquadra-se na modalidade de Curso de Extensão, 

na área temática acadêmica, o curso oportuniza aos acadêmicos 

do curso de Biomedicina, das áreas de biológicas e da Saúde da 

Instituição, egressos das áreas afins e demais interessados da 

área de saúde um primeiro contato com as técnicas laboratoriais 

para amplificação de sequências gênicas por meio de reação 

polimerase em cadeia e o entendimento de suas aplicações nas 

áreas da ciência e da saúde. Destaca-se a importância do 

fortalecimento de parcerias entre diferentes instituições de 

ensino e comunidade científica. 
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c. ✆✠✁✌✞✍✁ ✆✠✁✂✞✍☎ �✞ ✝☎✍✞✠✂☎✂✄ �✂✁✂✄✁✂✁✁✄✌✟ �✞✄✞☞✌✁✂✌✂�✁

pelo curso de Biomedicina, enquadra-se na modalidade de 

Curso de Extensão, na área temática Acadêmica, o curso aborda 

técnicas de coleta de materiais biológicos, promovendo a 

aprendizagem da técnica de coleta de sangue venoso, postura 

profissional no ato da coleta de sangue, as noções de 

biossegurança e métodos para coleta de sangue venoso. 

Destinado também para egressos e demais interessados das 

áreas afins. 

d. ✆✠✁✌✞✍✁ ✆✆✠✁�☛✏✂✁ �✞ ✠✞✠✌✞✌☎✌✟ �✞✄✞☞✌✁✂✌✂�✁ ✁✞✂✁ ✁☛✠✄✁

de Engenharia de Produção e Biomedicina, enquadra-se na 

modalidade de Curso de Extensão, na área temática Acadêmica, 

o curso aborda a base da teoria sobre matérias-primas, 

processos e produtos cervejeiros; introdução sobre bioquímica e 

microbiologia cervejeira e fermentação; apresentação de 

software auxiliar em processos cervejeiros; dicas de técnicas de 

degustação e análise sensorial de cervejas. A parte teórica 

envolve uma introdução sobre bioquímica e microbiologia 

cervejeira e fermentação. E a parte prática, realizada no 

Laboratório de Fermentações da Uniguaçu, os alunos produzem 

um lote de cerveja que, posteriormente, é degustado pelos 

participantes do curso. 

e. ✆✠✁✌✞✍✁ ✆✠☛✠✄✁ �✞ ✝✏✄✁☎✠☎✄ �☎✁✂☎✂✄✌✟ �✞✄✞☞✌✁✂✌✂�✁ ✁✞✂✁

curso de Biomedicina, enquadra-se na modalidade de Curso de 

Extensão, na área temática. 

 

Essas são algumas das atividades de Extensão realizadas pelos cursos 

de graduação da Instituição. Todas as atividades de extensão serão 

apresentadas/divulgadas na página da IES, bem como nos murais disponíveis 

na Instituição, sendo constantemente atualizadas. Cabe, também, ao 

responsável pela atividade sua divulgação. 
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A interação entre Instituição e comunidade é plena em cada projeto 

extensionistas, funcionado como um processo de construção e ampliação do 

conhecimento, fazendo com que a comunidade, a localidade e a região possam 

crescer e se desenvolver em todas suas instâncias, frentes e áreas. A realidade 

é colocada em jogo, frente os estudos teóricos de sala de aula, por isso a 

proposição de atividades que envolvam, sempre, a sociedade e o conhecimento 

apreendido pelo estudante é que fazem movimentar o desenvolvimento 

sustentável e eficiente. É assim que as Centro Universitário Vale do Iguaçu 

trabalham com extensão, levando em consideração seu Programa Extensão 

Universitária. 

Acadêmica, o curso de extensão em Máscara Faciais, desenvolve a área de 

estética, disponibilizando aos acadêmicos do curso de Biomedicina, o contato 

com cosméticos e diferentes tipos de máscaras faciais, assim como protocolos 

de tratamento e contraindicações. Destaca-se a importância deste curso, devido 

a demanda do mercado de trabalho local, no qual a estética tem se destacado. 

✆✠✁✌✞✍✁ ✆�✂✁☎✞�✂✁✂☞☎ ✞☎ ✡✏✂✁✌✟ A prevenção de doenças tem o intuito de agilizar 

terapias que podem salvar vidas, evitando tratamentos mais complexos e com 

valores elevados, que se exigem com o desenvolvimento de diversas patologias. 

Verificando fatores de risco que uma população pode estar exposta, alertando 

com palestras, seguido com exames que visam diagnosticar precocemente 

alguma possível patologia, estamos colocando em prática nosso compromisso 

social para com a população de União da Vitória e região. Conscientizar a 

população sobre temas variados que acercam a medicina preventiva, com 

palestras e análises de amostras de voluntários, retornando com um parecer 

para os envolvidos. Objetivos Específicos a) Palestra para os pais de crianças 

que frequentam creches e para crianças, sobre higiene, saneamento, parasitose 

e sintomas; analisar amostras de fezes das crianças a procura de parasitas ou 

ovos. b) Palestra para alunos do ensino fundamental e médio sobre sexualidade; 

verificação de tipagem sanguínea, analises hematológicas e bioquímica de 

voluntários. c) Visitação a clínica psiquiatra, para coleta de amostras, para que, 



 

95 

 

posteriormente sejam realizadas analises hematológicas, toxicológicas e 

imunológicas. 

16.1 REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO  CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

Segue abaixo Regimento Interno do Programa de Extensão: 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO  CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a 

extensão universitária como um processo educativo, cultural, científico e de 

continuidade educacional que, articulado de forma indissociável ao ensino e à 

pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Instituição e os vários setores 

da sociedade.  

  

Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 

  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre 

ensino e pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do 

trabalho, bem como as demandas sociais, contribuindo para o 

aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções 

práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que tange 

à produção do conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres 

populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de 

direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do 

conhecimento; 
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c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais 

diversas áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos 

alternativos para atender as demandas necessárias para a transformação 

de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo 

como referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de 

graduação e pós-graduação das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, 

respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento 

social; 

f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador 

da realidade. 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às 

necessidades locais, regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as 

questões socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-culturais e 

políticas, visando o desenvolvimento institucional e social em todos os níveis, 

estabelecendo mecanismos que relacionem os saberes acadêmicos aos 

saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em 

consideração as seguintes demandas: 

  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de 

extensão acadêmico, projeto de extensão cultural, projeto de extensão 

científico e projeto de extensão de responsabilidade social; 

b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da 

seguinte maneira: curso de extensão; eventos de extensão; projetos de 

extensão continuados; programas especiais/regimes especiais e 

programas permanentes de extensão. 
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§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos cursos 

de graduação e pós-graduação, por meio de atribuição de horas em atividades 

formativas, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de 

graduação e pós-graduação da Instituição. 

  

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou em 

grupos, aprovados, inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado 

em colegiado e encaminhado à Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, a qual fará a análise final e aprovação do programa ou projeto. 

  

Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os 

funcionários das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo 

exercícios e aposentados, discentes de graduação e pós-graduação, 

regularmente matriculados e pessoas da comunidade externa à Uniguaçu. 

  

§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput 

do Art. 2º, parágrafo segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 

(três) projetos em áreas iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, 

ou distintas. 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão deverá ter a anuência da coordenação do curso de 

graduação ou pós-graduação em que o docente/propositor do projeto é lotado. 

  

Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas obrigações 

acadêmicas e administrativas poderão participar dos projetos com atividades 

complementares ao ensino e à pesquisa. 

  

Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão: 
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a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e 

áreas relacionadas no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE 

e ao Colegiado em que está ligado e na sequência, se aprovado, à 

Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na 

comunidade interna e externa, levando em consideração o 

desenvolvimento da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas 

envolvidas nos projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do 

projeto de extensão, tendo em vista a organização da documentação de 

comprovação da realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de 

diagnósticos para que se possa ter um acompanhamento das atividades 

e, se necessário, a reestruturação do projeto, o que será acompanhado 

pela Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas 

necessárias às atividades de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de 

extensão. 

  

Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Secretaria 

geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo de 

execução, nos seguintes parâmetros: 

  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 
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b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis 

meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 

Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o 

prazo de longa duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo 

e eficaz. Sendo previsto no tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a 

produção de relatórios e demais procedimentos obrigatórios. 

  

Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de 

encerramento a partir da finalização dos trabalhos realizados, levando em 

consideração a entrega do relatório final, conforme o modelo solicitado no edital 

de chamada, à Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da 

atividade, sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja 

o propositor, seja para os participantes, apenas será lavrado após a entrega do 

relatório final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-

lo ou não. Após aprovação, toda a documentação comprobatória estará à 

disposição dos responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será 

solicitado ao responsável pelas atividades as documentações faltantes. 

  

Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, ouvida a 

Coordenação do Curso ao qual o propositor está vinculado, sendo encaminhado 

para aprovação em colegiado, levando-se em consideração as determinações 

presentes em Edital de chamada de proposições de atividade de forma 

semestral, ou quando necessário. Após aprovação o projeto passa a ser 

cadastrado e a ser efetivado. A determinação dos itens a serem avaliados será 

proposto pelo edital anual, ou semestral dependendo das demandas, de 

chamada das atividades. 
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Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, sendo, após 

aprovação das comprovações de realização do projeto, arquivados.  

  

Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária 

efetivamente realizada, sendo expedida a certificação logo após arquivamento 

dos projetos.  

  

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites de 

aprovação presentes nos caputs dos Artigos anteriores. 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO  

  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, ouvida a Direção Geral. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua 

aprovação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

revogadas as decisões ao contrário. 

 

2.9.6. Programa de Iniciação Científica 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de 

graduação da Instituição a inserção no processo de investigação científica, bem como 

instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na Instituição, em conjunto com a 

Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, com o Programa de 

Incentivo a Pesquisa das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), com o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as 

Coordenações de Cursos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado 

por professor pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da 

criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. 

 

Art. 3º. São objetivos do Programa: 

a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a comunidade 

discente da Instituição, conduzindo à sistematização e institucionalização da 

pesquisa e intensificando a interação docente-discente na prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando à 

formação de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma crítica e 

autônoma, às demandas do mercado decorrentes das condições criadas pelo 

confronto com os problemas de pesquisa; 
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c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a 

articulação entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a construção 

do conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua aplicação e 

utilização de informações na comunidade; 

e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a 

distribuição da competência científica nas perspectivas local, regional e nacional; 

f)  Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de 

graduação na atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da capacidade 

institucional de orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no contexto 

local e regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de 

formação científica. 

i)  Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao 

aluno orientado; 

j)  Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos 

alunos, em decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os 

problemas de pesquisa; 

k) Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante 

participação em projetos orientados por professores pesquisadores qualificados; 

l)  Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em 

pesquisa; 

m)  Preparar alunos para a pós-graduação lato e stricto sensu; 
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n) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 4º. Para que todos os cursos sejam contemplados, o Programa será dividido em 

quatro grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação existentes 

na Instituição: 

 Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: envolvendo os cursos de Administração, 
Direito e Serviço Social; 

a) Ciências da Saúde: envolvendo os cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 

b) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação: envolvendo os cursos de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Sistemas de Informação; 

c) Ciências Agrárias: envolvendo os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia. 

 

Art. 5º.  O Programa de Iniciação Científica das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) ficará sob responsabilidade de um Coordenador, docente vinculado à 

Instituição, indicado pela Direção Geral; 

Art. 6º. O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral, com titulação stricto sensu, indicado pela Direção Geral da 

Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá estar em 

consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos da Uniguaçu, 

tendo as seguintes obrigações: 

a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de áreas; 
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b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 

c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de áreas; 

d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa 

g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do Programa 

de Incentivos Uniguaçu, em consonância com a Direção. 

Art. 7º. O Coordenador de Área do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral ou parcial, com titulação stricto sensu, indicado pela 

Direção Geral da Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá 

estar em consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos da 

Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Elaborar edital para captação de novos projetos de iniciação científica no início 

de cada período letivo; 

c) Coordenar a abertura de grupos de estudo e pesquisa em conformidade com 

áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

d) Avaliar e selecionar os projetos de pesquisa, segundo as áreas de 

conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se enquadrem; 
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e)  Calendarizar as atividades, eventos e do Programa; 

f)  Participar da elaboração, revisão e atualização do regulamento do programa; 

g) Realizar reuniões com os coordenadores de cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Instituição; 

h) Receber e avaliar relatórios mensais que evidenciem o desenvolvimento dos 

projetos aprovados; 

i)  Controlar, organizar e implantar as bolsas dos alunos conforme os valores e 

regras definidos pela Instituição e conforme as diretrizes do Programa de 

Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu); 

j)  Manter atualizado todos os documentos que evidenciam a execução dos 

projetos; 

k) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu; 

l)  Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com docentes orientadores que 

possuem projetos em desenvolvimento. 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

Art. 8º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 

no que tange ao Orientador, são: 

a) Ser docente, com mestrado ou doutorado, vinculado à Instituição; 
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b) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou 

participação em congressos, encontros acadêmicos ou orientação de trabalhos 

científicos; 

c) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 

d) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

Art. 9º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 

no que tange ao acadêmico dos cursos de Graduação, são: 

a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação da Instituição 

e estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

b) Não estar cursando os dois últimos períodos de seu curso; 

c) Ter bom desempenho acadêmico comprovado pela apresentação do Histórico 

Escolar, com coeficiente de rendimento (CR) mínimo igual a 7,0 (sete vírgula zero), 

no último período cursado; 

d) Não possuir nenhuma reprovação, que geraram retenções no histórico; 

e) Ter disponibilidade de, pelo menos 08 (oito) horas semanais para se dedicar 

às atividades de pesquisa; 

f)  Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

Art. 10º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 

a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, 

Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 
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d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de 

normas técnicas e acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 

f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do 

país, visando o desenvolvimento e inovação; 

g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos na 

proposta; 

h) Considerações éticas; 

i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 

k) Articulação para a formação de recursos humanos nos diversos níveis; 

l)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 

 

Parágrafo Único: A Comissão Avaliadora de Projetos de Iniciação Científica será 

composta pelo Coordenador do Programa em conjunto com o(s) Coordenador(es) de 

curso, conforme orientadores publicadas no respectivo edital. 

CAPÍTULO III 

DAS BOLSAS E BOLSISTAS 

Art. 11. Serão concedidas bolsas de Iniciação Científica para os acadêmicos, os quais 

deverão realizar o processo seletivo, dentro de datas e prazos especificados em seus 
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respectivos editais, em conformidade com o Programa de Incentivos Financeiros, 

Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 12. As bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, podendo 

ser estendida por mais 12 (doze) meses, desde que seja interesse da Instituição, ou 

de comprovada validade produtiva que vise o desenvolvimento social local, regional 

e/ou nacional. 

§ 1º. As bolsas serão canceladas no caso de trancamento ou cancelamento de 

matrícula, ou por solicitação do orientador ou do aluno, devidamente justificada, bem 

como com demais regras presentes nos editais próprios e validados pelo Programa 

de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

§ 2º. O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento. 

§ 3º. As bolsas serão concedidas somente a alunos cujo prazo previsto para a 

conclusão do curso seja igual ou menor que dois períodos.   

Art. 13. São obrigações dos acadêmicos bolsistas: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

c) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana de Iniciação Científica da 

Instituição; 

d) Participar de grupos de estudo e pesquisa dentro das áreas em que se 

encaixa seus estudos em conformidade com os orientadores; 

e) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação do Programa de 

Iniciação Científica. 
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f)  Participar de congressos e eventos dentro de sua área de pesquisa; 

g) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor-

orientador, desde que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a 

formação para a pesquisa; 

h) Dedicar-se às atividades de pesquisa, programadas e cumprir carga horária 

de 10 (dez) horas semanais, em horário definido no termo de compromisso 

com o professor orientador, não conflitante com suas obrigações discentes, 

em função das disciplinas em que estiver matriculado; 

i)  Registrar as atividades desenvolvidas mensalmente com o exercício de 

suas funções não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após a 

execução; 

j)  Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo programa; 

k) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor responsável pelo projeto 

científico, trabalhos em eventos ou congressos mencionando a condição de 

aluno bolsista de Iniciação Cientifica das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

l)  Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa; 

m)  Divulgar o andamento de seu projeto e o resultado da pesquisa por meio 

de um seminário especificamente convocado para esse fim 

n) Apresentar um relatório final publicável até 30 dias após o encerramento da 

bolsa. 

Parágrafo Único: Somente farão jus ao Certificado de Bolsista de Iniciação Científica 

os alunos que, além do cumprimento de suas obrigações, tiverem seus relatórios e 

trabalhos apresentados na Semana de Iniciação Científica das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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CAPÍTULO IV 

DOS TRABALHOS, PROJETOS E PUBLICAÇÕES 

Art. 14. Os projetos, dentro dos grupos de pesquisa, deverão ser desenvolvidos 

visando a socialização em eventos acadêmicos e de Iniciação Científica, com 

publicação de artigos, para validação das bolsas, bem como dos projetos realizados. 

Art. 15. As Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) deverão garantir a 

publicação de uma Revista de Iniciação Científica, impressa ou eletrônica, 

devidamente indexada e registrada, que publique os trabalhos realizados e 

socializados, sendo acompanhado pelo Programa de Produção Acadêmica-Científica 

da Instituição. 

Art. 16. Os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou animais, deverão 

ser encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) ou ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA � Uniguaçu) 

respectivamente, ou encaminhados ao Comitê de Ética de uma Instituição parceira. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa, ouvida a 

Direção Geral da Instituição. 

Art. 18. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 
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17 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E DISCIPLINAS QUE PROPICIAM O 

SEU DESENVOLVIMENTO 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

DISCIPLINAS DO CURSO QUE 

PROPICIAM SEU DESENVOLVIMENTO 

O profissional biomédico deverá prestar 

atenção à saúde, desenvolvendo ações 

de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo, atuando 

sempre de maneira integrada e 

continuada com os demais profissionais 

da área da saúde. 

 

- Epidemiologia e Saúde Pública   

- Fundamentos de Ciências Sociais  

- Biossegurança 

- Bioética  

- Estágio Supervisionado I, II e III  

O profissional biomédico deve realizar 

seus serviços com altos padrões de 

qualidade, com princípios éticos, tendo 

sempre em mente que os problemas de 

saúde não se resolvem com um processo 

técnico, mas com a resolução do 

problema.  

 

- Bioética  

- Epidemiologia e Saúde Pública   

- Biossegurança  

- Controle de Qualidade em 
Laboratório de Análises Clínicas 

- Correlação Clínico Laboratorial 

- Estágio supervisionado I, II, e III ( 

O profissional biomédico deve ser capaz 

de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo efetivo da 

força de trabalho, de equipamentos, 

- Química Orgânica 

- Biofísica  

- Bioestatística  

- Biossegurança  

- Controle de Qualidade em 
Laboratório de Análises Clínicas  
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procedimentos e práticas concernentes à 

sua área de trabalho. 
- Estágio supervisionado I, II, e III  

O profissional biomédico deve 

desenvolver espírito de liderança que 

envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento 

de forma efetiva e eficaz. 

 

Ciências Sociais  

- Histologia Embriologia 

- Imunologia  

- Microbiologia  

- Bioquímica  

- Controle de Qualidade em 
Laboratórios de Análises Clínicas 

- Bioética 

- Estágio supervisionado I, II, e III  

O profissional biomédico deve 

desenvolver tino administrativo e de 

gerenciamento, ou seja, deve estar apto 

para tomar iniciativa, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da 

força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informações. 

 

- Controle de Qualidade em 
Laboratórios de Análises Clínicas  

- Bioética  

Ciências Sociais  

- Estágio supervisionado I, II, e III  

O profissional biomédico deve ser capaz 

de aprender continuadamente, tanto na 

sua formação quanto na sua prática 

profissional. 

- Todas as disciplinas do curso 

-  TCCC I e TCCC II 

 

O profissional biomédico deve ser capaz 

de atuar na pesquisa, desenvolvimento, 

produção e controle de qualidade das 

análises diagnósticas. 

- Biologia Celular  

- Anatomia Humana  

- Microbiologia  

- Farmacologia  

- Imunologia 

- Bioquímica  
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- Embriologia e Histologia  

- Fisiologia Humana  

- Genética   

- Patologia Geral  

- Parasitologia Humana  

- Imunologia Clínica  

- Microbiologia Clínica  

- Laboratório Clínico  

- Hematologia Clínica  

- Bioquímica Clínica 

- Farmacologia  

- Toxicologia Clínica  

- Biossegurança  

- Citopatologia 

- Epidemiologia  

- Imagenologia 

- Tópicos Especiais  

- Bioética ( 

- Controle de Qualidade em 
Laboratório de Análises Clínicas  

- Estágio supervisionado I, II e III  

O profissional biomédico deverá ser capaz 

de: realizar, interpretar, emitir laudos e 

pareceres e responsabilizar-se 

tecnicamente por análises clínico-

laboratoriais, incluindo exames 

hematológicos, citológicos, 

citopatológicos, histoquímicos, 

toxicológicos, diagnóstico por imagem e 

biologia molecular, dentro dos padrões de 

qualidade e normas de segurança. 

- Biologia Celular e Molecular  

- Físico-Química  

- Anatomia Humana  

- Microbiologia  

- Farmacologia  

- Imunologia 

- Bioquímica  

- Embriologia e Histologia  

- Fisiologia Humana I e II 

- Genética   

Patologia Geral  

- Parasitologia Humana 



 

114 

 

- Acupuntura  

- Biologia Molecular  

- Imunologia Clínica  

- Microbiologia Clínica  

- Laboratório Clínico  

- Hematologia Clínica 

- Bioquímica Clínica  

- Farmacologia 

- Toxicologia Clínica 

- Biossegurança  

- Citopatologia  

- Epidemiologia  

- Imagem Médica  

- Tópicos Especiais 

- Controle de Qualidade em 
Laboratório de Análises Clínicas  

- Estágio supervisionado I, II e III  

O profissional biomédico deve ser capaz 

de realizar procedimentos relacionados à 

coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas; 

 

- Biologia Celular e Molecular  

- Anatomia Humana  

- Histologia  

- Patologia Geral  

- Toxicologia Clínica  

- Epidemiologia  

- Laboratório Clínico 

- Hematologia Clínica  

- Bioquímica Clínica  

- Controle de Qualidade em 
Laboratório de Análises Clínicas  

- Estágio Supervisionado I, II e III 

O profissional biomédico deve ser capaz 

de atuar na pesquisa e desenvolvimento, 

seleção, produção e controle de qualidade 

de hemocomponentes e hemoderivados, 

- Bioestatística  

- Fisiologia Humana  

- Bioquímica  

- Histologia 
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incluindo realização, interpretação de 

exames e responsabilidade técnica de 

serviços de hemoterapia; 

 

- Patologia Geral  

- Biossegurança  

- Laboratório Clínico  

- Hematologia Clínica  

- Bioquímica Clínica  

- Estágio Supervisionado I, II e III  

O profissional biomédico deve ser capaz 

de atuar na pesquisa e desenvolvimento, 

seleção, produção e controle de qualidade 

de produtos obtidos por biotecnologia; 

 

- Bioestatística  

- Biologia Celular e Molecular  

- Genética 

- Bioquímica 

- Biossegurança  

- Estágio Supervisionado I, II e III  

O profissional biomédico deve ser capaz 

de realizar análises físico químicas e 

microbiológicas de interesse para o 

saneamento do meio ambiente incluídas 

as análises de água, ar e esgoto 

 

- Química Geral  

- Físico-Química  

- Biofísica  

- Química Orgânica  

- Parasitologia Humana  

- Microbiologia  

- Biossegurança  

- Microbiologia Clínica 

- Epidemiologia  

- Bioinformática 

- Biologia Molecular   

- Tópicos Especiais  

- Estágio Supervisionado I, II e III 

 

 

18 FLEXIBILIZAÇÃO E ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DO CURSO 

A flexibilização é resultado da discussão coletiva do projeto político 

pedagógico e contempla um núcleo que caracteriza a identidade do curso e em 
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torno do qual se constrói a estrutura que irá viabilizar a formação generalista e 

aproveitar todas as possibilidades e todos os espaços de aprendizado possíveis. 

 As disciplinas optativas, as atividades complementares e mesmo as aulas 

práticas e visitas técnicas são formas encontradas para permitir ao aluno intervir 

na organização do seu aprendizado, expandindo os espaços de aprendizagem 

para além da sala de aula. 

A matriz curricular foi assim determinada, partindo-se do tipo do 

profissional que se deseja formar, ou seja, visando capacitá-lo nas suas diversas 

áreas de atuação. Assim, são imprescindíveis conhecimentos básicos nas 

diversas áreas (ciências biológicas, fisiológicas, morfológicas e médicas) para 

dar embasamento às disciplinas formativas, concluindo assim o curso. 

Uma das ações interdisciplinares do curso é o Seminário Clínico 

Laboratorial, descrito abaixo. 

18.1 SEMINÁRIO CLÍNICO LABORATORIAL  

O Seminário Clínico Laboratorial ( SCL) do Curso de Biomedicina surgiu 

no primeiro semestre de 2017 e ocorre quando os acadêmicos alcançam o 7º 

período do curso, como uma forma de finalizar os estágios supervisionados em 

Patologia Clínica I e II. Desta forma, foi estabelecido que a turma que estiver no 

7º período terá esta atividade prevista no Plano de Ensino de todas as disciplinas 

ofertadas, sendo também um método de avaliação. 

Os alunos serão divididos em grupos e receberão um tema, sobre o qual 

deverão elaborar um caso clínico e apresenta-lo diante os demais acadêmicos 

do Curso. Os professores do colegiado formarão uma comissão avaliadora, a 

qual atribuirá notas individuais e coletivas a cada grupo. 

Com objetivo de ensino, aprendizagem e integração das disciplinas do 

curso, as pesquisas desenvolvidas pelos alunos servirão de avaliação para os 

acadêmicos e ponto de partida para experiências futuras. 
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1. Objetivos 

- Contribuir para o conhecimento e aprendizado dos acadêmicos; 

- Possibilitar aos acadêmicos uma visão interdisciplinar do curso; 

- Promover o conhecimento em diferentes áreas de atuação do curso; 

- Oportunizar momentos de discussão, análises, construção crítica, 

elaboração escrita e oral aos acadêmicos; 

- Estimular à pesquisa de materiais atuais e disseminar informações aos 

demais acadêmicos. 

 

 

2. Da participação dos alunos 

 

2.1. O SCL será desenvolvido durante o 7º período e fará parte da estrutura 

curricular do curso. 

2.2. Todos os alunos matriculados como alunos regulares nas disciplinas de 

Estágio supervisionado II do 7º período de Biomedicina deverão participar 

dessa atividade. 

2.3. Alunos que por ventura já tenham participado do evento, mas que se 

encontrem na condição de aluno retido no 7º período, deverão 

obrigatoriamente participar mais uma vez do SCL. 

 

3. Do desenvolvimento e prazos 

 

3.1. O SCL versará sobre assunto relacionado com as áreas de conhecimento 

pertinentes as áreas de atuação do profissional biomédico, no âmbito da 

Patologia Clínica. 

3.2. O SCL deverá ser realizado coletivamente em forma de um caso clínico, 

constituindo-se por laudos laboratoriais. 

3.2.1. Os temas a serem desenvolvidos no SCL e o número de alunos por 

grupo serão determinados pelos professores supervisores de estágio. 
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3.2.2. A data para apresentação oral do SCL será definida pelo colegiado de 

Biomedicina e estará previsto no calendário acadêmico do curso, 

constando nos planos de ensino de todas as disciplinas. 

3.2.3. A data estipulada para entrega do trabalho escrito será definida pelo 

colegiado do curso, com prazo mínimo de antecedência de 10 dias da 

apresentação oral do SCL. 

3.2.4. Os alunos serão notificados sobre prazo de entrega do trabalho escrito 

no momento da distribuição dos temas do SCL. 

3.2.5. Três cópias da parte escrita do SCL deverão ser entregues para a 

coordenação do curso, contendo todas as partes estruturais descritas 

no item Erro! Fonte de referência não encontrada. e seguindo as i

nstruções do Anexo A deste regulamento. 

 

4. Da Comissão Avaliadora 

 

4.1. A Comissão Avaliadora será composta por 3 professores do colegiado do 

curso de Biomedicina da Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

4.1.1. A designação da Comissão Avaliadora será feita pela Coordenação do 

Curso de Biomedicina. 

4.1.2. Será permitida a participação de avaliadores de outras instituições 

desde que autorizados pela coordenação do curso. 

  

5. Da apresentação oral 

 

5.1. Cada grupo de acadêmicos terá de 30 a 40 minutos para a apresentação 

oral do caso clínico. 

5.1.1. Após a apresentação oral, a sessão estará aberta a perguntas da 

Comissão Avaliadora, totalizando no máximo 50 minutos entre 

apresentação oral e arguição. 
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5.2. A apresentação oral do caso clínico é obrigatória a todos os alunos 

envolvidos no desenvolvimento do SCL, sendo parte integrante e 

inseparável dos critérios de avaliação.  

5.2.1. O aluno que se fizer ausente no dia da apresentação de seu grupo 

receberá nota zero (0,0) no critério de apresentação oral e terá 

computado apenas os pontos coletivos, provenientes da avaliação do 

trabalho escrito. 

 

6. Da avaliação 

6.1. Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para o caso clínico escrito 

(nota coletiva) e para a apresentação oral (nota individual), consistindo a 

nota final na média entre as duas notas. 

7. Dos casos omissos 

7.1. Os casos omissos serão resolvidos em reunião pelo Colegiado do curso 

de Biomedicina. 

 

19 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DE 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA. 

 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da 

Resolução N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana, estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior 

deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos 

cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, 

nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 
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O Curso de Graduação em Direito das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, após deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao 

colegiado, entendeu que tais medidas se constituem de orientações, princípios 

e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, tendo 

por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 

sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 

positivas, rumo à construção de nação democrática. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e 

História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus 

professores, atendendo as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas 

no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das 

relações étnico-racial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e 

indígena está suportada em três pilares: 

� Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  

igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; - à compreensão 

de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-

raciais distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos africanos 

e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; superação 

da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos 

indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, 

pertencem, são comumente tratados; - desconstrução, por meio de 

questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e 

comportamentos; diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, 

com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a 

uma sociedade justa.  
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� Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  

desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade 

negada ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; 

esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; combate à privação e violação de direitos; ampliação do acesso a 

informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das 

identidades 

� Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que 

encaminha a: conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a 

experiência de vida dos alunos e professores; condições para professores e 

alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por relações 

étnico-raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por 

exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e 

da leitura; educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-

brasileiro; cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos 

diferentes grupos sociais; entre outros. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena são contempladas, principalmente nas disciplinas de 

Fundamentos de Ciências Sociais e Ética e Bioética. 

 

20 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de 

junho de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o  

inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina 

que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

�✞ ✞☞✄✂☞✁✟ ✁✁✂✄ ✆✍✁�✁✄ ✍✍☎ �✂✠✞✂✍✁ ☎✁ ☎✞✂✁ ☎☎✁✂✞☞✍✞ ✞✁✁✂✁✁✂✁☎☎✞☞✍✞ ✞�☛✂✂✂✁✠☎�✁✟

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
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ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

✁✠✞✄✞☞✍✞✄ ✞ ✎☛✍☛✠☎✄ ✁✞✠☎✏✄✞✄✌☛ 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja 

assegurada a compreensão do ambiente natural e social e que a Educação 

Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que 

vive. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo; 

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual 

um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 

humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de 

torná-la plena de prática social e de ética ambiental 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a 

comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do 

tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos 

problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Também, deve 

proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades 

necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais 

do país, intervenham, de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos 

ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a 

qualidade do ambiente. 

A Educação Ambiental será abordada na disciplina de Microbiologia 

Básica, estágio supervisionado; em atividades extracurriculares e projetos de 
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extensão promovidos pela IES, ✁✁☎✁ ✁ ✁✠✁✌✞✍✁ ✆✡☞✏✂✂✄✞ ✡☎✁✂✞☞✍☎✂✎ ☎☞✏✂✂✄✞ �✞

✏✁☛☎✄✌ na iniciação científica e em atividades complementares e projetos sociais. 

�✁✂✄☎✆✂ ✝✞✟✠✡☛☞☎ ✞✌✍☛☎✟✆✎✡✏ ✎✟✠✡☛☞☎ ✑☎ ✠✒✓✎☞✔ 

A abundância de água no planeta causa uma falsa sensação de recurso 

inesgotável. Segundo especialistas em meio ambiente, 95,1% da água é 

salgada, sendo imprópria para consumo humano. Dos 4,9% restantes, 4,7% 

estão na forma de geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso, e somente 

os 0,147% estão aptos para o consumo em lagos, nascentes e em lençóis 

subterrâneos.  

A água subterrânea, além de ser um bem econômico, é considerada 

mundialmente uma fonte imprescindível de abastecimento para consumo 

humano, para as populações que não têm acesso à rede pública de 

abastecimento ou para aqueles que, tendo acesso a uma rede de 

abastecimento, têm o fornecimento com frequência irregular. 

Nos sistemas de distribuição de água potável, a qualidade desta pode 

sofrer uma série de mudanças, fazendo com que a qualidade da água na torneira 

do usuário se diferencie da qualidade da água que deixa a estação de 

tratamento. Tais mudanças podem ser causadas por variações químicas e 

biológicas ou por uma perda de integridade do sistema. 

Diante desta problematização, o Curso de Biomedicina das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU, realiza análises microbiológicas das 

águas do Rio Iguaçu e também da água potável que abastece a Faculdade, 

presente nas torneiras e bebedouros. 

 
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO 

O projeto é realizado pelos acadêmicos do 7 º Período do Curso de 

Biomedicina, sob orientação dos professores supervisores de estágio: Prof. Ms. 

Janaína A. Túrmina, Prof. Ms. Lidiane A. Fernandes, Prof. Ms. Maria Carolina 

Stipp e Prof. Ms. Rafael Fiamoncini. 

 

ABRANGÊNCIA 
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O projeto abrange a água potável fornecida pela empresa SANEPAR, 

qual abastece as Centro Universitário Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU e águas 

diretamente coletadas do Rio Iguaçu, qual circunda o município de União da 

Vitória/Pr. 

 

OBJETIVOS 

Realizar análises microbiológicas das águas do Rio Iguaçu, bem como 

da água tratada que abastece a faculdade, a fim de identificar possíveis 

contaminações. 

 

LOCAL DE AÇÃO 

Laboratório de Análises microbiológicas, da Centro Universitário Vale do 

Iguaçu � UNIGUAÇU, localizada na Rua Padre Saporiti, 717 � ✆✂✁ ✝✡✡✠✞✂☎✟

município de União da Vitória/Paraná. 

 

21 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

UNIGUAÇU 

  

 O Programa de Iniciação Científica nortear-se-á por um Regulamento 

específico, que determine os procedimentos e burocratização a serem seguidas pelo 

Programa, levando em consideração a realidade da Instituição, dos docentes e 

discentes.  

21.1 ÁREAS DO PROGRAMA 

  

Para que todos os cursos sejam contemplados, o Programa será dividido em 

quatro grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação existentes 

na Instituição: 
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a) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: envolvendo os cursos de 

Administração, Direito e Serviço Social; 

b) Ciências da Saúde: envolvendo os cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 

c) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação: envolvendo os cursos de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Sistemas de Informação; 

d) Ciências Agrárias: envolvendo os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia. 

  

21.2 ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA 

  

 As áreas serão coordenadas por um docente, estando subordinado à 

Coordenação Geral do Programa, para tanto, seguir-se-á a seguinte organização: 

  

a) Coordenador Geral do Programa: Docente de tempo integral, com titulação 

stricto sensu, indicado pela Direção Geral da Instituição e que se dedique à 

coordenação do Programa; 

b) Coordenador de área: Docente de tempo integral ou parcial, com titulação 

stricto sensu, indicado pela Direção Geral da Instituição e que se dedique à 

coordenação da área; 

c) Professor Orientador: Docente da instituição, ou docente visitante, com 

titulação stricto sensu, que deve se inscrever no Programa com base nos 

Editais específicos lançados pela Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, por meio do Coordenador do Programa. O Professor 

Orientador deverá propor um projeto de pesquisa que envolva um grupo de 

estudos, ou de pesquisa, com acadêmicos que também deverão se inscrever 

em conformidade com os Editais próprios do Programa; 

d) Acadêmicos Bolsistas: Alunos regularmente matriculados e em dia com suas 

obrigações acadêmicas e administrativas, devendo se inscrever no programa 

a partir de regras próprias presentes nos Editais do Programa e no 

Regulamento. 



 

126 

 

  

21.3 COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

  

 O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu deverá 

estar em consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão bem como com a Gestão do Programa de 

Incentivos da Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de áreas; 

b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 

c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de áreas; 

d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa; 

g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do Programa 

de Incentivos Uniguaçu, em consonância com a Direção. 

  

21.4 AS COORDENAÇÕES DE ÁREAS E AS SUAS ATUAÇÕES 

  

 As coordenações de áreas serão responsáveis pelo acompanhamento e 

proposição de atividades do Programa, sempre subordinados à Coordenação Geral 

do Programa, para tanto é necessário que realize reuniões periódicas com os 

docentes orientadores de projetos, acompanhando todos os andamentos dos 

projetos, seguindo os cronogramas específicos.  
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 É responsabilidade do Coordenador de área: 

  

a) Coordenar a abertura de grupos de estudo e pesquisa em conformidade com 

as áreas de conhecimento e o Regulamento do Programa de Iniciação 

Científica; 

b) Avaliar e selecionar os projetos de pesquisa, segundo as áreas de 

conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se enquadrem; 

c) Calendarizar as atividades, eventos e do Programa; 

d) Participar da elaboração, revisão e atualização do regulamento do programa; 

e) Realizar reuniões com os coordenadores de cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Instituição; 

f) Receber e avaliar relatórios mensais que evidenciem o desenvolvimento dos 

projetos aprovados; 

g) Controlar e organizar as bolsas dos alunos conforme os valores e regras 

definidos pela Instituição e conforme as diretrizes do Programa de Incentivos 

Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

h) Manter atualizado todos os documentos que evidenciam a execução dos 

projetos; 

i) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com docentes orientadores que 

possuem projetos em desenvolvimento. 

 

 

21.5 DOS PROJETOS DE PESQUISA E INSCRIÇÃO DOS DOCENTES 

  

 Os projetos de pesquisa poderão ser realizados prevendo o desenvolvimento 

de pesquisas, ou de grupos de estudos/pesquisa, que abranjam todos os cursos 

dentro das áreas, sendo uma proposição inter, multi e transdisciplinar.  



 

128 

 

 Os projetos deverão ser propostos pelos docentes interessados, levando em 

consideração as determinações do Regulamento do Programa, bem como dos Editais 

específicos com a anuência do Coordenador Geral. 

 Para a elaboração do projeto é necessário a seguinte estrutura: 

� Capa;  

� Folha de Rosto; 

� Introdução e Revisão da Literatura; 

� Justificativa; 

� Objetivos; 

� Materiais e Métodos;  

� Plano de Trabalho; 

� Cronograma; 

� Orçamento; 

� Referências;  

� Apêndices/Anexos. 

  

As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, 

no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 

  

a)  Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, 

Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

b)  Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c)   Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 

d)  Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de 

normas técnicas e acadêmicas; 

e)  Originalidade e inovação; 

f)   Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do 

país, visando o desenvolvimento e inovação; 
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g)  Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos na 

proposta; 

h)  Considerações éticas; 

i)    Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)    Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 

k)  Articulação para a formação de recursos humanos nos diversos níveis; 

l) Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 

  

Tabela de pontuação para seleção de docentes orientadores 

  

A pontuação para análise do pesquisador levará em conta a sua produção acadêmico-

científica nos últimos 3 (três) anos. 

  

Tabela de Pontuação 

PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DOCENTE 

Parâmetro Pontuação 
por Item 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Adquirida 

Artigos (A1 - B1) 0,5 

5 

 

Artigos (B2 - B4) 0,3  

Artigos (B5 - C) 0,1  

Livro Publicado 0,5  

Capítulo de Livro 0,3   
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Orientações 
(Concluídas ou 

andamento) 

0,1 
 

Bancas 0,3  

Patentes Registradas 0,5  

TITULAÇÃO 

Doutorado 5 
5 

(Não cumulativos 
por item) 

 

Mestrado 3  

Especialização 1  

  

 

21.6 FORMA DE INSCRIÇÃO DOS ACADÊMICOS INTERESSADOS E 
ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO BOLSISTA  

  

 Os acadêmicos interessados deverão se atentar aos Editais que serão 

lançados pelo Programa, enquadrando-se nas especificações presentes nos Editais 

e no Regulamento.  

  

São obrigações dos acadêmicos bolsistas: 

  

a) Apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

b) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana de Iniciação Científica 

da Instituição; 

c) Participar de grupos de estudo e pesquisa dentro das áreas em que se 

encaixa seus estudos em conformidade com os orientadores; 
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d) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação do Programa de 

Iniciação Científica. 

e) Participar de congressos e eventos dentro de sua área de pesquisa; 

f) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do 

professor-orientador, desde que relevantes para o trabalho 

desenvolvido ou a formação para a pesquisa; 

g) Dedicar-se às atividades de pesquisa, programadas e cumprir carga 

horária de 8 (oito) horas semanais, em horário definido no termo de 

compromisso com o professor orientador, não conflitante com suas 

obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver 

matriculado; 

h) Registrar as atividades desenvolvidas mensalmente com o exercício de 

suas funções não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após a 

execução; 

i) Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo programa; 

j) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor responsável pelo 

projeto científico, trabalhos em eventos ou congressos mencionando a 

condição de aluno bolsista de Iniciação Científica das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

k) Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa; 

l) Divulgar o andamento de seu projeto e o resultado da pesquisa por meio 

de um seminário especificamente convocado para esse fim; 

m) Apresentar um relatório final publicável até 30 dias após o encerramento 

da bolsa. 

  

Tabela de Pontuação para seleção de bolsistas 

  

O aluno que estiver cursando os dois últimos períodos de seu curso e/ou 

possuir reprovações que geraram retenções no histórico não poderá participar do 

processo seletivo, tendo sua inscrição automaticamente reprovada.  
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A pontuação para análise do discente levará em conta a sua produção 

acadêmico-científica nos últimos 3 (três) anos. 

 

Tabela de Pontuação 

PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DISCENTE 

Parâmetro Pontuação por 

Item 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Adquirida 

Artigos Publicados 0,5 

5 

 

Participação em Eventos (Ouvinte) 0,1  

Participação em Eventos (Banner) 0,3  

Participação em Eventos 

(Comunicação Oral) 

0,5 
 

*DNA (Pontuação 5) 1  

DNA (Pontuação 4) 0,6  

DNA (Pontuação 3) 0,3  

COEFICIENTE DE RENDIMENTO 

CR 9,1 - 10,0 5 

5 

 

CR 8,0 - 9,0 3  

CR 7,0 - 7,9 1  

* Somente será válida a pontuação do último DNA realizado pelo aluno. 

 

21.7 AS BOLSAS  
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Tanto para professores orientadores como para acadêmicos bolsistas, as 

bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, podendo ser 

estendida por mais 12 (doze) meses, desde que seja interesse da Instituição, ou de 

comprovada validade produtiva que vise o desenvolvimento social local, regional e/ou 

nacional. 

  Ao que tange aos acadêmicos, as bolsas serão canceladas no caso de 

trancamento ou cancelamento de matrícula, ou por solicitação do orientador ou do 

aluno, devidamente justificada, bem como com demais regras presentes nos editais 

próprios e validados pelo Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 

Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

21.8 VALORES 

  

 O valor, tanto para professores, como acadêmicos, será definido em cada um 

dos editais específicos das áreas, em conformidade com o Regulamento do Programa 

de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos, no caso dos alunos e de acordo 

com o Regulamento do Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente.  

  



 

134 

 

21.9 ORGANOGRAMA DO PROGRAMA 

 

  

22 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

22.1 CURRÍCULO INTEGRAL E DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

A proposta do curso se apóia na lei de diretrizes e bases da educação LDB 

9.394/1996 e na orientação contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Biomedicina (Resolução CNE/CES N° , de 18 de 

fevereiro de 2003).  

A estrutura curricular do Curso de Biomedicina das Centro Universitário Vale 

do Iguaçu é instrumento de construção coletiva envolvendo o corpo docente e 

Secretaria de Pós-
Graduação, Pesquisa e 

Extensão

Coordenador do 
Programa de Iniciação 

Científica

Coordenação das 
Áreas

Ciências Sociais 
Aplicadas e 
Humanas

Grupos de 
Estudo/Pesquisa

Acadêmicos 
Bolsistas

Ciências da Saúde

Grupos de 
Estudo/Pesquisa

Acadêmicos 
Bolsistas

Desenvolvimento, 
Tecnologia e 

Inovação

Grupo de 
Estudo/Pesquisa

Acadêmicos 
Bolsistas

Ciências Agrárias

Grupos de 
Estudos/Pesquisa

Acadêmicos 
Bolsistas
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discente, com reflexões periódicas que garantem formação profissional de 

qualidade. O currículo deverá ser avaliado periodicamente a fim de discutir e 

implementar ou modificar estratégias que garantam o cumprimento da proposta 

do curso. 

As disciplinas são organizadas com o objetivo de levar o acadêmico à 

construção de seu conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades gerais e 

específicas relacionadas ao Curso de Biomedicina. A matriz curricular é 

composta por disciplinas básicas e profissionalizantes que são desenvolvidas ao 

longo do curso de maneira integrada e complementar, promovendo a visão 

interdisciplinar. O conteúdo programático das disciplinas subdividido em teórico 

e prático desenvolve as habilidades profissionais, paralelamente a aquisição de 

conhecimentos teóricos. A articulação da teoria e da prática é buscada desde o 

primeiro ano do curso, culminando com os estágios supervisionados nos últimos 

períodos e com o trabalho de curso. 

De forma gradativa e respeitando uma sequencia lógica da construção do 

conhecimento, disciplinas com conteúdos específicos das ciências biomédicas 

ocorrem desde o primeiro semestre do curso e, para que a evolução do 

conhecimento se dê não somente como simples agregação contínua de 

conceitos e práticas, a interdisciplinaridade é exercitada em todos os momentos 

do currículo de biomedicina.  

Durante o curso os acadêmicos devem, além de frequentar aulas teóricas, 

maximizar seus conhecimentos teórico-práticos, a partir das atividades nos 

laboratórios do curso,  e outras unidades de prática acadêmica complementar e 

de extensão e, devem ainda, se envolverem em projetos de pesquisa e extensão 

orientados pelos professores e elaboração e execução do trabalho de curso. 

A estrutura curricular do Curso de graduação em Biomedicina passou por 

atualizações constantes desde a criação do curso para melhorar a capacitação 

do acadêmico permitindo de fato a formação generalista e interdisciplinar do 

mesmo, permitindo também a auto realização do egresso no mundo atual. 
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Também observa-se a preocupação na nova matriz curricular da presença de 

mais domínios específicos do biomédico com a inserção de algumas disciplinas 

e mudanças na carga horária e desmembramento de outras disciplinas. Todas 

as modificações foram amplamente discutidas com o Núcleo Docente 

Estruturante do Curso, docentes e discentes do curso e aprovadas em reunião. 

Quadro 1 - Demonstrativo da matriz curricular do curso, segundo as diretrizes curriculares 

nacionais (Resolução CNE/CES 2/2003). 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS C.H. TOTAL 

Ciências Exatas 

  

Bioestatística 40 

Físico-Química 80 

Química Orgânica 80 

Subtotal 200 

Ciências Biológicas e 

da Saúde 

Anatomia Humana 80 

Biofísica 80 

Biologia Celular 80 

Biologia Molecular  80 

Bioquímica 80 

Biossegurança 40 

Embriologia e Histologia 80 
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Farmacologia 80 

Fisiologia Humana 80 

Genética Humana 80 

Histologia Especial 80 

Imunologia 80 

Tecnologia Fermentações          80  

Patologia Geral 80 

Subtotal 1160 

Ciências Humanas e 

Sociais 

Administração de Laboratórios E controle de Qualidade  80 

Bioética 40 

Bioinformática 40 

Laboratório Clínico  80 

Ciências Sociais  40 

Metodologia Científica 40 

Epidemiologia e Saúde Coletiva 80 

Subtotal 360 

 Biomedicina Estética 80 
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Ciências da 

Biomedicina 

Bioquímica Clínica 80 

Bromatologia 80 

Citopatologia 80 

Hematologia Básica 80 

Hematologia Clínica 80 

Imagem Médica  80 

Acupuntura 80 

Imagenologia 80 

Imunologia Clínica 80 

Introdução à Biomedicina 40 

Microbiologia Clínica 80 

Parasitologia Humana 80 

Toxicologia Clínica 80 

Subtotal 1040 

Disciplinas optativas 

Optativa I 

Optativa II 

80 

40 

Subtotal 120 
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 TOTAL DE DISCIPLINAS 2880 

 

CONTEÚDOS OUTRAS ATIVIDADES/DISCIPLINAS C.H. TOTAL 

Estágio Supervisionado 

(a ser realizado no contra turno) 

Estágio supervisionado em Patologia Clínica I 300 

Estágio supervisionado em Patologia Clínica II 300 

Estágio supervisionado em outra área habilitação 600 

Subtotal 1200 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Trabalho de curso I 

Trabalho de curso II 

40 

40 

Subtotal 80 

Atividades complementares 

 

200 

 

Subtotal 200 

 

22.1 MATRIZ CURRICULAR - CURSO BIOMEDICINA 

 

Matriz do 1º ao 2º Período do curso de Biomedicina 

Matriz Curricular 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 
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MATRIZ: 140 CURSO: Biomedicina 

 
Data de Início: 19/02/2018 

1º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

1395 Anatomia 80 

04.01112 Bioestatística 40 

04.01844 Biologia Celular 80 

04.00343 Fundamentos de Ciências Sociais 40 

2371 Introdução a Biomedicina e Biossegurança 40 

1983 Metodologia da pesquisa 40 

04.01469 Química Geral e Inorgânica 80 

Sub-Total 400 

2º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

04.02835 Embriologia e Histologia 120 

1735 Fisiologia I 80 

04.02834 Genética 80 

04.00250 Química Orgânica 80 

04.02836 Saúde Pública e Epidemiologia 40 

Sub-Total 400 

3º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

1627 Análise Instrumental 80 

04.02837 Bioquímica Geral e do Metabolismo 80 

207 Fisiologia II 80 

1451 Microbiologia Básica 80 

2351 Patologia 80 

Sub-Total 400 

4º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

1527 Bromatologia 80 

04.01325 Farmacologia 80 

877 Imunologia Básica 80 
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04.00423 Microbiologia Clínica 80 

04.00001 Parasitologia Clínica 80 

Sub-Total 400 

5º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

04.02838 Biologia Molecular I 80 

2357 Bioquímica Clínica 80 

04.02839 Ética, Bioética e Deontologia 40 

2332 Hematologia Básica 80 

04.00698 Imunologia Clínica 80 

04.02840 Tecnologia Fermentações 40 

Sub-Total 400 

6º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

04.02841 Biologia Molecular II 40 

18 Citopatologia 80 

04.02843 Estágio Supervisionado I 300 

04.01888 Hematologia Clínica 80 

2384 Micologia e Virologia 80 

04.02842 Optativa I 40 

1473 Toxicologia Clínica 80 

Sub-Total 700 

7º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

2835 Biomedicina Estética 80 

1362 Controle de Qualidade e Gestão Laboratorial 80 

2900 Estágio Supervisionado II 300 

04.02845 Imagenologia 80 

04.02844 Líquidos Corporais 80 

04.00050 Optativa II 40 

04.00064 Trabalho de Graduação I 40 

Sub-Total 700 

8º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 
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04.02846 Correlação Clínico-Laboratorial 40 

2836 Estágio Supervisionado III 600 

04.02833 Tópicos Especiais 40 

04.00098 Trabalho de Graduação II 40 

Sub-Total 720 

 

19/02/2018 09:39 Matriz 
Curricular Pág. 3/3 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 

MATRIZ: 140 CURSO: Biomedicina 

 
Data de Início: 19/02/2018 

Total 4120 
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Matriz Curricular Biomedicina 3º ao 8º período do curso 

Matriz Curricular 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 

MATRIZ: 117 CURSO: Biomedicina 

 
Data de Início: 19/02/2018 

1º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

04.01887 Anatomia Humana 80 

2841 Biofísica 80 

04.01844 Biologia Celular 80 

04.00343 Fundamentos de Ciências Sociais 40 

2371 Introdução a Biomedicina e Biossegurança 40 

04.01846 Química Geral e Orgânica 80 

Sub-Total 400 

2º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

04.01112 Bioestatística 40 

891 Bioquímica Básica 80 

2320 Embriologia e Histologia 80 

2329 Fisiologia 80 

159 Genética Humana 80 

04.01319 Metodologia da Pesquisa Científica 40 

Sub-Total 400 

3º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

2834 Epidemiologia e Saúde Pública 80 

2837 Físico-química 80 

04.01987 Microbiologia 80 

04.00919 Parasitologia 80 

2351 Patologia 80 

Sub-Total 400 

4º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

2368 Bioética e Deontologia 40 

1793 Bioinformática 40 

04.01325 Farmacologia 80 

877 Imunologia Básica 80 

2384 Micologia e Virologia 80 



 

144 

 

04.00423 Microbiologia Clínica 80 

Sub-Total 400 
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ANEXO 02: RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS 

 

 

NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 
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NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 

SUMÁRIO 

 

O presente relatório faz parte a proposta de 

desenvolvimento de horas sociais/horas 

complementares do curso de___________ 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Professor Orientador: 



 

149 

 

INTRODUÇÃO 

 

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas e/ou 

práticas que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área de 

conhecimento em que se insere a pesquisa a ser realizada (educação escolar, 

formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e 

apresentação de trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da educação, 

tecnologias de informação e comunicação, currículo eTCC.), bem como o 

assunto escolhido para estudo (indisciplina, formação continuada, material 

didático, em que contexto, com quais pessoas, que nível ou série ...). 

 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando 

questionamentos sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem 

como articulando-os às necessidades de realização da pesquisa. O autor 

posiciona-se criticamente frente aos princípios e produtos científicos já 

constituídos na área escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os 

aperfeiçoamentos ainda necessários, para os quais a pesquisa a realizar-se 

buscará contribuir. 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Nome: 

Local:  

Município: 

Profº  Orientador: 

 

 

CARACTERÍZAÇÃO DO EVENTO 
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Horário inicio:                     Horário término:                      Total de horas:  

 

Relato das atividades realizadas: 

 

Total de pessoas atendidas pelo Projeto: 

 

Instituições que receberam atendimento: 

 

Número de encontros realizados no bimestre: 

Fotos: 

 

 AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e 

conclusão) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e 

conclusão)  
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ANEXO 03: PROSPOSTA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 

 

 

 

NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 

NOME(S) COMPLETO(S) 
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TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 

SUMÁRIO 

 

O presente projeto faz parte a proposta de 

desenvolvimento de horas sociais/horas 

complementares do curso de___________ 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Professor Orientador: 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas e/ou 

práticas que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área de 

conhecimento em que se insere a pesquisa a ser realizada (educação escolar, 

formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e 

apresentação de trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da educação, 

tecnologias de informação e comunicação, currículo eTCC.), bem como o 

assunto escolhido para estudo (indisciplina, formação continuada, material 

didático, em que contexto, com quais pessoas, que nível ou série ...). 

  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando 

questionamentos sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem 

como articulando-os às necessidades de realização da pesquisa. O autor 

posiciona-se criticamente frente aos princípios e produtos científicos já 

constituídos na área escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os 

aperfeiçoamentos ainda necessários, para os quais a pesquisa a realizar-se 

buscará contribuir. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São definidos a partir do(s) problema(s) proposto(s). Representam a 

operacionalização da pesquisa. São explicitados, geralmente, por meio de 

verbos no infinitivo, de forma direta, com termos claros, precisos e coerentes 

com o que se pretende observar, desvelar, analisar, interpretar, discutir, propor 
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eTCC. Subdividem-se em geral (descreve o que se pretende com a pesquisa) e 

específicos (descrevem os passos para a realização do objetivo geral). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Consiste no relato detalhado dos procedimentos que se planejam realizar 

para resolver o problema proposto. Cada objetivo específico deve estar 

contemplado na metodologia, constituindo uma descrição dos passos e técnicas 

que serão utilizados na execução da pesquisa. 

Para tal, o pesquisador deve estar certo da compatibilidade entre o objeto 

de estudo e o tipo de pesquisa e o enfoque teórico-metodológico a serem 

utilizados. Descrição do universo: apresentar as características gerais dos 

sujeitos participantes (casuística): quantos, quem, sexo, idade eTCC.; do corpus: 

documentos, outros produtos como vídeos, materiais didáticos eTCC.; e do(s) 

local(is): escola ou outros locais de atuação, bairro, cidade eTCC. Explicitar os 

critérios para a escolha da mostra. 

Material e instrumentos para coleta de dados: o processo de coleta de 

dados pode-se dar por meio de instrumentos, questionários, formulários, 

protocolos de avaliação, entrevistas, depoimentos, observação, experimentos, 

entre outros. 

Análise de dados: o pesquisador deve apresentar uma breve descrição do 

modo de organização das informações encontradas (em seus aspectos 

significativos reunidos em categorias de análise e/ou nos aspectos quantitativos, 

estatísticos). 

 

5 RECURSOS  

Recursos Humanos: (todas as pessoas envolvidas no projeto) 

Recursos Materiais: (todos materias utilizados) 

6 CRONOGRAMA 
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É o planejamento das atividades que serão desenvolvidas em cada etapa 

da pesquisa. Deve ser estruturado em meses ou em semanas, contemplando a 

apresentação e a defesa do trabalho (alguns itens podem ser desenvolvidos em 

datas sobrepostas). A elaboração e o cumprimento do cronograma são 

essenciais para que o trabalho se desenvolva no tempo estipulado. O 

cronograma ajuda na monitoração do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: FICHA DE AVALIAÇÃO SUPERVISOR DO ESTÁGIO I, II E III 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

DO CURSO DE BIOMEDICINA: ÁREA__________________________  

Concedente de Estágio: 

Estagiário: 

Esta avaliação visa acompanhar o desempenho do estagiário. 

Aspectos a serem 
considerados 

Avaliação do Estágio 
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Ótimo 

(10 
pontos) 

Muito 
Bom 

( 7 pontos) 

Bom 

(5 
pontos) 

Regular  
(3 pontos) 

Insuficiente  
(1 ponto) 

1. Assiduidade; 
pontualidade e 
responsabilidade. 

  
 

  

2. Vestuário; Discrição; 
Cooperação; 
Relacionamento com a 
equipe. 

  

 

  

3. Iniciativa; Segurança; 
Observação rotinas;    

 
  

4. Planejamento das 
Atividades   

 
  

5. Economia de 
Material   

 
  

6. Conhecimento 
técnico  

     

7. Conhecimento 
científico  

     

8. Aceitação das 
Orientações 

     

9. Habilidade Técnica      

10.Respeito      

                 NOTA FINAL  

 

  

Observações sobre o estagiário, durante a realização das atividades de 

estágio: 
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Data de Término do Estágio 

 

_______/__________/______
___ 

____________________________________
____ 

Carimbo e assinatura do Supervisor de 
Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PLANILHA DE FREQÜÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, 

II E III 

CURSO DE BIOMEDICINA 

PLANILHA DE FREQÜÊNCIA DE ESTÁGIO 

Estágio supervisionado em _____________________________________________________ 

Aluno: ________________________________ Local de estágio: ________________________ 
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Data Horário 

Entrada 

Horário Saída Ass. Estagiário Ass. e carimbo 

Supervisor 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


