




























1.3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO E 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, 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. 

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 
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