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1 Apresentação 

É inegável a importância que o Ensino Superior tem em formar profissionais. 

Muitas diretrizes podem ser percorridas, mas, o melhor caminho sempre deve ser 

aquele que identifica a importância que o profissional tem não apenas como 

especialista, mas, também como membro de uma sociedade. Este documento 

segue as recomendações contidas na Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de 

novembro de 2016, segue também o Regimento Interno da Instituição e o Projeto 

de Desenvolvimento Institucional, como forma a propor diretrizes para o curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação das Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu. 

Para a elaboração desse Projeto Pedagógico, o Colegiado de Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante ✁ NDE, buscou incorporar ciência e técnica à identificação da 

importância do profissional como membro de uma sociedade. 
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2 DA MANTENEDORA E MANTIDA 

2.1 Identificação da Mantenedora (e-MEC) 

 

 

2.2 Identificação da Mantida (e-MEC) 
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2.3 Histórico da mantenedora e mantida 

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

das Faculdades Integradas do 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 
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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 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 considerados. 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 a 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 no final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente a 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 diligencias e complementos 

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

favorável a 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 
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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 

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 Faculdades Integradas do 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 
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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 encaminhado ao CNE para 

reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo é que O Centro 

Universitário Vale do Iguaçusão uma nova IES, credenciada em 2009. Sendo 

assim, em 2012, conforme legislação em vigor deve-se, então, solicitar o 

recredenciamento da mesma, o que exige a elaboração de um novo PDI, objeto 

deste documento, para o período 2012/2016. 

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 
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eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com as portarias de 

autorização sendo divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo ano e 

optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte de 

2014, assim como Psicologia.  

Com o recredenciamento da IES sendo protocolado em 2012, foram 

previstas as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, 

sendo estes autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do curso 

de Medicina, ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em 

atendimentos aos editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora 

enquadrada ainda dentro dos requisitos, optou-se pela substituição do curso por 

Odontologia, processo iniciado ao final de 2017 e previsto para visita in loco no ano 

de 2018, porém, houve movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe 

de trabalho para que pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto 

aos mantenedores e direção da IES. 

Em Paralelamente aos processos de recredenciamento com transformação 

de organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos 

os processos de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e 

Psicologia, a partir da conclusão de 50% e antes do atingimento de 75% da carga 

horária mínima de cada curso. Foram reconhecidos 15 dos 19 cursos oferecidos 

pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. Os outros cursos, que ainda não 

tiveram seus processos de reconhecimento solicitados, como Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Elétrica. 

O quadro a segui resume a situação atual (maio de 2018) de cada curso: 

 

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 
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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 

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 Protocolo 201713918 
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Universitário 

 

 

2.4 Missão Institucional  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu foi criado com a missão ainda atual de 

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

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. 

 

2.5 Diretrizes Pedagógicas gerais da Instituição 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elege 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 
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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 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: 
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� 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 

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 
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realizar a gestão de experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma 

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. 
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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, 

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 dO Centro Universitário Vale do 

Iguaçuencerram 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; 
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� 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-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; 

�  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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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

3.1 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 
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dentro de uma unidade; que vai auxiliar na partilha dos setores funcionais e dos 

cargos. 

Na elaboração do organograma das Faculdades Integradas do 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 

b) Órgão Executivo da Administração Superior 

1. Direção 

1.1 Coordenação Acadêmica 

1.2 Coordenação de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

1.3 Coordenação de Planejamento e Administração 

II - Órgãos da Administração Básica 

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. 

A estrutura organizacional dO Centro Universitário Vale do Iguaçué 

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 
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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. 

Figura 9: Organograma das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

 


















































































































































































































































































































































































































