
IV. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

4.2 Diretrizes 

Um forte sistema de Educação Superior é imprescindível para o desenvolvimento e a 

independência de qualquer País, Estado ou Município. Para que as IES cumpram sua função 

educacional, institucional e social, o apoio público é decisivo. A produção do conhecimento é hoje, 

e tende a ser cada vez mais, a base do desenvolvimento científico e tecnológico. 

As universidades devem exercer as funções que lhes foram atribuídas pela Constituição: 

ensino, pesquisa e extensão, através dos requisitos da relevância, incluindo a superação das 

desigualdades sociais e regionais. 

A diretriz básica para o bom desempenho é a autonomia universitária exercida nas 

dimensões previstas na Carta Magna: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. 

É grande a pressão pelo aumento da oferta de vagas na Educação Superior, o que ocorre 

devido ao aumento acelerado no número de egressos do Ensino Médio. A contribuição do setor 

privado, que já oferece o maior número de vagas, é importante, desde que seja respeitado o 

padrão de qualidade estabelecido pelos sistemas. 

Há necessidade da expansão do número de vagas na universidade pública, pois é 

crescente a demanda de alunos, o que exige um repensar na expansão de vagas para o período 

noturno. 

Há que se refletir sobre a importância da garantia de qualidade no Ensino Superior, 

juntamente com a ampliação dos programas de pós-graduação, que objetivam qualificaros 

docentes que atuam nas IES. É necessário rever e ampliar a política de incentivo à graduação, à 

pós-graduação e à investigação científica, tecnológica e humanística nas universidades. 

4.3 Objetivos e Metas 

1. Gestionar com a universidade pública, com o Governo Estadual e com a sociedade civil 

organizada, na vigência deste Plano, o estabelecimento de uma política de ampliação de vagas 

na universidade pública, visando atender o maior número possível de alunos do Município de 

Cascavel. 

2. Articular junto às Instituições de Ensino Superior privadas, a redução do valor das 

mensalidades ou outras formas de incentivo para os profissionais da educação que atuam na rede 

pública municipal de ensino de Cascavel e que desejam fazer cursos de graduação e pós-

graduação na sua área de atuação. 

3. Incentivar as IES privadas para a concessão de benefícios, tais como: desconto, 

redução do valor da mensalidade e oferta de bolsa de estudos, nos períodos diurno e noturno, 

para estimular o acesso ao ensino superior e atender às necessidades da comunidade de baixa 

renda. 



4. Articular junto aos órgãos competentes a diversificação na oferta de cursos de 

formação em área específica no Ensino Superior, de acordo com a demanda e as necessidades 

educacionais do Município. 

5. Estimular a discussão para implantação de mecanismos de ingresso diversificado para 

acesso aos cursos de graduação nas IES públicas. 

6. Discutir e propor junto às IES, ao longo da vigência deste Plano, a inclusão de 

disciplinas nas matrizes curriculares de todos os cursos de formação de docentes, temas 

referentes à Educação do Campo, à Educação de Jovens e Adultos, à Educação Infantil, à 

Educação Especial, ao Meio Ambiente, entre outros temas relacionados à problemática local. 

7. Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas 

IES aumentando, nos anos subseqüentes à vigência deste Plano, o número de pesquisadores 

qualificados no Município. 

8. Gestionar e garantir a integração entre a rede municipal de ensino e os coordenadores 

dos cursos de formação de professores das IES, viabilizando estreitamento de relações entre a 

escola e estas instituições, buscando a melhoria da qualidade no desenvolvimento de projetos e 

dos estágios supervisionados. 

9. Propor às IES, na vigência deste Plano, a oferta de programas/projetos de formação 

continuada aos profissionais da educação, conforme necessidades diagnosticadas. 

10. Solicitar junto às IES a participação de profissionais da educação da rede municipal 

em projetos comuns de pesquisa e extensão, tais como os que tratam de Educação Infantil, 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Informática Educacional, Educação no 

Campo, dentre outros. 

11. Discutir junto às IES, formas de assegurar o ingresso e a permanência em cursos de 

Educação Superior das pessoas com necessidades especiais, provendo profissionais nas 

diversas áreas, de acordo com a demanda, adequando o espaço físico, realizando adaptações 

curriculares, avaliação diferenciada, entre outros, conforme previsto na legislação vigente. 

12. Incentivar a inclusão ou ampliação nas IES da oferta de cursos ou habilitações 

específica em Educação Especial, Séries Iniciais e Educação Infantil em níveis de graduação e 

pós-graduação. 

13. Estimular a criação de um conselho ou similar, com a participação da comunidade e 

de entidades da sociedade civil organizada, para acompanhamento e controle social das 

atividades universitárias das IES instaladas no Município, com o objetivo de assegurar o retorno à 

sociedade dos resultados das pesquisas, do ensino e da extensão. 

14. Estimular, nas IES, pesquisas e projetos de extensão comprometidos com a melhoria 

da qualidade da Educação Básica. 

15. Apoiar a realização de congressos, fóruns, simpósios, conferências e outros eventos 

promovidos pelas IES, proporcionando a participação de profissionais da educação da rede 

pública municipal, estimulando sua participação com comunicações e/ou palestras. 



16. Estimular a implantação de novas IES públicas no Município, tal como o Centro 

Federal de Educação Tecnológica – CEFET. 

17. Estimular as IES a identificar, na Educação Básica, estudantes com altas habilidades 

intelectuais entre a população de renda mais baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e 

apoio para o prosseguimento dos seus estudos. 

18. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes ao Ensino Superior. 


