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ABEx

exceção de alguns cursos (informado

Aprendizagem Baseada em

pela coordenação, quando for o caso)

Experiências é uma abordagem
inovadora adotada pela

Artigo científico

Unochapecó que integra

Uma das modalidades de texto

conhecimentos teóricos, prática

acadêmico, o artigo científico é uma

profissional e contato com a

publicação que tem por objetivo a

comunidade. Uma disciplina por

discussão de ideias, métodos,

semestre leva este nome e

apresentação de resultados,

proporciona vivências aos alunos

processos e técnicas de pesquisas,

de todos os cursos da graduação

independente da área do

presencial.

conhecimento. Geralmente é divulgado
em revistas científicas, que são

ABNT

qualificadas em Qualis pela Capes.

Associação Brasileira de Normas
Técnicas é o órgão que regulamenta e

Acafe

padroniza as normas técnicas no país.

Associação Catarinense das

É a entidade que fornece, por

Fundações Educacionais é uma

exemplo, as regras para produção de

sociedade civil sem fins lucrativos

obras científicas no Brasil. Os

que reúne as fundações educacionais

trabalhos acadêmicos produzidos nas

no Estado de Santa Catarina. O

universidades seguem o padrão ABNT.

objetivo da associação é promover
trocas administrativas, técnicas e

ACCs

científicas sobre a situação do ensino

Atividades Curriculares

superior e encontrar soluções para

Complementares são obrigatórias

problemas comuns das instituições. A

para a formação e têm por objetivo

Unochapecó é uma das 16

flexibilizar o currículo, além de

instituições que integram a Acafe.

aproximar o estudante da realidade
social e profissional e proporcionar

ARNI

um aprofundamento específico.

Sigla para Assessoria de Relações

Podem envolver estágios, projetos

Nacionais e Internacionais (ARNI). O

de pesquisas e extensão, cursos

setor é responsável por oferecer

livres, eventos, entre diversas

suporte nas relações e intercâmbios

outras atividades que tenham uma

tanto de alunos do exterior quanto

certificação. A carga horária

dos estudantes da Unochapecó que

mínima a ser feita é de 200 horas

vão buscar novas experiências em

para Bacharelados e Licenciaturas

outros países. Ver mais em:

e 100 horas para Tecnólogos à

Internacionalização.

Bacharelado/Bacharel

Bibliografia

Bacharelado é a titulação conferida

Em trabalhos acadêmicos, é a

ao finalizar a maioria dos cursos de

seção em que reúne todas as

graduação. Quem finaliza estes

fontes de onde o autor retirou

cursos e cola grau, se torna,

determinada informação, teoria,

portanto, bacharel ou bacharela.

método e assim por diante.

No Brasil, de modo geral, a

Regulamentada pela ABNT, a

titulação de bacharelado nos

bibliografia é item obrigatório de

cursos de graduação fornece, ao

pesquisas e textos científicos e é

graduado, as condições legais

responsável, além de padronizar

necessárias para o exercício da

e facilitar o acesso de

profissão. Algumas atividades

informações, por desestimular a

exigem, ainda, o registro em seus

prática criminosa de plágio.

Conselhos Federal e Estadual.

Consun

dos processos de avaliação

Conselho Universitário - é o órgão

internos da instituição, de

de instância superior em matéria

sistematização e de prestação

acadêmica, administrativa,

das informações solicitadas pelo

financeira e disciplinar, de natureza

INEP, obedecendo às diretrizes

normativa, consultiva e deliberativa

mencionadas na Lei n. 10861.

da Unochapecó.O Consun é
composto pelo reitor, que é o

Crédito estudantil

presidente, pelos três vice-reitores,

São as modalidades de

por 16 representantes dos

financiamento da graduação

docentes, sendo que cada área

oferecidas ou intermediadas

deve ter pelo menos um

pela Unochapecó. Entre as

representante (sendo, no mínimo,

opções, há o CredIES e o

um representante de cada área), o

Bradesco Universitário. Para

presidente do Diretório Central dos

saber mais sobre os incentivos,

Estudantes, um representante

acesse nosso Guia de Bolsas.

discente por área e cinco
representantes do pessoal

CAs

técnico-administrativo.

Os Centros Acadêmicos são os
órgãos de representatividade de

Comitê Gestor

todos os estudantes de um

É o órgão que tem autonomia para

determinado curso. Este tem

deliberar sobre normas nas áreas

como tarefa básica o contato

de ensino, extensão, educação

com os órgãos de representação

continuada, pesquisa e

geral dentro da universidade,

pós-graduação lato e stricto sensu,

como DCE, Executiva do curso,

bem como demais assuntos de

UCE, coordenação, entre outros,

interesse da Unochapecó.

tanto para resolução de
problemas específicos do curso

CPA

quanto para atividades de

Comissão Própria de Avaliação é o

interação entre os acadêmicos.

órgão responsável pela condução

DCE

Docente

Diretório Central de Estudantes é o

Sinônimo para professor.

órgão que representa os
estudantes de todos os cursos, de

Discente

forma centralizada. É o DCE que

Sinônimo para aluno.

representa os alunos diante da
reitoria e dos governos, levando

DAs

reivindicações, propostas e

Sigla para Diretório Acadêmico.

negociações de forma geral.

Com propósito parecido ao CA, a
diferença entre ambas é que o DA

Dissertação

pode representar mais de um curso

Modalidade de texto ou escrita,

de uma instituição de ensino

também dá nome a uma pesquisa

superior.

acadêmica específica.
Intermediária entre a monografia,

Doutorado

trabalho feito na conclusão de um

Assim como o mestrado, é uma

curso de graduação ou

pós-graduação Strictu sensu. O

especialização, e a tese, defendida

doutorado diferencia-se do

ao fim de um doutorado, a

mestrado pelo tempo de duração

dissertação é, de modo geral, texto

do curso e pela exigência em

defendido no Mestrado.

relação à pesquisa científica. Com

Diferencia-se da tese,

duração de quatro a cinco anos,

principalmente pelo objetivo geral

para obter o título de doutor(a) é

de produção. Enquanto a

preciso desenvolver uma tese. Para

dissertação preza pela qualidade

quem deseja seguir carreira

da análise e da interpretação, a

acadêmica, deve estar atento aos

tese, além de levar em

cursos de mestrado e doutorado.

consideração tais quesitos, exige

Especialmente porque muitas

originalidade no tema ou

instituições públicas e privadas

abordagem da questão.

exigem esta titulação.

Edital

comunidade. Oferecem oportunidades

É o documento que divulga pública

de crescimento social e intelectual a

e oficialmente os atos

um número cada vez maior de

administrativos da Universidade. É

pessoas, proporcionando melhores

por meio de editais que, por

condições de vida e contribuindo para

exemplo, são anunciadas bolsas de

a vivência plena da cidadania.

estudo, pesquisa, cultura,
extensão, entre outras.

EaD
Abreviação de Educação a Distância.

Enade
O Exame Nacional de Desempenho

Egresso

dos Estudantes é aplicado por

Qualidade de quem já se retirou, é

órgão ligado ao Ministério da

geralmente utilizado para se referir

Educação com objetivo de avaliar o

àqueles que já se formaram ou

rendimento dos alunos da

concluíram sua passagem pela

graduação em relação aos

Universidade.

conteúdos previstos pelas
diretrizes curriculares dos cursos.

Ementa

Os resultados do Enade servem

Daqui para frente, você vai ouvir

como base para cálculos de

bastante essa palavra. A ementa de

estatísticas sobre a qualidade da

uma disciplina é o documento em que

educação superior.

o professor insere todas as
informações sobre o funcionamento

Extensão

das aulas. Nela, constam, por

É a área que promove o contato e a

exemplo, os objetivos da disciplina e

inserção da universidade com a

os principais conteúdos abordados

comunidade, reafirma o caráter

pelo professor. Você também pode

comunitário e regional e o

consultar, na Ementa, o cronograma

compromisso com a inclusão social

das aulas e dar uma conferida nas

e a cidadania. As atividades de

referências bibliográficas utilizadas

extensão atendem necessidades

pelo professor para elaborar o

essenciais relacionadas à melhoria

conteúdo das aulas.

da qualidade de vida da

Fundeste

Farmácia Escola

Fundação Universitária do

É uma empresa que atua

Desenvolvimento do Oeste surgiu

fornecendo serviços

na década de 1970, com objetivo de

ambulatoriais, medicamentos e

implantar o ensino superior na

produtos manipulados para toda

cidade de Chapecó. Hoje, a

a comunidade de Chapecó e

Fundação é a mantenedora da

região. A Farmácia é uma das

Unochapecó, da Farmácia Escola e

mantidas da Fundeste.

do Instituto Goio-En. As ações da
Fundeste são conduzidas por

FIES

organismos que têm a participação

O Fundo de Financiamento

efetiva de representantes do

Estudantil é um programa do

segmento universitário e da

Governo Federal, por meio do

comunidade regional. São eles: a

Ministério da Educação (MEC)

Presidência, incluindo o presidente

que facilita o acesso de

e vice, Conselho Diretor, com

estudantes a cursos superiores

funções executivas, o Conselho

em instituições não gratuitas. Os

Fiscal e o Conselho Superior,

financiamentos oferecidos pelo

formado por 30 integrantes. Se

governo contam com taxas de

interessou pela história da

juros muito abaixo daquelas

Fundeste? Clique aqui e saiba mais

praticadas pelo mercado. O

uno.edu.br/info/a-fundeste.

programa foi instituído em 2001.

https:/ www.unochapeco.edu.br/info/a-fundeste
Homologação
Sinônimo de aprovação.

IES

negócios. Todo ano, a Inctech abre

Sigla para Instituição de Ensino

edital de inscrição para seleção de

Superior.

projetos. Podem se inscrever
acadêmicos, empresários e

Improbidade acadêmica

empreendedores da região, que

Sinônimo de desonestidade e atos de

tenham ideia de um produto, serviço

má fé, no âmbito acadêmico a

ou processo inovador.

improbidade se caracteriza pelo
desrespeito ao regimento da

Internacionalização

instituição e às leis federais,

Conceito com significado em várias

estaduais e federais. Improbidade

áreas, diz respeito às trocas

acadêmica vai desde colar em provas

comerciais, econômicas, políticas e

até plagiar um trabalho.

culturais entre diferentes nações. A
Unochapecó, preocupada com esses

Instituto Goio-En

movimentos e relações

Com sede em São Carlos (SC), um

internacionais, possui a Assessoria de

escritório na Unochapecó, em

Relações Nacionais e Internacionais

Chapecó (SC), e com uma nova área

(ARNI). O setor é responsável por

em construção em Águas de

oferecer suporte nas relações e

Chapecó (SC), o Instituto Goio-En

intercâmbios tanto de alunos do

desenvolve projetos e ações em três

exterior quanto dos estudantes da

áreas: Estudo dos Peixes, Educação

Unochapecó que vão buscar novas

Ambiental e Planejamento Urbano.

experiências em outros países.

Com organização de estudos,
pesquisa, desenvolvimento e

INEP

serviços com foco na

Sigla para Instituto Nacional de

responsabilidade ambiental e

Estudos e Pesquisas Educacionais

compromisso com o

Anísio Teixeira. Trata-se de uma

desenvolvimento regional, o Instituto

autarquia (órgão do poder público que

Goio-En é mantido pela Fundeste.

possui autonomia em suas decisões)
cujo objetivo é acompanhar e avaliar

Inctech

como está o ensino brasileiro e suas

É a Incubadora Tecnológica da

políticas públicas em educação. Cabe

Unochapecó. Uma incubadora é um

ao Inep, por exemplo, a realização do

local para estimular o

Exame Nacional do Ensino Médio

empreendedorismo e a inovação e,

(Enem) e o Exame Nacional de

por isso, oferece um espaço para

Desempenho dos Estudantes (Enade).

"incubar" ou gestar novas ideias e

Jubilamento
Trata-se do desligamento de
alunos que ultrapassam o prazo
máximo de tempo para conclusão
de seu curso. Também se refere, no
meio acadêmico, aos professores
que foram aposentados por limite
de idade. Neste caso, os docentes
são jubilados.

Licenciatura

Lato sensu

Titulação de ensino superior assim

Trata-se de uma das modalidades de

como o bacharelado, a licenciatura é

pós-graduação. Sua tradução significa

destinada a formação de professores.

"em sentido amplo", e os cursos que

Logo, ao concluir os estudos em um

seguem essa opção tem como foco

dos cursos de licenciatura, o

alguma especialização. Para realizar

profissional pode exercer atividades

um curso Lato Sensu, o estudante

docentes. Quem cola grau, torna-se

precisa ter concluído a graduação,

licenciado ou licenciada.

independentemente da área.

Mantenedora

Monitoria

É a organização que provê os

É o exercício acadêmico ou estágio

recursos necessários para o

em que o aluno, com supervisão do

funcionamento de outras

professor, presta assistência a outros

entidades e ou organizações. No

alunos.

caso da Unochapecó, a
mantenedora é a Fundeste.

MEC
Sigla para Ministério da Educação.

Matéria eletiva

Órgão responsável pela promoção,

São os componentes curriculares

regulamentação, diretrizes, entre

que não fazem parte da grade

outras atribuições relacionadas à

obrigatória para conclusão do curso,

educação brasileira.

mas que oferecem uma formação
complementar e diferenciada em

Mestrado

determinada área da profissão, a

Assim como o doutorado, é uma

escolha do estudante.

pós-graduação Strictu sensu. Com
duração de curso menor (em média

Minha Uno

dois anos) do que o doutorado,

É o nome da área específica do

pode-se dizer que o mestrado é a

aluno/técnico e professor da

porta de entrada para quem deseja

Unochapecó. Lá, é possível

seguir carreira acadêmica. Para obter

acompanhar as atividades

o título de mestre(a), é necessário

acadêmicas, notas, frequência, além

escrever e defender uma dissertação.

de realizar solicitações e
encaminhamentos administrativos
relativos às atividades universitárias.

NAPI

de professores, de determinado

O Núcleo de Apoio Psicológico e

curso, responsável pelo

Pedagógico Institucional é um

acompanhamento de todas as

espaço de acolhimento e apoio da

etapas, desde a implementação,

Unochapecó. Entre as atribuições

consolidação até a contínua

do NAPI, estão ações de

atualização do projeto pedagógico.

intervenção psicológica no
contexto universitário, com a

NITT

finalidade de contribuir nas

O Núcleo de Inovação e

relações de ensino e aprendizagem

Transferência Tecnológica foi criado

e na promoção da saúde. O núcleo

para fortalecer a relação da

também é responsável por

Unochapecó com a sociedade,

promover o processo de formação

envolvendo órgãos públicos,

continuada do corpo docente, por

empresas e demais organizações.

meio de ações multifacetadas no

O órgão tem objetivo de criar

contexto institucional.

oportunidades para que as
atividades de ensino, pesquisa,

NDE

extensão e prestação de serviços,

Sigla para Núcleo Docente

se beneficiem destas interações.

Estruturante. Trata-se de um grupo

Portaria

Pró-reitor/Pró-reitoria

Trata-se de um documento oficial

Em grandes instituições, é comum que

assinado por determinada

exista, além da reitoria, algumas

autoridade. No âmbito da

pró-reitorias. São núcleos

Universidade, são os atos

administrativos que estão vinculados

deliberados pela reitoria e pelas

e trabalham em contato com a

pró-reitorias.

Reitoria, mas que cuidam de uma
determinada área da Universidade. A

PDI

Unochapecó, por exemplo, tem 4

Sigla para Plano de Desenvolvimento

pró-reitorias. São elas: Graduação;

Institucional. Trata-se de um

Administração; Pesquisa, Extensão,

documento que descreve os

Inovação e Pós-graduação; e de

objetivos de longo prazo de uma

Planejamento e Desenvolvimento.

instituição de ensino superior,

Cada um desses núcleos possui um

estabelecidos por meio de um

professor/acadêmico responsável,

planejamento que aponta as

que ocupa a função de pró-reitor.

medidas necessárias para o alcance
das metas, num prazo de cinco anos.

PPC
Sigla para Projeto Pedagógico de

Protocolo Digital

Curso, é o documento que contém as

Ferramenta criada pela Unochapecó

principais informações sobre o curso

para agilizar serviços aos alunos. É o

de graduação. Nele estão os principais

local onde o aluno pode fazer

objetivos do curso, a estrutura

solicitações e acompanhar o

administrativa, a matriz curricular, a

andamento dos processos. O

carga horária das atividades, os

acesso ao Protocolo Digital é feito

estágios, as ACCs entre outros.

através do Minha Uno.

Qualis
É o sistema brasileiro de avaliação
de revistas científicas. Todos os
periódicos acadêmicos, vinculados a
programas de pós-graduação Stricto
Sensu (mestrado e doutorado), são
classificados de acordo com os
quesitos definidos pela Capes. A
pontuação de qualidade do Qualis se
divide em A, B e C.

Reitoria

secreta pela comunidade

Órgão executivo e de poder decisório

acadêmica (professores, alunos e

superior, tem como atribuições o

técnicos-administrativos) para

planejamento, supervisão,

mandatos de quatro anos.

coordenação e avaliação de todas
atividades e ações que envolvem o

Resoluções

ensino, a pesquisa, extensão e

Assim como editais e portarias, são

administração da Unochapecó. Sua

atos oficiais da Universidade. As

estrutura é composta pelo Reitor e

resoluções são normas e atos que

pelos Pró-reitores de Graduação; de

passam por aprovação e

Administração; de Pesquisa,

deliberação do Comitê Gestor.

Extensão, Inovação e
Pós-Graduação; e de Planejamento e

Retificação

Desenvolvimento. Os integrantes

Ato que corrige ou altera

são eleitos em votação individual e

informação anterior.

SERCA

Stricto Sensu

Sigla para Secretaria de Registro e

Trata-se de uma das modalidades de

Controle Acadêmico, é o órgão

pós-graduação. Diferente do Lato

responsável pela administração da

Sensu, os cursos do Stricto Sensu

vida acadêmica. É nesta Secretaria

(Mestrado e Doutorado) têm como

que são efetuadas admissões,

objetivo a formação docente.

matrículas, controles, registros e
certificações de todos os atos e
fatos acadêmicos, por exemplo.

Tese

estudantes ao fim da graduação.

Modalidade de pesquisa acadêmica.

É um dos requisitos para a

A tese é defendida ao fim de um

obtenção do diploma.

doutorado e diferencia-se da
dissertação principalmente pelo

Termo Aditivo

objetivo geral de produção. A

São documentos que trazem

dissertação preza pela qualidade da

alteração, revisão ou acréscimo

análise e da interpretação. Já a tese,

de informações em atos já

além de levar em consideração tais

publicados. Neste caso, termos

quesitos, exige originalidade no tema

aditivos podem alterar editais,

ou abordagem da questão.

por exemplo.

TCC

Termo de Suspensão

Sigla para Trabalho de Conclusão de

São os documentos que

Curso. Trata-se de um texto

suspendem os efeitos de outro

científico produzido pelos

ato já publicado.

Universidade Comunitária
Uma modalidade de instituição de
ensino superior. Ser comunitária
significa que não há donos e que a
universidade pertence à
comunidade. Por isso, todo o lucro é
reinvestido em infraestrutura.

Vagas remanescentes
Termo utilizado para se referir às
vagas que não foram preenchidas
em determinado processo seletivo.

