
Resolução nº 9/2021 
 

“Aprova Relatório de 
Adequação do Número de 
Vagas do Curso de 
Administração do Centro 
Universitário Campo Real – 
Campus Irati”. 

 
 
 
O Centro Universitário Campo Real, mantido pela UB 
Campo Real Educacional S/A, por intermédio de seu 
Reitor, Professor Edson Aires da Silva no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º Aprovar Relatório de Adequação do Número de 
Vagas do Curso de Administração do Centro Universitário 
Campo Real, Campus Irati. 

 
                                    Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 
 
 
 
 
 

Irati, 24 de novembro de 2021. 
 
 
 

                                  
 
 

Professor Edson Aires da Silva 
Reitor 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Adequação de VAGAS 
 

1. Introdução 

O Centro Universitário Campo Real Campus Irati  está inserido na cidade 
de Irati, Estado do Paraná, a qual possui uma população estimada de 60.727 
habitantes (2019) e uma área territorial: 1000,004km² (IPARDES, 2020).  
Segundo dados do IBGE (2020) a população urbana estimada– 44.932 e a 
população rural estimada – 11.275 

Na concepção do curso, considerou-se, como ponto de partida, a 
contextualização da Administração como fator de desenvolvimento econômico e 
social da região de Irati. 

Irati teve sua origem na vila de "Covalzinho". Na década de 1890, quando 
os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo/Rio Grande do Sul passaram pela vila, 
foi ali instalada uma estação ferroviária que recebeu o nome de "Iraty". Isso fez 
a vila crescer e se tornar importante. Posteriormente, o nome Covalzinho acabou 
sendo lentamente esquecido, ficando a vila conhecida apenas pelo nome da 
estação ferroviária. Em 15 de julho de 1907, já elevada a distrito, teve sua 
emancipação política decretada, desmembrando-se do município de Imbituva. O 
movimento foi liderado pelo Coronel Emílio Baptista Gomes, que veio a se tornar 
o primeiro prefeito do município. As primeiras famílias que residiam em Irati, 
depois Irati-Velho e hoje Vila São João, teriam vindo de Palmeira, Imbituva, Lapa, 
Itaicoca, Assungui (hoje Cerro Azul), Campo Largo e Curitiba, a partir de 1909 
em diferentes períodos da imigração chegam a cidade diferentes levas de 
imigrantes holandeses, ucranianos, alemães, italianos e poloneses que se 
estabeleceram onde hoje é o bairro Itapará. Cada etnia é responsável por parte 
da cultura local e suas influências podem ser vistos na culinária, dança, 
arquitetura e artesanato, assim como características distintas na população. 
(Orreda, 1981). 

Inicialmente a cidade era distrito de Imbituva, os moradores tinham que 
passar por caminhos difíceis para pode resolver situações judiciais e pagar 
impostos, em 1907 começa um movimento pela autonomia do distrito, 
conquistada no 2 de Abril do mesmo ano, sendo assim Irati emancipou-se de 
Imbituva em 1907 e foi instalada em 15 de julho. A primeira sede da Prefeitura 
foi inaugurada em 1907.  

De acordo com o IBGE, o distrito foi criado com a denominação de Irati, por 
Lei municipal de 25 de fevereiro de 1903, subordinado ao município de Santo 
Antônio de Imbituva, tendo sua emancipação em 15 de julho de 1907. Em divisão 
territorial datada de 01 de julho de 1960 o município é constituído de 04 distritos: 
Irati, Gonçalves Junior, Guamirim e Itapará.   

O Produto Interno Produto (PIB) que representa a soma do que foi 
produzido em um município durante determinado período de tempo, possuem 
valores que demonstram a capacidade competitiva das economias municipais, 
bem como sua a composição setorial, o PIB per capita de Irati é de R$ 29.692,43 
(Vinte e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos). 
(IBGE, 2020). 

A necessidade social constitui-se numa das relevantes razões para que se 
implantasse na cidade de Irati o Curso Superior de Administração, proposto pelo 
Centro Universitário Campo real, num modelo pedagógico inovador e capaz de 



conduzir os alunos a um processo de aprendizagem relevante e altamente 
significativo. 

Deve ser ressalvado que a demanda social não é a única justificativa. As 
ideias originárias dos fundadores permanecem com especial enfoque no que se 
refere ao curso de Administração, pois, um dos objetivos é atuar na 
transformação da perspectiva da população, através do empreendedorismo e da 
gestão nas diversas frentes, sejam em instituições públicas ou privadas.  

O Centro Universitário Campo Real procura atender a demanda por um 
curso de Administração de excelência em sua região de inserção, onde existe 
uma grande demanda de profissionais qualificados nesta área do saber. 

Para estimativa do número de vagas propostas para o Curso Superior de 
Administração do Centro Universitário Campo Real , foi realizado estudo com 
base em dados quantitativos retirados do IBGE, onde foi apresentado o perfil 
sociodemográfico do município de Irati, conforme observado abaixo. 

 

 
Gráfico 1: Perfil sociodemográfico do município de Irati -PR 

Fonte: IBGE (2010) 
 

A pirâmide etária, segundo o censo do IBGE em 2010, mostra que Irati 
possui em sua maioria jovens e adultos entre 15 a 59, grupo etário que conta a 
maior média geométrica anual de crescimento. Esta informação corrobora com 
a busca da IES em proporcionar aos jovens e adultos, à inserção no ensino 
superior, oportunizando assim, a formação profissional de qualidade e 
excelência.  

O município de Irati tem como a principal atividade econômica o comércio 
em geral e a prestação de serviços, logo após vem a agropecuária, sendo 
dividida em bovinos, equinos, galináceos, ovinos, suínos, seguido da agricultura, 
com o cultivo de soja, tabaco e feijão. (IPARDES, 2020). Ainda segundo o 
IPARDES, Irati é um município do estado do Paraná que pertence a Mesorregião 
Geográfica Sudeste Paranaense e faz divisa com os seguintes municípios, ao 
norte com Imbituva e Prudentópolis, ao Sul com Rio Azul e Rebouças, no leste 
com Fernandes Pinheiro e oeste com Inácio Martins. 



. 
A mesorregião Sudeste Paranaense está localizada no Segundo Planalto 

Paranaense e abrange uma área de 1.700.649,1 hectares, que corresponde a 
cerca de 8,51% do território estadual. Faz fronteira a oeste com a mesorregião 
Centro-Sul, ao norte com a Centro-Oriental , a leste com a Metropolitana de 
Curitiba, e ao sul com o Estado de Santa Catarina. Possui como principais limites 
geográficos a Serra da Esperança, a oeste, e ao sul o rio Iguaçu. É constituída 
por 21 municípios, dos quais se destacam Irati e União da Vitória em função de 
suas dimensões populacionais e níveis de polarização. A localização geográfica 
do Município de Irati também compõe o planejamento estratégico da IES para 
oferta do curso de Administração, e atuar por meio da educação superior, o 
desenvolvimento da região. 

 
2. Cenário da Administração  
 

A evolução histórica do ensino de administração no Brasil atesta o 
dinamismo da ciência administrativa e sua necessidade de constante adaptação 
às cada vez mais frequentes mudanças sociais. 

A institucionalização da profissão de Administrador e seu curso ocorreu 
no Brasil no ano seguinte ao seu reconhecimento pela ação do Conselho Federal 
de Educação que fixou,  através  do   parecer nº  307/66,  o  primeiro  currículo  
mínimo  para  os  cursos de Administração. Privilegiava-se na época o 
profissional apto para atender ao processo de industrialização atuando em 
grandes unidades produtivas, o que em meados da década de 60 constituía um 
elemento fundamental da economia do País. O foco na ocasião naturalmente era 
dotar o administrador das habilidades técnicas especializadas para executar 
diferentes funções em grandes estabelecimentos da administração pública e 
privada.  

As diretrizes curriculares  influenciam  os  objetivos    dos cursos  
superiores  em  Administração, bem como o perfil profissional no sentido de 



incentivar a educação continuada, pelo desenvolvimento da capacidade de 
aprender a aprender, bem como concebe um administrador capaz de criar e 
inovar, com senso ético e responsabilidade. 

“O ensino de administração está relacionado com o desenvolvimento do 
País”. (ANDRADE e AMBONI, 2002). 
  O curso superior em Administração tem o papel de prover às organizações 
contemporâneas, pessoas com as competências e habilidades necessárias para 
executarem tarefas, desenhar novos processos e gerenciá-los em um ambiente 
volátil e exponencialmente competitivo. Neste sentido, o Centro Universitário 
Campo Real Campus Irati, enquanto instituição de ensino superior, atua na área 
do conhecimento de modo a formar continuamente profissionais dotados das 
qualificações exigidas por este mercado de trabalho. 
 
 

3. Número de vagas para o Curso de Administração  

O Centro Universitário Campo Real Campus Irati dispõe de um 

planejamento para expansão do corpo docente configurado por mestres 

e doutores enquadrados nos distintos regimes de trabalho (RTI e RTP) 

com vistas a atender o processo natural de expansão do curso. 

É neste ambiente, de qualidade plena, considerando sua 

infraestrutura física, à dimensão do seu corpo docente e técnico 

administrativo, organização didático pedagógica e a população de Irati 

que o Centro Universitário Campo Real pretende promover o 

desenvolvimento de seu curso, e que propõe a autorização do Curso 

Superior de Bacharela em Administração na modalidade presencial, 

organizado em regime semestral, com a oferta de 80 (oitenta) vagas 

anuais.  

Destaca-se ainda que essas vagas serão oferecidas na sede onde 

será possível garantir o atendimento cumprindo com os níveis de 

qualidade expressos no PDI e nas ações institucionais em consonância 

com a missão e valores da IES. 

Para que este estudo possa ser considerado válido, recomenda-se 

a coleta de dados, análise e elaboração com periodicidade anual uma vez 

que neste período os cenários de atuação de concorrentes e da própria 

instituição pode ser alterado significativamente. 

 


