Unidade – Gabinete do Diretor Geral
Ofício n° 205/2016-GDG

14 de outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Fernando Lúcio Giacobo
Deputado Federal
Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados
CEP 70.160-900 – Brasília – DF

Assunto: Emenda para Construção de Hotel Escola

O Deputado Giacobo, tem sido um grande parceiro da Unioeste, Campus de Foz
do Iguaçu, apoiando a partir de emendas a viabilização de construções e equipamentos que
tem contribuído para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, esta localizada em município turístico e
de tríplice fronteira, este espaço geográfico, dispõe de diversos atrativos turísticos, como:
as Cataratas do Iguaçu, a qual foi eleita pela Fundação New 7 Wonders , como a sétima
maravilhado mundo; a Itaipu Binacional que é líder mundial em produção de energia limpa
e renovável, tendo produzido mais de 2,3 bilhões de MWh; a Ciudad de Lest, Paraguai,
conhecida pelo comércio; Porto Iguaçu, Argentina, pela culinária e Cataratas lado
Argentino.
Além disto, Foz do Iguaçu, tem ganhado destaque com as Universidades:
Unioeste, Unila, IFPR e Faculdades privadas, por meio da realização de diversos eventos
científicos, em nível nacional e internacional, atraindo pesquisadores renomados das mais
diversas áreas.
A Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, se insere neste contexto, como única
Universidade pública, a qual conta com 13 cursos de graduação: e cinco cursos de pósgraduação, atendendo um contingente de mais de 2000 estudantes, detém aproximadamente
250 professores e 150 agentes e estagiários. E sendo a única a ofertar os cursos de turismo e
hotelaria.
Atualmente os cursos de hotelaria e turismo realizam atividades de estágio e
aulas práticas em instituições conveniadas, além de contribuírem com atividades de
pesquisa e extensão, porém seria imprescindível a construção de um hotel escola, o qual
poderia ser modelo para as instituições de ensino no Estado do Paraná e no Brasil, haja
vista que estaria localizado em uma cidade que dispõe de um dos principais atrativos
turísticos nacionais. Além de proporcionar melhores condições para as atividades práticas
dos alunos, o hotel também proporcionaria um serviço com menor custo e com qualidade,
para a comunidade acadêmica, empresários que se deslocam para reuniões em Foz do
Iguaçu, turistas e demais hospedes.

(Continuação do Ofício n° 205/2016-GDG)
Diante do exposto solicitamos uma Emenda, para Unioeste, Campus de Foz do
Iguaçu, para viabilizar a construção de um hotel escola, com 1.500 m2, na importância de
R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Os quais serão distribuídos em:
 Construção de hotel escola com 1.500 m2 para o campus no valor de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais);


Mobiliários em geral R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Na oportunidade, transmitimos o nosso elevado apreço
agradecimentos, e ficamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fernando José Martins
Diretora Geral do Campus de Foz do Iguaçu
Port. n.º 002/2016-GRE

e

sinceros

