
 

 

 
 

Histórico 

 

A União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC é o resultado de anos de planejamento, 

para que nascesse uma Instituição forte e sólida. Ela faz parte do Grupo Dinâmica, o qual vem 

desenvolvendo há 36 anos um padrão educacional considerado referência no oeste paranaense. 

Desde o Colegial até o Ensino Superior, o Grupo Dinâmica pauta-se pelo ensino que 

valoriza a formação humana de seus alunos, com visão holística do mundo, contextualizando 

teoria e prática, ética e moral. Esta diretriz norteia as ações educacionais de todo o Grupo, até os 

cursos de pós-graduação. 

Em 19/02/2000 a então Faculdade Dinâmica das Cataratas, hoje Centro Universitário 

Dinâmica das Cataratas, realizou seu primeiro Processo Seletivo para os dois primeiros cursos 

autorizados pelo MEC: Arquitetura e Urbanismo e Comunicação Social com Habilitação em 

Publicidade e Propaganda. Hoje, após 15 anos de funcionamento do Ensino Superior, sua história 

é marcada por grandes feitos e consequentes resultados. 

Gradativamente, assumindo o compromisso com a cidade de Foz do Iguaçu e região, 

foram implantados mais de 40 cursos superiores. 

O Grupo Dinâmica conta hoje com 10 unidades espalhadas pelo Paraná, Sergipe e 

Paraguai e aproximadamente 14.000 alunos. 

O empenho da Mantenedora União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC - tem sido 

grande em relação aos cursos, priorizando a qualidade em todas as dimensões: projeto político-

pedagógico, corpo docente, instalações, laboratórios, biblioteca, entre outros, garantindo assim, a 

qualidade de ensino a que se propõe. 

A qualidade institucional reflete-se agora em suas relações com Instituições Universitárias 

de várias partes do mundo, tornando-se um agente multiplicador do conhecimento para a 

comunidade de Foz do Iguaçu e região.  

Estas parcerias internacionais com renomadas Instituições de Ensino foram articuladas 

com o propósito de promover, mediante a conjugação de esforços e recursos partícipes, a 

cooperação e o intercâmbio interinstitucional através de módulos de Pós-graduações, projetos de 

pesquisa, congressos e viagens de intercâmbio entre docentes e discentes. 



 

 

Faz parte ainda da Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade, que 

buscam cada vez mais implementar ações de melhorias e inclusão na sociedade atual. 

O Grupo Dinâmica está comprometido com ações voltadas para a excelência do ensino, 

tendo prioridade a implantação e o desenvolvimento de seus cursos, o desenvolvimento da 

pesquisa e da iniciação científica, as ações de extensão, responsabilidade e inclusão social, 

visando ao atendimento das principais demandas da comunidade e ao desenvolvimento 

econômico e social regional. 

Identifica-se ainda como uma instituição de ensino superior com qualidade que comprova-

se por meio das avaliações já realizadas. Os conceitos obtidos corroboram seu lugar de destaque 

no cenário paranaense e brasileiro, como instituição de ensino superior comprometida com a 

qualidade. 

 


