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Por uma universidade 
pública, gratuita e 
de qualidade!

Quanto representa mais 0,17%?
Em 2015, a Udesc recebeu R$ 326 milhões 
para investimentos, custeio e folha de pa-
gamento de pessoal. Mais 0,17% significam 
R$ 18 milhões no orçamento já em 2017. 
Faz toda a diferença.

De onde virá o recurso?
Uma maneira de obter o aumento é redu-
zindo o percentual de um órgão que tem 
sobras de recursos, como a Assembleia 
Legislativa (Alesc), que recebe atualmen-
te 4,51% de duodécimo. Em 2015, foram 
repassados R$ 591 milhões à Alesc. Com 
a mudança, a Alesc receberia 4,34% e a 
Udesc, 2,66%.  

O que significa?
A campanha Udesc+0,17 tem o objetivo de sensibili-
zar a classe política para a importância da universidade 
para Santa Catarina, com o aporte de 
mais recursos. A Udesc recebe 
atualmente 2,49% da Receita 
Líquida Disponível (RLD), 
que é uma soma da arreca-
dação de impostos esta-
duais. Outros órgãos tam-
bém recebem recursos 
desta forma, o chamado 
duodécimo. Queremos 
ampliar esse repasse para 
2,66%, ou seja, conseguir 
mais 0,17%.

Ascensão do ensino a distância
A Udesc oferece o curso de Pedagogia a Distância 
e hoje conta com 28 polos de apoio presencial 
no Estado, em parceria com a Universidade Aber-
ta do Brasil. Em 2015, foram formados mais de 600 
pedagogos. A partir de 2017, novos cursos serão 
ofertados, como o de Administração Pública, as 
licenciaturas em Biologia e Informática e a Espe-
cialização em Gestão Pública.
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Investimento em bolsas
Em 2015, foram mais de R$ 10,5 milhões 
em bolsas de monitoria, iniciação cientí-
� ca, extensão, cultural, mestrado, douto-
rado, de mobilidade, de apoio discente 
e auxílio permanência, pois, apesar de a 
universidade ser pública e gratuita, ela 
ainda é cara para diversas pessoas.

Aumento de cursos de graduação
Até 2000, a Udesc ofer-
tava 21 cursos de gra-
duação. Hoje, são 55 
cursos. O aumento foi 
possível devido à evo-
lução da arrecadação 
estadual (acima da in� a-
ção) e, em alguns casos, 
do duodécimo.
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Crescimento na pós-graduação
O crescimento foi ex-
pressivo, já que até 2005 
a Udesc tinha oito cursos 
de mestrados. Hoje, já 
são 42, sendo 30 mestra-
dos e 12 doutorados.
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Por que aumentar os recursos para a Udesc?
Por causa do crescimento da universidade nos últimos anos:

para Santa Catarina, com o aporte de 
mais recursos. A Udesc recebe 
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Criada em 1965 para desenvolver o 
Estado de Santa Catarina

12 centros em nove cidades do Estado

28 polos UAB/MEC

15 mil alunos

55 cursos de graduação

42 mestrados e doutorados

800 técnicos efetivos

850 professores efetivos, com mais de 
95% sendo mestres e doutores

3 mil novas vagas por ano

140 grupos de pesquisa certi� cados 
pelo CNPq

550 ações de extensão que atingem 
mais de 600 mil pessoas/ano

Bibliotecas e laboratórios em 
todas as suas unidades

E mais: Hospital Veterinário, os 
laboratórios de DNA e Análise 
de Sementes, a Clínica Escola de 
Fisioterapia, o Museu da Escola 
Catarinense, o Núcleo Extensionista 
Rondon, entre outros

Esta é a nossa Udesc, a Universidade dos Catarinenses

Unidades Presenciais

Unidades e Polos

Polos de Ensino a Distância

1 Florianópolis

2 São José

3 Itapema

4 Balneário Camboriú

5 Itajaí

6 Joinville

7 São Bento do Sul

8 Blumenau

9 Indaial

10 Ibirama

11 Pouso Redondo

12 Otacílio Costa

13 Lages

14 Braço do Norte

15 Tubarão

16 Laguna

17 Criciúma

18 Araranguá

19 Praia Grande

20 Campos Novos

21 Caçador

22 Treze Tílias

23 Joaçaba

24 Concórdia

25 Ponte Serrada

26 Chapecó

27 Pinhalzinho

28 Palmitos

29 São Miguel do Oeste

30 Palhoça

31 Canelinha


