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1 INTRODUÇÃO 

O relatório que a seguir se apresenta mostra os resultados da autoavaliação 

institucional do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

Este trabalho foi coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA e realizado 

pela Comissão Setorial de Avaliação – CSA do Centro de Ciências Tecnológicas 

contando com a participação da Direção Geral, das Direções Assistentes, de todos os 

departamentos do centro bem como dos setores administrativos de modo geral. 

O processo de autoavaliação do CCT está fundamentado nas dimensões 

preconizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, sendo formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, avaliação dos cursos e avaliação do desempenho 

dos estudantes. 

Este relatório apresenta um breve histórico do CCT, a metodologia adotada no 

processo de autoavaliação e a análise dos dados de desempenho institucional no período 

2008-2010. 

Como elemento norteador utilizou-se o documento elaborado pela Coordenadoria 

de Avaliação Institucional (COAI) e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a partir da 

NBR 10719/20091, que fixa as condições exigíveis para a elaboração e a apresentação 

de relatórios técnicos e/ou científicos, e demais normas da ABNT que se fazem 

necessárias consultar para aplicação dessa Norma, e do documento Sugestão de 

Roteiro do Relatório de Autoavaliação2, disponibilizado pelo INEP. 

Os resultados apresentados foram coletados considerando-se as 10 dimensões 

definidas pelo SINAES: 

1. Missão e Desenvolvimento Institucional. 

2. As políticas para a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas 

de operacionalização, incluindo os estímulos para a produção acadêmica, para as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

                                                           
1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719. Apresentação de relatórios técnico-
científicos. Rio de janeiro: ABNT, 2009. 9 p. 

2
 BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA 

(INEP). Roteiro de Auto Avaliação Institucional e das Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 
Educação Superior. Aprovado pela CONAES, na reunião do dia 17 de setembro de 2005. 
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3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere em sua contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

4. A comunicação com a sociedade. 

5. As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 

7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação. 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional. 

9. Políticas de atendimento ao estudante. 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

Como fundamento para a análise dos resultados utilizaram-se os dados dos 

formulários reunidos no Repósitório de Dados Institucionais – RDI,  na avaliação 

institucional realizada pelo corpo discente, a qual é realizada semestralmente, sendo 

possível aos docentes e à administração acompanharem os resultados individuais da 

avaliação em andamento e dos semestres anteriores. Durante o semestre, uma comissão 

analisa os resultados da avaliação que são encaminhados aos departamentos para 

tomada de ações, e também divulgados à comunidade acadêmica através da página 

eletrônica do CCT, consulta aos coordenadores de cursos de graduação, coordenadores 

de cursos de pós-graduação, diretores e servidores técnico administrativos através de 

informações fornecidas direta ou indiretamente, bem como de documentos do CCT. 

Tendo sido a primeira experiência de autoavaliação do CCT, entende-se que este 

instrumento deva ter um papel orientativo e reflexivo para permitir um  constante 

aprimoramento e melhoria dos processos de gestão devendo ser realizado continuamente 

por estar permanentemente sujeito a alterações.  
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2 UM BREVE HISTÓRICO DO CCT 

 

Centro de Ciências Tecnológicas 

O Centro de Ciências Tecnológicas foi criado sob a denominação de Faculdade de 

Engenharia de Joinville (FEJ), pelo governo do Estado de Santa Catarina, em 09 de 

outubro de 1956, através da Lei nº 1520/56, que instituiu um curso de Engenharia, a ser 

implantado no interior do Estado. Foi a primeira tentativa da interiorização do ensino 

superior, tradicionalmente restrito às capitais dos estados. Joinville por ser o maior pólo 

industrial do Estado de Santa Catarina, constitui-se um local ideal para a concretização 

desse sonho. O primeiro vestibular foi realizado em julho de 1965, com apenas 09 

candidatos, mas somente em 1° de agosto do mesmo ano foi que a Instituição iniciou 

suas atividades, com o curso de Engenharia de Operação modalidade Mecânica de 

Máquinas e Motores. 

Reconhecimento da Antiga Faculdade de Engenharia (FEJ) 

Depois de cumprir satisfatoriamente a sua missão pelo espaço de quatro anos, 

tendo formado seis turmas de engenheiros, a Faculdade logrou finalmente a aprovação 

definitiva do Exmo. Senhor Presidente da República, pelo Decreto Federal 68.510, de 15 

de abril de 1971, após as inspeções e pareceres das comissões que dela se ocuparam. 

Os Diretores que tiveram em suas mãos a responsabilidade da Escola: Engenheiro Harro 

Stamm, Engenheiro Adil Calomeno, Engenheiro Domingos Filomeno Neto e o diretor na 

época do reconhecimento Professor Mário de Moraes. 

A Faculdade de Engenharia (FEJ) funcionava na época em sede própria, na rua Otto 

Boehm, 48, no centro de Joinville, onde hoje funciona a Rádio Udesc FM e a Fundação 

Softville. Prédio adquirido pelo governo do Estado de Santa Catarina através do decreto 

GP 28-02-68/ 6.422 e foi avaliado em novembro de 1969 em CR$ 355.144,50, num 

terreno de 1.600 m2 de quatro blocos, um com três pavimentos e três outros terrenos. 

Onde abrigavam no pavimento térreo toda a administração, os laboratórios de física, de 

química e de eletrotécnica e salas para projeções; no segundo pavimento havia seis salas 

de aulas e biblioteca; o terceiro era utilizado em ampla sala de desenho. Um dos blocos 

térreos, designado B, abrigava o depósito, sala de impressão e sede do Diretório 
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Acadêmico, o terceiro C, tinha nele instalado a sala de geradores, oficina, sala de 

tecnologia e carpintaria, e finalmente o quarto, D, era ocupado pela cantina, cozinha e 

instalações anexas. A área construída era de um total de 1.284,74 m2. A FEJ possuía um 

convênio com a escola Técnica Tupy, mantida pela Fundição Tupy, para as aulas práticas 

de ensaios de materiais e máquinas elétricas. E com o SENAI, onde os alunos poderiam 

utilizar as instalações no setor de usinagem e montagem de elementos de máquinas. 

Campus Universitário Professor Avelino Marcante do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT) 

O campus universitário Professor Avelino Marcante, onde hoje se localiza o Centro 

de Ciências Tecnológicas teve a construção iniciada em 1977 e foi inaugurada em 8 de 

março de 1979 e possuía, na época, uma área total de 8.800 m2. O Governo do Estado 

de Santa Catarina através da Lei N° 8.092, de 1° de outubro 1990, transformou a 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – UDESC, 

desvinculando-a da Fundação Educacional de Santa Catarina – FESC, caracterizando-a 

como ente jurídico próprio, possibilitando-lhe o gozo do princípio constitucional da 

autonomia universitária. Com o reconhecimento da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), a então, Faculdade de Engenharia de Joinville passou a ser 

designada Centro de Ciências Tecnológicas. São mais de 2.960 alunos distribuídos em 

sete cursos de graduação: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 

Engenharia de Produção e Sistemas, Ciência da Computação, Tecnologia em Sistemas 

de Informação e Licenciatura em Física. E três cursos de mestrados gratuitos em: Ciência 

e Engenharia dos Materiais, Física e 

Engenharia Elétrica. 

O CCT tem uma história escrita pela dedicação 

de professores e funcionários, que, em parceria 

com empresas e instituições de Joinville e 

região, lutaram pela oferta de cursos que 

atendessem aos avanços exigidos pelo 

mercado de trabalho. Em 1972, foi criado o 

curso de Engenharia Eletrônica – 

Telecomunicações, transformado em Engenharia Elétrica em 1977. Engenharia Mecânica 

iniciou o primeiro semestre letivo de 1975 junto com o curso de Metalurgia, que formou a 
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última turma no segundo semestre de 1983, sendo extinto em seguida. A opção de 

Engenharia Civil passou a ser oferecida em 1979. Ao final da década de 80, foi criado o 

curso de Tecnologia em Processamento de Dados, atualmente extinto, que foi substituído 

desde o segundo semestre letivo de 1996 por bacharelado em Ciência da Computação. 

Licenciatura em Física foi implantada no segundo semestre de 1994. Os dois últimos 

cursos de graduação criados na UDESC-Joinville foram Engenharia de Produção e 

Sistemas e Tecnologia em Sistemas de Informação, oferecidos a partir de 2002. 

Atividades de Ensino 

O CCT disponibiliza atualmente à sociedade os seguintes cursos: 

Graduação: 

 Ciência da Computação 

 Engenharia Civil 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia de Produção e Sistemas 

 Licenciatura em Física 

 Licenciatura em Matemática 

 Licenciatura em Química 

 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Tecnologia em Sistemas de Informação (extinção) 

Pós-Graduação – Programas: 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

- Mestrado Acadêmico 

- Doutorado  

 Engenharia Elétrica: 

- Mestrado Acadêmico 

- Mestrado Profissional 

http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/ciencia_computacao/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_civil/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_eletrica/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_mecanica/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/eng_producao/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/fisica/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/matematica/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/quimica/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/tecnologia_sistemas/
http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/sistemas_informacao/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/pgcem
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_materiais/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/doutorado/eng_materiais/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_eletrica_academico
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_eletrica
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 Engenharia Mecânica: 

- Mestrado Acadêmico 

 Física 

Mestrado Acadêmico 

Atividades de Pesquisa e Extensão 

A produção acadêmica do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) não tem ficado 

restrita ao campus. A cada ano crescem as iniciativas, através de atividades de extensão, 

que levam conhecimento e integram a comunidade de Joinville à universidade. São 

projetos de extensão, como o Informática na Terceira Idade e Informática para Escolas 

Públicas, que ofereceram gratuitamente aulas para promover a inclusão digital de idosos 

e alunos carentes das redes pública municipal e estadual de Joinville. Outros exemplos de 

ações de cunho social são os projetos Universidade para Idosos e Entendendo Física 

para o Vestibular e projetos culturais. 

À medida que as iniciativas avançam no sentido de integrar a sociedade cada vez 

mais à universidade também cresce o envolvimento de professores e alunos na produção 

científica. Um esforço conjunto que tem como prioridade preparar, com a máxima 

excelência possível, o profissional do século XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_mecanica_academico
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/fisica
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3 DESENVOLVIMENTO 

A seguir apresenta-se no formato de quadros expositivos, conforme o modelo 

solicitado, o resultado da autoavaliação institucional realizado no Centro de Ciências 

Tecnológicas. Este trabalho é resultado de ampla consulta e reuniões com os diversos 

setores do centro, em especial com as direções assistentes e Direção Geral. 

Ressalta-se que a autoavaliação é uma oportunidade para o centro refletir sua 

própria realidade e, no processo de conhecer a si mesmo, tenha a possibilidade de 

manter ou implantar processos de melhoria em suas ações e replanejar o seu futuro, 

visando atender as demandas do contexto social no qual está inserido. 

Ao longo do processo percebe-se que a autoavaliação se faz indispensável, em 

relação à gestão institucional, à qualidade acadêmica  dos processos de ensino e aos 

demais pilares de atuação do centro, quais sejam, a pesquisa e a extensão.   

 

O Relatório Final de Autoavaliação do Centro de Ciências Tecnlógicas, ora 

apresentado, foi elaborado de acordo com as dimensões definidas pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e conforme as orientações contidas nos documentos Dimensões de Avaliação e 

Indicadores de Desempenho e Roteiro de Elaboração dos Relatórios de Autoavaliação 

elaborados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

Os dados e informações prestadas pelos agentes internos – discentes, docentes e 

servidores técnico-administrativos – e externos através da representação da sociedade 

civil possibilitaram ao centro conhecer melhor a sua realidade permitindo que, com base 

neste conhecimento, possa tomar decisões com maior probabilidade de acerto e com 

otimização no uso dos recursos provenientes da sociedade a fim de a ela retribuir na 

forma de atendimento e até superação das suas expectativas relacionadas à atuação do 

Centro de Ciências Tecnlógicas.  

 

          Apresenta-se a seguir os quadros de autoavaliação de acordo com 9 Dimensões do 

SINAES, uma vez que a Dimensão I - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) ficou a cargo da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
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Quadro 2 - DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais para o ensino  
 
 

Ampliar o quadro de docentes 

e de pessoal técnico 

especializado 

Foram realizados 
concursos para 
contratação de 
técnicos e docentes 

Não identificadas Não identificadas  

Promover cursos de 
capacitação para formação 
técnica e pedagógica 

Participação no 
Programa Projetar 

Não identificadas Não identificadas  

Apoiar a participação de 

pesquisadores em eventos 

técnicos e científicos 

nacionais e internacionais 

Participação nos 
editais PROEVEN e 
PRODIP e 
congressos como 
COBENGE e outros 

Não identificadas Não identificadas  

Realizar Semanas 

Acadêmicas, Ciclo de 

Palestras, mini-cursos, 

colóquios e eventos similares 

Realização de 
semanas 
acadêmicas para 
todos os cursos do 
CCT 

Escassez de 
recursos financeiros  
e humanos para 
viabilizar 
determinadas 
atividades  

Manutenção e 
integração das 
semanas 
acadêmicas; 
Parcerias 
universidade-
empresas 
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II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais para o ensino  

 

 Estimular o afastamento de 

professores para capacitação 

em centros de excelência  

Motivação aos 
departamentos para 
liberação de 
professores para 
capacitação 
visando o 
aperfeiçoamento 
profissional para a 
melhoria da 
qualidade dos 
cursos e incentivo à 
criação de 
programas de pós-
graduação; 
- Adoção e 

divulgação da 

RESOLUÇÃO Nº 

056/2010 – 

CONSUNI que 

dispõe sobre o 

afastamento de 

Professor para 

freqüentar Curso ou 

Programa de Pós-

Graduação “stricto 

sensu”. 

Não identificadas Não identificadas  
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II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas de ensino e sua articulação com 
o PDI  
 

Implementar práticas que 

estimulem o aperfeiçoamento 

do ensino/aprendizagem  

- Utilização de 
técnicas de ensino 
utilizando 
multimeios tais 
como quadro 
digital, multimídia, 
aulas práticas 
laboratoriais, 
softwares 
educacionais; 
- política de 
incentivo à adoção 
de EAD – Ensino à 
distância, visando o 
processo 
construtivo e 
contínuo do saber 

Não identificadas Não identificadas  

Avaliação das ações dos Cursos – 
disciplinas (autoavaliação docente e 
discente)  
 

Utilizar os indicadores da 

avaliação dos docentes como 

ferramenta para melhoria do 

processo de ensino 

Implementação 
sistêmica da 
Autoavaliação 
institucional pelo 
corpo discente 

Necessidade de 
adoção de um 
sistema único para 
a Universidade 

Está em estudo a 
implantação de um 
sistema único de 
avaliação 
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Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observa-
ções 

   Fragilidades Potencialidades  

Perfil do profissional a ser formado  
 

Adequar o perfil de acordo 

com o PPC dos cursos 

Implementar os 
PPC´s atualizados 
dos cursos 

Não identificadas Os PPC´s estão em 
fase de 
implementação 

 

Projeto Pedagógico para atendimento às 
diretrizes curriculares nacionais   
 

Atualizar os Projetos 

Pedagógicos de Cursos 

segundo as novas diretrizes 

curriculares  

Atualização dos 
PPC´s 

Não identificadas Os PPC´s estão em 
fase de 
implementação 

 

Consolidar os novos Projetos 

Pedagógicos de Cursos 

Consolidação dos 
novos projetos 
pedagógicos e 
implementação 
conforme previsto 
nos PPC´s 

Não identificadas Os PPC´s estão em 
fase de 
implementação 

 

Criar comissões para 

elaboração dos  PPC‟s de 

novos cursos, considerando 

as necessidades da 

sociedade 

Criação de 
comissões 
departamentais 
visando estudar e 
elaborar os PPC´s 
de novos cursos e 
reformulação dos 
antigos, mantendo-
os atualizados de 
acordo com as 
diretrizes do MEC, 
vocacionando-os 
para atender as 
demandas 
regiionais 

Não identificadas As comissões 
realizaram os 
trabalhos de 
elaboração dos 
PPC´s 
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II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Práticas pedagógicas: experiências 
produzidas e em desenvolvimento  

Desenvolver e participar de 

atividades que envolvam 

novas práticas pedagógicas 

- Participação no 
Programa Pró-
Docência 

Não identificadas Não identificadas  

Infraestrutura acadêmica de apoio ao 
ensino  

Melhorar a infraestrutura 

acadêmica de apoio ao 

ensino 

- Climatização das 
salas de aula; 
- Troca das antigas 
carteiras e cadeiras 
das salas de aula e 
laboratórios  por 
outras com design 
mais ergonômico; 
- substituição dos 
quadros negros a 
giz por quadros 
brancos com vidro 
com escrita a 
caneta; 
- melhoria dos 
laboratórios de 
ensino com 
aquisição de 
móveis e 
equipamentos; 
- aquisição de livros 
para a biblioteca.  

Não identificadas Não identificadas  
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II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Programas de melhoria e apoio ao 
ensino  

Estimular o desenvolvimento 

de projetos de ensino 

Desenvolvimento 
de 25 projetos 
Prapeg no período 
2008-2010 

Processo de 
compras atrasa ou 
impede a realização 
de alguns projetos 

Aumentar o número 
de projetos anuais 

 

Estimular a elaboração de 

material de ensino 

- Disponibilização 
de material de 
ensino na página 
eletrônica dos 
professores; 
- Participação no 
Programa Pró-
Docência; 
- Disponibilização 
de recursos 
multimídia para o 
desenvolvimento de 
novas técnicas de 
ensino 

Falta de 
conscientização  de 
parte da 
comunidade para a 
importância  da 
ação 

Estimular a 
participação dos 
docentes na 
elaboração de 
material didático 

 

Mecanismos de avaliação do ensino Aplicar semestralmente o 

Instrumento de Avaliação 

Eletrônico para auto 

avaliação institucional 

- Os instrumentos 
de avaliação 
institucional são 
aplicados 
semestralmente;  
- Divulgação dos 
resultados nos 
departamentos para 
os professores e 
alunos e na página 
eletrônica do centro 

Não identificadas Ampliar a 
divulgação dos 
resultados e utilizar 
o instrumento como 
apoio á decisão 
gerencial 
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II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Ocupação docente para as atividades de 
ensino 

Adotar a RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – CONSUNI que prevê 
para o Professor efetivo alocar 
carga horária mínima de 12 
(doze) horas semanais de aulas. 
 

- Elaboração 
semestral do PTI – 
Plano Individual de 
Trabalho; 
- Adoção da 
RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – 
CONSUNI 

Não identificadas Manter o uso da 
RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – 
CONSUNI 

 

Políticas de estágio  
 

Fortalecer a articulação da 

teoria com a prática, 

valorizando a pesquisa, a 

extensão e a realização de 

estágios 

- Participação no 
Programa PROME 
– Programa de 
Mobilidade 
Estudantil; 
- Manter a 
Coordenação de 
Estágios como 
elemento de 
fortalecimento da 
política de estágios 
do centro 

Não identificadas Manutenção da 
atual política de 
estágios 

 

Indicativos do nível de satisfação com o 
Curso:  
- por parte do aluno  
- por parte do mercado de trabalho  
- por parte da comunidade e dos 

cânones científicos 

Aplicar semestralmente o 

Instrumento de Avaliação 

Eletrônico para auto 

avaliação institucional 

Os instrumentos de 
avaliação 
institucional são 
aplicados 
semestralmente 

O instrumento só 
prevê a avaliação 
discente 

Ampliar o 
instrumento para 
permitir a 
avaliação:  

- por parte do 
mercado de 
trabalho  
- por parte da 
comunidade e dos 
cânones científicos  

 

II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Aprimoramento das condições físicas, 

materiais e de equipamentos necessárias 

ao atendimento das atividades de ensino 

de graduação  

 

 

Implementar um plano de 

manutenção preventiva e 

corretiva   

Plano de 
manutenção 
preventiva do 
ginásio de 
esportes; 
- manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
aparelhos de 
climatização; 
- manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
recursos de apoio 
didático; 
- manutenção 
preventiva e 
corretiva elétrica e 
de telefonia; 
- - manutenção 
predial. 

Não identificadas Não identificadas  

Implementar um programa de 

investimento para adequação 

e ampliação de ambientes de 

ensino  

- Uso do Projeto 
PRAPEG para 
melhoria dos 
ambientes de 
ensino; 
- Reservar parte do 
orçamento anual 
para a melhoria da 
infraestrutura de 
suporte ao ensino. 
 

Não identificadas Não identificadas  



20 

 

 

Quadro 2 - DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Aprimoramento das condições físicas, 

materiais e de equipamentos necessárias 

ao atendimento das atividades de ensino 

de graduação  

 

Manter estoques de materiais 
compatíveis com as 
necessidades das atividades 
de ensino 

- manutenção de 
estoques no 
Almoxarifado; 
- Estoques de 
materiais de 
expediente 

Não identificadas Não identificadas  

Aprimoramento das condições físicas, 

materiais e de equipamentos necessárias 

ao atendimento das atividades de ensino 

de graduação  

 

Estabelecer e sistematizar a 

aquisição de software e 

hardware necessários para as 

atividades de ensino  

- Atendimento 
dentro da previsão 
orçamentária anual 
das necessidades 
de software e 
hardware de acordo 
com a solicitação 
dos professores e 
departamentos, 
buscando melhorar 
a análise dos 
resultados teóricos 
via fundamentos 
computacionais e 
outras 
necessidades 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 2 - DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

II.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Aprimoramento das 

condições físicas, 

materiais e de 

equipamentos 

necessárias ao 

atendimento das 

atividades de ensino de 

graduação  

 

Ampliar e manter atualizado o acervo 

bibliográfico da biblioteca  

- Aquisição anual de 
livros, periódicos e e-
books conforme análise 
da Comissão 
Permanente de Seleção 
de Coleções do CCT 

Não identificadas Não identificadas  

Aprimoramento das 

condições físicas, 

materiais e de 

equipamentos 

necessárias ao 

atendimento das 

atividades de ensino de 

graduação  

 

 Oferecer os seguintes cursos ou outros 

conforme o resultado da avaliação das 

necessidades da sociedade:  

- Engenharia Mecatrônica;  

- Engenharia de Computação;  
- Engenharia Física ou Bach. em Física 
(Tecnológica);  
- Engenharia de Materiais;  
- Tecnologia em Gestão Ambiental; 
- Licenciatura em Química;  
- Sequenciais nas áreas de sistemas 
produtivos;  
- Engenharia em Segurança do Trabalho.  
-  Transformar o curso de Tecnologia em 
Sistemas de Informação em Bacharelado em 
Sistemas de Informação.  

- Criado o curso de 
Licenciatura em Química; 
- Implementado o curso 
de Licenciatura em 
Matemática. 

Não identificadas Não identificadas  
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II.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais para a pós-
graduação  
 

Estimular o afastamento de 

professores para capacitação 

continuada em centros de 

excelência 

- Elaboração do 
Plano bianual de 
capacitação, com 
revisão anual; 
- Estímulo à criação 
de novos cursos de 
Pós-Graduação 

Não identificadas Não identificadas  

Apoiar a participação de 

pesquisadores em eventos 

técnicos e científicos 

nacionais e internacionais 

- Participação nos 
editais PRODIP e 
PROEVEN 

Não identificadas Não identificadas  

Oferecer curso de Pós-
Graduação lato sensu 
conforme as necessidades da 
sociedade 

- Realização do 
curso de 
Computação 
Aplicada 

Não identificadas Não identificadas  
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II.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Expansão da pós-graduação 
Lato Sensu e Stricto Sensu  
 

 

 

Oferecer os seguintes cursos ou 
outros conforme o resultado da 
avaliação das necessidades da 
sociedade:  
- Doutorado em Engenharia 
Elétrica;  
- Doutorado em Engenharia de 
Materiais;  
- Doutorado em Física;  
- Nova área de concentração em 
Engenharia Biomédica no 
Mestrado Acadêmico em 
Engenharia Elétrica;  
- Mestrado em Engenharia 
Mecânica 

- Oferecidos: 

Programa de Pós-
Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais: 
Mestrado Acadêmico e 
 Doutorado  

Engenharia Elétrica: 
- Mestrado Acadêmico 
- Mestrado Profissional 

Engenharia Mecânica: 
- Mestrado Acadêmico 

Física 
Mestrado Acadêmico 

 

Não identificadas Não identificadas  

http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/pgcem
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/pgcem
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/pgcem
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_materiais/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_materiais/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/doutorado/eng_materiais/
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_eletrica_academico
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_eletrica
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/eng_mecanica_academico
http://www.joinville.udesc.br/portal/pos_pesquisa/pos_graduacao/mestrado/fisica
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II.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Programas de Incentivo e apoio 
institucional à pós-graduação  

Melhorar a infraestrutura 

física e de equipamentos 

- Participação no 
Pro-Equipamentos 

Não identificadas Não identificadas  

Práticas de integração da graduação e 
pós-graduação  

Nenhuma ação prevista --- Não identificadas Não identificadas  

Programas e/ou incentivo para a 
formação de pesquisadores e de 
profissionais para o magistério superior 

Fortalecer os grupos de 

pesquisa e estimular a 

criação de novos grupos 

- Criação do 
Mestrado em 
Ciências e 
Tecnologia 

Não identificadas Não identificadas  

Número de cursos de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu em andamento  

Manter e ampliar os cursos  

de pós-graduação 

- Oferecimento de 5 
mestrados em 
andamento; 
- Projeto de 2 novos 
mestrados 

Não identificadas Não identificadas  

Relevância e pertinência social dos  
cursos oferecidos em termos locais, 
regionais e nacionais  

- Oferecer oportunidade de 

educação continuadas aos 

discentes e egressos da 

UDESC e outras instituições 

- Oferecimento de 
cursos de Pós-
graduação lato 
sensu e strictu 
sensu 

Não identificadas Não identificadas  

Intercâmbios e parcerias institucionais 
voltadas aos cursos de pós-graduação 

- Realizar intercâmbios e 

parcerias institucionais 

- Realização de 
diversos 
intercâmbios com 
instituições 
nacionais e 
estrangeiras 

Não identificadas Não identificadas  
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II.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Conceitos obtidos na avaliação da 
CAPES  

- Obter bom conceito  nos 

Cursos de Pós-Graduação 

- Obtenção dos 
seguintes 
conceitos: 
1)Mestrado em Eng 
Elétrica 
(Profissionalizante:
4; Acadêmico: 3); 
2) Eng. de 
Materiais: 4; 
3) Física: 3 
 

Não identificadas Não identificadas  

Mecanismos de avaliação do ensino  - Estabelecer mecanismos de 

avaliação do ensino 

Avaliação 
permanente do 
processo de ensino 
nos colegiados de 
curso 

Não identificadas Não identificadas  

Mecanismos de revisão curricular dos 
cursos e programas  
 

 

Criar comissões para 

elaboração de projetos de 

novos cursos, considerando a 

avaliação de necessidades da 

sociedade 

Os colegiados 
elaboram projetos 
de novos cursos ou 
de atualização dos 
cursos em 
andamento; 
- Criada a 
Comissão para 
elaboração do 
projeto do curso de 
mestrado em 
Ciência e 
Tecnologia 

Não identificadas Não identificadas  
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II.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Indicadores de atuação profissional dos 

alunos egressos da pós-graduação 

- Nenhuma ação planejada - Nenhuma ação 
realizada 

Não identificadas Não identificadas  
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II.3 PESQUISA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais para a pesquisa  
 

Articular as atividades de 

pesquisa realizadas na pós-

graduação em conjunto com a 

graduação  

- Permissão para 
que alunos de 
iniciação científica 
dos últimos 
semestres dos 
cursos de 
graduação 
participem de 
disciplinas da Pós-
graduação; 
- Criação de 
vínculos dos alunos 
de Iniciação 
Científica com os 
projetos de 
Mestrado e 
Doutorado 

Não identificadas Não identificadas  

Estabelecer linhas de 

pesquisa entre graduação e 

pós-graduação, articuladas 

com os grupos de pesquisa 

- Obrigatoriedade 
dos alunos 
participantes dos 
projetos de 
pesquisa em 
participarem 
igualmente dos 
Grupos de 
Pesquisa 
associados 

Não identificadas Não identificadas  
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II.3 PESQUISA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais para a 
pesquisa  
 

Articular as linhas e grupos de 

pesquisa com programas de 

desenvolvimento estadual, nacional e 

internacional 

- Os grupos de 
pesquisa participam em 
editais nacionais e 
internacionais 

Não 
identificadas 

Não identificadas  

Criar Núcleos e Institutos de Pesquisa 

para oportunizar o desenvolvimento de 

projetos e a busca de recursos junto 

instituições, empresas e órgãos de 

fomento  

- Participação no 

Parque de Inovação 
Tecnológica de 
Joinville e Região 
(Inovaparq), o 
primeiro do País com 
gestão compartilhada 
de instituições de 
ensino superior 

Não 
identificadas 

Não identificadas  

Integrar o ensino de graduação com 

os projetos de pesquisa e articuladas 

com os grupos de pesquisa, através 

de:  

- Atividades complementares do curso  

- Trabalho de Conclusão de Curso  

- Iniciação científica  

- Empresa Jr. 

- Forte atuação do 
corpo discente em 
projetos de pesquisa 
através dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso 
e Iniciação Científica; 
- Alguma integração em 
atividades 
complementares e 
Empresa Jr. 
 

Não 
identificadas 

Não identificadas  
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II.3 PESQUISA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Relevância e Pertinência quanto aos 
objetivos institucionais e quanto ao 
desenvolvimento local e regional  

- Pautar ações da pesquisa 

no desenvolvimento local e 

regional  

- Os projetos de pesquisa 
tem procurado adotar esse 
alinhamento 

Não 
identificadas 

Não identificadas  

Programas institucionais e 
governamentais de incentivo à pesquisa  

Estabelecer parcerias 

nacionais e internacionais 

com o setor público, privado 

e não governamental para 

captação de recursos para 

viabilizar o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa 

Participação em projetos 
através de editais 

Não 
identificadas 

Não identificadas  

Viabilizar a implantação de 

Escritório de Projetos e 

Patentes e dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica 

Proposta para criar uma 
extensão do Núcleo de 
Inovação Tecnológica no 
CCT 

Não 
identificadas 

Não identificadas  

Projetos de pesquisa elaborados e em 
desenvolvimento  

Estimular a realização de 

projetos de Pesquisa 

Projetos de Pesquisa 
concluídos no biênio 2008-
2010: 
- PIBIC:99 projetos; 
- PROBIC: 66 projetos; 
Em andamento: 
PIBIC:48 projetos; 
- PROBIC: 30 projetos; 
PIVIC: 1 projeto 

Não 
identificadas 

Não identificadas  
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II.3 PESQUISA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Articulação dos grupos de pesquisa  Realizar projetos em 

parceria 

- Realização de diversos 
projetos em parceria com 
grupos afins, tais como 
grupos do Depto de 
Elétrica com Depto de 
Computação, Mecânica 
com Física e outros 

Não identificadas Não identificadas  

Número de publicações  Nenhuma ação prevista - Realização de diversas 
publicações em 
seminários e congressos 
científicos 

Não identificadas Não identificadas  

Produções técnicas, artísticas, culturais e 
científicas e respectiva divulgação 

Promover eventos 

científicos tecnológicos 

para a divulgação da 

produção científica 

- Realização dos 
Seminários de Iniciação 
Científica; 
- Participação no 
Congresso de Iniciação 
Científica e Pós-
Graduação 

Não identificadas Não identificadas  

Intercâmbio e parcerias com outras IES 
regionais, nacionais e internacionais na 
produção científica  

Realizar intercâmbios 

com outras IES 

- Realização de projetos 
com instituições 
estrangeiras (Espanha, 
Inglaterra e Portugal) e 
nacionais (UFSC, USP, 
UNIVILLE, PUC-PR, ITA, 
CTA e outras) 

Não identificadas Não identificadas  
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II.3 PESQUISA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Investimento institucional em pesquisa  Viabilizar a utilização de 

mecanismos de gestão e 

execução de projetos a fim de 

facilitar a captação e 

utilização dos recursos 

financeiros, pessoal e de 

infra-estrutura 

Participação em 
editais FINEP, PAP 
e outros 

Não identificadas Não identificadas  

Mecanismos de avaliação das atividades 
de pesquisa  

Criar banco de dados para 

facilitar o armazenamento e o 

acesso às informações dos 

projetos de pesquisa 

Criação de sistema 
de gestão para 
pesquisa 

Não identificadas Não identificadas  

Ocupação docente para as atividades de 
pesquisa  

Adotar a RESOLUÇÃO Nº 

029/2009 – CONSUNI 

Adoção da 
RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – 
CONSUNI 

Não identificadas Não identificadas  

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas institucionais de extensão e de 

intervenção social  

  

  

  

Estabelecer parcerias 

nacionais e internacionais 

com o setor público, privado e 

não governamental para 

captação de recursos para 

viabilizar o desenvolvimento 

de projetos de extensão 

A Direção de 

Extensão não 

realizou parcerias 

para captação de 

recursos. 

Os projetos de 

extensão foram 

financiados com 

verbas da UDESC 

Alguns projetos de 

extensão captaram 

recursos, com 

empresas da região 

e em editais 

públicos. 

  

Falta de estrutura 

para incentivar a 

utilização de 

recursos externos 

na extensão. 

Falta de parcerias 

para captar 

recursos externos. 

Existência de vários 

editais e presença 

de empresas que 

apoiam projetos de 

inclusão social e 

desenvolvimento 

econômico. 

 

Viabilizar a utilização de 

mecanismos de gestão e 

execução de projetos a fim de 

facilitar a captação e 

utilização dos recursos 

financeiros, pessoal e de 

infra-estrutura 

A UDESC não 

disponibilizou os 

meios. 

 Não identificadas 

Não identificadas  
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas de extensão e sua articulação 

com o PDI  

  

  

Incentivar a criação de fóruns, 

congressos, seminários, 

conferências e similares, de 

caráter local, regional, 

nacional e internacional 

 - A UDESC 
realizou 
anualmente 
Encontro de 
Extensão interno a 
fim de troca de 
experiências e 
discussão entre a 
comunidade 
acadêmica.  
 - CCT incentiva 
participação e 
Seminários: ano 
passado UDESC 
sediou o Encontro 
de Extensão 
Universitária da 
Região Sul, e teve 
participação do 
CCT 
- A UDESC possui 
Resolução para 
participação de 
docentes e 
discentes em 
Congressos. 

 

 Falta de interesse 

por parte dos 

professores. 

Dificuldade de 

pagamento de 

inscrição e 

hospedagem para 

acadêmicos devido 

ao processo de 

dispensa de 

licitação e as 

diversas instâncias 

que precisam 

aprovar. 

Não identificadas  
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Programas de incentivo e apoio 

institucional às atividades de extensão  

  

  

Realizar palestras de 

sensibilização para os 

docentes, discentes e 

técnicos administrativos 

acerca da extensão 

A DEXT realizou 

ano passado (2010) 

palestra a fim de 

incentivar a criação 

de núcleos de 

extensão. 

Em 2009 e 2010 

foram realizadas 

palestras através 

do Encontro de 

Extensão para 

sensibilizar 

docentes e 

técnicos. 

Falta interesse dos 

docentes, discentes 

e técnicos nas 

palestras. 

Não identificadas  

Estimular e incentivar a 

criação de grupos de 

extensão em consonância 

com as linhas de extensão 

aprovadas no Centro 

 

A DEXT realizou 

ano passado (2010) 

palestra a fim de 

incentivar a criação 

de núcleos de 

extensão. 

 

Não identificadas Não identificadas 
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Participação acadêmica nas atividades de 

extensão e intervenção social: impacto na 

formação do aluno  

  

  

Incentivar a realização das 

semanas acadêmicas 

A Direção do CCT 

disponibiliza 

R$50.000,00 para a 

realização das 

Semanas 

Acadêmicas. 

Em 2010 a DEXT 

incentivou a 

realização das 

Semanas 

Acadêmicas em 

conjunto a fim de 

otimizar recursos. 

 Não identificadas 

As empresas da 

região auxiliam na 

participação da 

Semana, com 

oferecimentos de 

recurso financeiro e 

palestrantes, 

ministrantes de 

cursos. 

 

Estimular e incentivar o 

desenvolvimento de projetos 

de extensão junto aos 

docentes, técnicos 

administrativos e discentes 

por meio da Empresa Júnior e 

outras entidades acadêmicas 

As Empresas Junior 

do CCT realizaram 

projetos de 

extensão apoiados 

pelos editais da 

UDESC. 

Não identificadas Não identificadas 
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Participação acadêmica nas atividades de 

extensão e intervenção social: impacto na 

formação do aluno  

 

Manter e consolidar o 

desenvolvimento de projetos 

tais como Aerodesign e 

Minibaja 

Estes projetos não 

são de extensão. 

Eles foram 

classificados como 

de ensino. 

Não identificadas Não identificadas 

 

Estimular e incentivar as 

atividades de extensão 

desenvolvidas pelo Programa 

de Educação Tutorial (PET) 

O PET da 

Engenharia Elétrica 

realizou projetos de 

extensão apoiados 

pelos editais da 

UDESC. 

Não identificadas Não identificadas 

 

Áreas de atuação das atividades de 

extensão e sua relevância em termos local 

e regional  

  

  

Oferecer à comunidade em 

geral projetos e serviços 

ligados às linhas de extensão 

ou pesquisa ou relacionadas 

às áreas de ensino do centro 

O CCT fez vários 
Projetos de 
Extensão como: 
 
Ver quadro a 
seguir: 
 
 

Não identificadas Não identificadas 
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Projetos de Extensão 

 
Educação: 
1- Programa de educação Continuada 
2- Programa: Mundo Físico 2009 
3- Programa: UDESC Escola 
4- Curso: Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS, uma proposta inovadora 
5- Coordenação da Olimpíada Brasileira de Física no Estado de Santa Catarina 
6- Astronomia como Base da Educação para a Ciência 
7- Colóquios de Física 2009 
8- Desmistificando a Física: Uma experiência com alunos da 3ª série do Ensino Fundamental 
Informática Básica Gratuita para Jovens e Adultos 
 
Área ambiental: 
1- Diagnósticos e ações de incentivo ao uso da bicicleta por trabalhadores e estudantes em Joinville 

2- Implantação de um Programa de Uso Racional da Água no Campus do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC - Parte 4 

3- Coleta Seletiva 

 
Qualidade de vida da população: 
1 - Programa: Integrado de Atendimento a Jovens e Adolescentes, Esporte, Saúde e Lazer no CCT/Joinville 

2- Voo Livre II – Universidade para Terceira Idade 
O CCT fez vários Projetos de Pesquisa que tem uma interação direta com a indústria regional ou que terão um impacto futuro na comunidade 
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Mecanismos de avaliação das atividades 

de extensão universitária  

  

  

Estabelecer critérios 

qualitativos e quantitativos 

para avaliação dos projetos e 

relatórios de extensão 

A Comissão de 

Extensão do CCT 

elaborou em 2008 a 

planilha de 

avaliação dos 

projetos e 

programas de 

extensão. 

Esta planilha de 

avaliação foi 

adotada pelo Pró- 

Reitoria de 

Extensão no ano de 

2009 para avaliar 

os 

projetos/programas 

de 2010. 

Não identificadas Não identificadas 
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II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Projetos de extensão elaborados e em 

desenvolvimento  

  

  

 Oferecer projetos de 

extensão para a comunidade 

Projetos passados:  
 
Atualmente estão 
em execução os 
projetos de 
extensão 
apresentados no 
quadro a seguir: 
 
 

 

Não identificadas Não identificadas 

 

 

Projetos de Extensão em andamento 

Área Temática Principal: Tecnologia e Produção 
 
 
Programa: Programa de Extensão em Engenharia de Produção 
Coordenadora: José de Oliveira da Silva 
 
Programa: Programa de Extensão Inovação: Gestão da Variedade 
Coordenadora: Silene Seibel 
 
Programa: Programa de Extensão: "Socialização em software e hardware livre na comunidade - 2011 
Coordenadora: Gilmário Barbosa dos Santos 
 
Programa: Programa de Extensão Maratona de Programação 2011 - UDESC 
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Coordenador: Claudio César de Sá 
 
Programa: Divulgação da Física 2011 Coordenadora: Felipe Arretche 
 
Projetos de Extensão em andamento 
 
 
Projeto: i9 - Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica 
Coordenadora: André Bittencourt Leal 
 
 
Projeto: Quinto Workshop em Estratégias de Modela mento Numérico de Materiais e Otimização 
Coordenadora: Pablo Andrés Muñoz Rojas 
 
Projeto: Melhoria do ambiente de trabalho em empresas da região de Joinville 
Coordenadora: Fernando Humel Lafratta 
 
Projeto: Reavaliação da Etiquetagem de Edificações Públicas na UDESC e em Joinville atendendo às Novas Regulamentações do RTQ-
C/Eletrobrás -Procel 
Coordenadora: Fabiano Ferreira Andrade 
 
 
Área Temática Principal: Meio ambiente 
 
Projeto: Implantação de um programa de uso racional da água no Campus do CCT da UDESC - Parte 6 
Coordenadora: Doalcey Antunes Ramos 
 
Projeto: A Responsabilidade Social e a Coleta Seletiva 
Coordenadora: Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina 
 
Área Temática Principal: Educação 
 
Projeto: Colóquios de Física 2011 
Coordenadora: Cíntia Aguiar 
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Projeto: Projeto de Extensão: Futuro Universitário 
Coordenadora: Valdésio Benevenutti 
 
Projeto: Coordenação da Olimpíada Brasileira de Física 2011 no Estado de SC 
Coordenadora: Vitor Hugo Garcia 
 
 
Projetos de Extensão em andamento 
 
Projeto: Laboratório de Demonstrações e Ensino de Física (LABDEF) 
Coordenadora: Ivani Terezinha Lawal 
 
Projeto: Matemática na educação infantil 
Coordenadora: Tatiana Comiotto Menestrina 
 
Programa: Incluir com Ciência 
Coordenador: André Bittencourt Leal 
 
Programa: Programa Mundo Físico 2011 
Coordenadora: Edio Cunha da Costa 
 
 
Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça 
 
Projeto: GEPES - Grupo de Estudos de Políticas Educacionais e Sociais 
Coordenadora: Julio Miranda Pureza 
 
Projeto: Vôo Livre - Universidade para a Terceira Idade 
Coordenadora: Rosângela Maria Queiroz e Silva 
 
Área Temática Principal: Cultura 
 
 
Projeto: Apresentação do Coral UDESC Joinville II 
Coordenadora: Dieter Neermann 



42 

 

 
Projeto: Projeto de Extensão “Som de Joinville" 
Coordenadora: Ana Maria Flores  
 
 
Projetos de Extensão em andamento 
 
Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça 
 
 
 
Projeto: Informática Básica e Gratuita para adultos 
Coordenadora: Adelaide Maria Bogo Schmitt 
 
Área Temática Principal: Saúde 
 
Programa: Programa Integrado de Atendimento a Jovens e Adolescentes, Esportes, Saúde e Laser no CCT/Joinville 
Coordenadora: Paulo César Pandolfo 
 
 

 

II.3 EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Ocupação docente para as atividades de 

extensão  

  

Adotar a RESOLUÇÃO Nº 

029/2009 – CONSUNI 

 A UDESC aprovou 

a Resolução do 

CONSUNI 

029/2009 em 

09/07/2009. 

Não identificadas Não identificadas 
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Critérios a serem observados na Dimensão II  0 1-2 3-4 5 

1. Formulação clara da política de ensino, da pesquisa, da extensão e da pós-graduação     x 

2. Articulação da política de ensino, da pesquisa, da extensão e da pós-graduação com o PDI    x  

3. Ocorrência de reformulações curriculares dos cursos de graduação em atendimento às Diretrizes 
Curriculares Nacionais  

   x 

4. Existência de revisões curriculares nos cursos de pós-graduação    x 

5. Existência de programas de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão e a pós-graduação     x 

6. Melhoria na infra-estrutura de apoio ao ensino de graduação e de pós-graduação     x 

7. Existência de mecanismos de avaliação do ensino de graduação e de pós-graduação    x  

8. Equilíbrio na distribuição da carga horária docente para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administração  

   x 

9. Satisfação dos alunos em relação aos cursos de graduação e de pós-graduação    x  

10. Excelência na produção científica e existência de meios de divulgação    x  

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão II :Avaliação do Ensino e infraestrutura pelo corpo discente; 

atualização dos projetos pedagógicos dos cursos; Programas de melhoria e apoio ao ensino; oferta de novos cursos conforme 

necessidades da sociedade;  expansão dos cursos de pós-graduação; intercâmbios na área da pesquisa com outras instituições; projetos 

de extensão para as comunidades interna e externa 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão II: adoção de um sistema único de avaliação institucional para as comunidades 

interna e externa; melhoria no processo de aquisição para insumos dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 

Recomendações da CSA: Necessidade de implantar o sistema de avaliação institucional único; melhorar apoio aos projetos de ensino, 
pesquisa e extensão no que concerne à aquisição de insumos. 
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3.2 DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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Quadro 3 - DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

 
Impacto social das 
ações universitárias 
para o 
desenvolvimento local, 
regional e nacional  
 
 

 
Desenvolver projetos de 

ensino, pesquisa e de 

extensão voltados ao 

desenvolvimento social, 

qualidade de vida da 

população, educação 

ambiental e preservação 

da memória e do 

patrimônio cultural da 

região;  

  

O CCT fez vários Projetos de Extensão 
relacionados à responsabilidade social, 
dentre os quais destacam-se os 
relacionados no quadro a seguir: 
  

Devido ao perfil do 
Centro voltado 
para tecnologia e 
educação, o CCT 
possui poucos 
projetos na área 
da saúde e cultura. 

Não identificadas  

 

Projetos de Extensão – Responsabilidade Social 

 
Educação: 
1- Programa de educação Continuada 

2- Programa: Mundo Físico 2009 

3- Programa: UDESC Escola 

4- Curso: Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS, uma proposta inovadora 
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Projetos de Extensão – Responsabilidade Social 

 

Projetos de Extensão – Responsabilidade Social 

 

5- Coordenação da Olimpíada Brasileira de Física no Estado de Santa Catarina 

6- Astronomia como Base da Educação para a Ciência 
7- Colóquios de Física 2009 
8- Desmistificando a Física: Uma experiência com alunos da 3ª série do Ensino Fundamental 
Informática Básica Gratuita para Jovens e Adultos 
 
Área ambiental: 
1- Diagnósticos e ações de incentivo ao uso da bicicleta por trabalhadores e estudantes em Joinville 

2- Implantação de um Programa de Uso Racional da Água no Campus do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC - Parte 4 

3- Coleta Seletiva 

 
Qualidade de vida da população: 
1 - Programa: Integrado de Atendimento a Jovens e Adolescentes, Esporte, Saúde e Lazer no CCT/Joinville 

2- Vôo Livre II – Universidade para Terceira Idade 
O CCT fez vários Projetos de Pesquisa que tem uma interação direta com a indústria regional ou que terão um impacto futuro na comunidade 

 

Cultura: 

1- Apresentação do Coral UDESC Joinville 
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2- Cadastramento Musical para o Programa „Som de Joinville‟  

 

O CCT realizou vários projetos de pesquisa como: 

Projetos de Extensão – Responsabilidade Social 

 

Área: Ciências dos Materiais Polímeros: materiais desenvolvidos para aplicações aeronáuticas e aeroespaciais 

1- Nanocompósitos de matrizes poliméricas.  

2-Nova Geração de compósitos multifuncionais com nanotubos de carbono para aplicações espaciais – parte 2: “Up-scaling” e 

desenvolvimento de produtos.  

 

Aérea: Engenharia Civil Transporte: Otimização do uso de Bicicletas 

1- Transporte por Bicicleta em Cidades Catarinenses: Metodologia para Levantamento da Realidade e Recomendações para Incremento da 

sua Participação na Mobilidade Urbana. 

 

Área: Engenharia Elétrica: processos aplicados à economia de energia, controle de qualidade de laticínios e controle de diabetes 

1- Desenvolvimento de modelos para descrição e previsão de demanda de consumidores industriais de energia elétrica. 

2- Sistema Eletrônica para a Investigação da Qualidade do Leite Bovino (SIQ-Leite)  

3- Processamento digital de sinais biomédicos de glicemia para determinar parâmetros de interesse ao controle de diabetes tipo 1.  
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Área: Ciências dos Materiais - Metais: desenvolvimento de matérias para aplicações automotivas 

1- Comparação de ferro fundido  ADI com materiais tradicionalmente utilizados para fabricação de eixos comando de válvulas do ponto de 

vista tribológico e mecânico. 

Projetos de Extensão – Responsabilidade Social 

Área: Ciências dos Materiais – Cerâmicas: reciclagem de resíduos da indústria e materiais biocompatíveis para aplicações 

biomédicas 

1- Desenvolvimento de metodologia para a obtenção de pigmentos zirconita-ferro com base em sub-produto industrial. 

2- Desenvolvimento de um método de dosagem de argamassa com adição de pó de exaustão.  

3- Síntese e caracterização de pós nanoestruturados de hidroxiapatia e nonocompósitos hidroxiapatia/SiO2n para aplicações biomédicas  

Área: Computação 

1- SAFE: Protocolo de Descoberta de Serviços para Redes Sem Fio Aplicados em Cenários de Desastres Naturais  

Área: Pesquisa em Matemática para futura aplicação em ensino 

1- A integração de ambientes tecnológicos no ensino da matemática numa perspectiva instrumental.  

Área: Engenharia de Produção 

2- Modelo de otimização de processo pela simulação em indústria. 
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Quadro 3 - DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Impacto social das 
ações universitárias 
para o 
desenvolvimento local, 
regional e nacional  
 

Elaborar o Balanço Social 
do CCT-UDESC; 

Não foi feito Balanço Social do CCT. Não priorizar o 
balanço social 

Realizar o balanço 
social 

 

 Implementar ações de 
apoio aos alunos e 
servidores portadores de 
necessidades especiais; 

A reitoria criou o COMINC – Comitê de 
Articulação das Ações de Inclusão da 
UDESC para elabora a política de 
inclusão da UDESC. 
O Professor Miguel e o Eng Ewerton 
participam do Comitê que está 
desenvolvendo projetos de 
acessibilidade. 

O CCT oferece 
pouca 
acessibilidade aos 
deficientes. 

Não identificadas  

Relações 
estabelecidas com os 
setores público e 
produtivo, com o 
mercado de trabalho e 
com instituições 
sociais, culturais e 
educativas  
 

Estabelecer convênios 

entre o CCT e a UDESC 

junto às instituições 

públicas e privadas para 

oferta de cursos e 

serviços voltados para o 

desenvolvimento regional  

 

O CCT desenvolveu Projetos de 
Educação continuada e de saúde do 
trabalhador em parceria com Secretaria 
de Educação do Estado de SC e 
Secretaria de saúde do município de 
Joinville, oferecendo cursos voltados 
para Professores da Educação 
fundamental e nível médio. Desenvolveu 
atividades em parceria com a CEREST 
e realizou atividades como: 

 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 3 - DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Relações 
estabelecidas com os 
setores público e 
produtivo, com o 
mercado de trabalho e 
com instituições 
sociais, culturais e 
educativas  
 

Estabelecer convênios 

entre o CCT e a UDESC 

junto às instituições 

públicas e privadas para 

oferta de cursos e 

serviços voltados para o 

desenvolvimento regional  

 

Avaliação dos ambientes de trabalho 
para o levantamento de riscos à saúde 
do trabalhador; 

Levantamento de medidas de corretivas 
para a melhoria dos ambientes de 
trabalho; 

Construção de uma base de dados para 

monitoramento e controle dos ambientes 

de risco à saúde. 

Não identificadas Não identificadas  

Políticas de acesso à 
universidade – ações 
afirmativas  
 
Políticas de 
permanência na 
universidade  
 

Conceder bolsas de 
estudos para os alunos 
portadores de 
necessidades especiais e 
alunos com dificuldades 
econômicas 

A Udesc- CCT ofereceu bolsa de apoio 
discente para os alunos com 
dificuldades econômicas. 
 
A UDESC – Pró-Reitoria de Extensão 
está tramitando a política para alunos 
portadores de necessidades especiais. 
 
A UDESC está tramitado resolução para 
conceder bolsa de auxílio a 
permanência na UDESC 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 3 - DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Ações sociais 
direcionadas ao corpo 
docente, discente e 
pessoal técnico – 
universitário, inclusive 
aos portadores de 
necessidades 
especiais 

Desenvolver ações 
sociais direcionadas ao 
corpo docente, discente e 
pessoal técnico – 
universitário, inclusive aos 
portadores de 
necessidades especiais 

O CCT desenvolveu atividades 
através do Grupo Conviver que 
realizou a Semana UDESC de bem 
com a vida, arrecadação de 
agasalhos para doação, palestras 
sobre saúde e qualidade de vida. 
 
O CCT ofereceu aos servidores, 
professores e acadêmicos teste da 
glicose e aferição de pressão com 
parceria da Secretaria de Saúde. 

Não identificadas Não identificadas  

Ações sociais 
direcionadas à 
inclusão social e 
assistência a setores 
ou grupos sociais 
menos favorecidos  
 

Incentivar práticas de 
voluntariado junto aos 
alunos e servidores; 

Normas da UDESC consideram as 
atividades de bolsistas voluntários 
como atividades complementares 
estimulando o trabalho voluntário. 
 
O CCT desenvolveu o Natal 
Esperança no ano de 2007 e 2008, 
que incentivou professores, técnicos 
e acadêmicos a se tornar padrinho 
de uma criança de comunidade 
carente para entrega de presentes 
de natal e atividade de recreação no 
CCT. 

 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 3 - DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Ações sociais 
direcionadas à 
inclusão social e 
assistência a setores 
ou grupos sociais 
menos favorecidos  
 

Incentivar práticas de 
voluntariado junto aos 
alunos e servidores; 

O Setor de Orientação ao Estudante fez 
campanhas de arrecadação de agasalho 
para doação. 
 
A gincana dos calouros promovida pelo 
Diretório Acadêmico fez campanhas de 
arrecadação de alimentos para doação a 
comunidades carentes. 
 
A gincana dos calouros promovida pelo 
Diretório Acadêmico fez campanhas de 
doação de sangue. 

Não identificadas Não identificadas  

Atividades 
universitárias de 
integração com a 
sociedade (educação, 
saúde, lazer, cultura, 
planejamento urbano, 
desenvolvimento 
social, meio ambiente, 
desenvolvimento 
econômico, entre 
outros)  
 

Estabelecer atividades 

curriculares que 

promovam a experiência 

em ações relacionadas a 

intervenções de interesse 

social.  

 

O CCT desenvolve atividades mais 
relacionadas com empresas e órgãos, 
via projetos de pesquisa, ensino e 
extensão, de devido ao seu perfil 
tecnológico. 
 

Devido ao CCT ser 
um Centro de 
Ciências 
Tecnológicas, 
existe dificuldade 
de promover 
saúde, lazer, 
cultura para a 
Sociedade 

Não identificadas  
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Critérios a serem observados na Dimensão III  0 1-2 3-4 5 
1. Relevância das ações universitárias para o desenvolvimento local, regional e nacional.    X  

2. Estabelecimento de relações com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e 
com instituições sociais, culturais e educativas.  

  X  

3. Democratização do acesso à universidade    X  

4. Desenvolvimento de políticas de permanência na universidade    X  

5. Existência de ações sociais direcionadas corpo docente, corpo discente e pessoal técnico-
universitário inclusive aos portadores de necessidades especiais  

  X  

6. Existência de políticas/práticas de inclusão social   X   

7. Integração da universidade com a sociedade    X  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão III  

Estímulo e participação da comunidade universitária na prática do voluntariado. 

Realização de projetos de ensino, pesquisa voltados ao desenvolvimento social, qualidade de vida da população. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão III  

O CCT possui oferece pouca acessibilidade aos deficientes. 
A Udesc não oferece bolsa aos alunos portadores de necessidades especiais. 
O CCT não realiza Balanço Social.  
O CCT realiza poucos convênios junto às instituições públicas e privadas para oferta de cursos e serviços voltados para o desenvolvimento 
regional.  

Recomendações da CSA  
Realizar projeto de análise e adequação da estrutura física do CCT viabilizando a acessibilidade. 
Executar projeto viabilizando a acessibilidade. 
Fazer estudo das necessidades, estruturas e informações necessárias para executar o Balanço Social do CCT. 
Solicitar a Reitoria análise para implantar bolsas aos alunos portadores de necessidade especiais. 
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3.3 DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A 

SOCIEDADE 
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Quadro 4 - DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação interna 
e externa  

 
 
 
 
 
 

Implementar sistemas de 

comunicação e de 

informação alinhado à 

identidade institucional 

O CCT adota os sistemas de 
comunicação e de informação 
conforme orientado pela administração 
central 

Não identificadas Não identificadas  

Compatibilizar as TIs 
utilizadas nos 
departamentos e demais 
setores 

Adoção do sistema acadêmico Não identificadas Não identificadas  

Implementar um modelo 

de sistema de 

informação (SIN), 

viabilizando a 

comunicação entre os 

departamentos e os 

setores do CCT 

Adoção do sistema acadêmico Não identificadas Não identificadas  

Desenvolver plano de 

marketing para fortalecer 

a imagem institucional, 

bem como para divulgar 

as ações do CCT junto à 

Sociedade 

Está em evolução na reitoria Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 4 - DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação interna 
e externa  

 

Sistematizar informações 

em meios digitais 

(intranet/internet, outras 

mídias), meios 

impressos e em Rádio e 

TV, e estabelecer 

mecanismos e critérios 

para de atualização das 

informações  

 

Via rádio UDESC em Joinville. 
 
Criação do twiter, orkut e facebook. 
 
Produção do jornal UDESC na rádio 
 
Programa UDESC em foco. 
 
Programa bate-papo com a Ciência. 
Minuto da Ciência 

Link para ouvir a 
rádio on line 

Alcance com o 
público jovem. 
Destaque da 
rádio no site da 
UDESC. 

 

Criar mecanismos que 
venha assegurar a 
divulgação de 
informações do CCT 
junto ao Rádio e TV 

Criada a assessoria de imprensa. 
Release aos veículos de 
comunicação. 

Não identificadas Não identificadas  

Divulgar junto às 
organizações os 
resultados das ações 
geradas pelo CCT 
(Estágios 
Supervisionados, 
dissertações, projetos de 
ensino, pesquisa e 
extensão, dentre outros) 

Feito via rádio, site e assessoria de 
imprensa. 
 

 Editar uma 
revista a cada 
semestre. 
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Quadro 4 - DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação interna 
e externa  

 

• Implementar o serviço 

de Ouvidoria para 

ampliar o canal de 

comunicação com os 

segmentos envolvidos  

 

Não há ouvidoria. Não identificadas Não identificadas  

Desenvolver e divulgar 

guias/manuais de 

orientação para 

professores, Técnico-

Administrativos 

Acadêmicos que 

contenham dados do 

projeto Pedagógico, PDI 

e PPI do Centro  

 

 Não identificadas Não identificadas  

Qualidade da 
comunicação interna 
e externa: meios e 
canais  

Atualizar equipamentos 
da Rádio Udesc 

Os equipamentos da Rádio Udesc 
Joinville foram atualizados 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 4 - DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Recursos humanos, 
materiais e 
financeiros para a 
comunicação interna 
e externa.  

 

Dotar o CCT dos 
recursos humanos 
necessários 

O CCT conta hoje com recursos 
humanos adequados para a 
comunicação interna e externa 

Não identificadas Não identificadas  

Imagem pública da 
Instituição  

 

Adotar os meios e 
princípios da 
Universidade 

A imagem pública da instituição é 
administrada pela Reitoria 

Não identificadas Não identificadas  

Documentos Legais 
e/ou Normas 
Regimentais  

 

Cumprir com o 
ordenamento legal da 
instituição 

O CCT adota o os critérios gerais da 
Universidade 

Não identificadas Não identificadas  
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Critérios a serem observados na Dimensão IV  0 1-2 3-4 5 
1. Comunicação interna e externa de qualidade    X  

2. Distribuição adequada de recursos humanos, materiais e financeiros para a comunicação interna 
e externa  

 X   

3. Existência de boa imagem pública da Instituição   X  

4. Existência de divulgação aos alunos e a comunidade externa de Documentos Legais e/ou Normas 
Regimentais Reguladoras  

  X  

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IV  

A UDESC é bem conhecida nos que se interessam pelos seus cursos.  

O CCT está representado nos seguintes conselhos e comissões: 

Conselho Municipal de Pessoa Portadora de Deficiência – COMDE 

Colegiado de Inspetores da Inspetoria Joinville do CREA – SC 

Conselho da Área de Proteção Ambiental da Serra Dona Francisca  - APA 

Fórum Permanente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher CMDM 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN 

Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA 

Comissão Municipal de Defesa Civil no Grupo de Emergência 

Comissão Técnica Estadual para Inovação Catarinense 

Conselho da Cidade 

Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR 

Instituto Joinville 
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Softville 

FITEJ 

Conselho Técnico Científico do Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinvile – CTC MASJ 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IV  

A UDESC não é bem conhecida pelo público em geral, diferente da UNIVILLE  e SOCIESC. A UFSC está em evidência por causa da 

discussão em torno do terreno. 

Recomendações da CSA  

Pesquisar a audiência da rádio UDESC de Joinville e o interesse dos ouvintes. 
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3.4 DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 
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Quadro 5 - DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Política de planos de 
cargos e salários 

Contribuir para a 
atualização e o 
aprimoramento contínuo 
do plano de carreira do 
servidor, alinhando-o 
com as políticas de 
gestão de pessoas; 
 

Participação dos 
servidores na formulação 
da política salarial 

- Mudança no estatuto referente ao 
plano de cargos e salários; 
- Em andamento o Processo de 
reformulação do plano de Dedicação 
integral para professores 
contratados; 
 - aumento do percentual da 
dedicação integral para 12% a partir 
de 2011 

 Depende da 
aprovação da 
assembleia e 
conselho - 
CONSUNI 

-Atrativo para os 
professores 
novos na 
UDESC que 
pode solicitar a 
DI 
- Os técnicos 
administrativos 
ascendem na 
tabela na tabela 
de licença 
premio. 

 

Programas de 
qualificação do corpo 
docente e técnico 
universitário  
 

Regime de Tempo 
Integral como estratégia 
para ampliação da 
capacidade de produção 
de pesquisa, extensão, 
gestão e projetos 
específicos respeitados 
as prioridades 
estabelecidas pela 
instituição; 

 

 
 
- Liberação de curso de doutorado; 
 
- “ PROJETAR” oferece cursos nas 
diversas áreas de competência para 
qualificação técnica.   

 
 
Oferecimento e 
distribuição de 
cursos de forme 
desigual para as 
áreas afins.  

 
 
 Capacitação do 
pessoal técnico 
administrativo de 
forma a contribuir 
na promoção dos 
técnicos. 
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Quadro 5 - DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Programas de 
qualificação do corpo 
docente e técnico 
universitário  
 

Estimular os diversos 
departamentos e setores 
administrativos a 
promoverem 
sistematicamente 
oportunidades para a 
troca de experiências, 
com interação entre as 
pessoas buscando a 
equalização do 
conhecimento 

Não identificadas Faltam ações 
neste sentido 

Não identificadas  

Envolvimento do 
corpo técnico 
universitário em 
pesquisa e extensão  
 

Garantir que o processo 
de desenvolvimento das 
pessoas esteja vinculado 
às competências do 
Centro 
 

- Política de apoio ao corpo docente e  
para reformulação das ações de 
extensão através de liberação de 
carga horária e editais com recursos.  

Dificuldade das 
áreas referente a 
liberação de 
recursos 

Motivar o corpo 
técnico a 
participar das 
ações de 
pesquisa e 
extensão 
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Quadro 5 - DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Clima de relações 
interpessoais  
 

Desenvolver pesquisas e 
ações, visando a 
melhoria do clima 
organizacional 

- Desenvolvimento de treinamentos com os 
temas: cooperação, confiança, trabalho em 
equipe, disseminação do conhecimento, 
dentre outros. 
- Promover a integração entre os diversos 

grupos da instituição;  

- Falta de 
desenvolvimento 
de programas de 
integração da 
instituição 
 
 

Desenvolvimento 
de um programa 
de integração da 
instituição 

 

Estratégias de 
incentivo profissional  
 

Consolidar parcerias 
com Empresas e 
Instituições de Ensino 
públicas e privadas que 
possam contribuir para a 
capacitação e o 
desenvolvimento dos 
servidores 

- Liberação de funcionários para a 
capacitação referente as áreas afins 
em cursos, eventos etc., visando o 
aprimoramento do conhecimento 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 5 - DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Mecanismos para 
verificar a satisfação 
profissional  

Desenvolver ações para 
melhoria da qualidade 
de vida dos servidores, 
como:  
a) ambiente de trabalho 

(infra-estrutura, pessoal);  

b) atividades físicas, 

culturais e sociais 

- Reforma da infraestrutura do 
campus, como ginásio, academias, 
assistência para os funcionários 

Não identificadas Não identificadas  

Índice de qualificação 
docente 

Nenhuma ação 
programada 

---- ---- ---- Planilha 

Índice de titulação do 
corpo técnico 
universitário  

Nenhuma ação 

programada 

---- ---- ---- Planilha 
RDI 

Índice da relação 
entre número de 
estudantes e recursos 
humanos (docente e 
técnico universitário)  

Nenhuma ação 

programada 

---- ---- ---- Planilha 
RDI 

Índice da relação 
entre número de 
professores e 
técnicos universitários  
 

Nenhuma ação 

programada 

---- ---- ---- Planilha 
RDI 
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Quadro 5 - DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Desempenho do 
corpo docente  
 

Consolidar o uso de 
indicadores objetivos de 
desempenho para 
avaliar e capacitar os 
servidores 

Adoção da Avaliação pelo corpo 
discente como indicador de 
qualidade 

Não identificadas Não identificadas  

Desempenho do 
corpo técnico 
universitário  
 

Consolidar o uso de 

indicadores objetivos de 

desempenho para 

avaliar e capacitar os 

servidores 

Adoção de Avaliação sistemática 
como indicador de qualidade 

Não identificadas Não identificadas  

Dados e Indicadores 
relativos ao corpo 
docente  
 

- Adotar um sistema de 

indicadores no setor de 

recursos humanos; 

- Utilizar o curriculum 

lattes como referencial 

 

Ações neste sentido estão 
implementadas 

Não identificadas Não identificadas  
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QUADRO 1 – Identificação do Corpo Docente por Vínculo Empregatício e Titulação 

(semestre 2010/2) 

 

 

 

QUADRO 2 – Identificação do Corpo docente por Regime de Trabalho, Titulação e Situação 

funcional (semestre 2010/2) 
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QUADRO 3 – Identificação do Corpo Docente por distribuição de carga horária semanal  
 

(2010/1) 

 
 

 
 

 

QUADRO 3 – Identificação do Corpo Docente por distribuição de carga horária semanal 

(2010/2) 
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QUADRO 4 – Identificação do desempenho docente no ensino, na pesquisa, na extensão e 
na administração (2010/1) * 

 
 

PRODUTIVIDADE Doutores Mestres Especialistas Graduados 

Ensino N° N° N° N° 
Disciplinas lecionadas pelos professores 
do Centro: 

    

- Graduação 195 193 25 33 
- Lato Sensu     
- Mestrado 41    
- Doutorado 10    
     
Orientações:     
Graduação     
- Trabalho de Conclusão de Curso 60 23   
- Estágio Curricular Obrigatório 105 58 2+2  
Lato Sensu     
- Monografias     
Stricto Sensu     
- Dissertação de mestrado 10    
Turmas atendidas pelos Professores do 
Curso 

    

- Graduação 378 364 17 23 
- Lato Sensu     
- Mestrado 7    
- Doutorado     

Pesquisa N° N° N° N° 
Projetos de pesquisa em execução 43    
Projetos de pesquisa concluídos 26    
Bolsistas de iniciação científica 45    

Administração N° N° N° N° 
Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo integral 

3    

Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo parcial 

32 31   

     

Produção acadêmica N° N° N° N° 
Publicações     
Livros 1    
Artigo em Revista Indexada 25 2   

Artigo em Revista não Indexada 1    
Palestras publicadas em anais de evento 
técnico-científico 

5 1   

Resumos 19    
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QUADRO 4 – Identificação do desempenho docente no ensino, na pesquisa, na extensão e 
na administração (2010/1) * - continuação 

 

     

Outras atividades acadêmicas N° N° N° N° 
Participação em bancas     
- Exame de suficiência 1 2   
- Estágio Curricular/TCC 75 31 3  
- Dissertações de Mestrado 15    
- Exame de Qualificação (Mestrado e 
Doutorado)3 

8    

Membro de corpo editorial 3    
Participação em Comissão Avaliadora de 
Processo Seletivo para Docentes 

22 2   

Participação em Comissão Avaliadora de 
Concurso Público para Docentes  

23    

Produções Técnicas     
Assessorias extra Universidade 1    
Consultorias 2    
Produto, protótipo ou processo tecnológico sem 

patente obtida 1    

Parecer dado por consultoria ad hoc em revista e 

órgãos de fomento científico/tecnológico 
4    

 

*  Exceto Departamento de Ciência da Computação. 

 
QUADRO 4 – Identificação do desempenho docente no ensino, na pesquisa, na extensão e 

na administração (2010/2) * 
 

 

PRODUTIVIDADE Doutores Mestres Especialistas Graduados 

Ensino N° N° N° N° 
Disciplinas lecionadas pelos professores 
do Centro: 

    

- Graduação 225 187 18 31 
- Lato Sensu     
- Mestrado 6    
Orientações:     
Graduação     
- Trabalho de Conclusão de Curso 43 10 3  
- Estágio Curricular Obrigatório 72 36 2  
Lato Sensu     
- Monografias     
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QUADRO 4 – Identificação do desempenho docente no ensino, na pesquisa, na extensão e 
na administração (2010/2) * - continuação 

 

Stricto Sensu     
- Dissertação de mestrado 15    
- Tese de doutorado 1    
Turmas atendidas pelos Professores do 
Curso 

    

- Graduação 251 234 27 24 
- Lato Sensu     
- Mestrado 16    
- Doutorado 5    

Pesquisa N° N° N° N° 
Projetos de pesquisa em execução 47 1   

Projetos de pesquisa concluídos 17    
Bolsistas de iniciação científica 31    

Extensão N° N° N° N° 
Programas de extensão concluídos 10 2   
Projetos de extensão em concluídos 10 3   
Público atendido (programas e projetos 
concluídos) 

38393 1000   

Bolsistas de extensão (programas e projetos 
concluídos) 

15 2   

Programas de extensão em execução 3 6   
Projetos de extensão em execução  1   
Bolsistas de extensão (programas e projetos em 
andamento) 

 1   

Administração N° N° N° N° 
Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo integral 

3 3   

Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo parcial 

32 49 1  

     

Produção acadêmica N° N° N° N° 
Publicações     
Livros 1    
Capítulos de Livro 5 1   
Organização de livro 1    
Artigo em Revista Indexada 17 3   
Artigo em Revista não Indexada 2 4   
Artigo Jornal 1    
Palestras publicadas em anais de evento 
técnico-científico 

53 5   

Resenhas     
Resumos 10 3   
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QUADRO 4 – Identificação do desempenho docente no ensino, na pesquisa, na extensão e 

na administração (2010/2) * - continuação 

Outras atividades acadêmicas N° N° N° N° 
Participação em bancas 12 1   
- Exame de suficiência 1 2   
- Estágio Curricular/TCC 133 80 6  
- Monografias de Lato Sensu 6    
- Dissertações de Mestrado 24    
- Tese de Doutorado 3    
- Exame de Qualificação (Mestrado e 
Doutorado)4 

14    

Membro de corpo editorial 3    
Participação em Comissão Avaliadora de 
Processo Seletivo para Docentes 

11 3   

Participação em Comissão Avaliadora de 
Concurso Público para Docentes  

25    

Participações em Congressos, Seminários 
ou outro como conferencista/palestrante 

5    

Produções Técnicas     
Assessorias extra Universidade 4    
Assessorias intra Universidade     
Consultorias 2    
Produto, protótipo ou processo tecnológico sem 

patente obtida 1    

Parecer dado por consultoria ad hoc em revista e 

órgãos de fomento científico/tecnológico 
14    

Coordenação de Projeto de 

pesquisa/ensino/extensão aprovado por agências de 

fomento 

3    

 

*  Exceto Departamento de Ciência da Computação. 
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QUADRO 5 – Níveis e Classes do Corpo Docente 
 

2010 

CLASSES 

NÍVEIS 
Docente 
Sênior 

Auxiliar Assistente Adjunto Associado Titular Total 

1 

Nº   19 38 32   0 89 

% por 
nível 

- 21,35 42,70 35,96 - 0,00 100 

% Geral - 7,98 15,97 13,45 - 0,00 37,39496 

2 

Nº     10 4     14 

% por 
nível 

- - 71,43 28,57 - - 100 

% Geral - - 4,2016807 1,680672 - - 5,882353 

3 

Nº   1 14 6 2   23 

% por 
nível 

- 4,35 60,87 26,09 8,70 - 100,00 

% Geral - 0,420168 5,8823529 2,521008 0,8403361 - 9,663866 

4 

Nº     17 4 7   28 

% por 
nível 

- - 60,71 14,29 25,00 - 100,00 

% Geral - - 7,1428571 1,680672 2,9411765 - 11,76471 

5 

Nº   2 8 10 9   29 

% por 
nível 

- 6,90 27,59 34,48 31,03 - 100,00 

% Geral - 0,840336 3,3613445 4,201681 3,7815126 - 12,18487 

6 

Nº     5 6 9   20 

% por 
nível 

- - 25,00 30,00 45,00 - 100,00 

% Geral - - 2,1008403 2,521008 3,7815126 - 8,403361 

7 

Nº 1   1 7 5   14 

% por 
nível 

7,14 - 7,14 50,00 35,71 - 100,00 

% Geral 0,420168 - 0,4201681 2,941176 2,1008403 - 5,882353 

8 

Nº       1 1   2 

% por 
nível 

- - - 50,00 50,00 - 100,00 

% Geral - - - 0,420168 0,4201681 - 0,840336 

9 

Nº       2     2 

% por 
nível 

- - - 100,00 - - 100,00 

% Geral - - - 0,840336 - - 0,840336 

10 

Nº             0 

% por 
nível 

- - - - - - 0,00 

% Geral - - - - - - 0 

11 

Nº 3           3 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 1,260504 - - - - - 1,260504 
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QUADRO 5 – Níveis e Classes do Corpo Docente - continuação 

12 

Nº 1           1 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 0,420168 - - - - - 0,420168 

13 

Nº 5           5 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 2,10084 - - - - - 2,10084 

14 

Nº             0 

% por 
nível 

- - - - - - 0,00 

% Geral - - - - - - 0 

15 

Nº             0 

% por 
nível 

- - - - - - 0,00 

% Geral - - - - - - 0 

16 

Nº 3           3 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 1,260504 - - - - - 1,260504 

17 

Nº 3           3 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 1,260504 - - - - - 1,260504 

18 

Nº 1           1 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 0,420168 - - - - - 0,420168 

19 

Nº 1           1 

% por 
nível 

100,00 - - - - - 100,00 

% Geral 0,420168 - - - - - 0,420168 

20 

Nº             0 

% por 
nível 

- - - - - - 0,00 

% Geral - - - - - - 0 

Total 
Nº 18 22 93 72 33 0 238 

% 7,6 9,2 39,1 30,3 13,9 - 100 
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QUADRO 6– Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Classes, 
Titulação e Níveis 
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QUADRO 7– Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Regime 
de Trabalho e Classe 
 

 
 

 
QUADRO 8 - Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Regime 

de Trabalho e Titulação 
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Critérios a serem observados na Dimensão V  0 1-2 3-4 5 
1. Formulação clara e ampla discussão pela comunidade acadêmica da política de planos e cargos e 
salários  

   x 

2. Existência de programas de qualificação do corpo docente e técnico universitário    x 
 

3. Bom clima de relações interpessoais  
 

  x 
 

4. Desenvolvimento de estratégias de incentivo profissional e de mecanismos para verificar a 
satisfação profissional  

 x 
  

5. Excelente índice de qualificação docente    x 
 

6. Excelente índice de titulação do corpo técnico universitário    x 
 

7. Índice adequado da relação entre número de estudantes e recursos humanos (docente e técnico 
universitário) e da relação entre número de professores e técnicos administrativo  

  x 
 

8. Existência de mecanismos de avaliação do corpo docente     x 

9. Existência de mecanismos de avaliação do corpo técnico universitário    x 

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão V  

Plano de carreiras. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão V  

Falta de uma política institucional de desenvolvimento de recursos humanos. 

As ações de melhoria profissional são, em geral, pontuais e dependem quase que exclusivamente da vontade do servidor 

 

Recomendações da CSA  
 
Implantar um plano institucional de aperfeiçoamento profissional. 
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3.5 DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

DA INSTITUIÇÃO 
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Quadro 6 - DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Plano Institucional e 
sua relação com o PDI 
e PPI  

Nenhuma ação 

programada 

---- O PDI e PPI não 
foram 
desenvolvidos 

Este indicador 
deverá ser 
implementado na 
revisão do Plano 
Institucional 

 

Estrutura 
organizacional: 
funções e dinâmicas  

Alicerçar a gestão e a 

estrutura organizacional 

em indicadores e normas 

de instituições 

reguladoras da área de 

ensino, pesquisa, 

extensão e administração 

(certificações da CAPES, 

MEC, ISO e outros).  

 

Elaboração do Plano 20 com base nas 
dimensões do SINAES e referenciando-
se pelas normas reguladoras internas e 
externas vigentes 

Acompanhamento 
das alterações e a 
dinamicidade 
regulamentar 

Fortalecimento do 
planejamento 
através da 
Comissão 
Permanente de 
Planejamento e do 
controle e 
avaliação através 
da Comissão 
Setorial de 
Avaliação 
Institucional 

 

Competências e 
atribuições dos 
Dirigentes 
Institucionais  

Nenhuma ação 

programada 

---- ---- Este indicador 
deverá ser 
implementado na 
revisão do Plano 
Institucional 

 

Composição e 
atribuição dos órgãos 
colegiados 

Adotar o Estatuto e o 

Regimento Geral da 

Universidade como 

orientador na composição 

dos órgãos colegiados 

Adoção do Estatuto e o Regimento 
Geral da Universidade como orientador 
na composição dos órgãos colegiados 

---- ----  
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Quadro 6 - DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Desempenho do grupo 
gestor  

Aprimorar o modelo de 

gestão e de organização, 

visando definir os papeis 

dos diversos setores e 

funções 

Aprimoramento do modelo de gestão e de 
organização definindo os papeis dos 
diversos setores e funções 

Necessidade de 
melhoria contínua 

Aperfeiçoamento 
dos perfis gestores 
através da busca 
da melhoria 
contínua 

 

Metodologias e 
estratégias de Gestão  

Avaliar de forma 

permanente e sistemática 

os processos 

administrativos para reduzir 

a burocracia e os custos 

Reuniões periódicas com os atores 
significativos na área de gestão para 
melhoria dos processos 

Não identificadas Não identificadas  

Mecanismos de revisão, 
atualização e/ou 
manutenção dos 
documentos legais e 
normas regimentais 
reguladoras  

Sistematizar os processos 
administrativos 

Adoção das normas gerais da 
Universidade e do centro como 
norteadores das ações administrativas e 
operacionais 

Não identificadas Não identificadas  

Utilizar sistemas gerenciais 

e ferramentas de TIC 

(Tecnologia de Informação 

e Comunicação) para 

implementar os processos 

administrativos e melhorar 

o sistema de arquivos e 

registros 

O centro utiliza todos os sistemas 
gerenciais e ferramentas de TIC para 
implementar os processos administrativos 
e melhorar o sistema de arquivos e 
registros disponíveis na universidade e 
elabora os seus próprios de acordo com 
as necessidades 

Necessidade de 
adotar um sistema 
de gestão 
administrativo e 
financeiro 

Tendência de 
adoção de um 
sistema de gestão 
em toda a 
Universidade 
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Critérios a serem observados na Dimensão VI  0 1-2 3-4 5 
1. Coerência entre o Plano de Institucional e o PDI e PPI    X  

2. Definição clara da estrutura organizacional da instituição     X 

3. Definição clara das competências e atribuições dos Dirigentes Institucionais     X 

4. Formulação clara e adequação entre a composição dos órgãos colegiados e suas respectivas 
atribuições  

   X 

5. Existência de mecanismos de avaliação do desempenho da Gestão   X   

6. Utilização de metodologias e estratégias de Gestão    X  

7. Sistemática de revisão, atualização e/ou manutenção dos documentos legais e/ou normas 
regimentais reguladoras  

  X  

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VI  

Amplo processo participativo no processo decisório 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VI  

Necessidade de preparação para gestão dos dirigentes quando assumem atividades administrativas 

Recomendações da CSA  
 
Implantar um programa de gestão que inclua a capacitação para gestão administrativa para servidores que assumem cargos 
administrativos 
 
Desenvolver o PDI e PPI 
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3.6 DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação do acervo 
da Biblioteca com os 
cursos e programas 
previstos. 

Definir critérios para 
atualização e 
manutenção do acervo; 

- Nomeação e instalação de 
Comissão Própria de Seleção de 
Acervo, composta por representantes 
(discente e docente) de cada curso de 
graduação e pós-graduação. 
- Contratação de empresa 
terceirizada responsável pelo serviço 
de restauração de obras do acervo 
bibliográfico. 
- Aquisição de 1399 obras nos últimos 
anos, entre títulos de formação geral 
e específica, e assinatura de 
periódicos especializados, conforme 
pode ser visto na tabela 7.1. - 
Preferência na aquisição de livros 
eletrônicos. 

Não identificadas Tal comissão é 
bastante ativa e 
contribui 
significativamente 
visando 
atualização e 
inovação do 
acervo, variedade 
de títulos e 
quantidade de 
exemplares. 
 
Maior 
disseminação 
entre usuários, 
redução de custos 
e economia de 
espaço físico. 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Formas de 
atualização e 
expansão da 
Biblioteca. 
 

Ampliar as salas individuais 

e em grupo na biblioteca 

para atender as 

necessidades dos alunos e 

professores; 

 

Remanejamento do espaço físico da 
biblioteca, com aumento da área 
destinada ao acervo, melhoria na 
distribuição e sinalização do mesmo e 
espaços para estudos individuais. 
 

 
O atual espaço 
físico da biblioteca 
do CCT é limitado 
para atender a 
crescente 
demanda de 
usuários. 

Futura instalação 
de rede sem fio 
possibilitará 
desativação da 
sala de acesso à 
Internet e 
ampliação do 
setor de 
periódicos 
(mantendo 
equipamentos 
para acesso de 
portais e bancos 
de dados) e 
aumento do 
número de salas 
de estudos em 
grupo. 

. 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA  

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 
relação às atividades de 
ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração 
 

Promover estudos visando a 

racionalização da ocupação 

e da utilização dos espaços 

físicos do CCT, 

principalmente no que 

concerne ás novas 

construções.  

Instalação de Comissão responsável pela 

elaboração do Plano Diretor do CCT, que 

visa estabelecer políticas, diretrizes e 

metas para expansão do Centro, 

envolvendo o atual Campus e a nova 

sede. 

Implantação de Subcoordenadoria de 

Obras no CCT, vinculada à Reitoria. 

Não identificadas Não identificadas 
 

 

Vincular a gestão da infra-

estrutura às necessidades 

acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Elaboração de cronograma de obras 

elencando prioridades entre as 

necessidades do centro. 

Implantação de Subcoordenadoria 

Jurídica no Centro, ganhando-se mais 

agilidade na tramitação de processos de 

licitação e execução de obras. 

Liberação de parte do orçamento anual 

destinado à melhorias das salas de aula 

e de professores, biblioteca, laboratórios 

de ensino e pesquisa. 

  

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 
relação às atividades 
de ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração 
 

Vincular a gestão da infra-

estrutura às necessidades 

acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Aquisição de novo mobiliário para 
todas as salas de aula.  
 
Compra e instalação de quadros de 
vidros e condicionadores de ar. 
 Aquisição de equipamentos 
laboratoriais para auxílio na pesquisa, 
e ensino, além de computadores, 
projetores multimídia e lousas digitais 
interativas.  
 
Ampla reforma no Ginásio de 
Esportes, com compra de 
equipamentos de ginástica. 
 Reforma elétrica no bloco F. Reforma 

predial no bloco D.   

   

 Ampliar o número de salas 

de aula proporcionalmente à 

implantação de novos 

cursos nas diferentes 

modalidades de ensino. 

Projeto de revitalização dos blocos B e D, 

destinados a abrigar salas de aula. 

O centro possui 

déficit no número de 

salas de aula para 

atender sua 

demanda. 

Construção do 

Centro de 

Convivência 

oportunizará o 

remanejamento de 

espaços físicos 

para novas salas 

de aula. 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 
relação às atividades 
de ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração 
 

Otimizar o uso das 

instalações e equipamentos. 

Adequação em espaços físicos, com 
ampliação e/ou divisão de salas e 
remanejamento de setores. 
 
Utilização dos horários livres em 
laboratórios de informática e de 
práticas de ensino para alocação de  
aulas teóricas. 

Não identificadas Não identificadas  

Criar laboratórios de acordo 

com a necessidade de cada 

curso. 

 

Com a implantação de novos cursos 
de graduação e com a implementação 
dos novos PPCs dos cursos já 
existentes, foram criados 26 novos 
laboratórios. Além disso, foram 
adquiridos equipamentos laboratoriais 
necessários nas aulas práticas de 
disciplinas de graduação e pós 
graduação. 

Não identificadas Atendimento às 
necessidades dos 
planos político 
pedagógicos dos 
cursos de 
graduação 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 
relação às atividades 
de ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração 
 

Ampliar os laboratórios de 

informática em números de 

equipamentos e programas 

de computador;  

 

Destinação de verba específica para 
aquisição de microcomputadores, 
notebooks e softwares. 
Participação em projetos institucionais 
(Pro-docência) e em editais 
específicos (PRAPEG, FINEP) com 
verbas destinadas à aquisição de 
equipamentos/programas. 

Não identificadas Aquisição de 290 
novos 
computadores 
destinados aos 
laboratórios de 
informática de 
todos os cursos 
de graduação, 
bem como 17 
novas licenças de 
softwares, além 
da instalação dos 
pacotes da 
Microsoft em 
todos os 
laboratórios. 

 

Implantar sistemas de 

acesso a portadores de 

necessidades especiais, 

conforme orientações 

contidas na LDB e 

emanadas pelo MEC 

Criação do COMINC – Comitê de 
Articulação das Ações de Inclusão da 
UDESC para elaborar a política de 
inclusão e desenvolver projetos de 
acessibilidade. 

O CCT oferece 
pouca 
acessibilidade aos 
portadores de 
necessidades 
especiais.  

Não identificadas  
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 
relação às atividades 
de ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração 
 

Implantar Sistema de 

Informações Gerenciais; 

Implantação dos sistemas de: 
Gerenciamento da Frota de Veículos 
Oficiais, Cadastro de Veículos com 
Acesso ao Campus, Gerenciamento 
de Chamados ao Suporte Técnico 
(HelpDesk) e à Prefeitura de Campus. 
Estudos para implantação do 
SIGECOM (Sistema de 
Gerenciamento de Compras). 

Não identificadas Otimização do 
uso da frota de 
veículos, com 
economia de 
combustível. 
 
Otimização de 
tempo e pessoal 
no atendimento 
de chamados. 

 

Condições 
infraestruturais em 
atuação, estado de 
conservação e 
segurança para a 
realização das 
atividades-fim da 
instituição 
 

Definir e implementar 

critérios para aquisição, 

manutenção e segurança do 

espaço físico e dos 

equipamentos;  

 

- Licitação de empresa para manutenção 
elétrica e pintura. 
Plano de Manutenção Preventiva do 
Ginásio de Esportes. 
- Licitação de empresa para efetuar 
manutenção e conservação de 
equipamentos: eletrônicos, multimídias, 
condicionadores de ar, moto-bombas e 
prensas hidráulicas.  
- Contratação de empresa de vigilância 
terceirizada, com maior número de 
vigilantes. 
- Implantação de nove câmeras para 
monitoramento de segurança, sendo 6 na 
Biblioteca,  duas no Suporte Técnico e 
uma na Sala dos Servidores. 

Não identificadas  
Aumento da vida 
útil de 
equipamentos. 
 
Maior segurança 
do espaço físico. 
 
Controle mais 
efetivo do acesso 
ao campus. 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  
Condições 
infraestruturais em 
atuação, estado de 
conservação e 
segurança para a 
realização das 
atividades-fim da 
instituição 
 

Implantar e manter sistemas 

de segurança pessoal, 

patrimonial e de prevenção 

de incêndios e acidentes de 

trabalho;  

 

A Reitoria está instalando uma CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) em cada um dos centros da 
Udesc, inclusive no CCT. 

Este item é uma 
grande deficiência no 
nosso Centro 

Não identificadas  

Implantar a política de 

conservação, segurança e 

manutenção (preventiva e 

corretiva), atualização, 

segurança e uso racional dos 

bens móveis e imóveis da 

Instituição 

Elaboração de planos de manutenção e 
conservação predial, paisagismo e 
jardinagem. 
Aplicação de plano de manutenção e 
conservação de instalações elétricas e 
apoio lógico. 

Não identificadas Não identificadas  

Nível de satisfação dos 
usuários e adequação 
dos laboratórios, salas de 
vídeo, bibliotecas, outros 
espaços didático-
pedagógicos e oficinas 
em relação ao 
desenvolvimento dos 
cursos e programas. 

Avaliar periodicamente o nível 

de satisfação dos usuários do 

campus universitário. 

 - Aplicação semestral de avaliação 
eletrônica aos discentes da instituição. 
 - Aplicação permanente sobre a satisfação 
dos usuários da biblioteca, através de 
questionários manuais. 
 - Aplicação de questionários manuais aos 
acadêmicos das Engenharias e 
Licenciaturas matriculados em disciplinas 
do Departamento de Matemática. 

Não há um 
instrumento de 
avaliação da 
satisfação dos 
professores e 
técnicos. 

Ampliar a divulgação 
dos resultados e 
utilizar o instrumento 
como apoio á 
decisão gerencial. 
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Quadro 7 - DIMENSÃO VII – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Utilização da 
infraestrutura no 
desenvolvimento de 
práticas pedagógicas 
inovadoras 

 

 Nenhuma ação programada 

 
------------------ 

Não identificadas Este indicador 
deverá ser 
implementado na 
revisão do Plano 
Institucional 

 

Dados e indicadores 
da infraestrutura 
 

 Otimizar a infraestrutura do 

centro para viabilizar 

serviços de qualidade à 

comunidade acadêmica 

Ver Tabelas 7.1 a 7.7 a seguir.  

 

O sistema de 
controle do 
patrimônio não 
dispõe de um 
mecanismo de 
emissão de relatório 
específico para cada 
centro da Udesc 

Não identificadas  
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Tipo 2008 2009 2010 

- Títulos de livros de formação geral 5.697 5.920 6206 

- Títulos de livros de formação específica 6.812 7.160 7.653 

- Títulos de periódicos especializados 152 173 201 

- Dicionários 28 31 33 

- Enciclopédias 9 10 10 

- Bases de dados específicas 5.420 5.628 5.857 

- Assinaturas de revistas e jornais 13 13 13 

- Vídeos 84 84 84 

- CDs 33 38 73 

- DVDs 20 25 48 

Total 18270 19084 20180 

Tabela 7.1: Expansão do acervo da Biblioteca Universitária CCT. 

TIPO 2008 2009 

Salas de aula 28 23 

Laboratórios 57 71 

Salas de professores 78 100 

Salas de reuniões 4 7 

Salas de conferência (auditórios) 1 1 

Salas de vídeo 12 16 

Oficinas 2 2 

Piscinas 1 1 

Quadras de esporte 1 1 

Sala Virtual 12 16 

Ginásios 1 1 

Sala para Artes Marciais 1 1 

Total 219 240 

Tabela 7.2: Ambientes Didáticos Pedagógicos 
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Tipo 2008 2010 

Lanchonete 1 1 

Pátios Internos 4 4 

Salas de exposições 1 1 

Restaurante 0 0 

Total 6 6 

Tabela 7.3: Àreas de Convivência 

 

 

 

 

Tipo 2008 2010 

Banheiros 60 60 

Vestiários 4 4 

Boxes adaptados a pessoas com necessidades 

especiais 26 26 

Total 90 90 

Tabela 7.4: Instalações Sanitárias 

 

Tipo 2008 2010 

- Impressão 2 2 

- Reprodução 2 2 

- Encadernação 2 2 

Total 6 6 

Tabela 7.5: Reprografia 
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Tipo 2008 2010 

Vagas para professores e técnicos 65 65 

Vagas para alunos 199 199 

Vagas para motocicletas 21 21 

Vagas para bicicletas 40 40 

Vagas especiais para pessoas com necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida 3 3 

Total 328 328 

Tabela 7.6: Estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.7:Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 2008 2010 

Salas administrativas 35 35 

Salas para reuniões 1 1 

Cozinha 1 1 

Copa 2 2 

Almoxarifado 1 1 

Total 40 40 
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Critérios a serem observados na Dimensão VII  0 1-2 3-4 5 

1. Adequada infraestrutura para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração e boas 
condições, estado de conservação e segurança para a realização das atividades-fim da instituição  

     X  

2. Utilização de infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras       X    

3. Satisfação dos usuários e adequação dos laboratórios, salas de vídeo, bibliotecas, outros espaços 
didático-pedagógicos e oficinas em relação ao desenvolvimento dos cursos e programas  

     X  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VII  

A biblioteca Universitária do CCT apresenta um variado acervo, que vem sendo atualizado e expandido constantemente, conforme pode ser visto 

na tabela 7.1, além de bom equipamento mobiliário e boas condições de acesso por meio de sistema de consulta por autor, título, assunto. Em 

relação às instalações para estudos individuais, conta com espaço e mobiliários adequados, mas cujo número é insuficiente para estudos coletivos. 

Além disso, disponibiliza serviço de informatização do acervo e serviço de catalogação, controle de periódicos, reserva e empréstimo, comutação e 

consulta ao catálogo. A política de aquisição, expansão e atualização do acervo, bem como suas formas de operacionalização, tem procurado 

atender a demanda das coordenações de curso. 

Outro ponto positivo é a criação de 26 novos laboratórios (sendo 12 em 2008, 8 em 2009 e 6 em 2010), atendendo as necessidades advindas com 

a implantação de novos cursos e integralização das reformas curriculares dos cursos já existentes. 

Outro fator que merece destaque é a aquisição da licença de 17 softwares no período avaliado, dentre eles um contrato de uso dos softwares da 

Microsoft e, pelo fato de sermos um Campus de Tecnologia, temos o MSDN-AA que nos dá direito à instalação de uma boa parte dos softwares da 

Microsoft em laboratórios e em computadores destinados à pesquisa e ao ensino. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VII  

A redução da quantidade disponível de salas de aula no período avaliado, em função do remanejamento de espaço físico para criação dos 

laboratórios fez com que o número atual de salas disponíveis no CCT (conforme pode ser visto na tabela 7.2 acima)  não comporte a demanda 

crescente devida à integralização das fases dos novos cursos de graduação e pós-graduação criados recentemente, como Licenciaturas em 

Matemática e Química, Mestrado em Engenharia Mecânica, Doutorado em Materiais.     

O espaço físico atual da biblioteca é limitado e pode comprometer a expansão do acervo. Também necessita de melhorias na 
climatização, iluminação, impermeabilização e cobertura do prédio. 
Recomendações da CSA  
 

Construção de novas salas de aula. 
Ampliação ou ampla reforma no prédio da Biblioteca. 
Implantar e/ou melhorar os sistemas de acesso a portadores de necessidades especiais. 
Efetivar sistemas de segurança pessoal, patrimonial e de prevenção de incêndios e acidentes de trabalho. 

Consolidar a política de conservação, segurança, manutenção (preventiva e corretiva) e uso racional dos bens móveis e imóveis da Instituição. 
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3.7 DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 
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Quadro 8 - DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação e 
efetividade do Projeto 
Pedagógico Institucional 
e dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 
ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional e ao 
Planejamento 
Estratégico 

Estabelecer mecanismos 

para assegurar o 

alinhamento dos projetos 

pedagógicos dos cursos e 

da avaliação institucional 

com o planejamento 

estratégico mais, 

especificamente, com a 

identidade institucional 

- Criação dos NDE´s Núcleo Docente 
Estruturante 

Não identificadas Não identificadas  

Mecanismos de 
avaliação e 
acompanhamento do 
Plano de gestão e/ou 
Plano estratégico, PDI 
PPI e PPC  
 

Estabelecer critérios para 

o acompanhamento e 

avaliação permanente do 

planejamento estratégico 

e do sistema de avaliação 

institucional 

- Criação da Comissão Permanente 
do Planejamento Estratégico – Plano 
20 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 8 - DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Procedimentos de 
avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento 
institucional e das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão  

Implantar mecanismos de 

avaliação institucional do 

Centro mediante a 

participação dos 

segmentos internos e 

externos de acordo com 

as dimensões do SINAES 

- Criação da Comissão de Ensino 
Interdepartamental; 
- Criação da Comissão Setorial de 
Avaliação - CSA 

Não identificadas Não identificadas  

Criar mecanismos para a 

divulgação dos resultados 

da avaliação institucional 

junto a comunidade 

acadêmica 

 

Divulgação dos resultados através 
do: 
- SOE - Serviço de Orientação ao 
Estudante; 
- Coordenação de Eventos; 
- Divulgação nos departamentos; 
- Divulgação na página institucional. 

Não identificadas Não identificadas  
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Critérios a serem observados na Dimensão VIII 0 1-2 3-4 5 
1. Articulação do Plano Institucional com o contexto socioeconômico onde a UDESC está inserida    X  

2. Plano de ações para melhoria contínua da Instituição   X   

3. Coerência do Plano Institucional com o perfil dos egressos    X  

4. Alcance das metas previstas    X  

5. Relação do Plano Institucional com os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação   X  

6. Programa de Avaliação Institucional anterior ao SINAES   X   

7. Divulgação dos resultados e relatórios da autoavaliação na comunidade acadêmica (anterior ao SINAES)    X  

8. Ações realizadas a partir dos resultados da autoavaliação (anterior ao SINAES)   X   

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VIII  

Elaboração do Plano Institucional – Plano 20 

Implantação do Sistema de Avaliação pelo discente do Docente e da Infraestrutura 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VIII  

Desenvolver e implantar o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Recomendações da CSA  
 
Criar as comissões para o desenvolvimento e implantação do PPI e PDI. 
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3.8 DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO 

AO ESTUDANTE E EGRESSOS 
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas de acesso e 
permanência dos 
estudantes da UDESC  
 

Implementar mecanismos 

para facilitação de acesso 

e permanência do 

estudante.  

 

Mecanismos de acesso: 
Aplicação da Resolução no.014/2005 – 
CONSEPE- Ingresso aos cursos de 
graduação nas modalidades de 
transferência externas, interna, 
reingresso após abandono e retorno aos 
portadores de diploma de curso superior  
 e Resolução no. 020/2008 -CONSEPE - 
Altera a Resolução nº 014/2005 – 
CONSEPE, de 12.09.2005, que 
"Regulamenta o ingresso aos Cursos de 
Graduação da UDESC nas modalidades 
Transferência Interna, Transferência 
Externa, Reingresso após Abandono, 
Retorno aos Portadores de Diploma de 
Curso de Graduação e Retorno para 
nova opção de habilitação no mesmo 
curso para concluintes da UDESC"  
 
 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Políticas de acesso e 
permanência dos 
estudantes da UDESC  
 

Implementar mecanismos 

para facilitação de acesso 

e permanência do 

estudante.  

 

Mecanismos de permanência: 
.Projeto Pedagógico do Curso – PPC – 
Atividades complementares – objetiva 
motivar o acadêmico a se integrar com o 
curso. 
. Bolsas de: Monitoria, Apoio Discente, 
Extensão e Iniciação Científica- visam 
estímulo financeiro/ 
profissional. 
 

Não identificadas Não identificadas  

• Incrementar programas e 

mecanismos de atenção 

psicossocial, bem como 

serviços de assistência e 

orientação ao estudante.  

 

.Convênio com a UNIVILLE no 
atendimento psicológico. 
 
 
.Orientação aos calouros sobre 
moradias, bolsas de trabalho e a cidade. 
 
 
. Grupo CONVIVER – ações executadas 
conforme a necessidade para a 
humanização do espaço universitário. 

É limitado o número 
de consultas  
psicológicas.  

- Detectar e 
atender as 
necessidades 
dos calouros em 
informações. 
- Ações 
realizadas 
durante o 
semestre letivo; 
-  Atende 
necessidades 
apresentadas no 
decorrer do 
semestre letivo. 
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Programas de 
participação dos 
estudantes nas 
atividades de ensino, 
iniciação científica, 
extensão, avaliação 
institucional, atividades 
de intercâmbio 
estudantil  
 

Estabelecer mecanismos 

para ampliar a participação 

discente em atividades de 

ensino, iniciação científica, 

extensão, avaliação 

institucional, de intercâmbio 

estudantil;  

 

. Pesquisa de Iniciação Científica; 

. Estimular os professores a realizar 
projetos; 
.Aumento do número e  do valor da 
bolsa de Monitoria, Iniciação Científica e 
Extensão; 
. Aplicação da Resolução no.015/2007 – 
CONSEPE- participação como bolsista 
ou voluntário em projetos de monitoria, 
pesquisa e extensão é considerado 
atividade complementar para grade do 
curso. 
.Avaliação Institucional -Implementando 
melhorias na coleta de dados dos 
discentes através da avaliação do corpo 
docente e instalações do Campus 
(infraestrutura) – Resolução no. 
002/2008 – CONCECCT. 
 
 
. Designado um docente para atender a 
Mobilidade Acadêmica- Portaria Interna 
do CCT no. 010/2011. 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Programas de 
participação dos 
estudantes nas 
atividades de ensino, 
iniciação científica, 
extensão, avaliação 
institucional, atividades 
de intercâmbio 
estudantil  
 

Despertar mecanismos 

motivacionais na 

representação estudantil 

em colegiados, 

congressos, eventos, 

dentre outros.  

 

- Aplicação da Resolução no. 055/2010 
CONSUNI– Regulamenta a participação 
discente em eventos de caráter  técnico-
científico, esportivo, cultural e artístico.  
- Aplicação para Pós-Graduação – 
Resolução 030/2010 – CONSUNI- 
Regulamenta o apoio Institucional à 
participação dos discentes regularmente 
matriculados em eventos técnico-
científicos em âmbito nacional. 
 - Representação estudantil - Aplicação 
da resolução no.015/2007 – CONSEPE-  
é considerado atividade complementar 
para grade do curso. 

Não identificadas Não identificadas  

Estabelecer critérios para a 

realização de visitas 

técnicas, viagens de estudo 

e intercâmbio entre 

universidades.  

 

- Visitas Técnicas - É disponibilizado 
recursos/meios para atender as 
solicitações – Resolução no. 198/2006 – 
regulamenta a participação discente em 
visitas técnicas. 
-  Há critérios para intercâmbios entre 
Universidades. 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Analises sobre os 
índices de matrícula, 
retenção, evasão, 
abandono, reingresso, 
retorno, transferência e 
conclusão de curso  
 

Formar uma base de dados 

através de estudos e 

análises sobre 

ingressantes, 

evasão/abandono, tempos 

médios de integralização 

curricular, relação 

professor/aluno, estágios 

supervisionados, dentre 

outros  

 

- . Aperfeiçoamento do sistema 
Sigmaweb utilizado no gerenciamento 
de dados acadêmicos e relatórios. 
Atualmente, será implantado novo 
sistema para melhor atender as 
necessidades 

Não identificadas Não identificadas  

Dados e indicadores 
do corpo discente  
 

Mapear os resultados da 

análise da base de dados 

para promover ações de 

melhoria;  

 

-  Utilização dos dados na  distribuição 
das bolsas de monitoria e para o 
processo de seleção dos projetos de 
ensino. 

Não identificadas Não identificadas  

Dados e indicadores 
do aluno egresso  
 

Nenhuma ação --- Faltam indicadores 
dos egressos 

Criar um sistema 
para cadastro de 
informações dos 
egressos 
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Quadro 9 - DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Mecanismos de 
acompanhamento do 
aluno egresso  
 

Estabelecer critérios para o 
acompanhamento de 
egressos e de criação de 
oportunidades de formação 
continuada 

- Disponibilização de uma página para 
vaga de emprego com o objetivo de 
facilitar a alocação do profissional do 
nosso egresso; 
- Oferecimento de cursos de Pós-
Graduação visando a qualificação 
profissional dos egressos 

Não identificadas Não identificadas  
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Critérios a serem observados na Dimensão IX 0 1-2 3-4 5 

1. Relação adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos e demanda existente na região (relação 
candidato/vaga)  

  x  

2. Relação adequada entre matrículas e as vagas oferecidas pelos cursos     x 

3. Relação ingressantes/concluintes    x  

4. Participação discente nos eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos promovidos e organizados pela 
UDESC (nº de alunos participantes e de eventos realizados) 

  x  

5. Oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente (jornais, revistas, anais dos eventos)    x 

6. Participação dos alunos em órgãos de representação universitária     x 

7. Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os egressos   x   

8. Oferta de cursos e atividades voltados para formação continuada dos egressos    x  

9. Disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica     x 

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IX  

 

. Avaliação Institucional pelos Discentes matriculados nos cursos do Centro de Ciências Tecnológicas – Resolução no. 002/2008 

CONCECCT; 
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. Grupo CONVIVER- ações para humanização do espaço universitário; 

. Apoio institucional à participação dos discentes em eventos técnico-científicos. 

. Aumento do número de bolsas e do valor das bolsas de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão; 

.Resolução no. 015/2007 – CONSEPE – Regulamenta as atividades Complementares nos cursos de graduação da UDESC.- Consideram-se 
como : 

            I - atividades de ensino, em que se diferenciam da concepção tradicional de disciplina pela liberdade de escolha, de temáticas na         
de programas ou projetos de experimentação e procedimentos metodológicos; 

         II - atividades de extensão: constitui uma oportunidade da comunidade de interagir com a Universidade, construindo parcerias que 
possibilitam a troca de saberes popular e acadêmico com aplicação de metodologias participativas; 

        III - atividades de pesquisa: promove a formação da cidadania profissional dos acadêmicos, o intercâmbio, a elaboração e a produção de 
conhecimento compartilhado sobre a realidade e alternativas de transformação; 

        IV - atividades já discriminadas nos projetos pedagógicos de cursos aprovados antes da Resolução 

 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IX :  

 

1) Atendimento psicológico; 
2) Canais de comunicação sistemática com os egressos. 

 

Recomendações da CSA: 
 

1) Ampliar o atendimento psicológico; 
2) Formar base de dados e mecanismo de acompanhamento do acadêmico egresso. 
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3.9 DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 
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Quadro 10 - DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Política orçamentária  
 

 

Elaborar Orçamento de 

Gestão anual para 

Custeio e Investimento. 

  

O CCT fez este orçamento anual. 
Foi realizado o Plano Plurianual 
2008/2011 visando planejar os 
investimentos em obras, 
equipamentos e custeio do CCT. 

Não identificadas Não identificadas  

Vincular o Orçamento de 

Investimento ao PPA de 

cada Departamento e 

Centro. 

 

O Plano Plurianual 2008/2011 foi 
vinculado o orçamento aos 
departamentos prevendo reformas 
de salas, equipamentos para 
laboratórios, reformas dos Blocos.  

Não identificadas Não identificadas  

Sistematizar o orçamento 
descentralizado e 
aprimorar os critérios de 
descentralização e 
distribuição dos recursos. 

Atualmente existe descentralização 
de parte do orçamento, conforme 
Plano Plurianual 2008/2011 do CCT. 
Ver critérios na tabela 10.1 

Não há muitos 
critérios 
observando 
custos, 
quantidades de 
professores, 
quantidade de 
alunos, 
quantidade de 
laboratórios etc. 

Não identificadas  
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Quadro 10 - DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Política Orçamentária Realizar parcerias para 

captação de recursos e 

manter contatos com 

agentes de fomento.  

 

O CCT fez parcerias, com empresas 
privadas da região de Joinville, via FITEJ 
para buscar recursos e incentivo para 
pesquisas. 
A Direção de Pesquisa fez várias 
parcerias com órgãos como FAPESC, 
CNPQ, CAPES, FINEP, com agências 
como CELESC, ANEL, Petrobrás e 
também com empresas da região como 
Whirlpool, Shulz, Ciser buscando recursos 
para o estímulo da pesquisa na 
Universidade. 
A Extensão utiliza pouco recurso externo 
para suas atividades. 
Com exceção do PET, a Direção de 
Ensino utiliza poucos recursos externos 
para suas atividades. 

Não identificadas Não identificadas  

Apresentar Prestação de 

Contas Econômico e 

Financeiro e de Atividades 

da gestão da Direção Geral, 

anualmente. 

 

O CCT apresenta todo ano na página da 
UDESC prestação de contas do CCT, com 
um relatório de atividades de pesquisa, 
ensino e extensão e um relatório de 
atividades da administração geral. 

Não identificadas Não identificadas  
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Quadro 10 - DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Política 
Orçamentária 

Apresentar Balanço de 

atividades das direções de 

Pesquisa, Ensino e 

Extensão. 

 

O relatório das atividades das 
Direções de Pesquisa, Ensino e 
Extensão está inserido dentro da 
prestação de contas. 

Não identificadas Não identificadas  

Implantar indicadores de 
avaliação de desempenho 
de Eficiência e 
Produtividade para a 
Direção Geral e Diretorias 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

Não foi implantado. 
 

Não identificadas Não identificadas  

Implantar Sistema de 

Informações Gerenciais.  

 

A UDESC utilizou para gerenciar o 
orçamento e o financeiro os 
sistemas:  
SIGEF- SC - Sistema de Integrado 
de Planejamento e Gestão Fiscal do 
Estado de Santa Catarina. 
SIGEOF – Sistema de 
gerenciamento orçamentário 
financeiro da UDESS 
 
 

Falta de 
integração entre 
os sistemas do 
Estado de SC e o 
sistema da 
UDESC. 

  



117 

 

 

Quadro 10 - DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

Política 
Orçamentária 

Permitir consulta dos 

departamentos ao sistema 

financeiro. 

 

O Sistema da UDESC e o Sistema 
do Estado não permite a consulta por 
departamento. 
O sistema do Estado possibilita a 
consulta de pagamentos efetuados 
por credor. 

Não identificadas Não identificadas  

Criar grupo gestor na 

forma de colegiado 

(comitês).  

 

Foram criadas as seguintes comissões: 

Comissão para elaborar o Plano Diretor 

Comissão de planejamento estratégico 

Comissão do Plano 20 

 

Falta integração 
entre comissão 
/Direção/ 
orçamento 
disponível 

Não identificadas  
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Quadro 10 - DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  Observações  

   Fragilidades  Potencialidades   

 
 
 
Política salarial  
Investimento em 
capacitação docentes 
e técnicos 
universitários 

 

Estabelecer percentual de 
recursos para capacitação 
do corpo docente e 
técnico-administrativo. 

A Reitoria disponibilizou Recurso 
PRODIP para os professores e 
técnicos do CCT. 
Foi feito a RESOLUÇÃO Nº 007/2009 -

CONSUNI para os técnicos 

administrativos. 

Foi feito a resolução 277/2006 
CONSUNI que apresenta a política, 
as diretrizes, as metas e a demanda 
de capacitação do corpo docente da 
UDESC. 
Foi feito a Resolução 010/2009 
CONSUNI  que regulamento Estágio 
Pós-Doutoral para os docentes.  
 

Não identificadas Não identificadas  

 

Política de expansão 
e redimensionamento 
do espaço físico 

 

 Plano Diretor foi criado em 2010 para 
trabalhar estabelecer políticas, 
diretrizes e metas para expansão do 
CCT, envolvendo atual Campus, 
nova sede, Centro de Convivência 
reforma do Bloco B, Escola Germano 
Timm que será a Escola de Artes. 

Não identificadas Não identificadas  
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Tabela 10.1 – Critério de distribuição do orçamento aos centros de custos do CCT 

 

CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO AOS CENTROS DE CUSTO DO CCT 

  

DESPESA CRITÉRIO 

Diária 1 x nr. de professores x R$ .... (valor reajustado anualmente). 

Material de Consumo com base no histórico do consumo de materiais para laboratório 

Passagens e Locomoção 1 x nr. de professores x R$ ...... (valor reajustado anualmente) 

Serviços de Consultoria sem distribuição aos departamentos. 

Outros Serviços de Terceiros – PF sem distribuição aos departamentos; 

Locação de Mão de Obra sem distribuição aos departamentos; 

Outros Serviços Terceiros – PJ sem distribuição aos departamentos. 

Eqtos e Material Permanente em consonância ao PPA anuído em reunião realizada na 2a. quinzena de novembro 

Obras em consonância ao PPA anuído em reunião realizada na 2a. quinzena de novembro 

                                     Fonte: Manual do orçamento - CCT 
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Critérios a serem observados na Dimensão X 0 1-2 3-4 5 
1. Compatibilidade da previsão orçamentária com as metas traçadas no PDI    x  

2. Equilíbrio entre previsão orçamentária e ações realizadas    x  

3. Previsão orçamentária para as áreas de ensino, de pesquisa, de extensão e cultura e 
administração 

  x  

4. Pontualidade no pagamento dos salários nos últimos seis meses     x 

 
5. Adequação entre as necessidades de ensino, pesquisa e extensão e a manutenção e 
conservação do espaço físico  

  x  

6. Investimento na ampliação do espaço físico de acordo com as demandas projetadas no PDI    x  

Escala:  

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima  3 e 4 – Evidência parcial  5 – Evidência completa  

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão X  

A Pesquisa utiliza varias fontes de recursos externos 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão X  

Ensino e Extensão utilizam poucos recursos externos 
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Falta de integração entre os sistemas gerenciais de orçamento e financeiro 

Recomendações da CSA  

Incentivar a captação de recursos externos no Ensino e na Extensão. 
Buscar captação de recursos externos para investimentos. 
Analisar a viabilidade de criar estrutura (setor, pessoas) a fim auxiliar na busca captação de recurso externo. 
Buscar mecanismos de integração entre planejamento estratégico, orçamento, e Direção 
Estabelecer metas e indicadores de avaliação de desempenho de Eficiência e Produtividade para a Direção Geral e Diretorias de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Implantar ações para alcançar as metas e indicadores de desempenho de Eficiência e Produtividade. 
Buscar a integração dos Sistemas Gerenciais. 
Buscar módulos do Sistema de SC, aperfeiçoamento do Sistema junto a Secretaria do Estado de SC e adaptação, a fim de atender a 
necessidade interna da UDESC.  
Aprimorar critérios de descentralização de recursos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Entende-se que o processo de autoavaliação deve ser sistemático e utilizado como 

aprimoramento progressivo, visando a eficácia e a efetividade acadêmica e social, 

introduzindo gradualmente melhorias no ambiente através da dimensão crítica das ações 

realizadas no percurso avaliativo. 

 

Pode-se observar a implementação de muitas ações proativas como reflexo das 

atividades de avaliação, como, por exemplo, o resultado das avaliações dos alunos, 

apontando pontos fracos da infraestrutura, principalmente quanto a climatização das salas 

de aula, o qual  resultou numa ação da  direção que implementou climatização em várias 

salas do centro, apenas para citar uma das muitas melhorias que estão alicerçadas no 

processo avaliativo. 

 

Tendo sido o primeiro processo de avaliação realizado com base nas dimensões do 

SINAES, a comissão sentiu grandes dificuldades na sua realização, dentre as quais 

destaca: 

 

 Dispersão dos dados institucionais pelos diversos setores do centro o que 

dificulta sua localização, verificação e atualização; 

 

 Ausência de um sistema de gestão da informação institucional o que torna os 

dados pouco confiáveis; 

 

 Pouco tempo para elaborar o relatório o que acabou não possibilitando o 

envolvimento do corpo social no processo; 

 

 A eleição de indicadores de avaliação que não eram previamente conhecidos 

pela comunidade acadêmica; 

 

 Dificuldades para motivar alguns dos membros da comissão setorial a 

priorizarem a participação nas atividades de autoavaliação; 
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 Resistência ao processo de avaliação; 

 

 Dificuldade da CSA de se estruturar como um grupo de estudo efetivo e 

regular, devido ao entendimento de ser esta a incorporação de mais uma 

atividade nas tantas que já sobrecarregam o servidor; 

 

A comissão entende ser oportuno tecer algumas sugestões de melhoria ao processo 

avaliativo, bem como ações a serem implementadas pelo centro : 

 

 Aprimorar a comunicação entre a Comissão Própria de Avaliação (CPA), e 

Comissões Setoriais, docentes, técnico-administrativos e representantes 

estudantis (CA‟s); 

 

 Melhorar os mecanismos de divulgação à comunidade acadêmica com 

relação ao PDI, PPI e SINAES; 

 

 Melhorar a articulação entre graduação e pós-graduação; 

 

 Pouca participação dos discentes nas atividades de avaliação docente e de 

infraestrutura; 

 

 Incentivar maior interdisciplinaridade entre cursos de graduação; 

 

 Garantir o prosseguimento das atualizações curriculares dos projetos 

pedagógicos dos cursos; 

 

 Buscar mecanismos de ações internas de forma a garantir boas condições 

das instalações físicas, bem como dos equipamentos de laboratório; 

 

 Realizar estudos para implementar a avaliação de desempenho (atuação) da 

gestão administrativa, coordenações de curso, chefias de departamentos e de 

servidores técnico-administrativos; 
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 Desencadear ações institucionais objetivando conscientizar a comunidade 

interna acerca dos benefícios advindos da autoavaliação institucional e do 

planejamento participativo. 

 

Algumas ações implementadas no CCT merecem destaque: 

 

• Aquisição de equipamentos tecnológicos; 

 

• Climatização das salas de aula; 

 

• Expansão do ensino de graduação e pós-graduação; 

 

• Ações de responsabilidade social; 

 

• Desempenho do ensino de graduação e pós-graduação; 

 

• Desempenho da pesquisa e da extensão. 

 
Espera-se ao final deste trabalho contribuir com a Instituição através da identificação 

de suas forças e de suas fraquezas, permitindo alavancar seu crescimento institucional e 

o fortalecimento de suas potencialidades. 
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