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 INTRODUÇÃO 

 

 A avaliação Institucional do Centro de Educação a Distância foi coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA e sua realização feita e coordenada pela Comissão 

Setorial de avaliação – CSA deste centro, com a participação e auxílio de todas as direções, 

departamentos e setores do Centro.  

Inicialmente as direções, departamentos e setores reuniram os dados para o 

preenchimento do Repositório de Dados Institucionais (RDI), que consistiu no preenchimento de 

planilhas Excel com dados quantitativos sobre um conjunto de indicadores de Desempenho 

Institucional. Após a coleta desses dados quantitativos a CSA reuniu-os a fim de iniciar a 

segunda etapa da Avaliação Institucional do Centro de Educação a Distância. Essa, por sua vez, 

consistiu na coleta de informações qualitativas sobre cada uma das Dimensões e Indicadores de 

Desempenho. Essa avaliação qualitativa complementou ou foi complementada pelos dados 

quantitativos anteriormente coletados e foi elaborada e sistematizada pelas Direções e 

Coordenações do Centro. 

A fim de realizar o fechamento e conclusão deste processo de Autoavaliação 

Institucional do Centro de Educação a Distância, a CSA reuniu as informações quantitativas e 

qualitativas coletadas e elaborou o Relatório Final em conjunto com todos os envolvidos no 

Processo de Auto-avaliação do Centro. O relatório, apresentado a seguir, sistematiza as ações 

programadas, realizadas e os resultados alcançados no Centro de Educação a Distância ao longo 

do período compreendido entre os anos de 2008 e 2010.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O resultado da Avaliação Institucional do Centro de Educação a Distância está 

organizado na forma de quadros expositivos, de acordo com o modelo encaminhado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, abrangendo cada uma das dez Dimensões de Avaliação e 

os Indicadores de Desempenho. Os dados apresentados a seguir são resultados das informações 

prestadas pelos docentes e servidores técnicos administrativos e de consultas a documentos como 

o Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano 20 da Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Projeto Pedagógico Institucional, Planejamento Estratégico e Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia a Distância. 

 

2.1 DIMENSÃO MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

O CEAD tem empreendido ações em todas as instâncias devidas para garantir o direito 

legal de ser recolocado e mantido na nominata dos CENTROS que compõem a UDESC. 

Também estabeleceu parcerias que contribuíram para a inclusão social, democratização do 

acesso de cidadãos e cidadãs catarinenses, prioritariamente, e depois, de brasileiros em geral, a 

uma educação pública de qualidade. Realizou vários contatos de estímulo a parcerias com 

organizações governamentais e não-governamentais, dentre eles a Polícia Militar de Santa 

Catarina, Guarda Municipal de Florianópolis, Universidade Aberta do Brasil, Fundação 

Catarinense de Educação Especial, entre outras. E, nestes três últimos anos efetuou a 

coordenação do processo de implantação do projeto UAB-UDESC (Universidade Aberta do 

Brasil), no que se refere às vagas do Curso de Pedagogia a Distância CEAD no PAR (Plano de 

Ações Articuladas) em Santa Catarina. Ofereceu subsídios à UDESC no estabelecimento de 

parcerias e na execução de cursos na modalidade a distância, frente aos desdobramentos da 

entrada UDESC na UAB/MEC, bem como em relação a outras parcerias que possam surgir.  

Além disso, estruturou, implantou e programou planos de ações de atuação junto aos órgãos 

públicos e privados buscando solidificar o CEAD como referência na EAD (Educação a 

Distância) em Santa Catarina e no Brasil. 

Internamente, o CEAD estruturou a proposta de criação de órgão setorial complementar 

CEAD-LEDI – Laboratório de Educação Inclusiva e do órgão setorial suplementar 

CEAD/UDESC-VIRTUAL. Criou espaços coletivos via sistema Moodle, atualizando e 

alimentando as informações no site do CEAD e contribuiu com os programas na Rádio UDESC. 
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E, ainda, busca o estabelecimento, aparelhamento e atualização constante dos pólos de apoio 

presenciais. 
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DIMENSÃO I – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

INDICADORES AÇÕES PROGRAMADAS AÇÕES REALIZADAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Missão do CEAD 

O CEAD tem por missão 

produzir e sistematizar, 

socializar e aplicar o 

conhecimento nos diversos 

campos do saber, como parte 

indissociável de uma 

universidade pública de 

qualidade, gratuita, autônoma, 

critica e propositiva, pautado 

na geração e na difusão de 

conhecimentos na modalidade 

a distância, com o uso das 

tecnologias da informação e da 

comunicação, em interação 

com a sociedade e com os 

demais centros da UDESC, 

conciliando demandas e 

necessidades e propondo ações 

Todas as ações específicas 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD 

advindas das competências 

estatutárias da Direção Geral, 

a fim de atingir esse 

indicador. 

Desconhecimento por parte 

da UDESC das 

potencialidades instaladas 

no CEAD, tanto de 

equipamentos quanto de 

servidores. 

Espertizes relacionados 

com a TIC e 

Metodologias de EaD, 

incluindo também 

potenciais em outras 

áreas como 

desenvolvimento 

sustentável e inclusão. 

PE-CEAD 
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educativas no âmbito do ensino 

de graduação e de pós-

graduação, bem como na 

pesquisa e na extensão, 

indissociavelmente articulados, 

que propiciem o 

desenvolvimento social e 

econômico sustentável, 

prioritariamente do estado de 

Santa Catarina e do Brasil, 

possibilitando uma melhoria da 

qualidade de vida de todas as 

pessoas. 

Finalidade do CEAD 

O CEAD, no âmbito de sua 

especificidade do uso da 

modalidade a distância, e 

concentrando-se em suas áreas 

de excelência, com ênfase no 

uso da Tecnologias da 

Informação e da Comunicação 

segundo seus princípios, 

perfila-se com as finalidades da 

Todas as ações específicas 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD 

advindas das competências 

estatutárias da Direção Geral, 

a fim de atingir esse 

indicador. 

Dificuldades encontradas 

junto aos órgãos 

colegiados por questões 

meramente políticas. 

Atendimento aos 

programas de interesse 

institucional (UDESC e 

ESTADO) na 

capacitação dos 

servidores, numa 

perspectiva mais 

abrangente e inclusiva. 

A EaD pode atender 

PPI-CEAD 
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UDESC, que tem por fim a 

produção, preservação e 

difusão do conhecimento 

científico, tecnológico, 

artístico, desportivo e cultural, 

por intermédio do fomento de 

atividades integradas de 

ensino, pesquisa e extensão, 

assinando também como 

objetivos que expressam sua 

finalidade os previstas nos 

itens I, II, III, IV, V e VI do 

Plano 20 2005 - 2025, página 

18. 

uma demanda reprimida 

e potenciais demandas 

com qualidade. 

Objetivos e metas 

institucionais 

Comprometer-se pela 

manutenção do CEAD como 

expressão do caráter público, 

gratuito e autônomo da 

UDESC, contribuindo para o 

desenvolvimento local, 

regional e nacional, visando a 

melhoria da qualidade de vida 

 

Coordenação do processo de 

implantação do projeto 

UAB-UDESC, no que se 

refere às vagas do Curso de 

Pedagogia a Distância 

CEAD no PAR em Santa 

Catarina. 

Inúmeras interferências de 

outros centros, fazendo 

com que muito de nossa 

potencialidade (tempo e 

recursos) sejam desviados 

para justificativas de 

processos ou até mesmo 

defesa dos interesses do 

Avançar para atender 

uma demanda até então 

excluída do processo 

educacional, por 

diversos fatores. 

 

Atender às várias 

solicitações externas de 

PPI-CEAD 
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para todos, com busca 

permanente da erradicação das 

desigualdades sociais. 

Garantir a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e 

extensão no CEAD com 

projetos integrados 

comprometidos com a 

cidadania e com a produção e 

socialização do saber 

produzido. 

Estreitar e ampliar o 

relacionamento do CEAD-

UDESC com órgãos 

governamentais, não-

governamentais, comunidades 

específicas e sociedade em 

geral. 

Planejar, implantar e 

implementar um programa de 

ações para fortalecer a marca 

do CEAD-UDESC junto à 

 

Suporte às atividades 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD. 

 

Ações afirmativas em todas 

as instâncias devidas para 

garantir o direito legal do 

CEAD de ser recolocado e 

mantido na nominata dos 

CENTROS que compõem a 

UDESC, assim como na 

busca permanente do 

atendimento ao que 

determinam os Decretos 

6032 e 6033 de 2002. 

 

Utilização das instâncias 

colegiadas do Centro para o 

estímulo, o apoio e a 

normatização da produção de 

projetos integrados de 

CEAD. capacitação. 

 

Permitir à UDESC a 

otimização de recursos 

com a implementação 

da modalidade EaD. 
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comunidade interna e externa. 

Atuar de forma pró-ativa junto 

aos órgãos públicos e privados 

com o objetivo de tornar o 

CEAD-UDESC uma referência 

como Centro de educação a 

distância, fortalecendo a 

imagem institucional. 

Fortalecer as relações 

interinstitucionais e políticas, 

com vistas à formação de redes 

de competências e interesses 

comuns na modalidade da 

educação a distância. 

 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Estabelecimento de parcerias 

que contribuam para a 

inclusão social, pela 

democratização do acesso de 

cidadãos e cidadãs 

catarinenses, 

prioritariamente, e depois, de 

brasileiros em geral, a uma 

educação pública de 

qualidade. 

 

Criação, implantação e 

implementação de  um setor 

permanente de planejamento, 

organização e divulgação de 

ações do CEAD. 

 

Estruturação, implantação e 

implementação de plano de 

ação de atuação junto aos 
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órgãos públicos e privados 

buscando solidificar o CEAD 

como referência na EAD em 

Santa Catarina e no Brasil. 

 

Busca e implantação no seu 

âmbito de atuação, de 

metodologias de 

representação efetiva nos 

principais órgãos públicos e 

privados de caráter 

educacional, social e 

político. 

 

Estímulo, propostas e 

subsídios para a UDESC em 

convênios e intercâmbios 

com Universidades de 

competência na área de EAD 

no âmbito do ensino de 

graduação e da pós-

graduação, bem como da 
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pesquisa e da extensão. 

 

Subsídios à UDESC no 

estabelecimento de parcerias 

e na execução de cursos na 

modalidade a distância, 

frente aos desdobramentos 

da entrada UDESC na 

UAB/MEC, bem como em 

relação a outras parcerias que 

possam surgir. 

 

Estruturação de proposta de 

criação de órgão setorial 

complementar CEAD-LEDI 

– Laboratório de Educação 

Inclusiva. 

 

Estruturação de proposta de 

órgão setorial suplementar 

CEAD/UDESC-VIRTUAL. 
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Diretrizes Institucionais 

Diretrizes institucionais de 

acordo com os planos gerais da 

UDESC, adaptados às 

necessidades do CEAD: Plano 

20, PDI, PE, PPI. 

 

Todas as ações específicas 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD 

advindas das competências 

estatutárias da Direção Geral, 

a fim de atingir esse 

indicador. 

 

Interferências nos órgãos 

colegiados de outros 

Centros que desconhecem 

as possibilidades do nosso 

Centro na inclusão social. 

Disponibilidade de 

atendimento imediato 

dos excluídos, com 

ações no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

Plano 20, PDI, PE e 

PPI 

 

Áreas de atuação e 

inserção regional 

Pólos de Apoio presenciais no 

estado de Santa Catarina 

 

Estabelecimento, 

aparelhamento e atualização 

constante dos pólos de apoio 

presenciais. 

 

   

Compromisso social 

enquanto instituição 

pública e gratuita 

Comprometer-se pela 

manutenção do CEAD como 

expressão do caráter público, 

gratuito e autônomo da 

UDESC, contribuindo para o 

desenvolvimento local, 

regional e nacional, visando a 

Todas as ações específicas 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD 

advindas das competências 

estatutárias da Direção Geral, 

a fim de atingir esse 

indicador. 

Dificuldade na aceitação 

dos nossos projetos por 

questões meramente 

ideológicas. 

Temos potencial para 

fazer a maior revolução 

na área de Educação no 

Estado de Santa 

Catarina. 

 

Podemos atender de 

PPI-CEAD 
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melhoria da qualidade de vida 

para todos, com busca 

permanente da erradicação das 

desigualdades sociais. 

Garantir a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e 

extensão no CEAD com 

projetos integrados 

comprometidos com a 

cidadania e com a produção e 

socialização do saber 

produzido. 

Estreitar e ampliar o 

relacionamento do CEAD-

UDESC com órgãos 

governamentais, não-

governamentais, comunidades 

específicas e sociedade em 

geral. 

Estabelecer parcerias que 

contribuam para a inclusão 

social, pela democratização do 

 

Realização de ações de 

fortalecimento pela DEG, 

DEX e DPPG integradas. 

 

Realização de vários 

contatos de estímulo a 

parcerias com organizações 

governamentais e não-

governamentais, dentre eles a 

Polícia Militar de Santa 

Catarina, Guarda Municipal 

de Florianópolis, 

Universidade Aberta do 

Brasil, Fundação Catarinense 

de Educação Especial, entre 

outras. 

imediato às demandas 

institucionais e sociais 

numa vertente 

inclusiva. 

 

Facilidades para 

parcerias externas. 

 

O CEAD tem prestígio 

junto à sociedade, o que 

favorece as 

possibilidades de 

parceria. 
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acesso de cidadãos e cidadãs 

catarinenses, prioritariamente, 

e depois, de brasileiros em 

geral, a uma educação pública 

de qualidade. 

 

Mecanismos de 

divulgação do PDI, PPI 

e PPC na comunidade 

acadêmica. 

Aperfeiçoar no CEAD o 

sistema de comunicação para 

garantir o fluxo de informação 

e integração dos diferentes 

segmentos do CEAD, do 

CEAD com os demais Centros 

e do CEAD com a comunidade 

externa, utilizando os meios 

disponíveis (internet, rádio, 

boletins, etc.). 

 

 

Todas as ações específicas 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD 

advindas das competências 

estatutárias da Direção Geral, 

a fim de atingir esse 

indicador, entre as quais se 

destacam a criação de 

espaços coletivos via sistema 

Moodle, atualização e 

alimentação das informações 

no site do CEAD, programas 

na Rádio UDESC, entre 

outras. 

Falta de recursos humanos, 

pessoas disponíveis e 

especializadas em 

comunicação. 

Trabalhamos com a 

TIC, logo estamos 

inseridos no contexto 

atual da comunicação. 

Necessitamos de 

programas 

institucionais da 

UDESC. 

PPI-CEAD 
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Identificação do perfil 

do aluno ingressante na 

UDESC 

Avaliação em fase de 

preparação para futura 

aplicação junto ao corpo 

discente. 

    

Identificação do perfil 

do aluno egresso da 

UDESC (últimos cinco 

anos) 

Avaliação em fase de 

preparação para futura 

aplicação junto ao corpo 

discente. 
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2.2 DIMENSÃO POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A 

EXTENSÃO 

 

2.2.1 Ensino 

 

O CEAD obteve o credenciamento da UDESC por 05 anos para oferta de cursos na 

modalidade EaD mediante apresentação do Projeto do Curso de Pedagogia a Distância. Iniciou 

em agosto de 2010 as discussões para oferta do Curso de Licenciatura em Educomunicação, 

sendo designado por portaria um Grupo de Trabalho que protocolou a proposta no Departamento 

de Pedagogia a Distância (DEPAD), que aprovou a proposta e está dando continuidade ao 

processo. Outro fato importante foi o êxito da visita da Comissão de avaliação do Comitê 

Estadual de Educação no CEAD, com o Curso de Pedagogia a Distância obtendo nota 4,5 e o 

reconhecimento por 5 anos.  

Entre as ações de repercussão no ensino encontra-se a realizado do Edital de seleção dos 

alunos e realização de matrícula da primeira Turma UAB. O perfil do Pedagogo formado foi 

definido como o de um profissional da educação preparado para a prática docente reflexiva, para 

a gestão dos processos educativos em ambientes escolares e não escolares, presenciais e/ou a 

distância.  

No âmbito do apoio a outros centros da UDESD, o CEAD colaborou na elaboração da 

proposta do Curso de Biologia, habilitação bacharelado e licenciatura, a pedido do CAV, no que 

se refere aos eixos pedagógicos e de Fundamentos da Educação e Estágio, na modalidade a 

distância. O projeto encontra-se em discussão, mas o CAV optou por oferecer apenas a 

habilitação em Bacharelado, reconhecendo, no entanto, o apoio permanente que recebeu do 

CEAD, por meio da DEG/CEAD/UDESC. 

Destaca-se a contratação de vários professores efetivos, o que melhorou a qualidade do 

atendimento aos alunos, garantindo continuidade das ações pedagógicas do CEAD. O número de 

efetivos do CEAD passou de 5 em 2008  para 14 em 2010.   A carga horária da ocupação 

docente dos efetivos passou de 39 em 2008 para 239 em 2010.  

Foram realizados 02 projetos PRAPEG (Programa de Apoio ao Ensino de Graduação) 

um coordenado por professor do DEPAD e outro coordenado pela DEG. Além disso, a DEG 

acompanhou o desenvolvimento e a produção de materiais didáticos impressos e online e a oferta 

de matrículas isoladas online. 
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Neste sentido, as ações desenvolvidas pela DEG vêm criando oportunidades para o 

desenvolvimento de ações e práticas que qualificam o processo de ensino do CEAD e da UDESC 

como um todo. 

 

2.2.2 Pesquisa 

 

O concurso público em meados de 2010 aumentou o número de pesquisadores efetivos 

e vários projetos de pesquisa foram aprovados e estão em início de execução com temas 

pertinentes às áreas prioritárias do CEAD.  

O CEAD buscou e conseguiu vários apoios de programas institucionais e 

governamentais, tais como: PAP, FAPESC e Editais MEC. Os novos pesquisadores ingressantes 

em meados de 2010 estão sendo estimulados a fazer o mesmo.  

Terminou o ano de 2010 com 5 novos projetos de pesquisa elaborados por 

pesquisadores ingressantes no último concurso do CEAD. 

Dois colóquios de grupos de pesquisa foram realizados: EDUSEX e Arte e Inclusão, 

ligados a grupos de pesquisa com base no CEAD. 

Dentre as produções técnicas, artísticas, culturais e científicas destacam-se: 

• Produção técnica de material pedagógico de Educação Sexual (bonecas, jogos, CDs com 

programas de rádio, etc.); 

• Dois livros que foram publicados pela pesquisadora Maria Cristina da Rosa Fonseca da 

Silva; 

• Produção técnica de material pedagógico de Arte e Inclusão (jogos para inclusão); 

• Adaptação de materiais para cegos e surdos; 

• 2 colóquios de grupos de pesquisa realizados com participação de pesquisas externas ao 

CEAD; 

• Apoio a ida de pesquisadores a eventos nacionais (PRODIP) e internacionais (PROEVEN).
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2.2.3 Pós-Graduação 

 

Houve muita procura por cursos de Especialização lato sensu na modalidade a distância 

(Fundamentos Curriculares em Educação Inclusiva).  Projetos de Especialização tais como 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Formação de Educadores e Educação Sexual: 

interfaces com as novas tecnologias, Fundamentos Curriculares em Educação a Distância, terão 

o estudo das propostas otimizadas graças ao ingresso de mais professores efetivos em 2010, com 

potencial para estruturar sólidas propostas de pós-graduação. 

O Curso de Especialização de Fundamentos Curriculares em Educação a Distância que 

está sendo gestado tem consonância com o novo curso de graduação de Pedagogia a distância do 

CEAD, assim como o foi o novo Curso de Especialização em Fundamentos Curriculares em 

Educação Inclusiva. 

Novos professores efetivos somados aos que já faziam parte do quadro de docentes do 

CEAD irão possibilitar a criação de uma “cultura” de pós-graduação no Centro, apoiados por 

dois docentes em exercício no CEAD, inclusive na DPPG, que pertencem e atuam também em 

Curso Stricto Sensu - nota 4 na CAPES. 

 

2.2.4 Extensão 

 

A Extensão na UDESC é instrumentalizadora de um processo dialético entre a teoria e a 

prática que possibilita o intercâmbio de saberes sistematizados, acadêmicos e populares numa 

perspectiva de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A extensão do Centro de 

Educação a Distância, em concordância com essa premissa, visa estimular, apoiar, divulgar e 

acompanhar os programas e projetos de extensão e cultura, bem como orientar e acompanhar os 

bolsistas e oportunizar atividades de bem estar aos servidores e discentes. Nesse contexto, no 

CEAD foi criado o Programa de Bolsa de Apoio Discente - PBAD vinculado à Direção de 

Extensão que tem por finalidade proporcionar ao estudante a oportunidade do desempenho de 

atividade laboral, visando à incorporação de hábitos de trabalho intelectual e de melhor 

adaptação ao meio social. Os bolsistas de extensão e apoio discentes têm a chance de 

participarem de cursos de capacitação em serviço que são oferecidos pelo CEAD anualmente. 

O CEAD, dando continuidade ao trabalho do Grupo Conviver, inspirado no projeto 

UDESC de Bem Com a Vida, a partir de 2009 colocou em prática um Projeto Intitulado “CEAD 
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de Bem com a Vida”, que oportuniza, quinzenalmente durante o ano, atividades de lazer, saúde, 

bem estar e integração entre os servidores, tercerizados e discentes. 

Dando apoio a Coordenadoria de Eventos da PROEX, o CEAD incentiva a participação 

dos discentes e servidores nos eventos promovidos por esta Universidade, bem como realiza a 

divulgação dos eventos internos e externos à UDESC. Ainda no que se refere a eventos, o CEAD 

criou a Comissão de Protocolo e Cerimonial de Eventos do CEAD - CPPCE, a qual acompanha a 

organização e execução das colações de grau e das aberturas das ações de extensão, ensino e pós-

graduação do Centro. 

Em 2010, numa proposta de apoio a Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 

Internacional  da UDESC, foi desenvolvido o Curso Básico de Português Instrumental para 

Estrangeiros para discentes da Universidade de Ashland/EUA e da Universidade de Ciências 

Aplicadas de Wildau/Alemanha. 

No CEAD de 2008 a 2010 foram realizadas 12 programas e 58 projetos de extensão, 

bem como 26 bolsistas de extensão envolvidas ações. Esse número de ações de extensão é um 

número expressivo considerando o reduzido número de docentes efetivos no CEAD nesse 

período. Deste modo, proporcionalmente pode-se considerar que o CEAD é um dos Centros com 

mais ações de extensão da UDESC. Algumas das atividades do Centro concorreram e ganharam 

verba externa, como por exemplo, o Curso Aprendendo o Braille: Um exercício de Cidadania, 

bem como algumas das ações foram premiadas nos Encontros de Extensão da UDESC. As 

principais linhas temáticas de ação do CEAD são: Educação Inclusiva, Arte e inclusão, Educação 

Sexual e Educação e Sustentabilidade.  

Considerando a metodologia a distância a abrangência das ações de extensão do Centro 

é prioritariamente nacional, fazendo cumprir o papel social da Universidade apoiando-se na 

educação de qualidade e democratização do conhecimento. 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

POLÍTICA PARA O ENSINO 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Políticas 

institucionais 

para o ensino1 

1. Credenciamento da 

UDESC na UAB 

 

2. Elaboração, 

implantação e 

implementação de novos 

cursos de graduação e 

pós-graduação dentro dos 

trâmites legais da 

Universidade. 

 

1. Obtenção do 

credenciamento da UDESC 

por 05 anos para oferta de 

cursos na modalidade EaD 

mediante apresentação do 

Projeto do Curso de 

Pedagogia a Distância. 

2. Teve início em agosto de 

2010 as discussões para 

oferta do Curso de 

Licenciatura em 

Educomunicação. Um 

Grupo de Trabalho foi 

designado por portaria e 

protocolou proposta no 

DEPAD. O DEPAD 

1. Falta uma política 

estruturada de EaD na 

UDESC. 

2. Por tratar-se de Curso 

novo, necessita de muitas 

discussões. 

1. Atendimento à UDESC 

na implantação dos 20% da 

carga horária à distância. 

2. Atendimento a demanda 

por formação na área de uso 

das tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

                                                   
1
 Este item contempla também a política de acompanhamento ao docente ingressante no quadro da UDESC. 
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aprovou a proposta e está 

dando continuidade ao 

processo. 

Políticas de 

ensino e sua 

articulação com o 

PDI 

Estabelecer parcerias que 

contribuam para a 

inclusão social, pela 

democratização do acesso 

de cidadãos e cidadãs 

catarinenses, 

prioritariamente, e depois, 

de brasileiros em geral, a 

uma educação pública de 

qualidade. 

    

Avaliação das 

ações dos Cursos 

– disciplinas 

(autoavaliação 

docente e 

discente) 

 

Recebimento da 

Comissão de avaliação do 

Comitê Estadual de 

Educação. 

 

Recebimento da Comissão 

de avaliação do Comitê 

Estadual de Educação. 

 

Obtenção do 

credenciamento do Curso 

de Pedagogia a Distância. 

 

  

Perfil do 

profissional a ser 

formado 

Sólida base teórico-

conceitual, uma constante 

articulação entre a teoria e 

O perfil do Pedagogo 

formado é o de um 

profissional da educação 
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a prática, constituindo a 

prática pedagógica como 

eixo articulador no 

processo de formação, 

buscando em todas as 

fases do Curso a relação 

entre ensino, pesquisa 

extensão. 

 

 

preparado para a prática 

docente reflexiva, para a 

gestão dos processos 

educativos em ambientes 

escolares e não escolares, 

presenciais e/ou a distância. 

Projeto 

Pedagógico para 

atendimento às 

diretrizes 

curriculares 

nacionais 

Implantar e implementar o 

Curso de Pedagogia na 

modalidade a distância em 

convênio 

UDESC/UAB/MEC, na 

sede e junto a todos os 

Polos CEAD e UAB de 

acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

1. Recebimento da 

Comissão de avaliação do 

Comitê Estadual de 

Educação. 

 

2. Adequação do Projeto do 

Curso às horas de estágio e 

prática pedagógica. 

 

3. Realização do Edital de 

seleção dos alunos e 

realização de matrícula da 

1. 1410 alunos formados 

desde o primeiro semestre 

de 2008 até o segundo 

semestre de 2010. 

 

2. 814 matriculados na 

Turma UAB 
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primeira Turma UAB. 

 

Práticas 

pedagógicas: 

experiências 

produzidas e em 

desenvolvimento 

Apoio pedagógico, a 

pedido, ao Curso de 

graduação-licenciatura em 

Biologia, em elaboração 

no CAV, no que se refere 

aos eixos pedagógicos e 

de Fundamentos da 

Educação e Estágio, na 

modalidade a distância. 

 

1. Elaborada a proposta. O 

projeto encontra-se em 

discussão no CAV. 

 

2. Oferta de disciplinas 

isoladas online, com 

atendimento tutorial virtual 

 

239 alunos atendidos em 

disciplinas isoladas. 

 

  

Infraestrutura 

acadêmica de 

apoio ao ensino 

Ampliar, via concurso 

público, o quadro de 

servidores efetivos do 

CEAD. 

 

Foram contratados 

professores efetivos, o que 

melhora o atendimento aos 

alunos, garantindo 

continuidade das ações 

pedagógicas do CEAD. 

   

Programas de 

melhoria e apoio 

ao ensino 

Desenvolvimento de 

projetos de Ensino – 

PRAPEG 

Realização de 02 projetos 

PRAPEG: um coordenado 

por professor do DEPAD e 

outro coordenado pela 
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DEG. 

Mecanismos de 

avaliação do 

ensino 

Implantação da Comissão 

de Ensino do CEAD 

 

Acompanhamento do 

desenvolvimento da 

produção dos materiais 

didáticos impressos e 

online. 

   

Ocupação 

docente para as 

atividades de 

ensino 

Contratação de 

professores efetivos 

O número de efetivos do 

CEAD passou de 5 em 2008  

para 14 em 2010.   A carga 

horária da ocupação docente 

dos efetivos passou de 39 

em 2008 para 239 em 2010. 

 

 

Considerando os professores 

que não desempenham 

atividades administrativas, a 

maioria absoluta dos 

professores efetivos executa 

carga horária de ensino 

superior ao mínimo exigido 

pela Resolução de ocupação 

Docente (029/2009-

CONSUNI) 

 

Políticas de 

estágio 

Realização do estágio 

curricular 
Estágio curricular  

Oferecer estágios não-

curriculares. 
 

Indicativos do 

nível de 

satisfação com o 

Curso: 

Recebimento da 

Comissão de avaliação do 

Comitê Estadual de 

Educação. 

 

Obtenção do 

credenciamento do Curso 

de Pedagogia a Distância. 
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- por parte do 

aluno 

- por parte do 

mercado de 

trabalho 

- por parte da 

comunidade e 

dos cânones 

científicos 

 

POLÍTICA PARA A PESQUISA 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Políticas 

institucionais 

para a pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento 

Em 2008, 2009 e parte de 

2010, o CEAD possuía 

poucos pesquisadores, 

refletindo em número 

mínimo de pesquisas. 

Com o concurso público em 

meados de 2010 o número 

de pesquisadores efetivos 

aumentou e vários projetos 

de pesquisa foram aprovadas 

e estão em início de 

execução com temas 

pertinentes às áreas 

prioritárias do CEAD. 

 

Relevância e Realizar as atividades de As previstas no estatuto e  DPPG e comissão de  
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Pertinência 

quanto aos 

objetivos 

institucionais e 

quanto ao 

desenvolvimento 

local e regional 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

regimento pesquisa assessoram e 

orientam para que projetos 

atendam esse indicador 

Programas 

institucionais e 

governamentais 

de incentivo à 

pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento 

Poucos doutores em 2008, 

2009 e parte de 2010. 

Pesquisadora do CEAD 

buscou e conseguiu vários 

apoios de programas 

institucionais e 

governamentais, tais como: 

PAP, FAPESC e Editais 

MEC. Os novos 

pesquisadores, ingressantes 

em meados de 2010, estão 

sendo estimulados a fazer o 

mesmo.  

 

Projetos de 

pesquisa 

elaborados e em 

desenvolvimento 

Pesquisas previstas e 

realizadas:  

 

1. Laboratório de 

 

Poucos pesquisadores no 

CEAD até meados de 

2010. 

Terminamos 2010 já com 5 

novos projetos de pesquisa 

elaborados por 

pesquisadoras ingressantes 

Além dos projetos previstos 

no Planejamento Estratégico, 

no segundo semestre de 2010 

foram aprovados projetos de 
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Educação Inclusiva: 

desenvolvimento de 

metodologias de inclusão. 

Coordenadora: Professora 

Doutora Maria Cristina da 

Rosa Fonseca da Silva. 

(concluída) 

 

2. Arte e Inclusão nas 

Ongs no Brasil e na 

Espanha: um retrato 

polissêmico da formação 

de professores de artes. 

Coordenadora: Professora 

Doutora Maria Cristina da 

Rosa Fonseca da Silva. 

(em andamento) 

 

 

no último concurso do 

CEAD. 

 

pesquisa elaborados por 

professoras ingressantes em 

concurso público e projetos 

que não estavam previstos no 

planejamento estratégico por 

já estarem em andamento 

quando o mesmo foi 

elaborado, mas que foram 

concluídos no ano de 2008 e 

2009. 

 

1. Projetos aprovados no 

segundo semestre de 2010, 

elaborados por professoras 

ingressantes em concurso 

público do CEAD (Todos em 

andamento): 

A escola na perspectiva da 

educação para o 

desenvolvimento sustentável 

(EDS), na modalidade a 

Distância. Coordenadora 
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Msc. Isabel C. da Cunha. 

Desenvolvimento de um 

objeto pedagógico 

audiovisual de educação 

sexual com temática voltada 

para pessoas com idade acima 

de 50 anos. Coordenadora: 

Professora Msc. Gabriela 

Maria Dutra de Carvalho. 

O estado da arte sobre objetos 

de aprendizagem: subsídios 

teóricos à elaboração de 

materiais para Educação 

Sexual. 

Coordenadora:Professora 

Msc. Patricia de Oliveira e 

Silva Pereira Mendes. 

O uso das TICs no 

estabelecimento de redes 

virtuais de formação de 

educadores e educação sexual 

no Brasil: perspectivas 
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teóricas contemporâneas. 

Coordenadora:ProfessoraMsc. 

Vera Márcia Marques Santos. 

Questões ambientais atuais 

em discursos de licenciandos: 

análises de relações entre 

ciências, tecnologias e 

sociedade na perspectiva 

discursiva. Coordenadora: 

Professora Dra. Patricia 

Montanari Giraldi. 

 

2. Projetos que já estavam em 

andamento quando o 

planejamento estratégico foi 

elaborado e que por este 

motivo não aparecem no 

documento como ações 

previstas (Todos concluídos): 

Construção metodológica do 

fazer pedagógico de arte: 

desafios da inclusão. 
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Coordenadora: Professora 

Dra. Maria Cristina da Roda 

Fonseca da Silva. 

Inclusão na UDESC: 

concepções norteadoras. 

Coordenadora: Professora 

Msc. Rose Clér Estivalete 

Beche. 

Alunos com necessidades 

educacionais na UDESC: um 

estudo diagnóstico da 

compreensão dos próprios 

atores. Coordenadora: 

Professora Dra. Solange 

Cristina da Silva. 

Articulação dos 

grupos de 

pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento com estímulo e 

apoio a eventos que 

estabelecem redes. 

Poucos pesquisadores no 

CEAD até meados de 

2010. 

Dois colóquios de grupos de 

pesquisa realizados: 

EDUSEX e Arte e Inclusão, 

ligados a grupos de pesquisa 

com base no CEAD. 

 

Número de 

publicações 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

2 livros publicados pela 

pesquisadora Maria Cristina 

Poucos pesquisadores no 

CEAD até meados de 
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força estatutária e 

regimental da UDESC. 

Conforme o Parágrafo VII 

do Art. 67 do Regimento 

Geral da UDESC, é uma 

das responsabilidades da 

DPPG: “promover a 

divulgação das atividades 

e ações de pesquisa e pós-

graduação, assim como da 

produção técnico-

científica e intelectual do 

Centro” 

da Rosa Fonseca da Silva, 

bem como várias 

publicações de artigos e 

resumos expandidos e 

eventos por parte do corpo 

docente CEAD. 

2010. 

Produções 

técnicas, 

artísticas, 

culturais e 

científicas e 

respectiva 

divulgação 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento e apoio a eventos 

integrados com a extensão. 

Poucos pesquisadores no 

CEAD até meados de 

2010. 

2 livros publicados pela 

pesquisadora Maria Cristina 

da Rosa Fonseca da Silva. 

Produção técnica de material 

pedagógico de Educação 

Sexual (bonecas, jogos, CDs 

com programas de rádio, 

etc.). 

Produção técnica de material 
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pedagógicode Arte e 

Inclusão (jogos para 

inclusão). 

Adaptação de materiais para 

cegos e surdos. 

Intercâmbio e 

parcerias com 

outras IES 

regionais, 

nacionais e 

internacionais na 

produção 

científica 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento com estímulo e 

apoio aos pesquisadores 

para atingir esse indicador. 

Poucos doutores efetivos 

no CEAD em 2008, 2009 

até meados de 2010. 

2 colóquios de grupos de 

pesquisa realizados com 

participação de pesquisas 

externas ao CEAD. 

Apoio a ida de 

pesquisadores a eventos 

nacionais (PRODIP) e 

internacionais (PROEVEN). 

 

Investimento 

institucional em 

pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC. 

Conforme o parágrafo XII 

do Art. 67 do Regimento 

Geral da UDESC, uma 

das responsabilidades da 

DPPG é “coordenar e 

Estímulo ao uso do 

PRODIP/CEAD. A DPPG 

do centro solicita inserção 

no orçamento CEAD de 

rubrica PRODIP suficiente 

para garantir uma saída por 

Ana para cada professor 

efetivo. 
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supervisionar a política de 

capacitação de docentes.” 

Mecanismos de 

avaliação das 

atividades de 

pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento, seguindo as 

normas previstas na 

UDESC. 

Instrumento de avaliação 

do estágio probatório na 

área de pesquisa não é 

adequado. 

À luz do probatório, se 

possível fazer 

aperfeiçoamentos nos 

instrumentos. 

 

Ocupação 

docente para as 

atividades de 

pesquisa 

Realizar as atividades de 

competência da DPPG por 

força estatutária e 

regimental da UDESC 

As previstas no estatuto e 

regimento com apoio e 

acompanhamento da carga 

horária em PTIs 

 
Destinado espaço próprio 

para horas de pesquisa 
 

POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Políticas 

institucionais de 

extensão e de 

intervenção 

social 

 

Ter maior penetração na 

comunidade local, por 

meio de novos convênios 

e parcerias, 

Fortalecer as relações 

interinstitucionais e 

políticas, 

Fortalecer a marca 

As ações de extensão do 

CEAD dão origem as ações 

afirmativas; articulam 

ensino, pesquisa e extensão, 

se constituindo como um 

processo científico, cultural, 

artístico 

Fragilidade na garantia do 

direito legal do CEAD de 

ser recolocado e mantido 

na nominata dos 

CENTROS que compõem 

a UDESC 

 

Insuficiência 

física/estrutural para oferta 

A política de extensão do 

CEAD por meio de suas 

ações, junto com a 

comunidade externa e 

interna promove a 

manutenção da UDESC 

como expressão do caráter 

público, gratuito e autônomo 

da UDESC, contribuindo 

O CEAD contou anualmente 

com várias ações de extensão, 

tendo como temáticas 

principais: Educação e 

Inclusão, Educação e 

Sexualidade e 

Desenvolvimento 

Sustentável. 
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UDESC 

Ampliar as ações 

afirmativas 

de maior interação com a 

comunidade 

para o desenvolvimento 

tanto institucional como 

local, regional e nacional. 

Políticas de 

extensão e sua 

articulação com o 

PDI 

Oportunizar a integração 

da universidade com a 

comunidade por meio das 

ações de extensão, de 

forma a articular o ensino, 

a pesquisa e a extensão. 

As diversas ações de 

extensão do CEAD 

originam a pesquisa e se 

articulam com os processos 

de ensino e estão em 

articulação com o PDI. 

 

   

Programas de 

incentivo e apoio 

institucional às 

atividades de 

extensão 

 

Incentivar, por meio da 

política extensão da 

UDESC, às atividades de 

extensão 

 

Acompanhar e dispor os 

recursos financeiros para 

as ações e incentivar a 

participação dos docentes 

 

- Apoiar o processo de 

 

 

 

As ações de extensão do 

CEAD têm o apoio 

institucional por meio de 

recursos obtidos  em Editais 

e das instâncias 

deliberativas do Centro 

 

Crescimento orçamentário 

para a extensão e cultura 

ainda incipiente de acordo 

com a demanda 

Ampliação dos 

investimentos 

na política de extensão e 

cultura. 
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ampliação de bolsas de 

apoio discente e de 

extensão 

Participação 

acadêmica nas 

atividades de 

extensão e 

intervenção 

social: impacto 

na formação do 

aluno 

 

 

 

Incentivar a participação 

dos discentes nas ações de 

extensão e cultura; 

Disponibilizar vagas de 

bolsas de extensão 

Disponibilizar vagas de 

bolsas de apoio discente 

para os diversos setores 

do Centro; 

 

 

 

São disponibilizados aos 

Centros recursos para bolsa 

de extensão para discentes 

da UDESC. 

São disponibilizados aos 

Centros recursos para bolsa 

de apoio discente para 

discentes da UDESC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bolsas disponibilizadas 

não são suficientes para 

demanda dos programas e 

projetos 

Por meio da participação 

nos programas e projetos os 

discentes têm a 

oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos 

acadêmicos e estabelecer 

uma relação de troca e 

intervenção junto a 

comunidade 

No período de 2008 a 2010 

o CEAD teve 26 bolsistas de 

extensão envolvidos nas 

ações. 

Por meio da participação 

dos discentes nos diversos 

setores do CEAD, eles têm a 

oportunidade agregar 

conhecimento e desenvolver 

habilidades que 
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acrescentarão na sua vida 

profissional. 

 

 

Áreas de atuação 

das atividades de 

extensão e sua 

relevância em 

termos local e 

regional 

Ações de educação 

inclusiva, arte inclusiva, 

educação para 

sustentabilidade e 

educação e sexualidade. 

 

Cursos a distância visando 

a democratização do 

conhecimento. 

Neste período foram 

desenvolvidas ações 

visando à área de educação, 

sexualidade, inclusão, 

sustentabilidade e arte 

inclusiva. 

O CEAD contou com 

cursos de extensão a 

distância aumentando a 

amplitude de atendimento a 

demandas.  

 

Desenvolver cursos de 

qualidade abrangendo maior 

número de participantes. 

 

Mecanismos de 

avaliação das 

atividades de 

extensão 

universitária 

Apoiar as propostas de 

avaliação da Pró-reitoria  

Avaliação dos programas e 

projetos realizados no 

centro  

 O aprimoramento dos 

critérios de avaliação 

buscando uma melhor 

ferramenta  

 

 

Projetos de 

extensão 

Elaboração de projetos e 

programas de extensão em 

O CEAD anualmente 

elabora ações de extensão 

Recursos insuficientes para 

realização de todas as 

Crescimento anual dos 

programas e projetos de 

No CEAD de 2008 a 2010 

foram realizados 12 
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elaborados e em 

desenvolvimento 

atendimento aos editais 

lançados e divulgados na 

UDESC 

 

Apoio a Secretaria de 

Cooperação 

Interinstitucional e 

Internacional  da UDESC 

por meio de ações de 

extensão que contribuam 

com o intercâmbio dos 

alunos 

visando ao atendimento dos 

editais internos e externos 

 

Curso online de língua 

portuguesa para 

estrangeiros. Duas turmas, 

uma para a Universidade de 

Ashland, EUA, outra de 

alunos da Universidade de 

Ciências Aplicadas de 

Wildau, Alemanha. 

atividades de extensão 

propostas 

extensão  programas de extensão e 58 

projetos. Considerando o 

reduzido número de docentes 

efetivos nesse período, esse é 

um número expressivo, 

proporcionalmente um dos 

Centros com mais ações de 

extensão da UDESC. 

Ocupação 

docente para as 

atividades de 

extensão 

Incentivar a participação 

dos servidores e discentes 

nos eventos culturais e 

esportivos da UDESC, 

Estimular no CEAD a 

estruturação de equipes 

esportivas com 

perspectivas de melhoria 

da qualidade de vida dos 

servidores. 

O CEAD apóia a UDESC 

na realização de atividade 

culturais e esportivas, 

estimulando e dando apoio 

para a participação de seus 

membros. 

- Em 2010 formou equipe 

para participação do 

JISUDESC e apoiou a 

participação dos bolsistas 

Falta de recursos 

dificultando a participação 

nos eventos. 

Falta de espaço adequado 

para o desenvolvimento 

das atividade 

Existir grupos consolidados 

para participação nos jogos 

dos servidores. 

Integração dos servidores 

por meio de atividades 

culturais e esportivas. 

Desde 2008, o CEAD, com 

apoio do Grupo Conviver da 

UDESC, realiza um projeto 

da Direção de Extensão 

intitulado “CEAD de Bem 

Com a Vida”, objetivando a 

integração, a saúde e o bem 

estar dos servidores, 

terceirizados e discentes do 

Centro. 
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- Promover ações para o 

publico interno de cultura, 

lazer, saúde e bem estar; 

 

 

no JIUDESC 

São desenvolvidas no 

CEAD ações de cultura, 

saúde e bem-estar aos 

servidores e discentes 

 

POLÍTICA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Políticas 

institucionais 

para a pós-

graduação 

 

 

As previstas no 

Regimento Geral da 

UDESC no Art. 67: 

 

I- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e de pós-

graduação, apoiando a 

captação de recursos e a 

criação de cursos de pós-

graduação; 

As previstas no regimento 

(algumas das ações 

aparecerão exemplificadas 

em outros indicadores). 
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II- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e/ou cursos de 

pós-graduação; 

III- Coordenar as 

Comissões de Pesquisa e 

de pós-graduação do 

Centro; 

VII-  promover a 

divulgação das atividades 

e ações de pesquisa e pós-

graduação, assim como da 

produção técnico-

científica e intelectual do 

Centro; 

X- Supervisionar a 

avaliação das atividades 

de pesquisa e pós-

graduação. 

 

Expansão da pós-

graduação Lato 

 

1. Projeto do Curso de 

Curso sendo finalizado, em 

fase de elaboração das 

Poucos docentes na área no 

CEAD. 

1. Muita procura por cursos 

de Especialização lato sensu 
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Sensu e Stricto 

Sensu 

Especialização 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva. 

 

2. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a 

Distância em Educação 

para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

3. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

em Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual: interfaces com as 

novas tecnologias. 

 

4. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

monografias. DPPG apóia e 

supervisiona as ações 

conforme atribuições do 

Regimento Geral da 

UDESC. 

 

2. Em andamento. Estudo 

da proposta com professora 

do CEAD em capacitação 

(doutorado) com tema de 

pesquisa que aperfeiçoa 

módulo/extensão já 

vivenciado como protótipo 

do lato sensu. 

 

3. Grupo de estudos 

iniciando trabalho. 

 

4. Grupo de estudos 

aguardando definição de 

nova graduação do CEAD, 

para adequar tema/eixo 

na modalidade a distância. 

 

2. Com o ingresso de mais 

três professores efetivos da 

área em 2010 o estudo da 

proposta será otimizada. 
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em Fundamentos 

Curriculares em Educação 

a Distância 

 

desse curso em consonância 

com o de graduação. 

Programas de 

Incentivo e apoio 

institucional à 

pós-graduação 

As previstas no 

Regimento Geral da 

UDESC no Art. 67: 

I- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e de pós-

graduação, apoiando a 

captação de recursos e a 

criação de cursos de pós-

graduação; 

II- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e/ou cursos de 

pós-graduação; 

III- Coordenar as 

Comissões de Pesquisa e 

de pós-graduação do 

Centro; 

As previstas no regimento. 

Poucos docentes em 2008, 

2009 e até meados de 2010 

dificultou o estímulo à pós-

graduação lato sensu. 

Docentes ingressantes em 

2010 – vários doutores – 

têm currículos com 

potencial de estruturar 

sólidas propostas de pós-

graduação. 
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VII-  promover a 

divulgação das atividades 

e ações de pesquisa e pós-

graduação, assim como da 

produção técnico-

científica e intelectual do 

Centro; 

X- Supervisionar a 

avaliação das atividades 

de pesquisa e pós-

graduação. 

 

Práticas de 

integração da 

graduação e pós-

graduação 

As previstas no 

Regimento Geral da 

UDESC no Art. 67: 

I- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e de pós-

graduação, apoiando a 

captação de recursos e a 

criação de cursos de pós-

graduação; 

Integração permanente entre 

DEG e DPPG. 

Poucos docentes para 

participar de comissões 

mistas de Graduação e 

Pós-Graduação. 

O Curso de Especialização 

de Fundamentos 

Curriculares em Educação a 

Distância que está sendo 

gestado tem consonância 

com o novo curso de 

graduação de Pedagogia a 

distância do CEAD, assim 

como o Curso de 

Especialização em 
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II- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e/ou cursos de 

pós-graduação; 

III- Coordenar as 

Comissões de Pesquisa e 

de pós-graduação do 

Centro; 

VII-  promover a 

divulgação das atividades 

e ações de pesquisa e pós-

graduação, assim como da 

produção técnico-

científica e intelectual do 

Centro; 

X- Supervisionar a 

avaliação das atividades 

de pesquisa e pós-

graduação. 

 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva 

 

Vários dos novos docentes 

já estão inseridos em 

comissões integradas. 

 

Programas e/ou 

incentivo para a 

Oferecer cursos lato 

sensu. 

Está sendo oferecida a 

Especialização em 

Poucos docentes para 

compor esses programas 

Novos professores efetivos 

somados aos que já faziam 
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formação de 

pesquisadores e 

de profissionais 

para o magistério 

superior 

 Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva 

em 2008, 2009 e até 

meados de 2010. 

parte do quadro de docentes 

do CEAD possibilita criar 

“cultura” de pós-graduação 

no Centro. 

Número de 

cursos de pós-

graduação lato 

sensu e stricto 

sensu em 

andamento 

 

1. Projeto do Curso de 

Especialização 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva; 

 

2. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a 

Distância em Educação 

para o Desenvolvimento 

Sustentável; 

 

3. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

em Formação de 

Curso sendo finalizado, em 

fase de elaboração das 

monografias; 

 

Em andamento. Estudo da 

proposta com professora do 

CEAD em capacitação 

(doutorado) com tema de 

pesquisa que aperfeiçoa 

módulo/extensão já 

vivenciado como protótipo 

do lato sensu; 

 

 

Elaboração de proposta de 

Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

Grupo de estudos iniciando 

trabalho com participação 

das novas docentes; 

 

Grupo de estudos 

aguardando definição de 

nova graduação do CEAD, 

para adequar tema/eixo 

desse curso em 

consonância com o de 

graduação; 

 

 

Grupo de estudos iniciando 

trabalho. 

Muita procura por cursos de 

Especialização lato sensu na 

modalidade a distância; 

 

Poucos docentes na área no 

CEAD. 

 

Com o ingresso de mais três 

professores efetivos da área 

em 2010 o estudo da proposta 

será otimizada. 
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Educadores e Educação 

Sexual: interfaces com as 

novas tecnologias; 

 

4. Elaboração de proposta 

de Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

em Fundamentos 

Curriculares em Educação 

a Distância; 

 

5. Atividades burocrático-

administrativas de 

encerramento legal dos 

processos de certificação 

dos alunos com 

pendências documentais; 

6.  

 

 

 

em Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual: interfaces com as 

novas tecnologias; 

 

Elaboração de proposta de 

Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

em Fundamentos 

Curriculares em Educação a 

Distância; 

 

 

Elaboração de proposta de 

Projeto de Curso de 

Especialização a distância 

em Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual: interfaces com as 

novas tecnologias; 

 

6. Fechamento individual, 
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caso a caso, de alunos 

pendentes em cursos já 

finalizados. 

Relevância e 

pertinência social 

dos cursos 

oferecidos em 

termos locais, 

regionais e 

nacionais 

A DPPG tem as regras 

abaixo relacionadas à Pós-

Graduação, respeitando 

sempre esse indicativo: 

I- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e de pós-

graduação, apoiando a 

captação de recursos e a 

criação de cursos de pós-

graduação; 

II- Fomentar e apoiar os 

convênios para atividades 

de pesquisa e/ou cursos de 

pós-graduação; 

III- Coordenar as 

Comissões de Pesquisa e 

de pós-graduação do 

Centro; 

As previstas em regimento.  

DPPG do Centro, que 

trabalha integrada com 

ensino de graduação e 

extensão, tem  

potencialidades 

maximizadas de atender este 

indicador. 
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VII-  promover a 

divulgação das atividades 

e ações de pesquisa e pós-

graduação, assim como da 

produção técnico-

científica e intelectual do 

Centro; 

X- Supervisionar a 

avaliação das atividades 

de pesquisa e pós-

graduação. 

 

Intercâmbios e 

parcerias 

institucionais 

voltadas aos 

cursos de pós-

graduação 

Projeto do Curso de 

Especialização 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva 

 

Realizado desde o projeto 

com auxílio e parceria de 

instituições voltadas à área. 

 

Dois docentes em exercício 

no CEAD, inclusive na 

DPPG, pertencem e atuam 

também em Curso Stricto 

Sensu - nota 4 na CAPES. 

 

Conceitos 

obtidos na 

avaliação da 

CAPES 

Indicador prejudicado, já 

que o CEAD não tem 

Stricto Sensu. 
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Mecanismos de 

avaliação do 

ensino 

Projeto do Curso de 

Especialização 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva: 

mecanismos previstos no 

projeto. 

Sempre atendidos os 

mecanismos previstos no 

projeto próprio. 

   

Mecanismos de 

revisão curricular 

dos cursos e 

programas 

 

Projeto do Curso de 

Especialização 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva 

Curso finalizando. Após 

término e avaliação esse 

indicador será atendido. 

   

Indicadores de 

atuação 

profissional dos 

alunos egressos 

da pós-graduação 

Os egressos que temos na 

área de pós-graduação do 

centro são de cursos 

realizados por outra 

administração. Estamos 

aguardando que seja 

finalizada a 

Especialização em 

Fundamentos Curriculares 

em Educação Inclusiva 

para que seja possível 
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fazer esta avaliação. 
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2.3 DIMENSÃO RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

De uma maneira geral é possível ampliar o impacto social das ações programadas, com 

mais apoio de verbas, para ampliar o alcance das ações dos Programas de Extensão. Ainda 

assim, os cursos normalmente serviram para atender a demanda da comunidade local. Estadual, 

nacional e inclusive, internacional, com o atendimento dos estudantes das universidades da 

Alemanha e dos Estados Unidos para quem foi desenvolvido um curso que se propôs atender 

demanda da Coordenadoria de Ações Internacionais, no sentido de introduzir discentes na língua 

portuguesa, objetivando preparação básica dos mesmos para futuro intercâmbio com a UDESC. 

Foram realizados 02 seminários de socialização das ações desenvolvidas com as comunidades de 

diversas regiões de santa Catarina na prática pedagógica e de Ensino do Curso de Pedagogia a 

Distância da UDESC, aberto a sociedade em geral. Dois cursos contribuíram com temáticas para 

o desenvolvimento sustentável de diferentes grupos sociais. Foram trazidos para as ações do 

Programa de Extensão - Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias - a 

participação de pessoas que fortalecem ações afirmativas nessa direção. O CEAD contribuiu com 

o acesso à universidade da Guarda Municipal com um curso especificamente voltado a esse 

público, inclusive com possibilidades de ampliação geométrica do aprendido, por estarem os 

membros da Guarda junto à população em situações específicas.  Por meio de bolsas de trabalho 

oferecidas pelo CEAD muitos dos discentes conseguem se manter na cidade  e 

conseqüentemente na Universidade. 

O Centro possui a educação inclusiva em todas as ações como eixo, sendo que o corpo 

docente, discente, técnicos e portadores de necessidades especiais possuem vagas nas ações. Por 

exemplo, ampliou-se o conhecimento dos participantes para um atendimento mais respeitoso a 

pessoa cega, em curso especificamente voltado a este fim; discutiu-se a inclusão dos surdos e de 

proposição para a educação de surdos, sendo oferecido cursos básicos de LIBRAS- Língua 

Brasileira de Sinais - para a comunidade, aproximando ouvintes da minoria lingüística a que 

surdos pertencem minimizando ações discriminatórias e excludentes; aliou-se a arte e a inclusão, 

e com o apoio das tecnologias oportunizou-se a socialização do conhecimento aos discentes da  

comunidade local,  estadual e nacional. 



53 

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 

 

 

 

Contribuição para o 

desenvolvimento local, 

regional e nacional 

 

- Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1.Oficina de Produção de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

2.Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3.Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da Radio 

UDESC 

 

Pouca verba 

disponível para as 

três ações do 

Programa de 

Extensão: 

Formação de 

Educadores e 

Educação Sexual e 

as Novas 

Tecnologias, o que 

dificultou 

potencializar a 

execução neste 

indicador. 

 

 

 

É possível ampliar o 

impacto social 

(conforme indicador), 

com mais apoio de 

verbas, para ampliar o 

alcance das ações do 

Programa de 

Extensão: Formação 

de Educadores e 

Educação Sexual e as 

Novas Tecnologias. 

 

 

 

- 
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Curso de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual na 

Modalidade a Distância para 

a Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de 

curta duração, ligado a 

temática do programa 

Edusex 

Curso sem recurso, 

o que prejudicou 

um pouco a ação, 

pois demandou 

visitas ao parceiro e 

gastos inesperados, 

que foram 

assumidos pelos 

integrantes, a titulo 

de colaboração 

O Curso serviu para 

atender demanda da 

comunidade. Eventos 

isolados atendem 

quase que 

imediatamente 

demandas, 

fortalecendo os laços 

 

Curso de Extensão a 

Distância para Educadores 

do Ensino Médio: a 

pedagogia de Paulo Freire 

 Aplicabilidade do 

conteúdo ministrado 

no curso em escolas 

do ensino médio da 

comunidade 

 

- 
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Seminário de Socialização – 

Prática Pedagógica /Prática 

de Ensino 

Projeto sem 

recursos, 

dificultando 

algumas atividades 

Foram realizados 02 

seminários de 

socialização das ações 

desenvolvidas com as 

comunidades de 

diversas regiões de 

santa Catarina na 

prática pedagógica e 

de Ensino do Curso 

de Pedagogia a 

Distância da UDESC, 

aberto a sociedade em 

geral. 

Essa ação responde ao 

compromisso social do 

CEAD com a 

democratização da educação 

e com a produção e 

socialização de 

conhecimentos na área. 

Curso a Distância de 

Formação de 

Educadores/Professores em 

Educação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) 

 Por meio de 02 cursos 

dessa temáticas 

contribui-se para o 

desenvolvimento 

sustentável de 

diferentes grupos 

sociais 

- 
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Relações estabelecidas 

com os setores público e 

produtivo, com o 

mercado de trabalho e 

com instituições sociais, 

culturais e educativas 

 

Constituição e apoio a 

novos convênios e 

parcerias, permitindo que as 

ação de extensão 

contribuam no 

desenvolvimento das 

comunidades  nacionais  e 

internacionais, 

prioritariamente as de santa 

Catari, 

Projeto de Extensão “Curso Básico 

de Português para Estrangeiros” 

 O Curso se propôs 

atender demanda da 

coordenadoria de 

ações internacionais, 

no sentido de 

introduzir discentes 

da Universidade da 

Alemanha, 

objetivando 

preparação básica dos 

mesmos para futuro 

intercâmbio coma 

UDESC. 

- 
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Políticas de acesso à 

universidade – ações 

afirmativas 

Ações de extensão que 

fortaleçam as ações 

afirmativas no acesso e 

permanência na 

Universidade 

 

 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

 

1.Oficina de Produção de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

2.Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da Radio 

UDESC 

 

 

Pouca verba 

disponível para as 

três ações do 

Programa de 

Extensão: 

Formação de 

Educadores e 

Educação Sexual e 

as Novas 

Tecnologias, o que 

dificultou 

potencializar a 

execução. 

 

 

Foram trazidos para 

as ações do Programa 

de Extensão: 

Formação de 

Educadores e 

Educação Sexual e as 

Novas Tecnologias a 

participação de 

pessoas que 

fortalecem ações 

afirmativas nessa 

direção. 

 

 

 

 

 

- 
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Curso de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual na 

Modalidade a Distância para 

a Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de 

curta duração, ligado a 

temática do programa 

Edusex 

 

Nenhuma verba, 

poucas vagas. 

 

Curso em si é 

expressão deste 

indicador, pois amplia 

o acesso á 

universidade, no caso 

da Guarda Municipal, 

inclusive em suas 

possibilidades de 

ampliação geométrica 

do aprendido, por 

estarem os membros 

da Guarda junto à 

população em 

situações específicas  

Podemos oferecer 

nova edição do curso 

a qualquer tempo, 

pois está hospedado 

no CEAD e 

disponível sua re-

edição, desde que 

solicitada e aprovada . 

- 
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Ações sociais 

direcionadas ao corpo 

docente, discente e 

pessoal técnico – 

universitário, inclusive 

aos portadores de 

necessidades especiais 

Ações de extensão 

direcionada para os 

discentes, servidores  e 

estagiários do CEAD 

juntamente com a 

comunidade externa 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

Oficina de Produção de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

Educação Sexual em Debate: 

Nas Ondas da Radio 

UDESC 

 

Pouca verba 

disponível para as 

três ações do 

Programa de 

Extensão: 

Formação de 

Educadores e 

Educação Sexual e 

as Novas 

Tecnologias, o que 

dificultou 

potencializar a 

execução. 

Pouca 

acessibilidade dos 

prédios da UDESC 

para comunidade 

interna e externa, 

onde realizamos os 

eventos. 

 

Temos a educação 

inclusiva em todas as 

ações como eixo, 

sendo que o corpo 

docente, discente, 

técnicos e portadores 

de necessidades 

especiais possuem 

vagas nas ações. 

 

- 
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Curso de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual na 

Modalidade a Distância para 

a Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de 

curta duração, ligado a 

temática do programa 

Edusex 

Nenhuma verba 

específica, poucas 

vagas. 

Curso conseguiu 

entrelaçar em ação 

social específica, 

servidores, discentes 

voluntários da equipe, 

com o segmento da 

comunidade que 

buscou o curso 

- 

Curso de Extensão “Como 

relacionar-se com a pessoa 

cega” 

Sem recursos, 

dificultando as 

ações realizadas. 

Por meio deste curso 

que atendeu 

servidores, discentes e 

comunidade, ampliou-

se o conhecimento 

dos participantes para 

um atendimento mais 

respeitoso a pessoa 

cega. 

Esse curso surgiu da 

necessidade interna do 

CEAD, que em seu quadro 

de estagiários tinha um 

discente cego. 

Políticas de permanência 

na universidade 

 

Contratação de bolsistas de 

extensão para os diversos 

programas e projeto de 

extensão e apoio discente 

O pagamento de bolsas de 

extensão e apoio discente 

vem sendo mantido no 

CEAD anualmente. 

 Por meio dessas 

bolsas muitos dos 

discentes conseguem 

se manter na cidade  e 
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para os diversos setores do 

CEAD 

conseqüentemente na 

Universidade. 

Ações sociais 

direcionadas à inclusão 

social e assistência a 

setores ou grupos sociais 

menos favorecidos 
- Ações de extensão que 

atendam as necessidades 

das comunidades 

geralmente excluídas, a luz 

das áreas de excelência do 

CEAD 

- Ampliação de ações de 

extensão favorecendo o 

atendimento aos grupos menos 

favorecidos e seu ingresso e 

permanecia na Universidade 

 

 

 

Programa de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

Oficina de Produção de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da Radio 

UDESC 

Pouca verba 

disponível para as 

três ações do 

Programa de 

Extensão: 

Formação de 

Educadores e 

Educação Sexual e 

as Novas 

Tecnologias, o que 

dificultou 

potencializar a 

execução. 

Pouca 

acessibilidade dos 

prédios da UDESC 

para comunidade 

interna e externa, 

onde realizamos os 

eventos. 

Temos a educação 

inclusiva em todas as 

ações como eixo, 

sendo que o corpo 

docente, discente, 

técnicos e portadores 

de necessidades 

especiais possuem 

vagas nas ações. 
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Programa Formação de 

Professores e Educação 

Sexual e as Novas 

Tecnologias – Etapa II e 

seus projetos: 

1. Projeto de Extensão 

Educação Sexual em Debate: 

Nas ondas da rádio UDESC 

2. Curso Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual na modalidade à 

Distância 

3. Evento II Colóquio dos 

Grupos de Pesquisa e 

Educação Sexual 

 

 

Temos a educação 

inclusiva em todas as 

ações como eixo, 

sendo que o corpo 

docente, discente, 

técnicos e portadores 

de necessidades 

especiais possuem 

vagas nas ações. 
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Programa Formação de 

Professores e Educação 

Sexual e as Novas 

Tecnologias – Etapa III e 

seus projetos: 

1. Projeto de Extensão 

Educação Sexual em Debate: 

Nas ondas da rádio UDESC 

2. Evento de Extensão 

Oficina de Produção e 

Desenvolvimento de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

3. III Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

 

Temos a educação 

inclusiva em todas as 

ações como eixo, 

sendo que o corpo 

docente, discente, 

técnicos e portadores 

de necessidades 

especiais possuem 

vagas nas ações. 
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Curso de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual na 

Modalidade a Distância para 

a Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de 

curta duração, ligado a 

temática do programa 

Edusex 

Poucas vagas, por 

não ter verba 

específica 

Curso maximiza este 

indicador, pois 

atendeu e pode 

atender maior número 

de vagas, segmento da 

comunidade que tem 

em sua atuação, 

possibilidades de forte 

 

Ciclo de Debates – 

Educação sexual na EJA: 

formação docente e discente. 

 O ciclo de debates 

possibilita a troca de 

experiências e 

conhecimento, 

contribuindo com a 

formação discente e 

docente e a inclusão 

das minorias. 
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Seminário de Ensino de 

Língua de Sinais 

Candidatos 

inscritos que 

desistiram no inicio 

do Seminário 

tirando vagas de 

outros interessados. 

Este Seminário 

tornou-se um espaço 

de discussão sobre a 

inclusão dos surdos e 

de proposição para a 

educação de surdos. 

 

Laboratório de Educação 

Inclusiva da UDESC - LEdI 

 Este Projeto aproxima 

as ações de extensão, 

pesquisa e ensino na 

área da inclusão 

oportunizando aos 

envolvidos  um 

espaço de diálogo e 

troca de informações 

sobre a temática. 
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Língua de Sinais: Uma 

Introdução 

A falta de um 

espaço físico 

adequado, no 

CEAD, para a 

realização dos 

Cursos trouxe 

dificuldades na 

realização do 

projeto. 

A LIBRAS básica 

oferecida para a 

comunidade aproxima 

ouvintes da minoria 

lingüística a que 

surdos pertencem 

minimizando ações 

discriminatórias e 

excludentes.  

 

Programa de Educação 

Inclusiva: o Conhecimento 

ao Alcance de Todos e seus 

projetos: 

1. Evento Inclusão: 

Igualdade pela Diferença 

2. Curso Um aluno cego em 

sala de aula: Aprendendo a 

respeitar as diferenças 

3. Evento II Jornada de 

Educação Inclusiva 

Dificuldade nos 

processos 

licitatórios, 

atrasando a entrega 

de matérias, 

dificultando 

algumas ações do 

programa 

Por meio deste 

programa, 

profissionais da 

educação, discentes e 

comunidade puderam 

ter acesso aos 

conhecimentos na 

área da inclusão de 

pessoas com 

deficiência, 

qualificando assim o 

atendimento a esse 

grupo 
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Educação de Surdos: 

Identidade e Diferença e 

seus projetos: 

1. Curso de LIBRAS 

Introdutório 

2. Curso Aquisição da 

Linguagem pela Criança 

Surda 

3. Oficina Educação de 

Surdos: Possibilidades 

Concretas 

 

A falta de um 

espaço físico 

adequado, no 

CEAD, para a 

realização dos 

Cursos provocou 

atraso no 

cronograma 

previsto. 

Este programa 

oportunizou a 

comunidade conhecer 

o processo de 

aprendizagem dos 

surdos e a valorização 

da LIBRAS como 

elemento constitutivo 

da cultura surda. 
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Programa Educação 

Inclusiva e as 03 ações a ele 

vinculadoa: 

1. Curso On-Line Noções 

Básicas sobre a Língua 

Brasileira de Sinais 

2. Evento Inclusão das 

Pessoas Com Necessidades 

Especiais: A Igualdade na 

Diferença 

3. Curso TDAH/I – 

Transtornos de Déficit de 

Atenção com 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Dificuldade nos 

processos 

licitatórios, 

prejudicando 

algumas ações do 

programa 

Por meio deste 

programa 

profissionais da 

educação, discentes e 

comunidade puderam 

ter acesso aos 

conhecimentos na 

área da inclusão de 

pessoas com 

deficiência, 

qualificando assim o 

atendimento a esse 

grupo. 
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Programa de Educação 

Inclusiva: as tecnologias da 

informação e comunicação a 

serviço da democratização 

do conhecimento 

Inclusão em Foco 

Curso Ceg@s no contexto 

escolar: Respeito às 

diferenças 

Curso O aluno caracterizado 

como deficiente mental e sua 

inserção no ensino 

fundamental: adaptações 

curriculares 

Dificuldade nos 

processos 

licitatórios, 

dificultando 

algumas ações do 

programa 

Esse programa que 

teve como base o uso 

da tecnologia para 

democratização do 

conhecimento 

possibilitou a 

aquisição e ampliação 

de conhecimentos na 

área da educação 

inclusiva a 

profissionais da 

educação, discentes e 

comunidade. 

 

Feira de Educação de 

Surdos: a informação ao 

alcance de todos 

 A Feira possibilitou 

uma articulação das 

propostas pedagógicas 

para a educação de 

surdos tornando-se 

num espaço de 

diálogo muito 

interessante. 
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Curso de LIBRAS: 

Conhecendo a cultura surda 

A falta de um 

espaço físico 

adequado, no 

CEAD, para a 

realização do Curso 

nos obrigou a 

procurar nos outros 

Centros salas 

disponíveis o que 

provocou atraso no 

cronograma 

proposto. 

Este curso 

proporcionou a 

comunidade a 

aproximação com a 

cultura surda:arte, 

história e língua. 

 

Programa Arte e Inclusão: 

Mediações significativas 

1. “A mediação educativa 

para públicos cegos”; 

2. “Oficina de Objetos 

Pedagógicos para professor 

de arte”  

3. “A plataforma moodle: 

uma experiência inclusiva a 

partir da Arte”. 

 O programa 

conseguiu 

interdiciplinarmente  

realizar ações social 

específicas tendo 

como foco a inclusão 

das pessoas com 

deficiência 
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Programa NUPEART: uma 

parceria CEAD – CEART 

Plataformas Virtuais de 

Aprendizagem: um caminho 

de inclusão por meio da arte 

Produção de objetos 

pedagógicos para inclusão 

Ciclo de Eventos: Arte, 

Educação e Inclusão 

 

 O programa aliou arte 

e inclusão, e com o 

apoio das tecnologias 

oportunizou a 

socialização do 

conhecimento aos 

discentes e 

comunidade. 

 

 

Programa Educação e Arte: 

Uma Perspectiva Inclusiva e 

seus projetos: 

1. Oficina de Arte: Jogos 

Interativos para Inclusão 

2. Museu de Arte: Objetos 

de Inclusão 

3. Internet, Arte e Infância: 

Trocas Multiculturais entre 

duas Realidades. 

 O programa 

conseguiu entrelaçar 

arte e inclusão, 

possibilitando 

acessibilidade aos 

participante com 

deficiência e 

conhecimentos 

específicos na área de 

educação inclusiva 

para a comunidade. 

 

 



72 

Programa de Extensão “ 

Educação de Surdos: A 

linguagem e a Educação” e 

os Projetos: 

 

1. “Libras II” ; 

2. “Mostra de Trabalhos 

Pedagógicos” ; 

3. “A Educação de Surdos 

em Evidência” e 

4. “Seminários de Educação 

Bilíngüe: Propostas 

possíveis 

A falta de um 

espaço adequado 

para a realização 

dos eventos. 

Muitos inscritos 

que não freqüentam 

o curso, 

provocando evasão. 

Pouca articulação 

das instituições que 

trabalham com 

educação de surdos 

Espaço de diálogo 

entre diferentes 

instituições que 

trabalham com a 

temática. 

Socialização para a 

comunidade de 

recursos utilizados na 

educação de surdos. 
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Atividades universitárias 

de integração com a 

sociedade (educação, 

saúde, lazer, cultura, 

planejamento urbano, 

desenvolvimento social, 

meio ambiente, 

desenvolvimento 

econômico, entre outros 

Ampliar parcerias para 

otimizar e expandir os 

serviços e atividades que 

visem a integração com a 

sociedade. 

 

 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1. Oficina de Produção de 

Material Didático 

Pedagógico em Educação 

Sexual 

2. Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da Radio 

UDESC 

Poucos recursos 

dificultam a 

interação porque, 

para fortificá-la, há 

que se 

solidificarem redes 

entre as instituições 

envolvidas com o 

projeto 

demandando novas 

contrapartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidificação de redes 

locais, regionais, 

nacionais e 

internacionais já 

estabelecidas pelo 

mérito das ações. 
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Curso de Extensão 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual na 

Modalidade a Distância para 

a Guarda Municipal de 

Florianópolis - curso de 

curta duração, ligado a 

temática do programa 

Edusex. 

Curso sem recurso, 

dificultando a 

realização mais 

plena das 

atividades 

Estabelecimento de 

parceria com a 

prefeitura de 

Florianópolis, 

atendendo a uma 

demanda da 

comunidade atendeu o 

indicador e está 

disponível para 

próximas parecerias. 

 

 

Curso de Extensão a 

Distância para Educadores 

do Ensino Médio: a 

pedagogia de Paulo Freire 

 Aplicabilidade do 

conteúdo ministrado 

no curso em escolas 

do ensino médio da 

comunidade 

- 
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V Colóquio Sobre o Ensino 

de Arte 

 O colóquio 

estabeleceu troca de 

experiências e 

conhecimentos na 

área das artes, 

inclusive voltadas à 

inclusão de pessoas 

com deficiência 
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2.4 DIMENSÃO COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Houve uma melhoria da qualidade na comunicação interna e externa. Principalmente a 

ação “Colóquio de Grupos de Pesquisa Sobre Formação de Educadores e Educação Sexual” 

poderá, com mais apoio, trazer mais grupos de pesquisadores para fortalecer redes. Foi 

estabelecida uma parceria com a prefeitura de Florianópolis, atendendo a uma demanda da 

comunidade e estando disponível para futuras parcerias. A Rádio UDESC tem divulgado / 

reprisado programas do - “Educação Sexual em Debate: nas Ondas da Radio UDESC” - no 

campus CAV (Lages) e CCT. A implementação de dispositivo eletrônico de comunicação - 

Revista UDESC Virtual - promete tornar-se um grande veículo de socialização do CEAD. A 

comunicação via internet e rádio com a comunidade interna e externa está permitindo a 

democratização do conhecimento.  

A divulgação das ações “Seminário de Educação a Distância: contexto atual” e do 

Curso a distância “Tutoria na Prática” foram feitas através da Rádio UDESC, de mala direta por 

e-mail para participantes potenciais, de cartazes e do site do CEAD, trazendo um elevado 

número de participantes. Essa divulgação poderia ser potencializada se houvesse uma lista com o 

contato e a área de interesse para ser utilizada por outros programas.  

O Curso de Extensão a Distância para Educadores do Ensino Médio: a pedagogia de 

Paulo Freire funcionou como multiplicador do conhecimento nas escolas, contribuindo na 

qualidade da educação. No 2
o
 “Seminário de Educação a Distância: contexto atual” pode-se 

aumentar o número de participantes e de palestrantes, bem como aumentar a carga horária, 

conforme sugerido pelos próprios participantes. 

No Curso a distância “Tutoria na Prática” poderiam ser oferecidos temas relacionados, 

além do número de vagas disponibilizadas. Foram capacitados os profissionais do CEAD e 

comunidade externa visando a melhoria do ensino. O Curso Básico de Português para 

estrangeiros se propôs atender demanda da Coordenadoria de ações internacionais, no sentido de 

introduzir discentes da Universidade da Alemanha na língua portuguesa, objetivando preparação 

básica dos mesmos para futuro intercâmbio com a UDESC. 

É possível afirmar, de um modo geral, que com uma política institucional sólida de 

divulgação, as potencialidades dos projetos, oficinas, colóquios, dentre outros, podem ser 

maximizadas. O Fortalecimento da imagem da instituição perante demais organizações poderá 

ser intensificada se houver maior apoio da UDESC na disponibilização de recursos. 

Foi fortalecida a imagem e conferiu visibilidade à Instituição através da qualidade e da 

participação ativa da comunidade nas ações do Programa Construindo espaços para o 
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aprimoramento docente em educação a distância. Poderiam ser realizados mais eventos com a 

qualidade e dimensão dessas ações para divulgar a imagem da instituição a um público maior. O 

site do CEAD pode ser transformado em um grande veiculo de comunicação interna e externa 

sobre as informações legais e regimentais do CEAD 

Poderia ser criada uma Secretaria de comunicação que poderá assumir a coordenação da 

divulgação. Havendo uma resolução do CONSUNI sobre o tema, as potencialidades serão 

maximizadas. Sugere-se a construção de um documento de orientação sobre a utilização de 

recursos financeiros nos projetos de extensão para melhor distribuição e aproveitamento da 

verba. 



78 

DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

INDICADORES AÇÕES 

PROGRAMADAS 

AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Estratégias de qualidade 

na comunicação interna 

e externa 

Divulgação do 

CEAD e das ações 

de extensão 

Reuniões quinzenais entre as 

direções 

 Melhoria da qualidade 

na comunicação interna 

e externa 

- 
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Estratégias de 

melhoria na 

qualidade de 

comunicação 

interna e externa 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

Oficina de Produção de Material 

Didático Pedagógico em 

Educação Sexual 

Colóquio de Grupos de Pesquisa 

Sobre Formação de Educadores e 

Educação Sexual 

Educação Sexual em Debate: Nas 

Ondas da Radio UDESC 

Poucos recursos 

financeiros que se 

ampliados poderão 

permitir 

potencializar os 

efeitos. 

Principalmente a ação 

“Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre 

Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual” poderá, com 

mais apoio, trazer mais 

grupos de pesquisadores 

para fortalecer redes. 

Rádio UDESC divulgar 

/ reprisar programas do 

“Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da 

Radio UDESC” no 

campus CAVE (Lages) 

e CCT (Joinville). 
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Curso de Extensão Formação de 

Educadores e Educação Sexual 

na Modalidade a Distância para a 

Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de curta 

duração, ligado a temática do 

programa Edusex 

 Estabelecimento de 

parceria com a 

prefeitura de 

Florianópolis, atendendo 

a uma demanda da 

comunidade atendeu o 

indicador e está 

disponível para 

próximas parecerias. 

 

- 

Implementação de dispositivo 

eletrônico de comunicação: 

Revista UDESC Virutal 

Pouco domínio no 

programa por parte 

da instituição 

Tornar-se um grande 

veiculo de socialização 

do CEAD 

 

Qualidade da 

comunicação interna e 

externa: meios e canais 

Ampliação e 

qualificação das 

estratégias de 

Comunicação via internet e rádio 

com a comunidade interna e 

externa 

 Democratização do 

conhecimento 
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comunicação 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1. Oficina de Produção de 

Material Didático Pedagógico 

em Educação Sexual 

2. Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. Educação Sexual em Debate: 

Nas Ondas da Radio UDESC 

Poucos recursos 

financeiros que se 

ampliados poderão 

permitir 

potencializar os 

efeitos 

Principalmente a ação 

“Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre 

Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual” poderá, com 

mais apoio, trazer mais 

grupos de pesquisadores 

para fortalecer redes. 

Rádio UDESC divulgar 

/ reprisar programas do 

“Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da 

Radio UDESC” no 

campus CAVE (Lages) 

e CCT 

- 
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Curso de Extensão Formação de 

Educadores e Educação Sexual 

na Modalidade a Distância para a 

Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de curta 

duração, ligado a temática do 

programa Edusex 

 Estabelecimento de 

parceria com a 

prefeitura de 

Florianópolis, atendendo 

a uma demanda da 

comunidade atendeu o 

indicador e está 

disponível para 

próximas parecerias. 

 

- 
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Programa Construindo espaços 

para o aprimoramento docente 

em educação a distância 

1. 2
o
 Seminário de Educação a 

Distância: contexto atual 

2. Curso a distância “Tutoria na 

Prática” 

3. Estratégias de concepção de 

sites aplicada a ambientes 

virtuais educativos 

 A divulgação das Ações 

1 e 2 foi feita através da 

Rádio UDESC,de mala 

direta por e-mail para 

participantes potenciais, 

de cartazes e do site do 

CEAD, trazendo um 

elevado número de 

participantes. Essa 

divulgação poderia ser 

potencializada se 

houvesse uma lista com 

o contato e a área de 

interesse para ser 

utilizada por outros 

programas.  

- 
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Curso de Extensão a Distância 

para Educadores do Ensino 

Médio: a pedagogia de Paulo 

Freire  

Problemas com as 

senhas para o 

Ambiente de 

Aprendizagem 

Moodle que foram 

solucionados 

posteriormente pela 

equipe de Suporte 

do CEAD/UDESC. 

 

Multiplicadores do 

conhecimento nas 

escolas, contribuindo na 

qualidade da educação. 

- 
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Recursos humanos, 

materiais e financeiros 

para a comunicação 

interna e externa. 

Obtenção de 

recursos para ser 

disponibilizados na 

melhoria da 

comunicação 

interna e externa 

 

 

. 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1. Oficina de Produção de 

Material Didático Pedagógico 

em Educação Sexual 

2. Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. 3.Educação Sexual em 

Debate: Nas Ondas da Radio 

UDESC 

Equipe era pequena 

em 2008 e 2009. 

 - 
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Curso de Extensão Formação de 

Educadores e Educação Sexual 

na Modalidade a Distância para a 

Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de curta 

duração, ligado a temática do 

programa Edusex. 

 Estabelecimento de 

parceria com a 

prefeitura de 

Florianópolis, atendendo 

a uma demanda da 

comunidade atendeu o 

indicador e está 

disponível para 

próximas parecerias. 
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Programa Construindo espaços 

para o aprimoramento docente 

em educação a distância 

1. 2
o
 Seminário de Educação a 

Distância: contexto atual 

2. Curso a distância “Tutoria na 

Prática” 

3. Estratégias de concepção de 

sites aplicada a ambientes 

virtuais educativos 

Recursos 

financeiros 

poderiam ser um 

pouco maiores para 

um evento deste 

porte, como foi o 

caso da Ação1 do 

Programa, que 

envolveu grande 

número de pessoas 

da comunidade. 

Ação 1. Aumentar o 

número de participantes 

e de palestrantes, bem 

como aumentar a carga 

horária, conforme 

sugerido pelos próprios 

participantes. 

 

Ação 2. Poderiam ser 

oferecidos temas 

relacionados além do 

número de vagas 

disponibilizadas. 

 

Técnicas Avançadas de 

Gerenciamento da Plataforma 

Moodle 

Acumulo de serviço 

pela comunidade 

interna dificultou a 

participação integral  

dos mesmos no 

curso 

Capacitação dos  de 

profissionais do CEAD 

e comunidade externa 

visando a melhoria do 

ensino 
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Curso Básico de Português para 

Estrangeiros 

 O Curso se propôs 

atender demanda da 

coordenadoria de ações 

internacionais, no 

sentido de introduzir 

discentes da 

Universidade da 

Alemanha, objetivando 

preparação básica dos 

mesmos para futuro 

intercâmbio coma 

UDESC. 
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Imagem pública da 

Instituição 

 

Estímulo a 

participação da 

sociedade nos 

eventos realizados 

pelo CEAD 

 

Divulgação do 

CEAD por meio 

das ações de 

extensão  

 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1. Oficina de Produção de 

Material Didático Pedagógico em 

Educação Sexual 

2. Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação Sexual 

3. Educação Sexual em Debate: 

Nas Ondas da Radio UDESC 

 

Ainda se observa 

pouca divulgação 

pela PROEX dos 

programas 

consolidados 

Com uma política 

institucional sólida de 

divulgação, 

potencialidades 

maximizadas 

- 

Curso de Extensão Formação de 

Educadores e Educação Sexual 

na Modalidade a Distância para a 

Guarda Municipal de 

Florianópolis.- curso de curta 

duração, ligado a temática do 

programa Edusex 

 Fortalecimento da 

imagem da instituição 

perante demais 

organizações poderá ser 

intensificada se houver 

maior apoio da UDESC 

na disponibilização de 

recursos 
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Programa Construindo espaços 

para o aprimoramento docente 

em educação a distância 

1. 2
o
 Seminário de Educação a 

Distância: contexto atual 

2. Curso a distância “Tutoria na 

Prática” 

3. Estratégias de concepção de 

sites aplicada a ambientes 

virtuais educativos 

 Fortaleceu a imagem e 

conferiu visibilidade à 

Instituição através da 

qualidade e da 

participação ativa da 

comunidade nas Ações 

do Programa. Poderiam 

ser realizados mais 

eventos com a qualidade 

e dimensão dessas ações 

para divulgar a imagem 

da instituição a um 

público maior. 

- 

Documentos Legais e/ou 

Normas Regimentais 

Reguladoras e forma de 

divulgação aos 

professores, técnicos 

universitários, alunos e a 

comunidade externa 

 

 

Inclusão nos meios 

de comunicação do 

CEAD os 

documentos legais 

e/ou normas nos 

meios de 

 

Inclusão no site do CEAD as 

informações referentes as 

documentações da extensão 

(Editais, portarias, normas etc.) 

 

 

 

 

Dificuldade de 

tempo para 

atualização 

sistemática das 

informações pelo 

setor de informática 

 

Transformar o site do 

CEAD em um grande 

veiculo de comunicação 

interna e externa sobre 

as informações legais e 

regimentais do CEAD 

- 
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comunicação do 

CEAD ou acesso 

aos mesmos 

  

 

 

Programa de Extensão: 

Formação de Educadores e 

Educação Sexual e as Novas 

Tecnologias com 3 ações: 

1. Oficina de Produção de 

Material Didático Pedagógico 

em Educação Sexual 

2. Colóquio de Grupos de 

Pesquisa Sobre Formação de 

Educadores e Educação 

Sexual 

3. Educação Sexual em Debate: 

Nas Ondas da Radio UDESC 

Não haver em 

documentos legais e 

normas na UDESC 

a definição de uma 

política de 

comunicação / 

marketing 

institucional, em 

resolução 

CONSUNI sobre o 

tema, onde extensão 

estará também 

contemplada 

Criação da Secretaria de 

comunicação que poderá 

assumir a coordenação 

da divulgação. Havendo 

uma resolução do 

CONSUNI sobre o 

tema, as potencialidades 

serão maximizadas. 

- 
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Programa Construindo espaços 

para o aprimoramento docente 

em educação a distância 

1. 2
o
 Seminário de Educação a 

Distância: contexto atual 

2. Curso a distância “Tutoria na 

Prática” 

3. Estratégias de concepção de 

sites aplicada a ambientes 

virtuais educativos 

Dificuldade de 

acesso a 

documentos que 

expliquem a 

alocação de recursos 

financeiros de forma 

didática. 

Construir um documento 

de orientação sobre a 

utilização de recursos 

financeiros nos projetos 

de extensão para melhor 

distribuição e 

aproveitamento da 

verba. 

- 
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2.5 DIMENSÃO POLÍTICA DE PESSOAL 

 

Foram realizados concursos públicos para docentes e técnicos universitários por parte 

da UDESC, atendendo às solicitações do CEAD quanto à necessidade de completar seu quadro 

funcional, com a exigência da titulação mínima de mestrado nos concursos públicos e processos 

seletivos da para professores. O CEAD procedeu a avaliação de estágio probatório tornando 

estáveis três docentes, a avaliação qualitativa (chefia) e quantitativa visando a progressão e 

promoção de docentes.  Em 2008, o CEAD contava com 05 professores efetivos, desses, 02 

doutores e 03 mestres; em 2009 o CEAD contava com 06 professores efetivos, desses, 03 

doutores e 03 mestres; em 2010 o quadro docente do CEAD aumentou para 14 professores 

efetivos, desses 05 doutores e 09 mestres. 

O CEAD participou da comissão de revisão do Plano de Carreira UDESC. Houve um 

acompanhamento permanente do CONCENTRO/CEAD, por repasse e discussões com 

representantes indicados, do processo de revisão do Plano de Carreira UDESC. Estimulou-se a 

existência de grupo permanente de servidores que integrem docentes e técnicos em debates e 

encaminhamentos de proteção dos direitos e estímulo ao cumprimento dos deveres das 

categorias e para acompanhar aspectos relativos ao plano de carreira. Ocorreu participação 

incisiva dos representantes do CEAD em grupos na UDESC que discutem e debatam esse tema, 

bem como, via representantes nos órgãos colegiados, levando e defendendo decisão do 

CONCENTRO-CEAD sobre o tema.  

Foi elaborado o Plano Institucional de Qualificação Técnica – PIQT e o Plano 

institucional de Qualificação docente – PIQD. Dois professores foram afastados para capacitação 

(Doutorado e Pós-Doutorado). Apoiou-se à revisão da Resolução UDESC que trata do percentual 

de docentes para afastamento de pós-graduação, no sentido de aumentar as possibilidades de 

capacitação, via representantes CEAD nos órgãos colegiados.  

Os representantes do CEAD participaram em órgãos colegiados e grupos UDESC 

visando a criação e a implantação de uma política de recursos humanos com ênfase na 

profissionalização e valorização do servidor. Fortaleceu-se o setor de Recursos Humanos como 

gestor administrativo da política de capacitação do CEAD. Os representantes do CEAD 

participaram em grupos pesquisa e extensão que visam à criação de uma política de recursos 

humanos com ênfase na profissionalização e valorização do servidor. As vagas para cursos, 

seminários e palestras foram oferecidos para técnicos e professores. Os servidores participaram 

nos cursos oferecidos pelo projeto “PROJETAR” possibilitando o aprimoramento profissional e 

valorização do servidor. 
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Contratou-se uma empresa para ministrar um curso de Relações Interpessoais. Realizou-

se uma pesquisa a fim de identificar o interesse dos servidores quanto a cursos relacionados às 

suas áreas de competências. Os servidores foram incentivados a participar do projeto 

“PROJETAR” que oferece cursos para todas as áreas de competência da UDESC. Foram 

elaborados planos de formação continuada para os servidores do CEAD.  

Foram realizadas comemorações coletivas de datas festivas e envio de mensagens 

festivas e de pesar. 

Houve apoio ao trabalho da comissão da UDESC para elaborar um programa de 

preparação para aposentadoria, com a inserção de representante CEAD na mesma. Foi aplicado 

no CEAD o programa de preparação de aposentadoria criado pela UDESC.   

Estimulou-se à participação na academia de ginástica da UDESC. Preencheu-se um 

questionário de satisfação docente enviado pelo APRUDESC. 
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DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Política de planos de 

cargos e salários 

1. Apoiar a consolidação 

das políticas norteadoras 

do Plano de Carreiras 

UDESC e o 

estabelecimento de 

mecanismos para evitar a 

defasagem salarial das 

diversas categorias; 

2. Implementar estudos 

periódicos do plano de 

carreira, de modo a 

corrigir distorções; 

3. Apoiar a criação na 

UDESC de uma política 

de aumento progressivo do 

percentual de DI, bem 

como rever os indicadores 

e critérios, na direção de 

estimular a permanência 

1. Indicação de representantes 

CEAD para integrar comissão 

de revisão do Plano de 

Carreira UDESC; 

2. Acompanhamento 

permanente do 

CONCENTRO, por repasse e 

discussões com representantes 

indicados, do processo de 

revisão do Plano de Carreira 

UDESC; 

3. Estimulo a existência de 

grupo permanente de 

servidores no CEAD que 

integrem docentes e técnicos 

em debates e 

encaminhamentos de proteção 

dos direitos e estímulo ao 

cumprimento dos deveres das 
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nos quadros da Instituição 

de pessoal altamente 

qualificado. 

categorias e para acompanhar 

aspectos relativos ao plano de 

carreira; 

4. Participação incisiva com 

representantes do CEAD em 

grupos na UDESC que 

discutem e debatam esse tema, 

bem como, via representantes 

nos órgãos colegiados, 

levando e defendendo decisão 

do CONCENTRO-CEAD 

sobre o tema. 

Programas de 

qualificação do corpo 

docente e técnico 

universitário 

1. Apoiar o 

aperfeiçoamento de uma 

política de capacitação de 

servidores docentes e 

técnicos universitários na 

UDESC, mediante a 

elaboração de programas 

anuais específicos, com 

dotação orçamentária; 

2. Elaborar no CEAD 

 

1. Elaboração do Plano 

Institucional de Qualificação 

Técnica – PIQT; 

 

2. Elaboração do Plano 

institucional de Qualificação 

docente – PIQD. Dois 

professores afastados para 

capacitação (Doutorado e Pós-

 

 

 

A capacitação dos 

docentes e técnicos 

contribuiu para a 

progressão e promoção 

dos mesmos. 
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programas específicos de 

capacitação de servidores 

docentes e técnicos 

universitários do Centro, 

com a dotação 

orçamentária devida; 

 

3.Auxiliar no processo de 

flexibilização de normas 

da UDESC de afastamento 

de docentes e técnicos 

para capacitação, 

orientados num plano de 

verticalização. 

Doutorado); 

3. Contratação de uma 

empresa para ministrar um 

curso de Relações 

Interpessoais; 

4. Realização de uma pesquisa 

a fim de identificar o interesse 

dos servidores quanto a cursos 

relacionados às suas áreas de 

competências; 

5. Estimulo para que os 

servidores participassem do 

projeto “PROJETAR” que 

oferece cursos para todas as 

áreas de competência da 

UDESC; 

6. Elaboração de planos de 

formação continuada para os 

servidores do CEAD; 

7. Fortalecimento do setor de 

Recursos Humanos do CEAD 

como gestor administrativo da 



98 

política de capacitação do 

CEAD; 

8. Apoio à revisão da 

Resolução UDESC que trata 

do percentual de docentes para 

afastamento de pós-

graduação, no sentido de 

aumentar as possibilidades de 

capacitação, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados. 

Envolvimento do 

corpo técnico 

universitário em 

pesquisa e extensão 

Apoiar a implementação 

de uma política de 

recursos humanos na 

UDESC, com ênfase na 

profissionalização e 

valorização do servidor. 

 

Participação de  

representantes do CEAD, em 

grupos pesquisa e extensão 

que visam a criação de uma 

política de recursos humanos 

com ênfase na 

profissionalização e 

valorização do servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima de relações 

interpessoais 

1. Promover o 

desenvolvimento de 

Contratação de uma empresa 

para ministrar um curso de 

A UDESC planejou, 

porém não contratou 

O curso de relações 

interpessoais propiciou 
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estudos de clima 

organizacional no CEAD 

com vistas à melhoria das 

relações interpessoais e à 

promoção do aumento do 

grau de satisfação pessoal 

e profissional; 

2. Utilizar programa 

contratado pela UDESC 

também no CEAD, 

adaptando-o com aval do 

CONCENTRO-CEAD, 

para avaliar e elaborar um 

programa interno de 

melhoria de seu clima 

organizacional. 

relacionamento interpessoal 

para docentes e técnicos 

envolvendo temas como:   

Percepção; 

Comunicação e 

relacionamento interpessoal; 

Barreiras na Comunicação; 

Cooperação e competição; 

Diferenças individuais; 

Inteligências múltiplas; 

Postura profissional; 

Comprometimento; 

Ética nas relações; 

Critérios de relação; 

Identidade pessoal x 

identidade grupal; 

Feedback; 

Comemorações coletivas de 

datas festivas, 

Envio de mensagens festivas e 

de pesar. 

uma empresa 

especializada para 

avaliar e elaborar um 

programa de melhoria 

do seu clima 

organizacional. Dessa 

forma não foi possível 

que o CEAD utilizasse 

o referido programa. 

 

 

uma melhoria no clima 

organizacional do 

CEAD. 

O referido curso poderá 

ser oferecido novamente 

no Centro ou no âmbito 

geral da UDESC. 

 

 

Estratégias de 1. Apoiar a 1. Participação dos    
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incentivo profissional implementação de uma 

política de recursos 

humanos na UDESC, com 

ênfase na 

profissionalização e 

valorização do servidor; 

2. Apoiar o 

desenvolvimento de 

estudos para a criação de 

fundo de aposentadoria 

complementar e plano de 

saúde para servidores na 

UDESC; 

3. Encaminhar decisão 

CONCENTRO CEAD 

sobre esse tema aos órgão 

colegiados UDESC; 

4. Apoiar a criação de 

programa de preparação 

para a aposentadoria dos 

servidores na UDESC e no 

CEAD;  

representantes CEAD, em  

órgãos colegiados e grupos 

UDESC visando a criação e a 

implantação de uma política 

de recursos humanos com 

ênfase na profissionalização e 

valorização do servidor; 

2. Apoio ao trabalho da 

comissão da UDESC para 

elaborar um programa de 

preparação para 

aposentadoria, com a inserção 

de representante CEAD na 

mesma; 

3. Aplicação no CEAD do 

programa de preparação de 

aposentadoria criado pela 

UDESC; 

4. Apoio, com o suporte de 

ferramentas próprias da 

metodologia EaD, a APA, em 

seus projetos de formação 
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5. Apoiar a criação de uma 

política de valorização aos 

servidores inativos da 

UDESC, apoiando o 

fortalecimento e o 

intercâmbio com as 

associações; 

6. Apoiar os estudos na 

UDESC com vistas a 

criação de adicional de 

permanência para 

servidores que possuem 

tempo e idade para 

aposentadoria. 

continuada. As vagas para 

cursos, seminários e palestras 

foram oferecidos  para 

técnicos e professores; 

5. Participação de todos os 

servidores interessados nos 

cursos  oferecidos pelo projeto 

“PROJETAR” possibilitando 

o aprimoramento profissional 

e valorização do servidor; 

6. Estímulo à participação na 

academia da UDESC. 

 

Mecanismos para 

verificar a satisfação 

profissional 

Não previsto 

Preenchimento de um 

questionário de satisfação 

docente enviado pelo 

APRUDESC. 

   

Índice de qualificação 

docente 

1. Solicitar com urgência a 

realização de concursos 

públicos para servidores 

(docentes) no CEAD, para 

 

 

Elaboração do Plano 

institucional de Qualificação 

 

1. No primeiro semestre 

de 2008 o índice de 

qualificação do corpo 

docente era de 2,95 
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compor estrutura básica 

necessária ao suporte de 

suas atividades; 

2. Apoiar o 

aperfeiçoamento de uma 

política de capacitação de 

servidores docentes na 

UDESC, mediante a 

elaboração de programas 

anuais específicos, com 

dotação orçamentária. 

 

Elaborar no CEAD 

programas específicos de 

capacitação de servidores 

docentes do Centro, com a 

dotação orçamentária 

devida. 

 

Auxiliar no processo de 

flexibilização de normas 

da UDESC de afastamento 

docente – PIQD; 

2. Realização de concursos 

públicos anuais a fim de 

completar os quadros de 

servidores do CEAD com a 

exigência da titulação mínima 

de mestrado nos concursos 

públicos e processos seletivos 

da para professores. 

 

 

passando para 2,97 no 

segundo semestre de 

2008. No primeiro 

semestre de 2009 esse 

índice passou para 3,14 

aumentando para 3,28 no 

segundo semestre de 

2009. No primeiro 

semestre do ano de 2010 

o índice estava em 3,34 

continuando a crescer no 

segundo semestre 

passando para 3,36. 

Percebe-se que o Índice 

de qualificação docente 

foi crescente no período 

avaliado; 

2. No segundo semestre 

de 2010 4 docentes do 

CEAD tinham a 

titulação de especialista, 

21 eram mestres e 8 
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de docentes para 

capacitação, orientados 

num plano de 

verticalização. 

doutores. 

Fonte: RDI 

 

Índice de titulação do 

corpo técnico 

universitário 

1. Elaborar no CEAD 

programas específicos de 

capacitação de servidores 

técnicos universitários do 

Centro, com a dotação 

orçamentária devida. 

 

2. Auxiliar no processo de 

flexibilização de normas 

da UDESC de afastamento 

de técnicos universitários 

para capacitação, 

orientados num plano de 

verticalização. 

Elaboração do Plano 

Institucional de Qualificação 

Técnica - PIQT 

    

Índice da relação entre 

número de estudantes 

e recursos humanos 

(docente e técnico 

Contratação de 

professores e técnicos 

efetivos 

Estudante/recursos humanos: 

2008 –  1021 /61  

2009  - 876/61 

2010 – 754/75 

  

 

 

 



104 

universitário) 

Índice da relação entre 

número de professores 

e técnicos 

universitários 

Solicitar com urgência a 

realização de concursos 

públicos para servidores 

(docentes e técnicos) no 

CEAD, para compor 

estrutura básica necessária 

ao suporte de suas 

atividades. 

 

Realização de concurso 

público para docentes e 

técnicos universitários por 

parte da UDESC que atendeu 

às solicitações do CEAD 

quanto a necessidade de 

completar seu quadro 

funcional. 

  

No ano de 2008 o índice 

da relação entre o 

número de professores e 

técnicos foi de 1,65. Em 

2009 o índice era de 1,77 

passando para 1,34 em 

2010; 

 

Professores/técnicos 

2008 – 38/23 

2009 – 39/22 

2010 – 43/32 

 

Desempenho do corpo 

docente 
 

Avaliação de estágio 

probatório tornando estáveis 

três docentes. 

   

Desempenho do corpo 

técnico universitário 

Apoiar a consolidação das 

políticas norteadoras do 

Plano de Carreiras 

UDESC. 

Realização de avaliação 

qualitativa (chefia) e 

quantitativa visando a 

progressão e promoção. 

 

Em 2008, 100% dos 

técnicos universitários 

de serviços pertenciam à 

classe B. Entretanto em 

2010, 100% eram da 

classe C. 

 



105 

 

Quanto aos técnicos 

universitários de 

execução em 2008, 

100% pertenciam à 

classe B. Portanto em 

2010, 80% passaram a 

pertencer à classe C. 

 

Percebe-se que houve 

um aumento do 

percentual de técnicos 

universitários de suporte 

enquadrados na classe C 

no ano de 2010.  

 

Observa-se que em 2010 

aumentou o percentual 

de técnicos 

universitários de 

desenvolvimento 

enquadrados nas classes 
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B e C.  

 

Diante do exposto, 

houve uma evolução na 

progressão de classes 

dos técnicos 

universitários do CEAD 

entre os anos de 2008 a 

2010. 

Dados e Indicadores 

relativos ao corpo 

docente 

Realização de concursos 

públicos para contratação 

de efetivos de 40hs. 

 

 

2008   

31 colaboradores e 05 

efetivos 

2009  

 22 colaboradores e 06 

efetivos 

2010   

19 colaboradores e 14 

efetivos  

O número de efetivos 

vem crescendo, o que 

acrescenta estabilidade, 

continuidade e 

aperfeiçoamentos das 

ações do CEAD em 

todos os âmbitos e 

dimensões.  

 

Dados e Indicadores 

relativos ao corpo 

técnico universitário 

 Apoiar a consolidação das 

políticas norteadoras do 

Plano de Carreiras 

UDESC e o 

Indicação de representantes 

CEAD para integrar comissão 

de revisão do Plano de 

Carreira UDESC. 

 

No ano de 2010, 

percebe-se uma evolução 

na progressão e 

promoção dos técnicos 
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estabelecimento de 

mecanismos para evitar a 

defasagem salarial das 

diversas categorias; 

Solicitar com urgência a 

realização de concursos 

públicos para técnicos no 

CEAD, para compor 

estrutura básica necessária 

ao suporte de suas 

atividades. 

 

 

 

 

Realização de concurso 

público para  técnicos 

universitários por parte da 

UDESC que atendeu as 

solicitações do CEAD quanto 

a necessidade de completar 

seu quadro funcional. 

universitários em relação 

a 2008.  

Em 2010, com a 

realização do concurso 

público, houve 

crescimento no número 

de técnicos 

universitários do CEAD, 

comparando com o ano 

de 2008. 

 

Este cenário reflete 

melhorias no 

desempenho e 

qualificação técnica. 

 

Fonte: RDI   
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2.6 DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Apoiou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, todas as propostas da 

consolidação e implementação das políticas e ações do Plano 20 da UDESC e o dos Centros, a 

luz da legislação vigente, com discussão prévia da posição a ser tomada pelo CEAD junto ao 

CONCENTRO em cada proposta. 

Foram realizadas atividades específicas necessárias referentes à Coordenação do 

processo de implantação do projeto UAB-UDESC, no que se refere às vagas do Curso de 

Pedagogia a distância CEAD no PAR em Santa Catarina. 

Apoiou, via representantes nos órgãos colegiados UDESC, propostas que visem o 

alicerçamento da gestão da UDESC na organização institucional, no planejamento e na 

profissionalização, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

Buscou-se assessoria e consultoria permanente junto à ESAG, à comissão de avaliação e 

planejamento institucional permanente CEAD, no que se refere a desenvolver o PPI CEAD-

2009-2029 numa perspectiva de planejamento estratégico, aí também inserido o item expansão 

do Centro. 

Acompanhou, via Comissão Permanente de Avaliação e Planejamento CEAD, o PPI 

CEAD, seu desenvolvimento através de Planejamento estratégico que inclui seu plano de 

expansão, revendo-o sempre que necessário, com propostas ao CONCENTRO, bem como 

obrigatoriamente a luz do relatório anual do CEAD. 

Fortaleceu-se junto ao CONCENTRO-CEAD, referendando-a e normatizando suas 

atribuições, a Comissão de Avaliação Permanente-CEAD, tornando-a Comissão Permanente de 

Avaliação e Planejamento CEAD. Estimulou a Comissão Permanente de Avaliação e 

Planejamento CEAD a trabalhar integrada à comissão central UDESC de sistematização de 

avaliação e planejamento UDESC. 

Realizou atividades necessárias de suporte físico e administrativo ao funcionamento do 

CEAD. 

Realizaram-se atividades de estruturação de proposta de criação de Órgão Setorial 

Suplementar CEAD: LEDI - Laboratório de Educação e atividade de estruturação de proposta de 

criação de Órgão Setorial Complementar CEAD: UDESC VIRTUAL. 

Votou-se a favor, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, da proposta 

de disponibilizar o orçamento da reitoria e os distribuídos aos centros na página da UDESC. 

Fez-se planejamento participativo, via CONCENTRO-CEAD, da distribuição das 

rubricas do orçamento anual do CEAD, bem como acompanhamento de sua execução legal. 
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Apoiou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, propostas 

decorrentes dos estudos para distribuição do repasse financeiro, através da definição de 

algoritmo, baseado nas especificidades e nas potencialidades de crescimento de cada Centro, a 

luz de debate prévio sobre o tema no CONCENTRO-CEAD, bem como na tomada de decisão 

colegiada no Centro, que foi a base do voto dos representantes. 

Apoiou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, a consolidação e o 

avanço da UDESC em proposta de implementação do Escritório de Projetos, para a ampliação da 

captação de recursos extraorçamentários, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD sobre 

o tema. 

Apoiou via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, o avanço da UDESC 

no processo de descentralização da execução orçamentária da UDESC, mediante a criação de 

centros de custos com base no plano de ações de cada Centro. 

Apoiou via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, o cadastramento da 

UDESC nos diversos programas de incentivos fiscais ligados a transferência de tecnologia 

Universidade-Empresa (exemplo: lei de informática), após debate e decisão no CONCENTRO 

CEAD sobre o tema. 

Apoiou-se, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, a inserção da 

UDESC em Programas Universitários de doação de equipamentos de empresas de alta 

tecnologia, com o cadastramento dentro das normas legais, da UDESC em diferentes programas 

de recebimento de doações de equipamento de alta tecnologias pelos diferentes setores nas suas 

áreas de competência, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

Apoiou via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, propostas decorrentes 

dos estudos a criação e a implantação de setor de documentação e de informação para o 

desenvolvimento de políticas institucionais, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

Aperfeiçoou e implementou  o sistema de arquivos no CEAD, com designação de grupo 

de estudos sobre a temática afeto à Comissão de Avaliação e Planejamento CEAD. 

Organizou-se curso de formação dos servidores do CEAD sobre busca de consultoria e 

assessoria do Escritório de Projetos UDESC bem como no uso do banco de dados dos projetos 

de captação de recursos da UDESC, com apoio do pessoal especializado do Escritório de 

Projetos, para a ampliação da captação de recursos extraorçamentários. 

Fortaleceu, com capacitação em serviço, os servidores afetos a Administração no 

CEAD, com ênfase no planejamento e execução orçamentária do CEAD, mediante a evolução do 

planejamento estratégico, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD sobre o tema. 
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Apoiou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC, propostas de 

implantação de um Plano de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), com vistas à 

informatização da Universidade e de seus Centros, após debate e decisão da posição sobre a 

temática no CONCENTRO-CEAD. 
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2
 Fazer a análise da organização e gestão do Centro. 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO2 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Plano Institucional e 

sua relação com o PDI 

e PPI 

     

Estrutura 

organizacional: funções 

e dinâmicas 

Estruturação de proposta de 

criação de órgão setorial 

suplementar CEAD/ 

UDESC VIRTUAL 

Realizar Atividade de 

estruturação de proposta 

de criação de Órgão 

Setorial  Suplementar 

CEAD:  LEDI-

Laboratório de Educação 

  

Recursos advindos do 

orçamento 

2010/CEAD, 

aprovado no 

CONCENTRO, 

elaborado com 

assessoria   da 

PROPLAN.(Recursos  

expressos nesta 

atividade pelos custos 

de  utilização da 

infra-estrutura e 

tempo de trabalho 



112 

dos técnicos e 

docentes CEAD e 

pelo percentual 

previsto na proposta 

de criação, segundo 

normatiza Estatuto e 

Regimento Geral da 

UDESC. 

 

Estruturação da proposta de 

criação de órgão setorial 

complementar CEAD-

LEDI-Laboratório de 

Educação Inclusiva. 

Realizar Atividade de 

estruturação de proposta 

de criação de Órgão 

Setorial Complementar 

CEAD:  UDESC 

VIRTUAL 

  

Recursos advindos do 

orçamento 2010/  

CEAD, aprovado no 

CONCENTRO 

elaborado com 

assessoria   da 

PROPLAN.(Recursos  

expressos nesta 

atividade pelos custos 

de  utilização da 

infra-estrutura e 

tempo de trabalho 

dos técnicos e 
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docentes CEAD e 

pelo percentual 

previsto na proposta 

de criação, segundo 

normatiza Estatuto e 

Regimento Geral da 

UDESC.) 

Competências e 

atribuições dos 

Dirigentes 

Institucionais 

(Diretor Geral) 

Coordenação do processo 

de implantação do projeto 

UAB-UDESC, no que se 

refere às vagas do Curso de 

Pedagogia a distância 

CEAD no PAR em Santa 

Catarina; 

 

(Diretor de Administração) 

Suporte infra-estrutural e 

administrativo às atividades 

necessárias ao 

funcionamento do CEAD. 

Realizar Atividades 

específicas necessárias; 

 

Realizar Atividades 

necessárias de suporte 

físico e administrativo do 

funcionamento do 

CEAD. 

  

Recursos expressos  

no Termo de Adesão 

da UDESC ao 

Acordo de 

Cooperação Técnica-

CAPES e SEE/SC/ 

via parceria UDESC-

UAB   e nos  vários 

documentos legais 

daí decorrentes, onde 

ficam definidas 

competências e 

obrigações 

financeiras de cada 

parceiro 
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Recursos expressos 

no orçamento anual 

2010 do CEAD, 

realizado com 

assessoria PROPLAN 

Composição e 

atribuição dos órgãos 

colegiados 

     

Desempenho do grupo 

gestor 
     

Metodologias e 

estratégias de Gestão 

Apoiar o alicerçamento da 

gestão da UDESC na 

organização institucional, 

no planejamento e na 

profissionalização. 

 

Alicerçar a gestão do 

CEAD na organização 

institucional, no 

planejamento e na 

profissionalização. 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas que 

visem o alicerçamento da 

gestão da UDESC na 

organização institucional, 

no planejamento e na 

profissionalização, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 
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Fortalecer junto ao 

CONCENTRO-CEAD, 

referendando-a e 

normatizando suas 

atribuições, a Comissão 

de Avaliação 

Permanente-CEAD, 

tornando-a Comissão 

Permanente de Avaliação 

e Planejamento CEAD. 

Buscar assessoria e 

consultoria permanente 

junto à ESAG, à 

comissão de avaliação e 

planejamento 

institucional permanente 

CEAD, no que se refere a 

desenvolver o PPI 

CEAD-2009-2029 numa 

perspectiva de 

planejamento estratégico, 

aí também inserido o 
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item expansão do Centro. 

Estimular a Comissão 

Permanente de Avaliação 

e Planejamento CEAD a 

trabalhar integrada à 

comissão central UDESC 

de sistematização de 

avaliação e planejamento 

UDESC. 

Apoiar na UDESC e no 

CEAD a consolidação da 

transparência na alocação 

de recursos, redefinindo a 

autonomia de gestão 

financeira, através de 

política de descentralização 

administrativa dos Centros. 

Votar a favor, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, da proposta de 

disponibilizar o 

orçamento da reitoria e os 

distribuídos aos centros 

na página da UDESC. 

Fazer planejamento 

participativo, via 

CONCENTRO-CEAD, 

da distribuição das 
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rubricas do orçamento 

anual do CEAD, bem 

como acompanhamento 

de sua execução legal. 

Apoiar os estudos para 

distribuição do repasse 

financeiro, através da 

definição de algoritmo, 

baseado nas especificidades 

e nas potencialidades de 

crescimento de cada 

Centro. 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas 

decorrentes dos estudos 

para distribuição do 

repasse financeiro, 

através da definição de 

algoritmo, baseado nas 

especificidades e nas 

potencialidades de 

crescimento de cada 

Centro, a luz de debate 

prévio sobre o tema no 

CONCENTRO-CEAD, 

bem como na tomada de 

decisão colegiada no 

Centro, que deverá ser 
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base do voto dos 

representantes. 

Apoiar a consolidação e o 

avanço da UDESC na 

implementação do 

Escritório de Projetos, para 

a ampliação da captação de 

recursos extra-

orçamentários. 

 

Estimular os servidores do 

CEAD na busca de 

consultoria e assessoria do 

Escritório de Projetos 

UDESC bem como no uso 

do banco de dados dos 

projetos de captação de 

recursos da UDESC. 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, a consolidação e 

o avanço da UDESC em 

proposta de 

implementação do 

Escritório de Projetos, 

para a ampliação da 

captação de recursos 

extraorçamentários, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema 

Organizar curso de 

formação dos servidores 

do CEAD sobre essa 

temática, com apoio do 

pessoal especializado do 
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Escritório de Projetos, 

para a ampliação da 

captação de recursos 

extraorçamentários 

Apoiar a inserção da 

UDESC em Programas 

Universitários de doação de 

equipamentos de empresas 

de alta tecnologia. 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, a inserção da 

UDESC em Programas 

Universitários de doação 

de equipamentos de 

empresas de alta 

tecnologia, com o 

cadastramento dentro das 

normas legais, da 

UDESC em diferentes 

programas de 

recebimento de doações 

de equipamento de alta 

tecnologias pelos 

diferentes setores nas 
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suas áreas de 

competência, após debate 

e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

Mecanismos de 

revisão, atualização 

e/ou manutenção dos 

documentos legais e 

normas regimentais 

reguladoras 

Apoiar a consolidação e 

implementação das 

políticas e ações do Plano 

20 da UDESC e dos 

Centros. 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, todas as 

propostas da 

consolidação e 

implementação das 

políticas e ações do Plano 

20 da UDESC e o dos 

Centros, a luz da 

legislação vigente, com 

discussão prévia da 

posição a ser tomada pelo 

CEAD junto ao 

CONCENTRO em cada 

proposta. 
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Acompanhar, via 

Comissão Permanente de 

Avaliação e 

Planejamento CEAD, o 

PPI CEAD, seu 

desenvolvimento através 

de Planejamento 

estratégico que inclui seu 

plano de expansão, 

revendo-o sempre que 

necessário, com 

propostas ao 

CONCENTRO, bem 

como obrigatoriamente a 

luz do relatório anual do 

CEAD. 

Apoiar a criação e a 

implantação na UDESC de 

setor de documentação e de 

informação para o 

desenvolvimento de 

políticas institucionais. 

Apoiar via representantes 

CEAD nos órgãos 

colegiados UDESC, 

propostas decorrentes dos 

estudos a criação e a 

implantação de setor de 
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Implantar política de gestão 

documental no Centro 

integrada com a geral da 

UDESC. 

documentação e de 

informação para o 

desenvolvimento de 

políticas institucionais, 

após debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

Aperfeiçoar e 

implementar o sistema de 

arquivos no CEAD, com 

designação de grupo de 

estudos sobre a temática 

afeto à Comissão de 

Avaliação e 

Planejamento CEAD. 

Apoiar a elaboração e a 

implantação de um Plano 

de TIC (Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação), com vistas 

à informatização da 

Universidade e de seus 

Apoiar, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

implantação de um Plano 

de TIC (Tecnologia da 

Informação e 
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Centros. Comunicação), com 

vistas à informatização 

da Universidade e de seus 

Centros, após debate e 

decisão da posição sobre 

a temática no 

CONCENTRO-CEAD. 

Apoiar o avanço da 

UDESC no processo de 

descentralização da 

execução orçamentária da 

UDESC, mediante a 

criação de centros de custos 

com base no plano de ações 

de cada Centro. 

Apoiar via representantes 

CEAD nos órgãos 

colegiados UDESC, o 

avanço da UDESC no 

processo de 

descentralização da 

execução orçamentária da 

UDESC, mediante a 

criação de centros de 

custos com base no plano 

de ações de cada Centro. 
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Fortalecer, com 

capacitação em serviço, 

os servidores afetos a 

Administração no CEAD, 

com ênfase no 

planejamento e execução 

orçamentária do CEAD, 

mediante a evolução do 

planejamento estratégico, 

após debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

Apoiar o Cadastramento da 

UDESC nos diversos 

programas de incentivos 

fiscais ligados a 

transferência de tecnologia 

Universidade-Empresa 

(exemplo: lei de 

informática). 

Apoiar via representantes 

CEAD nos órgãos 

colegiados UDESC, o 

cadastramento da 

UDESC nos diversos 

programas de incentivos 

fiscais ligados a 

transferência de 

tecnologia Universidade-

Empresa (exemplo: lei de 
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informática), após debate 

e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 
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2.7 DIMENSÃO INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

O CEAD acompanhou e avaliou permanentemente, via comissão do Conselho de Centro - 

CONCENTRO, o processo de implantação do plano diretor do CEAD aprovado no Conselho 

Universitário - CONSUNI integrado ao da UDESC e do projeto de adaptações das instalações do 

CEAD, aprovado nas instâncias devidas UDESC, com vistas a acessibilidade física. 

Participou efetivamente com estudos, contribuições e sugestões sobre acervo 

especializado sobre e com apoio das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC´s. Foi 

estimulada e apoiada a constituição de acervo em Braille, salas na Biblioteca com recursos 

especializados para usuários cegos e surdos; foi solicitada a aquisição de bibliografia, que foi 

adquirida pela Biblioteca Central; empreendeu estudos sobre o Ambiente Virtual Moodle e 

também sobre o Adobe Connect. 

 

O CONCENTRO do CEAD: 

- submeteu ao CONSUNI, processos normas legais de implantação do Laboratório de 

Educação Inclusiva - LEDI e UDESC Virtual como órgãos setoriais suplementares do CEAD, 

garantindo sua infra estrutura, pessoal e orçamento; 

- instituiu comissão inter-direções para avaliação do uso racional e proposta de 

otimização das suas instalações na sede em seus Polos EaD, bem como consolidação na melhoria 

da infra-estrutura física e re-aparelhamento dos laboratórios CEAD (LEDI e UDESC Virtual) 

que devem subsidiar e integrar projetos de ensino, pesquisa e extensão. contemplando a 

acessibilidade e a permanência dos usuários. 

 

O CEAD apoiou e fiscalizou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC: 

- propostas de implementação (regimento, orçamento, infra-estrutura e pessoal) dos 

órgãos suplementares, a luz das normas legais, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

- propostas de interligação entre os Centros e a Reitoria, por meio da tecnologia de 

informação e comunicação, com vistas a integração e racionalização de custos;  

- propostas sobre política de atualizar e equipar tecnologicamente todos os Centros da 

UDESC dentro de um plano de modernização de infra-estrutura, com base nos respectivos 

planos estratégicos. 
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- propostas de avanço na política de aproveitamento e otimização dos espaços físicos e 

elaboração do Plano Diretor da UDESC e de seus Centros/Campi, contemplando a 

acessibilidade, após debate e decisão no CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

- o processo legal de licitação de empresa para elaboração de plano diretor da Reitoria e 

unidades de ensino e de licitar empresa para elaborar projeto de adaptações das instalações da 

Reitoria e dos Centros com vistas a acessibilidade física, após debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

- propostas de avanço da política de ampliação do espaço físico, na modernização de 

equipamentos, bem como do incremento do acervo bibliográfico das bibliotecas da UDESC e a 

garantia percentual de recursos orçamentários para investimento em bibliotecas, após debate e 

decisão no CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

- propostas de avanço na implementação das políticas/ações de racionalização do uso das 

instalações, contemplando a acessibilidade e a permanência dos usuários. 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Adequação da 

infraestrutura em 

relação às atividades de 

ensino, pesquisa, 

extensão e 

administração 

Apoiar na UDESC a 

implementação (regimento, 

orçamento, infra-estrutura e 

pessoal) dos órgãos 

suplementares. 

 

Implantar no CEAD os 

órgãos setoriais 

suplementares LEDI e 

UDESC Virtual, a luz das 

normas legais. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

implementação 

(regimento, orçamento, 

infra-estrutura e pessoal) 

dos órgãos 

suplementares, a luz das 

normas legais, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

CONCENTRO submeteu 

ao CONSUNI, processos 

normas legais de 

implantação do LEDI e 

UDESC Virtual como 

órgãos setoriais 
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suplementares do CEAD. 

CEAD implementou o 

LEDI e UDESC Virtual 

como seus órgãos 

setoriais suplementares , 

garantindo sua infra 

estrutura, pessoal e 

orçamento. 

Condições 

infraestruturais em 

atuação, estado de 

conservação e 

segurança para a 

realização das 

atividades-fim da 

instituição 

Apoiar a interligação entre 

os Centros e a Reitoria, por 

meio da tecnologia de 

informação e comunicação, 

com vistas a integração e 

racionalização de custos. 

Apoiar a política de 

atualizar e equipar 

tecnologicamente todos os 

Centros da UDESC dentro 

de um plano de 

modernização de infra-

estrutura, com base nos 

respectivos planos 

Acompanhou e avaliou 

permanentemente, via 

comissão CONCENTRO-

CEAD, o processo de 

implantação do plano 

diretor do CEAD 

aprovado no CONSUNI 

integrado ao da UDESC e 

do projeto de adaptações 

das instalações do CEAD, 

aprovado nas instâncias 

devidas UDESC, com 

vistas a acessibilidade 

física. 
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estratégicos. Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

avanço na implementação 

das políticas/ações de 

racionalização do uso das 

instalações, 

contemplando a 

acessibilidade e a 

permanência dos 

usuários. 

Concentro CEAD 

instituiu comissão inter-

direções para avaliação 

do uso racional e 

proposta de otimização 

das suas instalações na 

sede em seus Polos EaD, 

bem como consolidação 

na melhoria da infra-

estrutura física e re-
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aparelhamento dos 

laboratórios CEAD 

(LEDI e UDESC Virtual) 

que devem subsidiar e 

integrar projetos de 

ensino, pesquisa e 

extensão. contemplando a 

acessibilidade e a 

permanência dos 

usuários. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

interligação entre os 

Centros e a Reitoria, por 

meio da tecnologia de 

informação e 

comunicação, com vistas 

a integração e 

racionalização de custos. 

Apoiou, via 
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representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas sobre 

política de atualizar e 

equipar tecnologicamente 

todos os Centros da 

UDESC dentro de um 

plano de modernização 

de infra-estrutura, com 

base nos respectivos 

planos estratégicos. 

Utilização da 

infraestrutura no 

desenvolvimento de 

práticas pedagógicas 

inovadoras 

Apoiar o avanço na política 

de aproveitamento e 

otimização dos espaços 

físicos e elaboração do 

Plano Diretor da UDESC e 

de seus Centros/Campi, 

contemplando a 

acessibilidade. 

 

Apoiar o avanço na 

implementação das 

Estudos sobre o 

Ambiente Virtual Moodle 

Estudos sobre o Adobe 

Connect. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

avanço na política de 

aproveitamento e 

otimização dos espaços 
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políticas/ações de 

racionalização do uso das 

instalações, contemplando a 

acessibilidade e a 

permanência dos usuários. 

Avançar no CEAD na 

implementação das 

políticas/ações de 

racionalização do uso das 

suas instalações tanto na 

sede como em seus Polos 

EaD contemplando a 

acessibilidade a 

permanência dos usuários. 

Consolidar e avançar na 

melhoria da infra-estrutura 

física e re-aparelhamento 

dos laboratórios CEAD, 

contemplando a 

acessibilidade e a 

permanência dos usuários. 

 

físicos e elaboração do 

Plano Diretor da UDESC 

e de seus Centros/Campi, 

contemplando a 

acessibilidade, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

Apoiou e fiscalizou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, o processo legal 

de licitação de empresa 

para elaboração de plano 

diretor da Reitoria e 

unidades de ensino e de 

licitar empresa para 

elaborar projeto de 

adaptações das 

instalações da Reitoria e 

dos Centros com vistas a 
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acessibilidade física, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

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 

     

Formas de atualização e 

expansão da Biblioteca 

Apoiar o avanço da política 

de ampliação do espaço 

físico, na modernização de 

equipamentos, bem como 

incrementar o acervo 

bibliográfico das bibliotecas 

da UDESC, bem como na 

garantia percentual de 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas de 

avanço da política de 

ampliação do espaço 

físico, na modernização 

de equipamentos, bem 
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recursos orçamentários para 

investimento em 

bibliotecas. 

como do incremento do 

acervo bibliográfico das 

bibliotecas da UDESC e a 

garantia percentual de 

recursos orçamentários 

para investimento em 

bibliotecas, após debate e 

decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

Participou efetivamente e 

incisivamente da 

Comissão sobre o tema 

no CEAD, com estudos, 

contribuições e sugestões 

sobre acervo 

especializado sobre e 

com apoio das TICs. 

Estimulou e apoiou 

constituição de acervo em 

Braille. 

Estimulou salas na 
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Biblioteca com recursos 

especializados para 

usuários cegos e surdos. 

Adequação do acervo 

da Biblioteca com os 

cursos e programas 

previstos 

Solicitação de aquisição de 

bibliografia  

Solicitação de aquisição 

de bibliografia 

Bibliografia solicitada 

adquirida pela Biblioteca 

Central 

  

Dados e indicadores da 

infraestrutura  
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2.8 DIMENSÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO)  

 

 

O CEAD fortaleceu a Comissão Permanente de Avaliação e Planejamento, do Centro, 

com submissão constante de seus pareceres e trabalhos ao CONCENTRO, utilizando os 

resultados da avaliação institucional do CEAD como indicadores da ação pedagógica e 

administrativa existente, encaminhando, em caso de necessidade, a revisão do seu planejamento 

estratégico após consulta prévia à comunidade interna. 

Foi estimulada a criação e implementação na administração do CEAD de um banco de 

dados articulado com as necessidades de informação gerenciais, com vistas a agilidade e 

eficácia; proposta de novo modelo de gestão de pessoas no CEAD aprovada no CONCENTRO-

CEAD. Pretende-se utilizar um conjunto de indicadores de gestão para avaliar o desempenho 

econômico financeiro do CEAD, a luz dos indicadores usados para a UDESC como um todo. 

Apoiou a Consolidação da estrutura organizacional da UDESC via representantes CEAD 

nos órgãos colegiados UDESC, no estrito cumprimento das leis vigentes, exigindo o 

cumprimento dos Decretos 6032-2002 e 6033-2002. 

Pretende-se criar um grupo de estudos para rever fluxograma dos procedimentos 

administrativos  

Capacitou-se os servidores do CEAD procurando: 

- apoio à modernização da estrutura de gestão, com ênfase com autonomia representativa 

e compartilhada (desconcentração); 

- implementação de programas permanentes e sistemáticos de revisão administrativa para 

reduzir a burocracia, mapear e otimizar processos, reduzir custos de gestão e tornar sua 

tramitação mais rápida. 

- a utilização do sistema acadêmico da UDESC, bem como para o uso de sistema padrão 

de digitalização (ainda em andamento). 

Apoiou-se via representantes CEAD nos órgãos colegiados da UDESC: 

-proposta de modernização da estrutura da gestão da UDESC, com autonomia 

representativa e compartilhada (desconcentração), após debate e decisão no CONCENTRO-

CEAD sobre o tema; 

- propostas de investimento da UDESC em políticas de uso das tecnologias de 

informação e comunicação, para agilizar a gestão administrativa, com ênfase na definição do 

sistema acadêmico único para a universidade e a definição de sistema padrão de digitalização 

dos documentos nos diversos setores institucionais; 
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-  proposta de implementação de programas permanentes e sistemáticos na instituição de revisão 

administrativa para reduzir a burocracia, mapear e otimizar processos, reduzir custos de gestão e 

tornar sua tramitação mais rápida; 
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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 

Apoiar a implantação na 

UDESC de um sistema 

permanente de avaliação 

institucional interna e 

externa, como indicadores 

da ação pedagógica e 

administrativa existente, 

encaminhando, em caso de 

necessidade, a revisão do 

seu planejamento 

estratégico nos órgãos 

devidos, com ampla 

consulta prévia à 

comunidade interna. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, a implantação 

na UDESC de um sistema 

permanente de avaliação 

institucional interna e 

externa, após debate e 

decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

Fortaleceu no CEAD a 

Comissão Permanente de 

Avaliação e 

Planejamento, do Centro, 

com submissão constante 

de seus pareceres e 

   



140 

trabalhos ao 

CONCENTRO, 

utilizando os resultados 

da avaliação institucional 

do CEAD como 

indicadores da ação 

pedagógica e 

administrativa existente, 

encaminhando, em caso 

de necessidade, a revisão 

do seu planejamento 

estratégico após consulta 

prévia à comunidade 

interna. 

Mecanismos de 

avaliação e 

acompanhamento do 

Plano de gestão e/ou 

Plano estratégico, PDI 

PPI e PPC 

Apoiar na UDESC a criação 

e implementação de um 

banco de dados articulado 

com as necessidades de 

informação gerenciais, com 

vistas a agilidade e eficácia. 

 

Avançar na criação e 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, proposta de 

criação e implementação 

de um banco de dados 

articulado com as 

necessidades de 
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implementação de um 

banco de dados no CEAD 

articulado com as 

necessidades de informação 

gerenciais, com vistas a 

agilidade e eficácia. 

 

Apoiar a modernização da 

estrutura da gestão da 

UDESC, com autonomia 

representativa e 

compartilhada 

(desconcentração). 

 

Modernizar a estrutura de 

gestão do CEAD, com 

autonomia representativa e 

compartilhada 

(desconcentração). 

 

Apoiar o Investimento da 

UDESC em políticas de uso 

informação gerenciais, 

com vistas a agilidade e 

eficácia. 

 

Procura-se a criação e 

implementação  na 

administração do CEAD 

um banco de dados 

articulado com as 

necessidades de 

informação gerenciais, 

com vistas a agilidade e 

eficácia. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, proposta de 

modernização da 

estrutura da gestão da 

UDESC, com autonomia 

representativa e 

compartilhada 
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das tecnologias de 

informação e comunicação, 

para agilizar a gestão 

administrativa. 

 

Investir no CEAD em 

políticas de uso cada vez 

mais intenso de tecnologias 

de informação e 

comunicação, para agilizar 

sua gestão administrativa. 

 

 

Apoiar a Implementação de 

programas permanentes e 

sistemáticos na UDESC de 

revisão administrativa para 

reduzir a burocracia, 

mapear e otimizar 

processos, reduzir custos de 

gestão e tornar sua 

tramitação mais rápida. 

(desconcentração), após 

debate e decisão no 

CONCENTRO-CEAD 

sobre o tema. 

 

Capacitou os servidores 

do CEAD como apoio à 

modernização da 

estrutura de gestão, com 

ênfase com autonomia 

representativa e 

compartilhada 

(desconcentração). 

 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, propostas de 

investimento da UDESC 

em políticas de uso das 

tecnologias de 

informação e 
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Apoiar a Implementar 

programas de treinamento 

das pessoas envolvidas nos 

processos de administrar a 

instituição. 

Implementar no CEAD 

programas permanentes e 

sistemáticos de revisão 

administrativa para reduzir 

a burocracia, mapear e 

otimizar processos, reduzir 

custos de gestão e tornar 

sua tramitação mais rápida. 

Implementar no CEAD 

programas de treinamento 

das pessoas envolvidas nos 

processos administrativos, 

integrados à programas dos 

demais Centros. 

 

Apoiar a Consolidação da 

estrutura organizacional da 

comunicação, para 

agilizar a gestão 

administrativa, com 

ênfase na definição do 

sistema acadêmico único 

para a universidade e a 

definição de sistema 

padrão de digitalização 

dos documentos nos 

diversos setores 

institucionais. 

 

Está em processo de 

capacitação dos 

servidores CEAD para 

utilização do sistema 

acadêmico da UDESC, 

bem como para o uso de 

sistema padrão de 

digitalização. 

 

Apoiou, via 
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UDESC no estrito 

cumprimento das leis 

vigentes. 

 

 

Apoiar a criação e 

implementação de um 

conjunto de indicadores de 

gestão para avaliar o 

desempenho econômico 

financeiro da UDESC. 

Criar e implementar um 

conjunto de indicadores de 

gestão para avaliar o 

desempenho econômico 

financeiro do CEAD, a luz 

dos indicadores usados para 

a UDESC como um todo. 

 

 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, proposta de 

implementação de 

programas permanentes e 

sistemáticos na 

instituição de revisão 

administrativa para 

reduzir a burocracia, 

mapear e otimizar 

processos, reduzir custos 

de gestão e tornar sua 

tramitação mais rápida. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, propostas 

integradas entre os 

Centros de 

implementação de 

programas de treinamento 

das pessoas envolvidas 
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nos processos 

administrativos. 

Criou grupo de estudos 

para rever fluxograma 

dos procedimentos 

administrativos  

Capacitou em serviço os 

servidores do CEAD 

visando implementar 

programas permanentes e 

sistemáticos de revisão 

administrativa para 

reduzir a burocracia, 

mapear e otimizar 

processos, reduzir custos 

de gestão e tornar sua 

tramitação mais rápida. 

 

Apoiou a Consolidação 

da estrutura 

organizacional da 

UDESC via 
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representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, no estrito 

cumprimento das leis 

vigentes, exigindo o 

cumprimento dos 

Decretos 6032-2002 e 

6033-2002. 

 

Cumpriu e fez cumprir no 

CEAD o disposto nos 

Decretos 6032 2 6033-

2002. 

 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, proposta de 

criação e implementação 

de um conjunto de 

indicadores de gestão 

para avaliar o 
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desempenho econômico 

financeiro da UDESC, 

após debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

Aplicou no CEAD a 

proposta aprovada nos 

órgãos superiores 

UDESC, de utilizar um 

conjunto de indicadores 

de gestão para avaliar o 

desempenho econômico 

financeiro do CEAD, a 

luz dos indicadores 

usados para a UDESC 

como um todo. 

Procedimentos de 

avaliação e 

acompanhamento do 

planejamento 

institucional e das 

Apoiar a implementação de 

processos de gestão de 

pessoas que contribuam 

para os objetivos 

institucionais da UDESC, 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados da 

UDESC, proposta de 

implementação de 
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atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

articulando as atividades 

meios e fins. 

 

Implementar no CEAD 

processos de gestão de 

pessoas que contribuam 

para os objetivos 

institucionais da UDESC, 

articulando as atividades 

meios e fins. 

 

Apoiar a avaliação do 

sistema de ingresso da 

Universidade, com vistas ao 

seu aprimoramento. 

processos de gestão de 

pessoas que contribuam 

para os objetivos 

institucionais da UDESC, 

articulando as atividades 

meios e fins, após debate 

e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

Elaborou e implementou, 

com apoio dos órgãos 

devidos na Reitoria, 

proposta de novo modelo 

de gestão de pessoas no 

CEAD aprovada no 

CONCENTRO-CEAD. 

 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, proposta a 



149 

avaliação do sistema de 

ingresso da Universidade, 

com vistas ao seu 

aprimoramento, na 

perspectiva de ampliação 

das vagas e da 

democratização do 

acesso, após debate e 

decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 
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2.9 DIMENSÃO POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

 

A Direção de Extensão possui apoio permanente aos discentes. O CEAD oferece 

programas de bolsas de extensão, de pesquisa, de estágio extracurricular e de apoio discente. 

Foram realizados programas de bolsas de extensão, de pesquisa, de estágio extracurricular e de 

apoio discente de forma a propiciar o acesso a programas de bolsas de monitoria, de extensão, de 

pesquisa, de estágio extracurricular e de apoio discente aos alunos do CEAD, nos Pólos e na 

sede, segundo normas legais; 

Foram realizadas junto aos alunos da Graduação e Pós-Graduação do CEAD o 

desenvolvimento e implementação de estratégias para estimular a participação discente nos 

vários órgãos colegiados da UDESC e do CEAD. 

A análise do rendimento acadêmico como assiduidade, pontualidade e notas foi feita 

através do diário de classe e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA – MOODLE). 

Foi realizado um levantamento de indicadores de satisfação junto aos alunos através dos 

professores. A análise do Levantamento de indicadores de satisfação junto aos alunos através de 

análise permanente pela Comissão Permanente de Avaliação e Planejamento do CEAD, dos 

índices de matrícula, retenção, evasão, abandono, reingresso, transferência e conclusão de curso, 

como subsídio ao replanejamento e tomada de decisões foi realizada a partir dos dados 

fornecidos pela Secretaria de Ensino de Graduação e Secretaria de Ensino de Pós – Graduação, 

referentes ao ENADE, CENSO, índice de outorgas de grau e de outros levantamentos realizados 

pela UDESC. 

Está sendo elaborado um sistema visando a criação de um sistema de consulta aos 

egressos CEAD para levantar subsídios à avaliação do Centro e de seus cursos; Busca-se 

levantar informações dos egressos sobre aprovações em concursos, processos seletivos, 

mestrados e doutorados; acompanhamento dos formandos através de contato telefônico e/ou e-

mail visando realização de pesquisa permanente de satisfação junto aos egressos como indicador 

de avaliação dos cursos realizados, visando a revisão dos mesmos; 

Ofereceu-se curso de Pós-Graduação visando a qualificação profissional dos egressos 

com o objetivo de apoiar a criação de uma associação de egressos do CEAD, com suporte de 

ferramentas midiáticas via UDESC Virtual que favoreçam o intercâmbio e a integração dos 

mesmos 



151 

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 

 

1.Propiciar o acesso a 

programas de bolsas de 

monitoria, de extensão, de 

pesquisa, de estágio 

extracurricular e de apoio 

discente aos alunos do 

CEAD, nos Polos e na sede, 

segundo normas legais; 

 

2. Criar no CEAD 

programas e mecanismos de 

apoio e atenção psico-social 

aos discentes, por meio da 

instituição de um serviço de 

orientação educacional. 

 

3. Levantamento de 

indicadores de satisfação 

 

1. O CEAD possui 

programas de bolsas de 

extensão, de pesquisa, de 

estágio extracurricular e 

de apoio discente; 

2. A Direção de Extensão 

possui apoio permanente 

aos discentes; 

3. Foi realizado o 

levantamento junto aos 

alunos através dos 

professores. 

Como as aulas do curso de 

Pedagogia UDESC/UAB 

ainda não iniciaram as 

ações ainda não forma 

implementadas no seu 

todo. 

Propiciar o acesso a 

programas de bolsas de 

monitoria, de extensão, 

de pesquisa, de estágio 

extracurricular e de 

apoio discente aos 

alunos do CEAD, nos 

Polos e na sede, 

segundo normas legais; 

 

2. Criar no CEAD 

programas e 

mecanismos de apoio e 

atenção psico-social aos 

discentes, por meio da 

instituição de um 

serviço de orientação 

educacional. 
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junto aos alunos. 

 

3. Levantamento de 

indicadores de 

satisfação junto aos 

alunos. 

Programas de 

participação dos 

estudantes nas 

atividades de ensino, 

iniciação científica, 

extensão, avaliação 

institucional, atividades 

de intercâmbio 

estudantil 

 

1. Propiciar o acesso a 

programas de bolsas de 

monitoria, de extensão, de 

pesquisa, de estágio 

extracurricular e de apoio 

discente aos alunos do 

CEAD, nos Polos e na sede, 

segundo normas legais; 

2. Desenvolver e 

implementar estratégias 

para estimular a 

participação discente nos 

vários órgãos colegiados da 

UDESC e do CEAD. 

 

1. Foram realizados 

programas de bolsas de 

de extensão, de pesquisa, 

de estágio extracurricular 

e de apoio discente; 

2. Foram realizadas junto 

aos alunos da Graduação 

e Pós-Graduação do 

CEAD. 

Como as aulas do curso de 

Pedagogia UDESC/UAB 

ainda não iniciaram as 

ações ainda não forma 

implementadas no seu 

todo. 

Com o início da UAB 

haverá possibilidade de 

bolsas de iniciação 

científica e extensão 

para os estudantes; 

 

Participação dos 

estudantes na vida 

acadêmica 

 

Analises sobre os 

índices de matrícula, 

 

Levantamento de 

A análise é realizada a 

partir dos dados 
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retenção, evasão, 

abandono, reingresso, 

retorno, transferência e 

conclusão de curso 

indicadores de satisfação 

junto aos alunos através de 

análise permanente pela 

Comissão Permanente de 

Avaliação e Planejamento 

do CEAD, dos índices de 

matrícula, retenção, evasão, 

abandono, reingresso, 

transferência e conclusão de 

curso, como subsídio ao 

replanejamento e tomada de 

decisões. 

fornecidos pela Secretaria 

de Ensino de Graduação e 

Secretaria de Ensino de 

Pós – Graduação, 

referentes ao ENADE, 

CENSO, índice de 

outorgas de grau e de 

outros levantamentos 

realizados pela UDESC. 

 

Mecanismos de 

acompanhamento do 

aluno egresso 

 

Criar sistema de consulta 

aos egressos CEAD para 

levantar subsídios à 

avaliação do Centro e de 

seus cursos; 

 

Realizar pesquisa 

permanente de satisfação 

junto aos egressos como 

 

1. Está sendo elaborado 

um sistema; 

 

2. Acompanhamento dos 

formandos através de 

contato telefônico e/ou e-

mail; 

 

3. Oferecimento de curso 

Contatos realizados que 

não constituem um Sistema 

de consulta aos egressos 
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indicador de avaliação dos 

cursos realizados, visando a 

revisão dos mesmos; 

 

Apoiar a criação de uma 

associação de egressos do 

CEAD, com suporte de 

ferramentas midiáticas via 

UDESC Virtual que 

favorecem o intercâmbio e 

a integração dos mesmos. 

 

de Pós-Graduação 

visando a qualificação 

profissional dos egressos. 

 

Dados e indicadores do 

corpo discente 

 

1. Levantamento de 

indicadores de satisfação 

junto aos alunos; 

2. Análise permanente pela 

Comissão Permanente de 

Avaliação e Planejamento 

do CEAD, dos índices de 

matrícula, retenção, evasão, 

abandono, reingresso, 

Análise do rendimento 

acadêmico como 

assiduidade, pontualidade 

e notas através do diário 

de classe e do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

(AVA – MOODLE) 
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transferência e conclusão de 

curso, como subsídio ao 

replanejamento e tomada de 

decisões. 

Dados e indicadores do 

aluno egresso 

1. Criar sistema de consulta 

aos egressos CEAD para 

levantar subsídios à 

avaliação do Centro e de 

seus cursos; 

 

2. Realizar pesquisa 

permanente de satisfação 

junto aos egressos como 

indicador de avaliação dos 

cursos realizados, visando a 

revisão dos mesmos;  

 

3. Apoiar a criação de uma 

associação de egressos do 

CEAD, com suporte de 

ferramentas midiáticas via 

UDESC Virtual que 

Informações dos egressos  

sobre aprovações em 

concursos, processos 

seletivos, mestrados e 

doutorados. 
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favorecem o intercâmbio e 

a integração dos mesmos. 
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2.10 DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Foi designada comissão para propor junto ao CONCENTRO-CEAD, como parte do 

plano estratégico do Centro, políticas e estratégias de atualização tecnológica permanentes do 

CEAD.  

O Centro atualizou e equipou tecnologicamente o CEAD (sede e Polos) dentro de um 

plano de modernização de infra-estrutura, com base no seu plano estratégico, com dotação 

orçamentária específica. 

A Direção do CEAD apresentou anualmente ao CONCENTRO, balanço das atividades 

realizadas por todas as Direções, bem como balancete de prestação de contas administrativo-

financeiro. 

O CEAD está buscando organizar curso de formação dos servidores do CEAD sobre a 

temática de “consultoria e assessoria do Escritório de Projetos UDESC bem como no uso do 

banco de dados dos projetos de captação de recursos da UDESC”, com apoio do pessoal 

especializado do Escritório de Projetos, para a ampliação da captação de recursos extra-

orçamentários. 

Apoiou, via representantes CEAD nos órgãos colegiados UDESC:  

- propostas que, respeitando a autonomia da UDESC e do CEAD, busquem o 

estreitamento das relações com as diversas Agências de Fomento, Instituições e Governo, 

visando o aumento da captação de recursos, após debate e decisão no CONCENTRO-CEAD 

sobre o tema. 

-  a consolidação e o avanço da UDESC em proposta de implementação do Escritório de 

Projetos, para a ampliação da captação de recursos extraorçamentários, após debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD sobre o tema. 

-  propostas de criação de políticas na UDESC para gerenciar recursos financeiros para a 

manutenção da infra-estrutura física e do parque tecnológico; 

- a realização de propostas de gestão financeira e orçamentária de forma ágil e 

transparente na UDESC e no CEAD, via representantes CEAD nos órgãos colegiados. 
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DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

INDICADORES 
AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Política orçamentária 

Apoiar o estreitamento das 

relações da UDESC e do 

CEAD, com as diversas 

Agências de Fomento, 

Instituições e Governo 

visando o aumento da 

captação de recursos. 

 

Apoiar a consolidação e o 

avanço da UDESC na 

implementação do 

Escritório de Projetos, para 

a ampliação da captação de 

recursos extra-

orçamentários. 

 

Apoiar realização de gestão 

financeira e orçamentária 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, propostas que, 

respeitando a autonomia 

da UDESC e do CEAD, 

busquem o estreitamento 

das relações com as 

diversas Agências de 

Fomento, Instituições e 

Governo, visando o 

aumento da captação de 

recursos, após debate e 

decisão no 

CONCENTRO-CEAD 

sobre o tema. 

 

Apoiou, via 
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de forma ágil e transparente 

na UDESC e no CEAD 

 

 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, a consolidação e 

o avanço da UDESC em 

proposta de 

implementação do 

Escritório de Projetos, 

para a ampliação da 

captação de recursos 

extraorçamentários, após 

debate e decisão no 

CONCENTRO CEAD 

sobre o tema. 

 

Apoiou realização de 

propostas de gestão 

financeira e orçamentária 

de forma ágil e 

transparente na UDESC e 

no CEAD, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados. 
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Direção do CEAD 

apresentou anualmente ao 

CONCENTRO, balanço 

das atividades realizadas 

por todas as Direções, 

bem como balancete de 

prestação de contas 

administrativo-financeiro. 

Política salarial Não se aplica ao âmbito de um Centro, mas sim dos Conselhos Superiores da UDESC 

Investimento em 

capacitação docentes e 

técnicos universitários 

Estimular os servidores do 

CEAD na busca de 

consultoria e assessoria do 

Escritório de Projetos 

UDESC bem como no uso 

do banco de dados dos 

projetos de captação de 

recursos da UDESC. 

Está buscando organizar 

curso de formação dos 

servidores do CEAD 

sobre a temática, com 

apoio do pessoal 

especializado do 

Escritório de Projetos, 

para a ampliação da 

captação de recursos 

extra-orçamentários. 

Estimular os servidores do 

CEAD na busca de 

consultoria e assessoria do 

Escritório de Projetos 

UDESC bem como no uso 

do banco de dados dos 

projetos de captação de 

recursos da UDESC. 

Está buscando 

organizar curso de 

formação dos 

servidores do CEAD 

sobre a temática, com 

apoio do pessoal 

especializado do 

Escritório de Projetos, 

para a ampliação da 

captação de recursos 

extra-orçamentários. 

Estimular os 

servidores do CEAD 

na busca de 

consultoria e 

assessoria do 

Escritório de 

Projetos UDESC 

bem como no uso do 

banco de dados dos 

projetos de captação 

de recursos da 

UDESC. 
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Política de expansão e 

redimensionamento do 

espaço físico 

Apoio a criação de políticas 

na UDESC e no CEAD 

para gerenciar recursos 

financeiros para a 

manutenção da infra-

estrutura física e do parque 

tecnológico. 

Designou comissão para 

propor junto ao 

CONCENTRO-CEAD, 

como parte do plano 

estratégico do Centro, 

políticas e estratégias de 

atualização tecnológica 

permanentes do CEAD. 

Atualizou e equipou 

tecnologicamente o 

CEAD (sede e Polos) 

dentro de um plano de 

modernização de infra-

estrutura, com base no 

seu plano estratégico, 

com dotação 

orçamentária 

específica. 

Apoiou, via 

representantes CEAD nos 

órgãos colegiados 

UDESC, de propostas de 

Apoio a criação de 

políticas na UDESC e no 

CEAD para gerenciar 

recursos financeiros para a 

manutenção da infra-

estrutura física e do parque 

tecnológico. 

Designou comissão 

para propor junto ao 

CONCENTRO-CEAD, 

como parte do plano 

estratégico do Centro, 

políticas e estratégias 

de atualização 

tecnológica 

permanentes do CEAD. 

Atualizou e equipou 

tecnologicamente o 

CEAD (sede e Polos) 

dentro de um plano 

de modernização de 

infra-estrutura, com 

base no seu plano 

estratégico, com 

dotação orçamentária 

específica. 

Apoiou, via 

representantes CEAD 

nos órgãos colegiados 

Apoio a criação de 

políticas na UDESC 

e no CEAD para 

gerenciar recursos 

financeiros para a 

manutenção da 

infra-estrutura física 

e do parque 

tecnológico. 
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criação de políticas na 

UDESC para gerenciar 

recursos financeiros para 

a manutenção da infra-

estrutura física e do 

parque tecnológico. 

UDESC, de propostas 

de criação de políticas 

na UDESC para 

gerenciar recursos 

financeiros para a 

manutenção da infra-

estrutura física e do 

parque tecnológico. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Quanto aos resultados percebidos, o CEAD, mesmo com seu quadro exíguo de 

servidores em 2008, 2009 e 2010, principalmente pela qualidade profissional e pelo 

compromisso  ético e político desses servidores, entende que atingiu seus objetivos   através das 

ações previstas e realizadas no tempo analisado, inclusive tendo realizadas muitas ações para 

além das pretendidas.  

Sempre pautando suas ações no Planejamento Estratégico elaborado  e entregue aos 

órgãos superiores na época devida e solicitada pela Reitoria da UDESC, (aprovado pelo 

CONSAD e aguardando, inexplicavelmente, até agora, a aprovação do CONSUNI), 

planejamento este que  é pautado no Plano 20 da UDESC, plano este por sua vez norteado pelas 

dimensões do SINAES, expressas em vários indicadores que também nortearam nossas ações. 

Portanto, nosso Centro tem a clareza de que está cumprindo sua missão expressa nas páginas 

iniciais do nosso planejamento, missão esta de apoio total à função social da UDESC, de servir 

com qualidade a educação de todos os catarinenses. As características do CEAD, pelo uso 

pioneiro e efetivo, com muita qualidade, de metodologias a distância, garantiram e garantem o 

acesso a esta educação de milhares de catarinenses, vivendo plenamente  e concretamente, a tão 

apregoada democratização da educação pública de qualidade. Muitas escolas catarinenses têm 

hoje milhares de seus docentes muito mais preparados pela efetiva existência do CEAD. 

Compromisso esse de formação que retomamos  e reforça hoje a UDESC com sua parceria, via 

CEAD, com a UAB, pois temos no momento mais 814 alunos matriculados iniciando seu curso, 

sendo que são previstas 5.000 vagas para o Curso de Pedagogia e o CEAD  está elaborando o 

projeto do  curso de Licenciatura em Educomunicação. Estamos satisfeitos com a caminhada, 

apesar dos percalços, sabendo das fragilidades, que serão enfrentadas e corrigidas, no que nos 

cabe,  e das potencialidades, que serão certamente buscadas em seu máximo.   

Quanto ao processo de avaliação orientado pelo CPA a sugestão de reformulação do 

quadro enviado para nortear o procedimento: as dimensões dos indicadores devem  ser tiradas da 

primeira coluna e postas numa última, após observações, onde após a análise de ações previstas, 

realizadas, fragilidades e potencialidades, possamos ficar livres para registrar ali se aquela ação 

atingiu tais e tais indicadores da dimensão. Pois fica evidente que uma ação muitas vezes atinge 

mais de um indicador, e não pode ficar engessada, ou ter que ser registrada novamente em outro 

indicador. Indicadores, como o nome mesmo diz, são indicadores e não rígidas marcas... Assim 

também entendemos quando de palestra em seminário promovido pela UDESC que trouxe 

palestrante da equipe que gestou o SINAES.  


