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1- INTRODUÇÃO 

 

   

O CEART vem sendo reconhecido cada vez mais como Centro de referência na 

criação artística e científica no país. Com a crescente e consistente produção de 

conhecimento deste Centro, faz-se necessário desenvolver políticas institucionais que 

propiciem maior sustentabilidade e visibilidade deste no cenário estadual e nacional, 

através de estratégias que abarquem o incentivo à criação nas áreas de arte, moda e 

design, a valorização de produção e divulgação de bens culturais, a participação em 

eventos científicos e artísticos, dentre outras ações. Nessa perspectiva, apresentamos o 

presente documento. 

O Centro de Artes (CEART) tem por missão produzir, sistematizar, socializar e 

aplicar o conhecimento no campo da arte, da moda e do design através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, contribuindo para uma 

sociedade mais justa, crítica e democrática. 

O Centro de Artes ambiciona ser um Centro com maior abrangência estadual, 

nacional e internacional nas suas áreas de atuação, com ação acadêmica voltada para a 

inovação e marcada pelo comprometimento e responsabilidade social. 

 Segundo o PPI do CEART o processo de avaliação institucional deve ser 

entendido como um dos eixos estruturantes das políticas universitárias.  

A necessidade de avaliação ampla da qualidade justifica-se, principalmente, pelo 

conceito multidimensional que deve envolver todas as funções e atividades acadêmicas.  

De acordo com a Resolução nº 195/2006-CONSUNI, que aprova o Projeto de 

Avaliação Institucional (auto-avaliação), o CEART constituirá uma comissão de 

avaliação do Centro que terá articulação direta com a Comissão Permanente de 

Avaliação (CPA) da Universidade.  

O Projeto de Avaliação Interna do CEART deve abranger aspectos de natureza 

quantitativa e qualitativa, compreendendo as seguintes etapas: a preparação, 

desenvolvimento e consolidação.  

A avaliação institucional no CEART deve incentivar a mudança, as transformações, 

na direção de uma educação comprometida com as necessidades sociais, políticas, 

administrativas, técnicas, estruturais e educacionais do Centro, que implicam:  
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- implantar mecanismos de adequação e implementação do planejamento geral do 

CEART (plano estratégico), possibilitando e promovendo sua relação com o  

Projeto Pedagógico Institucional – PPI; 

- estabelecer e inserir procedimentos de acompanhamento e avaliação do PPI;  

- integrar o planejamento do CEART às diretrizes institucionais e auxiliar o 

desenvolvimento da sociedade catarinense;  

- criar e implementar comissões de planejamento e avaliação institucional. 

 

Com isto, o objetivo deste relatório é realizar uma auto avaliação nas políticas e 

diretrizes institucionais tendo como referências norteadoras as ações de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administrativas do Centro de Artes. 

A metodologia aplicada foi a de reuniões expositiva no Conselho de Centro, 

comentando o que é a avaliação institucional e posteriormente com os setores 

envolvidos na confecção das planilhas e em seguida com a comissão setorial para a 

coleta de dados para o preenchimento das dimensões, utilizando como ferramentas as 

planilhas propostas pela COAI. 
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3- DESENVOLVIMENTO 

 

 

DIMENSÃO 1– Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 
Indicadores  Ações programadas  Ações realizadas  Resultados alcançados  

 
Observações  

Fragilidades Potencialidades 

Missão da CEART 

O Centro de Artes tem por missão 

produzir, sistematizar, socializar e 

aplicar o conhecimento no campo da 

arte, da moda e do design através do 

ensino, da pesquisa e da extensão, 

indissociavelmente articulados, 

contribuindo para uma sociedade 

mais justa, crítica e democrática.  

 

Revisar e aprimorar as políticas institucionais 

administrativas, de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Acompanhar, atualizar e dar suporte ao PPI 

no âmbito da comunidade acadêmica. 

Socializar e debater, através de ampla 

discussão em fóruns e reuniões (pelo menos 1 

vez por semestre)- no âmbito do Centro e 

CONCENTRO -, o processo de execução do 

PPI.  

Foram realizados diversos 

eventos no âmbito do Centro 

de Artes proporcionando a 

difusão do conhecimento no 

campo da arte, da moda e do 

design no 

Níveis de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Dificuldades 

Burocráticas para 

a realização dos 

eventos 

Socialização do 

Conhecimento 

Integração em 

Departamento e 

ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidade da CEART 

O Centro de Artes ambiciona ser um 

Centro de referência nacional e de 

abrangência estadual nas suas áreas 

de atuação, com ação acadêmica 

voltada para a inovação e marcada 

pelo comprometimento e 

responsabilidade social. 

Estimular, através de ampla divulgação, a 

participação de alunos de graduação em 

grupos de pesquisa, ensino e extensão. 

Organizar um evento por semestre que integre 

docentes de graduação e pós-graduação em 

forma de seminários e oficinas. 

 Buscar, através de pesquisas teórico/práticas, 

selecionar conteúdos curriculares que 

permitam o desenvolvimento das 

competências e habilidades dos alunos do 

CEART. 

Investigar as demandas e os requisitos de 

ocupação profissional no mercado de trabalho 

e sua relação com a formação recebida 

Foi criado o núcleo de 

comunicação, setor 

responsável pelo trabalho de 

divulgação das ações do 

CEART. 

Bolsas de ensino, pesquisa e 

extensão para estimular a 

participação dos discentes, 

Coordenação de estágios, 

para atender a demanda dos 

obrigatórios e não 

obrigatórios. 

 

 Cinco cursos no 

CEART 

obtiveram 5 no 

ENAD , Design-

Industrial Design  

Gráfica, Educação 

Artística, Moda e 

Teatro. 

Ocupação de 

vagas excedentes 

com a prova de 

retorno e 

reingresso. 

Participação em 
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Utilizar os resultados da pesquisa para 

subsidiar a elaboração e revisão dos PPCs.  

 

 

eventos 

acadêmicos em l 

nacional e 

internacional. 

Projeto de 

Extensão voltados 

a comunidade em 

geral. 

Objetivos e metas institucionais  Revisar e aprimorar as políticas institucionais 

administrativas, de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Implantação do processo de 

gestão participativa pautada 

nos parâmetros do PPI 

Acompanhamento, 

aprimoramento e 

prosseguimento ao PPI no 

âmbito do Centro. 

   

Diretrizes Institucionais Assegurar e dar continuidade aos projetos 

institucionais. 

 Definir, avaliar e dar suporte para as metas 

anuais de acordo com o estabelecido nesse 

planejamento estratégico do Centro. 

 Acompanhar, atualizar e dar suporte ao PPI 

no âmbito da comunidade acadêmica. 

 Socializar e debater, através de ampla 

discussão em fóruns e reuniões. 

O recurso destinado a cada 

ação foi repassado e com isto 

possibilitou a realização dos 

mesmos. 

Foram realizados os 

seguintes eventos por parte 

da extensão: 

- Semana Ousada 

UDESC/UFSC, 

-Semana Integrada Ceart. 

No Museu da Escola foram 

realizados diversos eventos 

destinados à comunicada 

acadêmica e geral. 

 

 A realização dos 

eventos 

permitiram a 

divulgação e a 

socialização dos 

resultados de 

trabalhos 

realizados no 

âmbito do ensino, 

pesquisa e 

extensão do 

CEART. 

 

Áreas de atuação e inserção regional      

Compromisso social enquanto 

instituição pública e gratuita: 

Desenvolver ações de ensino 

pesquisa e extensão que envolva a 

realidade social. 

Desenvolvimento de programas, projetos e/ou 

ações que envolvam a realidade social. 

 

Realizou 

cursos/oficinas/palestras de 

interesse da comunidade 

acadêmica e comunidade em 

geral.  

 Participação da 

comunidade nas 

ações oferecidas 

pelo centro. 
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 Promoveu apresentações 

culturais e de produção 

artística à comunidade.  

Organizou  ações de estágio 

junto à comunidade e 

instituições de ensino.  

 

 

Mecanismos de divulgação do PDI, 

PPI e PPC na comunidade 

acadêmica.  

PDI 

 Direção Geral  

Direção de Ensino  

Direção de Pesquisa e Pós-Graduação  

 Direção de Extensão  

 Direção de Administração 

    

Identificação do perfil do aluno 

ingressante na UDESC 

Realização de questionários por parte de: 

Secretária Acadêmica de Graduação. 

Departamento de Cursos 

Secretária Acadêmica de Pós-Graduação. 

 

Secretarias de Ensino de 

Graduação:  

Questionário 

socioeconômico  

Departamento Moda: 

Questionário 

socioeconômico 

 

 

 

  

Identificação do perfil do aluno 

egresso da UDESC (últimos cinco 

anos) 

 

Não temos um instrumento que possibilite a 

coleta de dados para formar um cadastro de 

egressos dos cursos que fazem parte do 

Centro.  

 Foi realizada uma tentativa 

de utilizar as redes sócias 

como instrumento desta 

coleta de dados pelo curso de 

Moda do CEART.  

O curso não 

obteve o 

resultado 

esperado, porém 

foi à única 

forma 

encontrada para 

fazer a 

comunicação 

com os 

egressos. 

  Temos que 

fazer um 

trabalho de 

conscientizaçã

o com os 

nossos alunos, 

gerando uma 

necessidade 

para poder 

manter uma 

relação com a 

Universidade. 
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O CEART tem uma formulação clara da missão, objetivos,/ finalidades e diretrizes institucionais. Apresenta um grau de coerência entre missão e os objetivos / 

finalidades institucionais relativamente satisfatórios, bem como a sintonia das diretrizes institucionais com o PDI e PPI da instituição. Ainda não se destaca com relação ao 

grau de conhecimento e apropriação do PDI e PPI pela comunidade acadêmica. Está na média com a coerência entre programas/projetos em desenvolvimento e metas traçadas 

no PDI. Por enquanto não tem regras e normas de avaliação com relação à coerência entre formação recebida e atuação profissional (perfil do egresso), mas há uma 

identificação do perfil dos ingressantes pelos gestores e professores. 
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DIMENSÃO 2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 

institucionais 

para o ensino
1
 

Revisar e aprimorar as políticas 

institucionais administrativas, de 

ensino, pesquisa e extensão. 

  

Efetivar ações no âmbito da política 

da Graduação, mantendo a 

indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

 

Efetivar ações de educação 

continuada, visando educar e formar 

cidadãos capazes de atender às 

necessidades da sociedade, nas áreas 

de Moda, Arte e Design. 

 

 

Revisão e atualização da 

política de TCC e estágio;  

 

Reedição da Resolução de 

TCC; 

 

Acompanhamento e 

avaliação dos cursos em 

andamento; 

 

Realização de Cursos, 

eventos e atividades 

relativas ao ensino; 

 

Integração entre os programas, 

projetos e ações de ensino, 

pesquisa, extensão, pós-graduação.  

 

 

Manter o foco na formação a 

partir de políticas bem 

definidas. 

 

Políticas de 

ensino e sua 

articulação com o 

PDI 

Implantação do processo de gestão 

participativa pautada nos parâmetros 

do PDI. 

Acompanhamento, aprimoramento e 

prosseguimento ao PPI no âmbito do 

Centro com base no PDI. 

 

Implantação do PPI Centro 

com base no PDI 

Elaboração do Planejamento 

Estratégico CEART 

 

 

Descontinuidade dos trabalhos nas 

trocas de gestão. 

 

Integração entre as 

diferentes áreas. 

 

Avaliação das 

ações dos Cursos 

– disciplinas 

(auto-avaliarão 

docente e 

Implantação do Programa de 

Avaliação Institucional. 

Avaliação docente e 

discente dos Cursos de Artes 

Cênicas, Artes Visuais e 

Design. 

Não adesão dos envolvidos em sua 

totalidade. 

Acompanhamento e 

conhecimento das 

potencialidades e 

fragilidades dos Cursos. 

 

                                                 
1
 Este item contempla também a política de acompanhamento ao docente ingressante no quadro da UDESC. 
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discente). 

Perfil do 

profissional a ser 

formado 

Formar profissionais que possam  

contribuir para uma sociedade mais 

justa e democrática em prol da 

qualidade de vida e do 

desenvolvimento sustentável do 

Estado de Santa Catarina e do  país. 

Estimulo, através de ampla 

divulgação, a participação 

de alunos de graduação em 

grupos de pesquisa, ensino e 

extensão;  

 

Buscar, através de pesquisas 

teórico/práticas, selecionar 

conteúdos curriculares que 

permitam o 

desenvolvimento das 

competências e habilidades 

dos alunos do CEART;  

  

 

Carência de trabalho com o 

egresso; 

 

Ampliação e qualificação do 

trabalho de formação 

discente; 

 

Projeto 

Pedagógico para 

atendimento às 

diretrizes 

curriculares 

nacionais 

Revisar e atualizar as matrizes 

curriculares dos Cursos;  

Realização de reformas 

curriculares em todos os 

Cursos CEART; 

Tempo restrito para realização das 

reformas curriculares, prejudicando 

a qualidade do trabalho; 

Tentativa de melhorar e 

qualificar os Cursos de 

graduação; 

 

Práticas 

pedagógicas: 

experiências 

produzidas e em 

desenvolvimento 

Realizar projetos de ensino que 

promovam a integração entre os 

Cursos de Graduação e suas 

diferentes áreas; 

Meta a ser atingida a médio 

e curto prazo; 

Baixa adesão por parte de docentes 

e discentes; 

Promover a integração entre 

os Cursos; 

 

Infra-estrutura 

acadêmica de 

apoio ao ensino 

Ampliar espaço físico e dependências 

dirigidas aos diferentes Cursos; 

Adquirir mobiliários e materiais de 

ensino e materiais pedagógicos de 

ensino; 

Ampliação e melhoria do 

espaço físico e dependências 

dirigidas aos diferentes 

Cursos; 

Aquisição de mobiliários e 

matérias pedagógicos de 

ensino; 

Ausência de recurso para 

manutenção da infra-estruturar dos 

cursos; 

Ampliação da qualificação 

dos Cursos de Graduação e 

melhoria do ambiente de 

ensino para os acadêmicos; 

 

 

Programas de 

melhoria e apoio 

ao ensino 

Ampliar a oferta de projetos de 

ensino; 

Ampliação do número de 

professores no edital 

PRAPEG; 

Ausência de editais de fomento; Maior mobilidade dos 

professores na oferta de 

projetos de ensino; 
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Mecanismos de 

avaliação do 

ensino 

Implantar do Programa de Avaliação 

Institucional; 

Realização de avaliação 

docente, discente e 

administrativa na UDESC/ 

CEART; 

Não implantação até o presente 

momento da informatização dos 

programas de avaliação; 

Acompanhamento e 

avaliação das atividades 

docentes discentes e 

administrativas; 

 

Ocupação 

docente para as 

atividades de 

ensino 

Manter Legislação pertinente para 

ocupação docente no âmbito da 

UDESC/ CEART 

Redução em quase 100% as 

diligências nos planos 

individuais de ensino 

Melhor distribuição da carga 

horária docente  

Necessidade de  revisão das 

normativas de ocupação docente 

Normatização regular da 

ocupação docente 

 

Políticas de 

estágio 

Zelar pelo cumprimento das 

normativas e legislações nacional e 

institucional para as práticas de 

estágio curriculares e não-

curriculares desenvolvidas no 

CEART; 

Implantação da nova 

resolução de estágio e 

envolvimento na solicitação 

de bolsa de iniciação a 

docência – PIBID/ CAPES 

junto a PROEN; 

Implantação do estágio 

Curricular de Design/ 

CEART (2009); 

Carência na fiscalização de 

estágios não-obrigatórios; 

Falta de pessoal para atender as 

demandas do estágio; 

Minimização do processo 

burocrático em consonância 

coma a nova lei de estágio, 

que permite consolidar o 

estágio sem a necessidade de 

convênio; 

 

Indicativos do 

nível de 

satisfação com o 

Curso: 

- por parte do 

aluno 

- por parte do 

mercado de 

trabalho 

- por parte da 

comunidade e dos 

cânones 

científicos 

Realizar pesquisa de satisfação 

curricular;  

Levantamento do grau de 

satisfação de ingressantes 

com a UDESC/ 

Cursos/CEART; 

Baixa adesão as pesquisas de 

satisfação; 

  

 

POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores 
Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 
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Políticas 

institucionais 

para a pesquisa 

Consolidar a Pesquisa Institucional, 

nas áreas de Artes, Moda e Design;  

 

Implementação de ações que 

contribuam para melhor resultado da 

avaliação dos Cursos de Pós-

Graduação junto à CAPES;  

 

Aumento do conceito de 

avaliação do PPGAV (de 3 

para 4) pela CAPES e 

manutenção dos conceitos 

dos demais cursos; 

 

Aprovação na UDESC de 

projeto para a Criação do 

Programa de Pós-Graduação 

em Design (em tramitação 

na CAPES); 

Limitação de recurso; 

Excesso de burocracia no que tange 

ao aspecto financeiro; 

Entraves funcionais na tramitação 

de projetos; 

Garantir o aparelhamento 

dos Cursos de Pós-

Graduação; 

 

Incentivar o equilíbrio entre 

produção artística, 

bibliográfica e técnica nos 

cursos de graduação e de 

Pós-Graduação; 

 

Relevância e 

Pertinência 

quanto aos 

objetivos 

institucionais e 

quanto ao 

desenvolvimento 

local e regional 

Disseminação da produção 

acadêmica do CEART;  

 

Organização de Seminário de 

Iniciação Científica e de Pós-

Graduação da Região Sul – 1° 

CICPG, em conjunto com a 

PROPPG; 

Revista da Pesquisa; 

Continuidade e 

periodicidade na publicação 

da revista da Pesquisa; 

Seminário de Iniciação 

Científica e Pós-Graduação; 

Editais  para auxílio a 

participação docente em 

eventos científicos 

(PRODIP e PROEVEN); 

Escassez de recursos humanos; Perspectiva da melhoria do 

Qualis da revista 

“DAPesquisa” através da 

reformulação do conselho 

editorial e da reprogramação 

visual e operacional do site. 

Abertura e divulgação da 

chamada de trabalhos para a 

submissão de trabalhos 

externos à UDESC. 

Ampliação do universo de 

participantes do Seminário 

de I.C. e de Pós-Graduação, 

com a participação de 

inúmeras IES da região Sul 

e Sudeste; 

Ampliação dos recursos para 

os editais PRODIP e 

PROEVEN; 

Estabelecimentos de 

convênios com o Governo 

do Estado e com a FAPESC. 

 

Programas 

institucionais e 

governamentais 

Atuar politicamente junto às agências 

externas de fomento  

 

Aprovação e execução de 

Editais FINEP e Capes para 

aparelhamento e criação de 

Relativa insatisfação dos 

pesquisadores com os mecanismos 

de ranqueamento dos grupos de 

Informatização e automação 

do sistema de processos de 

pesquisa e maior autonomia 
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de incentivo à 

pesquisa 

Fomentar a pesquisa através de 

programas institucionais 

laboratórios de pesquisa 

vinculados a cursos de pós-

graduação; 

Fomento aos grupos de 

pesquisa através do edital 

PAP; 

Programa de bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC 

e PROBIC); 

Programa de Bolsas de 

mestrado e doutorado 

(PROMOP e UDESC); 

pesquisa e da produção acadêmica; dos Centros para a 

distribuição dos recursos, 

bolsas etc. 

Projetos de 

pesquisa 

elaborados e em 

desenvolvimento 

* Ver projetos ao final da planilha;     

Articulação dos 

grupos de 

pesquisa 

Fomentar a pesquisa através de um 

edital específico para os grupos de 

pesquisa (Edital PAP); 

Aglutinar grupos em linhas de 

pesquisa nos programas de pós-

graduação; 

A consolidação dos cursos 

de pós já existentes no 

CEART e a perspectiva de 

abertura de novos Cursos  e 

a breve implantação nos 

departamentos que ainda 

não possuem ( Moda e 

Design) tem fortalecido e 

aglutinado os grupos em 

linha de pesquisas bem 

delimitadas; 

Dificuldades na utilização dos 

recursos destinados aos Grupos; 

Relativa insatisfação com os 

mecanismos de ranqueamento dos 

grupos para o Edital PAP; 

Simplificação dos processos 

envolvendo a compra de 

equipamentos e serviços 

destinados à pesquisa; 

 

Número de 

publicações 

Conferir tabelas dos Departamentos;     

Produções 

técnicas, 

artísticas, 

culturais e 

científicas e 

respectiva 

divulgação 

Conferir tabelas dos Departamentos;     
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Intercâmbio e 

parcerias com 

outras IES 

regionais, 

nacionais e 

internacionais na 

produção 

científica 

Incentivo à formação de Grupos de 

Pesquisa com perfil 

interinstitucional; 

Criação de Laboratórios de Pesquisa 

com participantes externos; 

Estímulo ao Intercâmbio de docentes 

e discentes através de convênios com 

IES nacionais e internacionais; 

Na experiência da UDESC 

as parcerias entre 

pesquisadores de IES 

externas geralmente inicia 

com a participação nos 

Grupos de Pesquisa, que tem 

como possíveis 

desdobramentos a 

celebração de convênios, 

convites, projetos etc.  

Dificuldades decorrentes dos 

prazos muito longos e farta 

documentação necessários para 

encaminhamentos de processos 

desta natureza. 

 

Ampliação dos horizontes 

da pesquisa na UDESC, 

através do compartilhamento 

e troca de experiência entre 

IES. 

 

Investimento 

institucional em 

pesquisa 

Construção de novos espaços para 

acomodar Programas de Pós-

Graduação e Laboratórios de 

Pesquisa; 

Providências estão sendo 

tomadas para a viabilização 

da construção de um prédio 

interdepartamental (Artes 

Visuais, Teatro e Música), 

além de outros dois prédios: 

um para o curso de Moda e 

outro para o curso de 

Design.  

Longos períodos para licitação dos 

serviços e projetos; 

Solução dos problemas de 

espaço físico e consquente 

qualificação das pesquisas e 

seus resultados. 

 

Mecanismos de 

avaliação das 

atividades de 

pesquisa 

Seminário de Iniciação Científica 

(anual), avaliado por pareceristas ad 

hoc. 

Avaliação dos Programas de Pós-

Graduação pela CAPES 

(ColetaCapes). 

Avaliação dos projetos de pesquisa 

por pareceristas ad hoc. 

Apresentação de relatório de 

pesquisa pelos bolsistas de I.C. e por 

seus orientadores, em forma de 

artigos acadêmicos. 

Seminário de Iniciação 

Científica (anual), avaliado 

por pareceristas ad hoc. 

Avaliação dos Programas de 

Pós-Graduação pela CAPES 

(ColetaCapes). 

Avaliação dos projetos de 

pesquisa por pareceristas ad 

hoc. 

Apresentação de relatório de 

pesquisa pelos bolsistas de 

I.C. e por seus orientadores, 

em forma de artigos 

acadêmicos. 

Conseguir avaliadores ad hoc para 

todas as atividades de avaliação 

previstas. 

Buscar soluções não 

presenciais para avaliação de 

trabalhos, isto é, 

informatização do sistema 

de processos de pesquisa. 

 

Ocupação 

docente para as 

atividades de 
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pesquisa 

 

POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Políticas 

institucionais de 

extensão e de 

intervenção 

social 

- oportunizar ações integradas e 

transformadoras junto à 

sociedade; possibilitando a 

expressão da diversidade 

cultural, artística, científica e 

tecnológica;  

 

- atender às necessidades sociais 

relativas à arte, educação, 

inclusão social, geração de 

empregos, preservação ecológica 

e ampliação de renda;  

 

- propor soluções criativas e 

estimular a autogestão da 

comunidade;  

 

- possibilitar novos meios e 

processos de produção, inovação 

e socialização de conhecimentos, 

permitindo a ampliação do 

acesso ao saber e ao 

desenvolvimento social. 

A cada ano as ações programadas são 

executadas até o final do ano fiscal, 

ou seja, em 31 de dezembro. 

No ano de 2010, somente um projeto 

de cultura, com apresentação de 

recitais de piano foi cancelado, pois, 

devido ao tempo escasso para 

executá-lo foi pedido cancelamento 

do mesmo. 

Fragilidades Potencialidades Seria importante 

criar um 

dispositivo que 

permitisse que o 

professor tivesse 

acesso aos 

recursos 

financeiros sem 

tanta burocracia. 

Os trâmites burocráticos da 

UDESC para utilizar os recursos 

financeiros desencorajam os 

professores para submeter projetos 

ligados à extensão universitária. 

De acordo com os relatos 

dos professores em seus 

relatórios, na maioria das 

vezes executam o que foi 

planejado. 

Quando não conseguem 

atender aos objetivos, 

redirecionam a ação para 

que o público-alvo não 

seja prejudicado. 

As atividades geralmente 

envolvem a comunidade 

acadêmica e a sociedade 

em geral. 

Políticas de 

extensão e sua 

articulação com o 

PDI 

- estimular ações no âmbito 

multi, inter e/ou transdisciplinar 

e interprofissional de setores 

internos e externos da 

universidade e da sociedade;  

- fomentar a captação de 

recursos junto às empresas, 

instituições e organizações 

Vários projetos estimulam a inter-

relação entre professores e discentes 

de diferentes áreas dentro de cada 

departamento e interdepartamentos. 

A atitude de unir atividades de 

diferentes cursos não é praticada 

por todos os professores, pois, 

relatam que é muito difícil fazer a 

gestão da ação quando envolve 

muitas pessoas. 

Isso contribui para que os 

diferentes cursos do 

CEART se integrem e 

contribuam para o 

desenvolvimento social e 

econômico em cada área 

de atuação. 
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nacionais e internacionais;  

- incentivar a realização de 

programas de extensão 

interinstitucionais, sob a forma 

de convênios, redes ou parcerias;  

- elaborar programas de ações 

que contribuam para o 

desenvolvimento de políticas 

públicas na área da arte, design e 

moda;  

 

Programas de 

incentivo e apoio 

institucional às 

atividades de 

extensão 

Programa de Apoio a Extensão 

da UDESC por meio de: 

- Edital de Apoio a Ações de 

Extensão e Cultura, fomentando 

recursos financeiros e bolsas de 

Extensão, Cultura e Apoio 

Discente. 

 

Várias comunidades são 

contempladas pelas ações de 

extensão. Ao observar a lista de ações 

para 2011, que está a seguir, pode-se 

verificar que todos os cursos do 

CEART são apoiados com recursos 

financeiros e bolsas para dar 

andamento ao que foi programado. 

Os professores reclamam que os 

recursos financeiros são poucos e, 

mesmo assim, são difíceis de 

serem aprovados pela PROJUR. 

Logo, tem atividades que precisam 

ser reprogramadas até receber a 

autorização final para executar o 

serviço. 

Caso os recursos 

financeiros sejam mais 

acessíveis, mais 

professores tendem a 

participar e contribuir 

com suas expertises. 

 

Participação 

acadêmica nas 

atividades de 

extensão e 

intervenção 

social: impacto 

na formação do 

aluno 

- Participam diretamente nas 

ações como bolsista ou discente 

voluntário. 

- Ministram Oficinas, Curso, 

dentre outros; sob a supervisão 

da coordenação da ação. 

- São ouvintes de palestras, 

apresentações culturais e 

artísticas. 

 

- Semana Integrada do CEART 

(Campus 1); 

- Teatro de Formas Animadas (SCAR 

– Jaraguá do Sul) 

- Ações que contemplam 

comunidades carentes, como 

exemplo, Poéticas do Urbano 

(Florianópolis), dentre outras 

Quando existem eventos, existe a 

reclamação que mesmo com a 

divulgação muitas vezes os 

professores não dispensam das 

aulas. 

Essa prática permite que o 

aluno possa ter uma 

formação que vai além 

das disciplinas formais da 

grade curricular. 

 

Áreas de atuação 

das atividades de 

extensão e sua 

relevância em 

termos local e 

regional 

I. Comunicação;  

II. Cultura;  

III. Direitos Humanos e Justiça;  

IV. Educação;  

V. Meio Ambiente;  

VI. Saúde;  

VII. Tecnologia e Produção;  

A maioria das ações de extensão 

continua a cada ano. Logo, pode ser 

observado, na lista a seguir que 

constam as ações para 2011, que as 

áreas de atuação são contempladas. 
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VIII. Trabalho.  

Mecanismos de 

avaliação das 

atividades de 

extensão 

universitária 

Avaliação Institucional Extensão No ano de 2010, foram realizadas as 

seguintes ações: 

Programa – Formação Profissional no 

Teatro Catarinense - Coordenador: 

Profº Valmor Beltrame  

Evento – 4º FITA FLORIPA – 

Festival Internacional de Teatro de 

Animação 

Projeto – Revista Móin-Móin nº 7 

Evento – 10º Festival de Teatro de 

Formas Animadas 

Evento – 7º Seminário de Pesquisa 

sobre Teatro de Formas 

Programa – Teatro em Comunidades 

Coordenadora: Profª Márcia Pompeo 

Nogueira 

Projeto – FOFA – Núcleo de 

Formação de Facilitadores 

Evento – Oficinas Intensivas de 

Teatro 

Projeto – Grupo Experimental de 

Teatro em Comunidades 

 

Programa – Formação Complementar 

e Instrumental do Ator-Arte 

Educador - Coordenador: Profº José 

Ronaldo Faleiro  

Projeto – Banco de Dados e Imagens 

Projeto – Rouparia das Artes Cênicas 

Projeto – Circuito Universitário em 

Cena 

Programa – Udesc Musical 2010 - 

Coordenador: Profº João Eduardo 

Dias Titton  

Projeto – Orquestra UDESC 2010 

Algumas ações ligadas a cultura 

tiverem dificuldade para serem 

executadas, pois, são agendados os 

espaços para apresentações no 

início do ano e devido a burocracia 

para tramitar os processos 

referentes a solicitação de serviços 

ou materiais, houve transtornos 

para conseguir finalizar as 

atividades. 

A comunidade catarinense 

pode ter acesso ao que é 

ensinado e pesquisado no 

CEART. 

A extensão é um 

importante meio para unir 

ensino, pesquisa e 

extensão. 
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Projeto – Produção Musical 2010 

Projeto – Tradução do Livro “A Arte 

da Prática do Violino”-Robert Gerle 

Evento – Misturada 2010 

Programa Ponteio – Violão na Udesc 

- Coordenador: Profº Luiz Carlos 

Mantovani Jr.  

Projeto – Projeto Violão em Concerto 

Projeto – Produção Artística 

Projeto – Quarteto de Violões da 

UDESC 

Projeto – Fundamentos da Técnica 

Violonística – Teoria  e Aplicação 

 

Programa – Articulando Poéticas 

Visuais - Profª Sandra Maria Correia 

Fávero  

Curso – O Livro como proposição 

artística 

Projeto – Gravar Gravando Gravura 

Evento – Ideário para Livros 

Programa – Imagens do Mar – 

coordenador: Profª Jociele Lampert 

de Oliveira  

Projeto – PROJETO IMAGENS DO 

MAR: vídeoarte no sul da ilha de 

Florianópolis 

Projeto – Entrevistas com 

pescadores: imagens do mar 

Evento – Mostra de vídeos 

IMAGENS DO MAR 

 

Programa – DesignAção – 

coordenador: Profª David Omar 

Nuñez Diban 

Projeto – Construção Participativa da 
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Marca Coletiva e Territorial do 

Município de Rancho Queimado(SC 

- Profº Mauro de Bonis Almeida 

Simões 

 

Programa – Núcleo de Design, Moda, 

Mídia e Arte – coordenador: Profª 

Balbinete Silveira  

Evento – Desfile de Formandos 

Projeto – Incursões da Moda na 

agenda cultural da Grande 

Florianópolis 

Projeto – Laboratório de 

Comunicação e Produção de Moda  

Curso – Produção de Evento de 

Moda 

Projeto – Revista on-line NUMMA  

Programa – Teciteca do CEART – 

coordenador: Profª Aparecida Maria 

Battisti de Abreu  

Projeto – Novas Tendências Têxteis- 

Manutenção e Atualização do Acervo 

Projeto – Teciteca Virtual - Profª 

Sandra Regina Rech 

Evento – Curso de Aperfeiçoamento 

em Design Têxtil - Profª Adriana 

Martinez Montanheiro 

Programa – Santa Catarina Moda 

Contemporânea – SCMC/UDESC – 

coordenador: Profª Eliana Gonçalves  

Evento – SCMC: DESFILE 

ENCERRAMENTO MODAUDESC 

Projeto – SCMC – Desenvolvimento 

de Produtos - Profª Lourdes Maria 

Puls 

Projeto – SCMC: Capacitação da 
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Equipe UDESC - Profº Lucas da 

Rosa 

Programa – EcoModa-Udesc 2010 – 

coordenador: Profª Luciana 

Dornbusch Lopes  

Projeto – EcoModa Customização em 

Produtos de Moda 

Projeto – EcoModa:artesanato, arte e 

moda no contexto da sustentabilidade 

sócio-ambiental - Profª Lourdes 

Maria Puls 

Projeto – EcoModa UDESC: coleção 

do vestuário - Profº Lucas da Rosa 

Projeto – EcoModa UDESC: 

Desenvolvimento de coleção 

acessórios e complementos de Moda 

- Profª Adriana Martinez 

Montanheiro 

 

Programa – Modateca – coordenador: 

Profª Dagmar Úrsula Schneider Von 

Linsingen  

Projeto – Modateca- preservação e 

conservação - Prof(a). Mara Rúbia 

Sant´Anna  

Projeto – Modateca – museu escola - 

Profª Dagmar Úrsula Schneider Von 

Linsingen  

Profª Dagmar Úrsula Schneider Von 

Linsingen  

Projeto – Modateca- preservação e 

conservação - Prof(a). Mara Rúbia 

Sant´Anna  

Projeto – Modateca – museu escola - 

Profª Dagmar Úrsula Schneider Von 

Linsingen  
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Projeto – Criação do Acervo da 

Ilustrateca - Profª Adriana Martinez 

Montanheiro                                

 

Programa – Publicar Moda – 

coordenador: Profª Mara Rúbia Sant 

Anna  

Projeto – Série Modapalavra – 

volume 7 

Projeto – Revista Modapalavra E-

periódico 

Evento – V Seminário de Pesquisa do 

Dmod - Profº Lucas da Rosa 

Programa – Arte na Escola – 

coordenador: Profª Elaine Schmidlim  

Projeto – Pensar e fazer arte - Profª 

Cleidi Marília Caivano Pedroso de 

Albuquerque 

Projeto – Percursos Culturais  - Profª 

Elaine Schmidlim  

Projeto – VII Encontro Arte na 

Escola 

 

AÇÕES ISOLADAS 

Projeto – Seminário Publicações de 

Artista na Contemporaneidade 

Profª Silvana Barbosa Macedo 

 

Projeto – Oficina Experimental de 

Vídeo Arte no Centro Cultural 

Escrava Anastácia-CCEA - Profº José 

Luiz Kinceler 

 

Projeto – Oficinas Experimentais de 

Arte no Centro Cultural Escrava 

Anastácia 
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VIDEAR – Laboratório Aberto de 

Animação e Vídeo-Arte 

Projeto - Tubo de Ensaio-Corpo: 

Cena e Debate 

Profª Sandra Meyer Nunes 

 

Curso - Oficina de arte e tecnologia 

Profª Yara Rondon Guasque Araujo 

 

Projeto – Feira Itinerante de Cultura 

Arte e Artesanato 

Profª Cleidi Marília Caivano de 

Albuquerque 

 

Curso – Harmonia Popular Aplicada 

ao Piano 

Profª Maria Lucia Kreling Bastian 

 

Projeto Ciclo de Eventos 

Prof.ª Regina Fink 

Projetos de 

extensão 

elaborados e em 

desenvolvimento 

Para o ano de 2011, as 
seguintes ações estão em 
andamento: 
DEPARTAMENTO DE 
ARTES CÊNICAS 
Projeto: Núcleo Comunitário de 

Cultura - Coordenação: Profª 

Tereza Mara Franzoni 

Programa: Teatro em 

Comunidades - Coordenação: 

Profª Márcia Pompeo Nogueira 

-Projeto: FOFA- Núcleo de 

Formação de Facilitadores 

- Projeto: Grupo Experimental 

de Teatro em Comunidades 

Desenvolvimento de Ações de 

extensão anualmente; 

Os espaços para apresentações são 

reservados no começo do ano, 

logo, é importante que os setores 

envolvidos direta e indiretamente 

na ação precisam dar suporte para 

não precisar reagendar ou ter de 

alterar o espaço para execução das 

atividades. 

 

O CEART está formando 

um grupo de técnicos que 

podem dar maior suporte 

para atender as 

necessidades de 

solicitação de serviços ou 

materiais. 
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- Evento: Oficinas Intensivas de 

Teatro 

Programa: NEGA - Negras 

Experimentações Grupos de Arte 

- Coordenação: Profª Fátima 

Costa de Lima 

Projeto: NEGA Cena 

Curso: NEGA Ritmo 

Projeto: Comunidade NEGA 

Programa: Teatro e Terceira 

Idade - Coordenação: Profº 

Vicente Concílio 

Projeto: Teatro e Terceira Idade 

na Escola Livre de Artes e 

Ofícios 

Projeto: Iniciação ao Teatro na 

Escola Livre de Artes e Ofícios 

Projeto: Teatro no Asilo Irmão 

Joaquim 

Programa: Formação 

Profissional no Teatro - 

Coordenação: Profº Valmor 

Beltrame 

Projeto: Revista Móin-Móin nº 8 

Evento: 8º Seminário de Estudos 

sobre Teatro de Formas 

Animadas 

Evento: 11º Teatro de Formas 

Animadas de Jaraguá do Sul 

Programa: Formação 

Complementar e Instrumental do 

Ator-Arte Educador - 

Coordenação: Profº José 

Ronaldo Faleiro 

Projeto: Banco de Dados e 

Imagens Cênicas 
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Projeto: LUZ – Laboratório 

Cênico 

Projeto: Circuito Universitário 

em Cena 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

VISUAIS 

Programa: Poéticas do Urbano - 

Coordenação: Profª Célia Maria 

Antonacci Ramos 

Evento: VI Colóquio Poéticas do 

Urbano – Coletivos: Políticas e 

Poéticas em Trânsito 

Projeto: Poéticas de Ocupação 

em Território 

Projeto: Coletivos: Políticas e 

Poéticas em Trânsito 

Programa: Imagens do Mar - 

Coordenação: Profª Jociele 

Lampert de Oliveira 

Projeto: Imagens do Mar: 

Vídeoarte no sul da ilha de 

Florianópolis 

Projeto: Entrevistas com 

Pescadores: Imagens do Mar 

Evento: Mostra de vídeos: 

Imagens do Mar 

Projeto: Videar – Laboratório 

Aberto de Animação e Vídeo-

arte - Coordenação: Profº José 

Luiz Kinceler 

Programa: Arte na Escola - 

Coordenação: Profª Cleidi 

Marília Caivano de Albuquerque 

Projeto: Percursos 

Projeto: Virtual 

Projeto: Oficinas 
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DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA 

Programa: Viva Voz - 

Coordenação: Profª Alicia 

Cupani Fabiano 

Projeto: Viva Voz - Repertório 

Evento: Viva Voz - Circulação 

Projeto: Viva Voz - Performance 

Programa: Ponteio – Violão na 

UDESC - Coordenação: Profº 

Luiz Carlos Mantovani Júnior 

Projeto: Violão em Concerto 

Projeto: Produção Artística 

Evento: Ponteio no Interior 

Programa: Pianíssimo - 

Coordenação: Profº Luís Claudio 

Barros Pereira da Silva 

Projeto: Música no Museu 

Projeto: LabIPiano: Laboratório 

de Investigação Pianística 

Curso: Curso de Interpretação 

Pianística 

Programa: Piano em Foco - 

Coordenação: Profª Maria 

Bernadete Castelan Póvoas 

Projeto: Ciclo Intercâmbio 

Músico-Instrumental 

Projeto: Ciclo Música Brasileira 

Evento: Série Musical 

Programa: UDESC Musical - 

Coordenação: Profº João 

Eduardo Dias Titton 

Projeto: Orquestra da UDESC 

Evento: Oficina de 

Violino/Viola 

Projeto: Produção Musical 
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Projeto: Tradução do Livro “The 

Amadeus Book of The Violin” 

Curso: Harmonia Popular 

aplicada ao piano - 

Coordenação: Profª Maria Lucia 

Kreling Bastian 

Programa: NUPEART 

Projeto: Música e Educação 

Oficina: Oficina de 

Musicalização 

Projeto: Produção de Material 

Didático 

DEPARTAMENTO DE 

DESIGN 

Projeto: Laboratório 

Interdisciplinar inclusivo para o 

fabrico de objetos e artefatos 

simbólicos e responsivos. - 

Coordenação: Profº João 

Calligaris Neto 

Programa: DesignAção - 

Coordenação: Profº David Omar 

Nuñez Diban 

Curso: Design e Inovação - 

Coordenação: Profª Anelise 

Zimmermann 

Curso: Design e 

Empreendimentos - 

Coordenação: Profª Anelise 

Zimmermann 

Evento: Semana Projetual 

Design UDESC - Coordenação: 

Profª Anelise Zimmermann 

Projeto: Sinalização interna dos 

Centros da UDESC - 

Coordenação: Profº David Omar 
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Nuñez Diban 

DEPARTAMENTO DE MODA 

Programa: Modateca - 

Coordenação: Profª Adriana 

Martinez 

Projeto: Modateca – museu 

escola 

Projeto: Criação do Acervo da 

Ilustrateca 

Projeto: Modateca – preservação 

e conservação 

Programa: Modeline – Moda e 

Extensão Virtual - Coordenação: 

Profª Luciana Dornbusch Lopes 

Projeto: Edu Labline – 

Sustentabilidade e Moda - 

Coordenação: Profª Neide K. 

Schulte 

Curso: Edu Labline – Desenho 

Técnico Virtual - Coordenação: 

Profª Luciana Dornbusch Lopes 

Projeto: Hipermoda – Portal 

Virtual Interativo - 

Coordenação: Profª Luciana 

Dornbusch Lopes 

Programa: Santa Catarina Moda 

Contemporânea – 

SCMC/UDESC - Coordenação: 

Profª Eliana Gonçalves 

Evento: SCMC: Projeto Final 

Projeto: Desenvolvimento de 

Produtos 

Projeto: SCMC: Capacitação da 

Equipe UDESC 

Programa: EcoModa 2011 - 

Coordenação: Profª Neide K. 



 29 

Schulte 

Projeto: EcoModa UDESC: 

Figurinos - Coordenação: Profº 

Lucas da Rosa 

Projeto: Núcleo EcoModa: 

artesanato, arte e moda no 

contexto da sustentabilidade 

sócio-ambiental - Coordenação: 

Profª Neide K. Schulte 

Evento: Ciclo de palestras - 

Coordenação: Profª Neide K. 

Schulte 

Programa: Teciteca - 

Coordenação: Profª Aparecida 

Maria Battisti de Abreu 

Curso: Aperfeiçoamento em 

Design Têxtil 

Projeto: Teciteca Virtual 

Projeto: Novas tendências têxteis 

– Manutenção e atualização do 

Acervo 

Programa: Publicar Moda - 

Coordenação: Profª Lourdes 

Maria Puls 

Projeto: Revista Moda Palavra e-

periódico 2011 – Coordenação: 

Profª Lourdes Maria Puls 

Evento: VI Seminário de 

Pesquisa e Extensão do DMOD - 

Coordenação: Profª Monique 

Vandresen 

Projeto: Série Modapalavra 2011 

- Coordenação: Profª Monique 

Vandresen 

Ocupação 

docente para as 

È permitida a alocação de carga 

horária mínima de 04hs/a e 

Desenvolvimento de Programas e 

projetos de extensão semestralmente 

Existe a prática que alguns 

professores que não completam 

A extensão é um 

excelente espaço para 
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atividades de 

extensão 

máxima de 10hs/a para a 

coordenação de atividades de 

extensão. 

 

a partir de demandas sociais e 

resultados de pesquisa. 

seu PTI em um ano fazem 

extensão e noutro não dão 

continuidade na ação. Seria 

interessante ele se programar para 

que a cada ano façam extensão. 

Alguns doutores se envolvem com 

pesquisa e deixam de lado o 

trabalho ligados a extensão 

universitária. Assim, deixam de 

compartilhar o seu conhecimento 

com a comunidade em geral 

quando são oferecidas, oficinas, 

cursos, palestras, etc. 

 

disseminar o que os 

Professores desenvolvem 

em termos de ensino e 

pesquisa. 

 

POLÍTICA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Indicadores 

 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

Observações Fragilidade 

 
Potencialidades 

Políticas 

institucionais 

para a pós-

graduação 

- promover a formação de mestres e 

doutores com o intuito de produzir 

novos conhecimentos para fortalecer 

o ensino, pesquisa e extensão nas 

diferentes áreas de artes, moda e 

design;  

- definir critérios de avaliação interna 

que contribuam para a qualificação 

da produção artística e científica, 

valorizando as características das 

áreas de artes, moda e design;  

- estimular e orientar a comunicação, 

a publicação e outras formas de 

divulgação da produção artística e 

científica do CEART;  

- propiciar reflexões sobre a 

Integração das secretarias; 

Promoção de eventos 

nacionais e internacionais; 

Alunos titulados dentro do 

prazo mínimo exigido pela 

CAPES; 

Número considerável de 

bolsa que atende 

praticamente a totalidade 

dos inscritos; 

Publicação de periódicos 

com qualis ; 

Definição mais clara do que 

é qualis artístico; 

Não implantação até o presente 

momento da informatização dos 

programas de Pós-Graduação; 

 

Grande demanda de alunos 

de outros estados para 

ingresso nos Programas; 

Capacitação dos docentes;  
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produção cientifica e artística do 

CEART e seus impactos na 

comunidade acadêmica e em geral. 

Expansão da pós-

graduação Lato 

Sensu e Stricto 

Sensu 

- estimular a criação de cursos de 

pós-graduação stricto sensu em todas 

as áreas do CEART e consolidar os já 

existente; 

Ampliação de programas 

nos demais Cursos do 

Centro; 

Criação de novos cursos;  Não implantação até o 

presente momento da 

informatização dos 

programas de Pós-

Graduação; 

 

Programas de 

Incentivo e apoio 

institucional à 

pós-graduação 

O Programa de Apoio à Divulgação 

da Produção Intelectual (PRODIP), 

aprovado pela RESOLUÇÃO 

371/2005 – CONSUNI; 

O Programa de Auxílio à 

Participação em Eventos, da UDESC 

– (PROEVEN) aprovado pela 

Resolução nº 053/2004 – CONSUNI; 

PROMOP, Bolsa FAPESC, 

Programa CAPES demanda 

social e PROAP; 

Garantia de recursos financeiros 

tanto para professor e aluno na 

participação em eventos científicos; 

A demanda de bolsa ainda 

não atinge 100%; 

 

Práticas de 

integração da 

graduação e pós-

graduação 

- integrar os Programas de Pós-

Graduação stricto sensu aos cursos 

de graduação por meio de ações 

específicas relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão;  

Realização de estágio 

docência, realização de 

eventos integrados e, 

defesas abertas a graduação; 

Todos os professores do Programa 

ministram aulas na graduação; 

  

Programas e/ou 

incentivo para a 

formação de 

pesquisadores e 

de profissionais 

para o magistério 

superior 

- promover a qualificação 

permanente da gestão dos Programas 

de Pós-Graduação stricto sensu, 

visando adequá-los ao contexto das 

áreas de conhecimento das artes; 

 

Demanda aos programas de 

candidatos docentes 

oriundos da rede pública de 

ensino; 

Exigência da realização de estágio 

docência na graduação; 

Divulgação ainda carente 

dos cursos de pós da 

UDESC; 

 

Número de 

cursos de pós-

graduação lato 

sensu e stricto 

sensu em 

andamento  

Somamos três Cursos de pós-

graduação stricto sensu nas áres de 

Artes Visuais, Música e Teatro; 

Andamento dos três cursos 

de forma regimental com 

número de matriculados em 

torno de 127 alunos; 

Criação do doutorado em Artes 

Visuais e Mestrado em Design e 

Moda; 

  

Relevância e 

pertinência social 

Atendimento aos docentes que atuam 

na rede pública de ensino; 

Seleção e qualificação e 

titulação dos alunos 

Possibilidade de realização de 

MINTER e DINTER com outras 
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dos cursos 

oferecidos em 

termos locais, 

regionais e 

nacionais 

docentes da rede pública, 

contribuindo para o 

aperfeiçoamento 

profissional destes; 

instituições de ensino superior; 

Bom entrosamento entre 

comunidade e os Cursos; 

Intercâmbios e 

parcerias 

institucionais 

voltadas aos 

cursos de pós-

graduação 

Celebração de maior número de 

convênios; 

Celebração de convênios 

com universidades nacionais 

e internacionais; 

Perspectiva de celebração de novos 

convênios; 

Muitas atividades são 

realizadas em parceria com 

outras IES e ONGS, porém 

sem celebração de 

convênios; 

 

Conceitos obtidos 

na avaliação da 

CAPES 

Atingir gradativamente o conceito 

máximo da CAPES na área de Artes; 

PPGT ( conceito 04); 

PPGAV  ( conceito 04); 

PPGMus (conceito 03); 

PPGT e PPGAV na próxima 

avaliação trienal da CAPES 

buscam atingir conceito 05; 

PPMUS conceito 04;    

  

Mecanismos de 

avaliação do 

ensino 

Inclusão dos Cursos de pós no 

sistema de avaliação nacional; 

Coleta CAPES; Aprimoramento pela CAPES do 

Programa computadorizado coleta; 

Alto nível de exigência de 

produção acadêmica dos 

docentes vinculados aos 

programas acarreta 

sobrecarga para o 

desenvolvimento de ações 

nesse sentido; 

 

Mecanismos de 

revisão 

curricular dos 

cursos e 

programas 

Atualização e revisão periódica dos 

currículos; 

Revisão periódica dos 

regimentos e dos projetos 

dos Cursos; 

Aprimoramento dos currículos; Alto nível de exigência de 

produção acadêmica dos 

docentes vinculados aos 

programas acarreta 

sobrecarga para o 

desenvolvimento de ações 

nesse sentido; 

 

Indicadores de 

atuação 

profissional dos 

alunos egressos 

da pós-graduação 

Demanda de egresso no mercado de 

trabalho dividem-se em docentes, 

pesquisadores e artistas; 

Capacitação ampliada de 

formação de mestres; 

Qualificar professores no estado e 

fora dela que atuam nas diferentes 

redes e formação mais acadêmica 

dos artistas; 

Alto nível de exigência de 

produção acadêmica dos 

docentes vinculados aos 

programas acarreta 

sobrecarga para o 

desenvolvimento de ações 

nesse sentido; 
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Há uma formulação, relativamente, clara da política de ensino, da pesquisa, da extensão e da pós-graduação, entretanto os formulários e procedimentos são muito repetitivos. 

A articulação da política de ensino, da pesquisa, da extensão e da pós-graduação com o PDI ainda é considerada fraca, mas em muitos pontos já é observada e há também 

projetos ainda sendo encaminhados para tal articulação;  

Todos os cursos de graduação do Centro de Artes sofreram reformulações curriculares em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, entretanto ainda estão sendo 

integralizados. Há revisões curriculares nos cursos de pós-graduação e isto é feito de acordo com a necessidade e adequações.  

Os programas de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão e a pós-graduação estão sendo amplamente divulgados e há um número maior de participantes; Com certeza estamos 

sempre tentando melhorar a infra-estrutura de apoio ao ensino de graduação e de pós-graduação, mas há entraves internos e externos à Instituição que não permitem um 

crescimento tão rápido quanto os cursos;  

Existem mecanismos de avaliação do ensino de graduação e de pós-graduação no Centro de Artes, entretanto estamos tentando aperfeiçoá-los gradativamente. 

É muito complicado o equilíbrio na distribuição da carga horária docente para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, sendo que não se podem encaixar 

na planilha de ocupação docente todas as atividades programadas com a devida carga-horária; 

Acreditamos que os alunos saem dos cursos de graduação e de pós-graduação muitos satisfeitos, muitas vezes já empregados, concursados e com boas perspectivas. Isto tudo 

é devido a excelência na produção científica e existência de meios de divulgação que elevam ainda mais o Centro de Artes e seus egressos. 

 

* Projetos Pesquisa 

 

 

Departamento de Artes Cênicas – 2010/2011 

Pesquisador Título do Projeto Bolsistas(s) Modalidades Início Término C.H 

Beatriz Ângela 

Vieira Cabral  

O jogo da interpretação  - 

subjetividades em cena e 

criação em grupo 

Processo: 7526/2009 

AP. C. PES. 14/10/09 

CONCENTRO 21/10/2009 

    13/10/09  20/12/11    

Edelcio Mostaço Procedimentos estéticos. 

Antropofagia e tropicália no 

discurso intelectual - n. 137-

AC-2007 

DPTO = 19/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08 

Frederico 

Teixeira Gorski 

Naiara Alice 

Bertoli 

Paula Maba 

Gonçalves 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

01/02/08  30/12/09  

P- 30/12/11 

AP. Pesquisa 

13/05/09  

Concentro 

20/05/09  

12 
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Fatima Costa de 

Lima 

Usos do conceito de alegoria 

de Walter Benjamin: por uma 

política da arte teatral 

Nº 13410/2010 

Aprovado na C.P. 20/10/10 

CONCENTRO 17/10/10 

          

Heloise Baurich 

Vidor 

“O professor-ator e as formas 

de apropriação do texto na 

escola”.  

n. processo: 10694/08 

Pesquisa 11/03/09 

Concentro 18/03/09 

    03/03/09  01/02/10  

P. 15/12/10 

Ap. C.P. 

14/10/09 

CONCENTRO 

21/10/09 

Pro. 30/06/11 

AP. C.P. 

17/11/11 

CONCENTRO 

08/12/10 

06h 

José Ronaldo 

Faleiro 

A formação do Ator na Escola 

do Vieux-Colombier - N.133-

AC-2007 

DPTO = 10/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08 

Juliana Riechel 

Nathalie Soler 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/07  31/07/09  

P- 31/07/11 

AP. Pesquisa 

13/05/09  

Concentro 

20/05/09  

10 

Marcia Pompeo 

Nogueira 

Banco de dados em teatro para 

o desenvolvimento de 

comunidades: práticas teatrais 

comunitárias influenciadas 

pelo grupo de teatro 

Ventoforte - N. 1510/2008 

DPTO = 19/03/08 

CPESQUISA = 0, 

09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08   

Sonia Laíz 

Vernacci Velloso 

Aline Porto 

Quites 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

  

01/08/08  31/12/10  

Pror 21.12.12 

CP.28.04.10 

Concentro 

05.05.10  

10 

Maria Brígida de 

Miranda 

Poéticas feministas: A re-

invenção da história na teatro 

feminista da década de 1990 

Julia Silva Remor 

de Oliveira 

Sarah Pusch 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/11/09  31/10/10  

Pror. 31.10.11 

CP. 28.04.10 

14 
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Proc-AC/7515/09 

DPTO =  

C. PESQUISA= 14/10/09 

CONCENTRO = 21/10/09 

Nogueira Concentro 

05.05.10  

Milton de Andrade 

Leal Jr. 

Ritos da metamorfose 

corporal: entre a dança, a 

dramaturgia do corpo e a 

psicofísica do ator - N.096-

AC/2006 

DPTO = 19/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08 

Luana Mara 

Pereira 

Oto Henrique B. 

S. L. Pinto 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/06  31/07/08  

P -30/07/10 

AP. Pesquisa 

22/04/09  

Concentro 

20/05/09  

Pror. 30.07.12 

CP. 28.04.101 

CONCENTRO 

05.05.10  

10 

Paulo Cesar 

Balardim Borges 

Dinâmicas interativas entre o 

objeto e o ator-animador 

Nº 15957/2010 

Aprovado na C.P. 17/11/10 

CONCENTRO  08/12/2010 

    01/12/10 31/12/12 10 

Pedro Martins Migração e sociabilidade: um 

estudo de práticas de 

agricultura urbana 

Proc. Nº 2169/2010 

Aprovado C.P.  em 

31/03/2010 

Concentro 05/05/2010 

Jaqueline Cisne 

Alves 

PROBIC/UDESC 01/08/10  31/07/12  16 

Sandra Meyer 

Nunes 

O corpomente em cena: as 

ações físicas do ator/bailarino 

- N. 110-AC/2006 

DPTO =19/03/08 

CPESQUISA =09/04/08 

CONCETRO =16/04/08 

    01/08/06  31/07/08  

P -31/07/09 

P- 30/07/11 

AP. Pesquisa 

22/04/09  

Concentro 

20/05/09  

12 

Stephan Arnulf 

Baumgartel 

Para além da mimesis 

representacional: formas, 

conteúdos e forças formadoras 

Bárbara Teles 

Cardoso 

Anderson Luiz 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/10  31/07/2012 12 
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na dramaturgia brasileira pós-

dramática entre 1990 e 2006 

Proc. Nº 4621/2010 

Aprovado C.P. 28/04/2010 

Concentro 05/05/2010 

do Carmo 

TereZa Mara 

Franzoni  

Sociabilidade e poética em 

manifestações populares de 

caráter dramático: um diálogo 

entre antropologia e artes 

cênicas 

Nº 12326/2010 

Aprovado na C. P. 20/10/10 

CONCENTRO 17/11/10 

  

    01/03/11 31/12/2011 06 

Valmor Beltrame Transformações na poética da 

linguagem do Teatro de 

animação - N.102-AC/2006 

DPTO = 19/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08 

Rhaisa Muniz 

Maria Eduarda 

Schappo 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/06  01/08/08  

P-01/08/10 

Pror. 30.04.12 

Aprovado C.P. 

31.03.10 

Concentro 

05.05.10  

10 

Vera Regina 

Martins Collaço 

O teatro de revista seduz a 

elite de Florianópolis – N. 

005-AC/2005 

DPTO = 19/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO =16/04/08 

Marina Sell 

Cajueiro  

Monique de 

Azevedo Rosa  

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/02/05  30/08/08  

P- 31/07/10 

AP. Pesquisa 

22/04/09  

Concentro  

20/05/09  

Pro.31.07.11 

C.P 28.04.10 

CONCENTRO 

05/05/10  

10 

Vicente Concilio Experiência e sentido: 

pedagogia e criação nos 

processos do grupo XIX de 

teatro 

n. processo: 10693/2008 

    04/02/09  20/12/10  10h 
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PESQUISA 11/03/09 

CONCENTRO 18/03/09 

 Departamento de Artes Plásticas – 2010/2011 

Pesquisador Título do Projeto Bolsistas(s) Modalidades Início Término C.H 

Anita Prado 

Koneski 

Reflexões sobre as relações 

entre ética e a imagem 

artística 

Nº 15054/2010 

APROVADO NA C.P. 

17/11/10 

CONCENTRO em  

08/12/2010 

    26/02/11 19/12/11 10 

Antonio Carlos 

Vargas Sant´Anna 

Lucas da Rosa – 

4H 

Imagética Grotesco 

N.121-AP-2007 

DPTO=19/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO=16/04/08 

    08/08/07  04/08/09  

P-30/06/11 

AP. Pesquisa 

22/04/09  

Concentro 

20/05/09  

16 

Célia Maria 

Antonacci Ramos 

O imaginário poético de 

jovens da periferia de 

Florianópolis  

N. 056-AP/2003 

    01/08/03  01/08/08  

P - 31/07/09 

P- 01/08/10 

Pesquisa -

13/05/09 

Concentro  

- 20/05/09 

Pror. 01/08/11 

Pesc. 28.04.10 

Cons. 5.05.10 

12 

Célia Maria 

Antonacci Ramos 

Expressões artísticas africanas 

e afro-descendentes na 

contemporaneidade 

N.120-AP-2007 

DPTO= 19/03/08 

    01/08/07  31/07/09  

p- 01/08/11 

AP. Pesquisa 

13/05/09 

Concentro 

4 
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CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO=16/04/08 

20/05/09  

Dimas da Rosa Plumas: Leitura e modelagem 

da forma 

Proc. Nº 6412/2010 

C.Pesquisa 16/06/10 

CONCENTRO 21/07/10 

    01/07/10 1/07/12 10 

Jacqueline Wildi 

Lins 

Mulheres artistas: 

academicismo e modernismo 

na América Latina 

n. processo: 1985/09 

Pesquisa 22/04/09 

Concentro 20/05/09 

Elisa Vieira 

Queiroz 

PROBIC/UDESC 01/08/09  31/07/10  

PRO 01.08.11 

C.P. 28.04.10 

CONCENTRO 

05.05.10    

10 

José Luiz 

Kinceler 

Tocata saber – uma 

plataforma de saberes e 

desejos compartilhados em 

arte relacional complexa 

Nº 13140/2010 

Aprovado na C.. 20/10/10 

CONCENTRO 17/11/10 

    01/09/10 30/08/11 1647 

Maria Cristina 

Alves Pessi 

Produções artísticas: 

resultados de pesquisa em 

arte/educação 

N. Processo – 2656/09 

PESQUISA: 13/05/09 

CONCENTRO: 20/05/09 

      01/08/09  30/12/10 

Encerrado 

10 

Maria Lúcia 

Batezat Duarte 

Desenho infantil e desenho na 

invisualidade 1 

n. processo: 1782/2009 

PESQUISA: 08/07/09 

CONCENTRO: 22/07/09 

    01/03/09  30/04/11  12 

Marta Lúcia 

Pereira Martins 

Barroco, Antropofagia e 

Surrealismo 

n. P. 3447/09 

Ap. C. Pesquisa 08/07/09 

    02/05/09  12/12/10 

Prorrogado: 

12/12/2011 

Aprov. 

14 



 39 

Concentro 22/07/09  01/12/2010 

CONCENTRO 

08/12/2010 

Nara Beatriz 

Milioli Tutida 

Paisagem Clichê 

Proc. Nº 1234 

C Pesquisa 28/07/2010 

CONCENTRO 

    01/03/10  31/12/11  10 

Neli Klix Freitas Aprender e desenhar: 

Aprendizagem em Artes 

Visuais através do desenho de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Proc. Nº 3922/2010 

Aprovado C.P. 28.04.10 

Concentro 05.05.10 

    01/08/10  31/07/12  16 

Regina Melim 

Cunha Vieira 

Dispositivos curatoriais: 

exposição como publicação – 

 N.138-DP-2007 

DPTO= 26/09/07 

CPESQUISA=14/11/07 

CONCENTRO=21/11/07 

Ana Clara 

Brandão Joly 

Maíra Fantin 

Dietrich 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/03/08  30/11/09  

P- 30/07/10 

Ap. Pesquisa 

22/04/09 

Concentro 

20/05/09  

Pror.30.07.11 

CP 28.04.10 

C. 05.05.10 

16 

Rosangela 

Miranda Cheren 

Imagem-Acontecimento. Uma 

história das persistências e 

consistências da arte moderna 

na atualidade 

Proc. Nº 964/2010 

Aprovado C.P. 31.03.2010 

Concentro 05/05/2010 

Priscilla Menezes 

de Faria 

Silmar Pereira 

Andreza Karine 

Gomes 

PIBIC/CNPq 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/10  31/07/12  16 

Sandra 

Makoviecky 

Imagem-Acontecimento: 

contemporizações da 

modernidade artística em 

Santa Catarina 

Proc. Nº 1104/2010 

Vanessa Bortucan 

de Oliveira 

Marli Salete 

Henicka 

Giogio Vicenzo 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

PIBIC/CNPq 

01.08.10  31.07.12  10 
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Aprovado C.P. 28.04.10 

Concentro 05.05.10 

Filomeno 

Sandra Regina 

ramalho 

A edificação teórico-

metodológica de Eric 

Landowski e suas 

possibilidades na abordagem 

da arte contemporânea  

Proc. Nº 6823/2010 

C. Pesquisa 16/06/10 

CONCENTRO 21/07/2010 

    01/08/10 31/07/11 16 

Yara Rondon 

Guasque Araújo 

Explorando o MUPE como 

mídia locativa na plataforma 

participativa Manguezal 

Ratones 

Processo nº. 10453/08 

PESQUISA: 15/12/08 

CONCENTRO: 16/12/08 

    02/02/09  31/12/09  

P- 20/12/10 

AP. Pesqisa 

13/05/09 

Concentro 

20/05/09  

08 

 Departamento de Música – 2010/2011 

Pesquisador Título do Projeto Bolsistas(s) Modalidades Início Término C.H 

Guilherme  

Antonio S. De 

Barros 

Música de salão: presença da 

ópera na obra dos virtuoses do 

piano  

N. 150-UM-2008 

DPTO =13/03/08 

CPESQUISA= 09/04/08 

CONCENTRO=16/04/08 

Willian 

Fernandes de 

Souza 

Flora Ferreira 

Holderbaum 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/08  01/07/09  

P-31/07/10 

Ap. Pesquisa 

22/04/09  

Concentro 

20/05/09  

Pror. 31.07.11 

CP 28.04.10 

Concen. 05.05.10  

6h 

Luigi Antonio 

Irlandini 

Koellreutter e Scelsi: dois 

caminhos da estética e música 

japonesa e indiana na música 

do século XX 

Proc. Nº 4091/2010 

Raisa Farias 

Silveira 

Daniel Zanella 

dos Santos 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01.08.10  01.08.11  16 
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Aprovado C.P. 28.04.10 

Concentro 05.05.10   

Luis Claudio 

Barros Pereira da 

Silva 

Desenvolvendo uma audição 

polifônica em pianistas: um 

estudo com delineamento 

experimental 

Proc. Nº 10215/2007 

DPTO: 01/11/07 

C. PESQUISA:14/05/08 

CONCENTRO: 16/07/08 

Diogo Ruduit 

Thumé 

Lucas Farias 

Silvano 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/07/08  30/12/09  

p-31/07/10 

PROR. 31/07/11 

Ap. C.P. 

28.04.10 

CONC 

 05/05/2011 

10 

Luiz Henrique 

Fiammenghi 

A vez e a voz da Rabeca 

Proc. Nº 3644/2010 

Aprovado C.P. 28.04.10 

Concentro 05.05.10 

Jorge Linemburg 

Jr. 

Sanjay 

Formighieri 

Jylson José 

Martins Jr. 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/10  31/07/11  12 

Lourdes Joseli da 

Rocha Saraiva 

Polirritmia e polifonia africana 

como princípio 

composicional: uma 

abordagem analítica de uma 

seleção de estudos para piano 

de György Ligeti. – 

Proc. N.092-MU/2006 

DPTO=13/03/08 

CPESQUISA=09/04/08 

CONCENTRO = 16/04/08 

    01/03/06  30/03/08  

p-30/05/10 

AP. Pesqisa 

09/04/08  

Concentro 

16/04/08  

Projeto suspenso  

enquanto estiver 

afastada para 

capacitação a 

partir de 

01/09/09 

15 

Marcos Tadeu 

Holler 

Fontes sobre a história da 

música na ilha de Santa 

Catarina 

Proc. Nº 3298/07 

C Pesquisa 09/04/08 

CONCENTRO 16/04/08 

    01/05/07 31/07/08 

P-31/07/10 

PROR. 31/07/12  

C. Pesquisa 

16/06/2020 

CONCENTRO 

21/07/2010 
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Maria Bernadete 

C. Povoas 

Técnica, movimento e 

coordenação motora – 

conceitos e aplicações 

interdisciplinares na ação 

pianística 

Proc. Nº 4025/2010 

Aprovado C. Pesq. 28.04.10 

Concentro 05.05.10 

Daniel da Silva 

Fernando Pabst 

Silva 

Vânia Eger 

Pontes 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01.08.10  30.07.12  16 

Sérgio Luiz F. 

Figueiredo 

O ensino de música na 

educação escolar: 

fundamentos filosóficos, 

psicológicos e sociológicos 

N. Processo: 2207/09 

PESQUISA: 22/04/09 

CONCENTRO: 20/05/09 

Emanuel de 

Souza Pereira  

Jeasir Silva do 

Rego 

Mayara Martin 

Gonzaga Braga 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

01/08/09  31/07/10  

Pror. 31.07.12 

CP. 28.04.10 

Concentro 

05.05.10  

10 

Teresa da 

Assunção Novo 

Mateiro  

Estudos Transculturais em 

educação musical; 

Nº Processo 13530/2010 

Aprov Comissão Pesquisa 

01/12/10 

CONCENTRO 08/12/10 

    01/03/11 31/07/12   

Viviane Beineke  A aprendizagem criativa na 

composição musical de 

crianças: um estudo de caso 

P-6266/2009 

Ap. C.P. 09/09/09 

C.C. 16/09/09 

Fábio Ramos 

Barreto 

Pedro Pereira 

Cury 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/09  31/07/11  16 

 Departamento de Moda – 2010/2011 

Pesquisador Título do Projeto Bolsistas(s) Modalidades Início Término C.H 

Monique Vandresen Uma avaliação dos 

impactos de novas práticas 

de comunicação no 

universo da moda 

    01/08/10  31/07/2011  16 
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Proc. Nº 3951/2010 

Aprovado C.P. 28.04.2010 

Concentro. 05.05.2010 

Sandra Regina Rech Futuro do presente: espaço 

para observação, análise e 

interpretação de sinais - N. 

132-MO-2007 

DPTO= 13/03/08 

CPESQUISA= 09/04/08 

CONCENTRO= 16/04/08 

Bruna Almeida 

Gomes 

Mauri José Cherobin 

Jr. 

Rosielli de Sá e Silva 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

PROBIC/UDESC 

01/08/07  31/07/08  

P- 31/07/10 

Pror. 

31.07.11 

C.P. 

28.04.10 

C. 05.05.10 

10 

  Departamento de Design – 2010/2011 

Pesquisador Título do Projeto Bolsistas(s) Modalidades Início Término C.H 

Alexandre Amorim 

dos Reis 

P&D de soluções 

ergonômicas para o 

design de simuladores 

de vôo em ambiente 

imersivo de realidade 

virtual 

N. 141-de-2007 

DPTO= 02/04/08 

CPESQUISA = 

09/04/08 

CONCENTRO = 

16/04/08 

Altino Alexandre 

Cordeiro Neto 

Amanda Martins Haase 

Maurício José Scoz Jr. 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

PIBIC/CNPq 

15/10/07  20/12/09  

P-29/02/12 

AP. Pesquisa  

22/04/09  

Concentro 

20/05/09  

14 

Célio Teodorico 

dos Santos 

Design integrado de 

soluções – 

N. 3858-2008 

DPTO: 04/06/08 

CPESQUISA: 

19/06/08 

CONCENTRO: 

16/07/08 

    01/08/08  30/07/10 

PROR. 

31/07/12 

C. PESQUISA 

28/07/10 

Concentro 

06/10/2010 

12 

Flávio Anthero Aplicação do método     01/08/10  31/07/11  16 
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Nunes Vianna dos 

Santos 

aberto (MD3E) em 

projetos ergonômicos 

de produtos 

Aprovado C.P. 

31/03/10 

CONCENTRO 

05/05/10 

Marcelo Gitirana 

Gomes Ferreira 

Avaliação de 

usabilidade de 

produtos 

eletroeletrônicos como 

auxílio de realidade 

virtual e realidade 

aumentada. 

Aprovado CP. 

31.03.10 

Concentro 05.05.10 

Fernanda Gomes Faust 

Tiago Catecati 

Guilherme Rutkosky 

Pacheco 

PIBIC/CNPq 

PIBIT/CNPq 

PROBIT/UDESC 

01.03.10  28.02.12  5 

Silvana Bernardes 

Rosa 

Alta performance 

empreendedora 

Proc. Nº 6118/10 

C. Pesquisa 

16/06/2020 

CONCENTRO 

21/07/2010 

    01/08/10 30/06/12 16 
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DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Impacto social 

das ações 

universitárias 

para o 

desenvolvimento 

local, regional e 

nacional 

-Desenvolver ações de ensino, 

pesquisa e extensão que envolva a 

realidade social. 

 

- Promover apresentações culturais e 

de produção artística à comunidade.  

 

-Promover programas e projetos de 

extensão, de pesquisa e ensino que 

contemplem as necessidades da 

comunidade.  

 

- Estabelecer parcerias entre 

comunidade, instituição UDESC e 

demais órgãos públicos e privados  

 

Coordenação de Cursos, 

Direções de Extensão e de 

Ensino.  

 

   

Relações 

estabelecidas 

com os setores 

público e 

produtivo, com 

o mercado de 

trabalho e com 

instituições 

sociais, culturais 

e educativas 

-Investigar as demandas e os 

requisitos de ocupação profissional 

no mercado de trabalho e sua relação 

com a formação recebida.  

 

Direção de Ensino, 

Coordenações de Curso, 

Ensino, Colegiado de Ensino;  

 

   

Políticas de 

acesso à 

universidade – 

ações 

afirmativas 

Disponibilizar vagas para o aluno 

especial em cursos de graduação e 

programas de pós-graduação  

 

Direção de ensino, 

coordenadores de cursos;  

 

   

Políticas de 

permanência na 

- Estimular, através de ampla 

divulgação, a participação de alunos 

Direção de Ensino, 

Coordenações de Curso, 

   



 46 

universidade de graduação em grupos de pesquisa, 

ensino e extensão;  

 

- Organizar 1 evento por semestre 

que integre docentes de graduação e 

pós-graduação em forma de 

seminários e oficinas.  

- Criar os Cursos de Pós- Graduação 

strictu sensu em Moda e Design e 

dos Doutorados em Música e Artes 

Visuais. 

Ensino, Colegiado de Ensino; 

Extensão e Pesquisa; Diretório 

Acadêmico;  

 

Ações sociais 

direcionadas ao 

corpo docente, 

discente e 

pessoal técnico – 

universitário, 

inclusive aos 

portadores de 

necessidades 

especiais 

- Elaborar cursos/oficinas/palestras 

de interesse da comunidade 

acadêmica.  

Coordenação de Cursos, 

Coordenação de Estágio e 

Direções de Extensão e de 

Ensino.  

 

 

   

Ações sociais 

direcionadas à 

inclusão social e 

assistência a 

setores ou 

grupos sociais 

menos 

favorecidos 

     

Atividades 

universitárias 

de integração 

com a sociedade 

(educação, 

saúde, lazer, 

cultura, 

- Fomentar ações envolvendo 

acadêmicos em projetos sociais e 

ecológicos.  

 

Coordenação de Cursos, 

Coordenação de Estágio e 

Direções de Extensão e de 

Ensino.  
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planejamento 

urbano, 

desenvolvimento 

social, meio 

ambiente, 

desenvolvimento 

econômico, 

entre outros) 

 

 

As disciplinas dos cursos de graduação, bem como os projetos de Pesquisa e Extensão do Centro de Artes, apresentam uma considerável relevância das ações 

universitárias para o desenvolvimento local, regional e nacional. Todos os cursos, mas principalmente os de Moda e Design estabelecem relações com os setores públicos e 

produtivos, com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas.  

O Ceart prima pela democratização do acesso à universidade e o desenvolvimento de políticas de permanência na universidade. Também fortalece ações sociais direcionadas 

corpo docente, corpo discente e pessoal técnico-universitário, principalmente aos portadores de necessidades especiais, aprimorando as políticas/práticas de inclusão social e a 

integração da universidade com a sociedade. 
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DIMENSÃO 4 - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Estratégias 

de 

qualidade 

na 

comunicaçã

o interna e 

externa 

Comunicação Interna – Por meio de: 

Site do CEART (graduação e pós-

graduação) e Site da UDESC 

* Murais 

* Pôsteres 

* E-mails. 

Comunicação Externa - 

*Site, 

* Assessoria de Imprensa 

(divulgação para jornais, televisão, 

rádios, sites, blogs, etc). * 

Folheterias (Cartazes, folders, 

flyers) 

*Redes de Relacionamento como 

Twitter e Facebook , Orkut. 

*E,eventualmente, outdoors, 

busdoors) 

* Clipping (acervo das matérias 

publicadas em papel e também 

digitalizadas 

http://www.ceart.udesc.br/clipaceart

/) 

Todas Equipe ancorada em 

estagiários, possui apenas 

um servidor concursado. 

Demanda crescente e 

estruturação do setor não 

acompanha o 

desenvolvimento da área. 

Falta de Recursos 

Humanos e equipamentos. 

Grandes – Setor em 

permanente expansão 

graças à qualidade dos 

serviços e ao grande 

volume de trabalho. 

Atende a todos os 

segmentos do CEART 

(professores, técnicos e 

alunos) elaborando textos, 

reportagens, logotipos, 

arte relacionada a 

comunicação visual. 

Vem disseminando a 

produção do Centro de 

Artes junto ao público 

interno e a sociedade. É 

um setor referência na 

área de comunicação para 

a UDESC e tem grande 

penetração e credibilidade 

junto aos meios de 

comunicação regionais.  

 

Modelo a ser seguido pelos 

outros Centros Universitários da 

UDESC. 

Necessidade de profissionalizar a 

área que precisa contar com, no 

mínimo, mais um jornalista 

formado e um designer formado. 

Hoje, além da coordenadora 

(jornalista), a área dispõe de 

estudantes (estagiários) dos 

cursos de jornalismo e design. 

Qualidade 

da 

comunicaçã

o interna e 

externa: 

meios e 

canais 

De acordo com a pesquisa realizada 

junto ao clientes 

Assessoria de Imprensa  
 79% Ótimo  

17 % Bom  

4% Desconheço  

Comunicação visual  
79% Ótimo 

17% Bom  

4% Desconheço  

De acordo com a 

pesquisa mencionada, 

96% foi realizado 

(média de avaliação 

ótimo/bom)  

Necessidade de aquisição 

de mais unidades de 

softwares específicos para 

a área de comunicação e 

websites. 

Reformulação de Site de 

acordo com uma 

plataforma mais moderna, 

eficaz e “amigável” (hoje 

utilizamos o 

Se adotarmos uma 

plataforma como 

Wordpress, a atualização 

do site do CEART (que 

inclui Graduação, 

Pesquisa, Extensão, Pós-

Graduação) será mais 

rápida e eficaz. Além 

disso, ocupará menos 

espaço no servidor do 

Além da plataforma mais 

moderna para manutenção do 

site, precisaremos de treinamento 

para utilizá-la. 

http://www.ceart.udesc.br/clipaceart/
http://www.ceart.udesc.br/clipaceart/
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Site 

66% Ótimo 

30 % Bom  

1% Regular 

Mais detalhes em 

http://www.ceart.udesc.br/noticias/2

010-16-09_pesquisa_nucleo.php 

 

Dreamweaver). CEART (hoje o site ocupa 

grande espaço do servidor 

geral).  

Recursos 

humanos, 

materiais e 

financeiros 

para a 

comunicaçã

o interna e 

externa. 

É importante que o setor conte com 

pelo menos 3 servidores efetivos (2 

jornalistas e 1 designer), além dos 

estagiários. Hoje o Núcleo de 

Comunicação dispõe de uma 

servidora efetiva (Célia Penteado – 

jornalista) e cinco estagiários.  

É recomendável que todos os 

Centros Acadêmicos da UDESC 

tenham um Núcleo de Comunicação 

ou, no mínimo, um jornalista para 

disseminar informações, fortalecer a 

imagem da instituição e administrar 

o fluxo da comunicação interna e 

externa. 

Aos poucos, o Núcleo 

de Comunicação do 

CEART vem se 

estruturando e 

adquirindo 

equipamentos e 

melhorando espaço 

físico. 

Investir em equipamentos 

modernos e RH 

(servidores efetivos) para 

o setor. 

A área apresenta alta 

produtividade sustentada 

fundamentalmente no 

empenho e na 

competência da equipe. 

Entretanto é necessário 

fornecer mais subsídios 

para o setor continuar 

crescendo e 

acompanhando as 

necessidades do CEART. 

Resultados superam as 

expectativas iniciais. 

Hoje, o setor é um modelo 

a ser adotado pelos outros 

centros da UDESC.  

Com cinco anos de atividade, o 

setor de comunicação tem se 

norteado pelo objetivo de tornar o 

CEART uma referência nacional. 

O trabalho é um reflexo da 

pluralidade de atividades 

artísticas e culturais 

desenvolvidas no CEART.  

Bons resultados se baseiam em 

equipe competente e dedicada, 

embora o orçamento seja restrito 

e os recursos humanos  e 

materiais limitados. 

Imagem 

pública da 

Instituição 

Uma das principais funções do setor 

é fazer com que a instituição seja 

conhecida de forma positiva, por 

meio da divulgação de notícias pela 

mídia. No caso dos jornais 

impressos, podemos mensurar o 

resultado das inserções tomando 

como parâmetro o custo da 

publicidade praticado pelo veículo 

de comunicação. Por este valor, 

chega-se a um denominador, que é 

posteriormente multiplicado pela 

Todas as ações 

programadas foram 

executadas. 

Não temos acesso, 

tampouco estrutura para 

acessar todos os veículos 

em nível nacional.  

Precisa de serviços de 

uma empresa de clipagem 

para que a instituição 

tenha um acervo completo 

do que vem sendo 

divulgado acerca da 

produção acadêmica. O 

clipping constitui acervo, 

Equipe dedicada ao 

máximo supre falta de 

estrutura e serviços (nem 

tudo pode ser feito por 

estagiários). 

 

http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-16-09_pesquisa_nucleo.php
http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-16-09_pesquisa_nucleo.php
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quantidade de notícias publicadas na 

mesma mídia em centímetros 

quadrados.  O CEART vem obtendo 

cerca de 30 inserções por mês em 

jornais de grande circulação, o que 

torna a instituição cada vez mais 

conhecida e popular junto à 

sociedade 

http://www.ceart.udesc.br/noticias/2

010-09-22_midia_espontanea.php 

 

memória e banco de 

dados para alunos, 

professores, técnicos e 

sociedade. 

Mesmo assim, os dados 

são disponibilizados 

através do ClipaCeart 

http://www.ceart.udesc.br

/noticias/2010-04-

08_clipanoticias.php 

Documentos 

Legais e/ou 

Normas 

Regimentais 

Reguladoras 

e forma de 

divulgação 

aos 

professores, 

técnicos 

universitário

s, alunos e a 

comunidade 

externa  

O setor caracteriza pela 
desburocratização e facilidade 
no atendimento de solicitações. 
Os pedidos podem ser feitos 
através de e-mail.  
A divulgação é feita através do 
próprio site, das redes sociais, 
de murais, de cartazes, e-mails 
e, pessoalmente, junto aos 
setores. 
 

Todas, se respeitados os 

prazos estipulados: 

- Uma semana para 
elaboração de textos 
(releases) e 
divulgação do evento 
- Dez dias a quinze 
dias para criação de 
logotipos e folheteria 
(folders, banner, etc.) 

Equipe pequena e 

destreinada para alguns 

serviços 

Equipe motivada.  

 

A comunicação interna e externa supera os objetivos iniciais do Núcleo de Comunicação do CEART em termos de qualidade de cobertura e distribuição da 

informação sobre as ações do CEART. Ainda assim, há falta de Recursos Humanos, principalmente aqueles qualificados que os estagiários não possuem competência para 

cumprir. Há necessidade também de equipamentos (softwares, principalmente) que acompanhem a atualização do mercado da informática: atualizar-se significa agilizar-se e 

melhorar o atendimento na área da comunicação. O Núcleo de Comunicação contribui em muito para divulgar uma boa imagem da universidade através da divulgação das 

ações da comunidade acadêmica do Centro de Artes. Internamente, o atendimento aos prazos necessários para uma boa comunicação ainda não são entendidos e atendidos 

100%.   

 

 

 

 

http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-09-22_midia_espontanea.php
http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-09-22_midia_espontanea.php
http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-04-08_clipanoticias.php
http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-04-08_clipanoticias.php
http://www.ceart.udesc.br/noticias/2010-04-08_clipanoticias.php
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DIMENSÃO 5 – POLÍTICA DE PESSOAL 
Indicadores Ações programadas Ações realizadas Resultados alcançados 

 

OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

Política de planos de 

cargos e  

Salários: 

Criar ações que 

valorizem os docentes, 

discentes e técnicos.  

 

Garantir recursos 

financeiros para a 

capacitação continuada de 

docentes e técnicos no 

âmbito do Centro. 

Subsidiar o 

desenvolvimento das 

potencialidades docentes, 

discentes e técnicas para o 

atendimento das 

demandas que a 

instituição estabelece.  

 

 

COPPTA - alocação de 

recursos financeiros para 

capacitação de técnicos. 

Para os docentes a  

Priorização do centro  

Tem como foco o 

Doutorado. 

Discentes as ações são 

realizadas através de 

bolsas de apoio discente, 

recurso oriundo da 

PROEX;  

 

 

 

 

 

Recursos  escassos para 

capacitação dos técnicos. 

 

  

 

Programa DINTER  

Programas de 

qualificação do corpo 

docente e técnico 

universitário  

Programas de qualificação 

do corpo docente e técnico 

universitário  

 Programa DINTER 

De capacitação de 

docentes do Depto de 

Moda e Design 

(10 Profs.) 

 

São realizados cursos 

durante o ano letivo 

estinados a qualificação 

do corpo técnico. 

 Programas de 

qualificação do corpo 

docente e técnico 

universitário  

 

Envolvimento do corpo 

técnico universitário 

em pesquisa e extensão  

     

Clima de relações 

interpessoais  
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Estratégias de incentivo 

profissional  

 PROAD  

 PROPLAN  

 Questionário (Gestores, 

Professores, Técnicos 

Universitários) 

 

 Análise quanti-

qualitativa, por Centro.  

 

CSA  

 Diretor Geral  

 Diretor de Ensino  

 Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação  

Diretor de Extensão  

 Diretor de Administração  

  

Mecanismos para 

verificar a satisfação 

profissional  

 PROAD  

 PROPLAN  

 Questionário  

 Gestores, Professores, 

Técnicos Universitários.  

 Atas de Reuniões dos 

Órgãos Colegiados 

Superiores e Setoriais  

 Atas de Reuniões de 

Departamentos e 

Comissão  

 Análise quanti-

qualitativa, por Centro 

 CSA  

 Diretor Geral  

 Diretor de Ensino  

 Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação  

 Diretor de Extensão  

 Diretor de Administração  

 

 

 

 

  

Índice de qualificação 

docente  

 PROAD  

 PROPLAN  

 PROEN  

 Plano de Capacitação 

Docente  

 Análise quanti-

qualitativa, por 

Departamento.  

 

 CSA  

 Diretor de Ensino  

 Chefes de Departamento  

 

  

Índice de titulação do 

corpo técnico 

universitário  

 PROAD  

 PROPLAN  

 Direção de Administração  

 Plano de Capacitação 

Docente  

Comissão Permanente de 

Pessoal Técnico 

Administrativo 

 Análise quanti-

qualitativa, por Centro.  

 

 CSA  

 Diretor de Administração  
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(COPPTA)  

Índice da relação entre 

número de estudantes e 

recursos humanos 

(docente e técnico 

universitário)  

 PROEN  

 Direção de Ensino  

 Departamentos  

 Análise quanti-

qualitativa, por Curso de 

Graduação e Programa de 

Pós-Graduação.  

 CSA  

 Diretor de Ensino  

 Chefes de Departamento  

  

 

Índice da relação entre 

número de professores e 

técnicos universitários  

 PROEN  

 PROAD  

 Direção de Ensino  

 Departamentos  

 Análise quanti-

qualitativa, por Centro.  

 

 CSA  

 Diretor de Ensino  

 Diretor de Administração  

Chefes de Departamento  

  

Desempenho do corpo 

docente  

 Lattes  

 Questionário (professores 

e alunos), Projetos de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão.  

 Produção Acadêmica, 

Técnica, Artística, etc.  

 Análise quanti-

qualitativa, por Curso de 

Graduação e Programa de 

Pós-Graduação.  

 CSA  

 Diretor de Ensino  

 Chefes de Departamento  

  

 

 

 

 

Dados e Indicadores 

relativos ao corpo 

docente  

 PROEN  

 PROPLAN  

PROAD  

 Direção de Ensino  

 Análise quanti-

qualitativa, por Curso de 

Graduação e Programa de 

Pós-Graduação. 

 CSA  

 Diretor de Ensino  

 Chefes de Departamento 

 

  

Dados e Indicadores 

relativos ao corpo 

técnico universitário  

PROPLAN  

 PROAD  

 Direção de Administração  

 

 Análise quanti-

qualitativa, por Centro 

 

 CSA  

 Diretor de Administração  

 

  

 

O Centro de Artes favorece a clara e ampla discussão sobre as políticas de planos e cargos e salários, todos participam, apresentam suas sugestões e opiniões.  
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A COPPTA é um órgão de representação técnica que favorece a qualificação do corpo técnico. Além disto, temos o PIQT que é o Plano Institucional de Qualificação Técnica 

e o PIQD, que é o Plano Institucional de Qualificação Docente. O Centro sempre oferece aos técnicos universitários cursos nas mais diversas áreas, sendo de escolha da 

maioria. Com  isto há um favorecimento das relações interpessoais. O corpo docente tem um alto índice de titulação, destacando-se. 

Apesar do último curso para a contratação de técnicos universitários a relação entre o número de estudantes e técnicos e a de números de professores e técnicos, bons como a 

de número de cursos (de graduação e de Pós-Graduação) e técnicos é muito abaixo do adequado. 
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DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Plano 

Institucional e 

sua relação 

com o PDI e 

PPI 

Estabelecer princípios 

orientadores para as 

atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão 

institucional do Centro de 

Artes;  

  

Nortear as atividades 

acadêmicas embasadas numa 

abordagem integrativa;  

  

Promover um processo 

dinâmico de ações e 

conexões nas atividades 

acadêmicas dos diferentes 

cursos.  

 

A UDESC tem por missão produzir, 

sistematizar, socializar e aplicar o 

conhecimento nos diversos campos 

do saber, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, 

indissociavelmente articulados, de 

modo a contribuir para uma 

sociedade mais justa e democrática 

em prol da qualidade de vida e do 

desenvolvimento sustentável do 

Estado de Santa Catarina e do país. 

 Estabelecer políticas e 

diretrizes institucionais 

que sirvam de 

referências norteadoras 

para a ação educativa 

no Centro de Artes;  

Garantir recursos 

financeiros para a 

capacitação continuada 

de docentes e técnicos 

no âmbito do Centro; 

 

Subsidiar o 

desenvolvimento das 

potencialidades 

docentes, discentes e 

técnicas para o 

atendimento das 

demandas que a 

instituição estabelece;  

 

Estrutura 

organizacional: 

funções e 

dinâmicas 

Para o Centro de Artes o tripé 

pesquisa, ensino e extensão é 

o alicerce de toda 

universidade que se destina a 

uma educação de excelência. 

É importante ressaltar que o 

CEART demonstra um 

crescimento significativo na 

atividade de pesquisa e 

extensão, gerando um 

incremento na produção do 

conhecimento através de 

redes de pesquisadores e 

O Centro de Artes ambiciona ser um 

Centro de referência nacional e de 

abrangência estadual nas suas áreas 

de atuação, com ação acadêmica 

voltada para a inovação e marcada 

pelo comprometimento e 

responsabilidade social. 

 - Fóruns Reflexivos do 

Projeto Pedagógico-

Avaliativo, tais como: 

compromisso: O 

Projeto Pedagógico 

e pressupostos 

metodológicos 

disciplinas e 

desempenho docente 
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instituições, cada vez mais 

diversificadas. 

concepção de Estágios 

O Regime Acadêmico 

construção do 

pedagógico: o enfoque 

quantitativo e 

qualitativo na análise e 

utilização dos 

resultados 

avaliação na UDESC: a 

sintonia entre Centros 

de Ensino e 

Pró-Reitoria de Ensino 

e Núcleo de Avaliação 

Institucional. 

Competências 

e atribuições 

dos Dirigentes 

Institucionais 

O processo de gestão no nível 

estratégico deve envolver alta 

produtividade de idéias, 

identificação de 

oportunidades institucionais 

que inclua inovações em 

níveis de execução com 

projeções, em longo prazo, e 

a respectiva locação de 

recursos programados. 

O processo de avaliação institucional 

deve ser entendido como um dos 

eixos estruturantes das políticas 

universitárias.  

A necessidade de avaliação ampla da 

qualidade justifica-se, 

principalmente, pelo conceito 

multidimensional que deve envolver 

todas as funções e atividades 

acadêmicas. 

 Atualizar os softwares 

de forma a permitir uma 

maior flexibilidade no 

desenvolvimento de 

ações de curto e médio 

prazo;  

 

Implantar mecanismos 

de adequação e 

implementação do 

planejamento geral do 

CEART, possibilitando 

e promovendo sua 

relação com o PPI; 

 

Implantar o 

planejamento do 

CEART de acordo com 

as diretrizes 

institucionais;  
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Composição e 

atribuição dos 

órgãos 

colegiados 

Direção Geral e Direção 

administrativa e demais 

Direções  

 Colegiados de Pós-Graduação, 

Editora da UDESC  

Direção de Pesquisa, de Ensino e de 

Extensão, Colegiados de Pós-

Graduação e Departamentos  

 Divulgar e implementar 

os Editais Internos 

(PROEVEN, PRODIP, 

PAP, PIC) e externos 

(CNPQ, FAPESC, 

FINEP, CAPES etc.); 

 

Trabalhar junto à 

Editora da UDESC na 

organização de 

publicações vinculadas 

à produção científica do 

CEART; 

 

Realizar eventos, tais 

como Seminários e 

Jornadas de Pesquisa na 

UDESC; 

  

Buscar novas parcerias 

institucionais e 

consolidar as já 

existentes, com IES 

nacionais e estrangeiras;  

 

Desempenho 

do grupo 

gestor 

O Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do Centro 

de Artes da UDESC é uma 

ferramenta política, filosófica 

e teórico-metodológica que 

irá nortear, a partir de sua 

aprovação, as diversas 

práticas acadêmicas do 

Centro de Artes. O PPI 

expressa uma visão das 

Artes, do Design e da Moda 

no mundo contemporâneo e o 

Revisar e aprimorar as políticas 

institucionais administrativas, de 

ensino, pesquisa e extensão.  

Efetivar ações no âmbito da política 

da Graduação, mantendo a 

indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

 

 Dimensões/Indicadores 

Institucionais de 

Avaliação 

Na Sondagem no 

Ambiente Externo, 

foram observados os 

seguintes indicadores: 

Fonte de informação – 

EMPREGADOR 

Perfil ideal do 

profissional 

Perfil do curso 
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papel da educação superior 

nestas áreas. O documento 

procura explicitar o papel do 

CEART e sua contribuição 

social, através de políticas e 

diretrizes de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Fonte de informação – 

SETORES 

ORGANIZADOS DA 

SOCIEDADE 

Mapeamento das 

necessidades 

Perfil do curso em 

relação às necessidades 

Fontes de informação 

– POPULAÇÃO 

POTENCIAL E 

ATENDIDA 

Áreas de atuação 

atendidas 

Áreas de atuação 

carente de atendimento 

Espaço geográfico 

atendido 

Espaço geográfico 

carente de atendimento 

Nível de satisfação da 

população atendida 

Fontes de informação 

– ALUNO EGRESSO 

Perfil pessoal e 

econômico do aluno 

egresso 

Perfil da instituição em 

que atua 

Perfil da atividade 

profissional 

Perfil da contribuição 

do curso à profissão 

Perfil desejado para o 

curso 

Metodologias e Diante dessa realidade, As principais temáticas, objetos da  Elaborar  
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estratégias de 

Gestão 

teremos de estabelecer 

políticas de ensino para Arte, 

Moda e Design. Para que isto 

aconteça, é necessária uma 

maior integração entre estas 

áreas que articulam e 

fundamentam a visão de 

sociedade, de homem, de 

mundo e de mercado num 

pacto afinado.  

 

O CEART/ UDESC, por ser 

uma Universidade pública e 

gratuita, deverá pautar as 

suas ações em valores 

democráticos e acadêmicos, 

alicerçados na produção 

crítica do conhecimento e na 

formação de sujeitos éticos, 

política e socialmente 

engajados. 

ação e intervenção das reformas e 

políticas de educação superior, hoje, 

no mundo, são: avaliação, novas 

tecnologias, gestão, financiamento, 

cooperação internacional, parcerias e 

alianças. 

cursos/oficinas/palestras 

de interesse da 

comunidade acadêmica 

e comunidade em geral. 

  

Promover apresentações 

culturais e de produção 

artística à comunidade.  

 

Organizar ações de 

estágio junto à 

comunidade e 

instituições de ensino.  

Mecanismos de 

revisão, 

atualização 

e/ou 

manutenção 

dos 

documentos 

legais e normas 

regimentais 

reguladoras 

Promover a expansão do 

ensino, pesquisa e extensão 

no CEART;  

 

– A avaliação tem caráter contínuo e 

sistemático, suportado pela existência 

de uma vontade política e uma infra-

estrututura capaz de assegurá-la. 

Implantar ambientes 

virtuais para a 

educação a distância, 

de graduação, pós-

graduação e 

educação continuada; 

  

Implantar o ensino a 

distância; 

 

Promover a expansão 

do quadro 

administrativo e 

docente; 
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Promover a pesquisa 

e criação de modelos 

para o fomento e 

difusão da educação 

a distância; 

 

Estimular a 

capacitação do corpo 

técnico e docente, 

com intuito de provê-

los de condições 

suficientes para a 

oferta da educação a 

distância; 

  

Garantir o acesso 

gratuito da 

comunidade ao 

ensino superior na 

modalidade a 

distância nas áreas de 

arte, moda e design;  

Ofertar o suporte 

tecnológico e os 

recursos humanos 

necessários para a 

operacionalização do 

ensino a distância; 

  

Estimular o ensino de 

graduação presencial, 

mantendo 20% da 

carga horária total 

dos cursos de 

graduação; 

  



 61 

Contratar pessoal 

administrativo e 

docente através de 

concurso público 

respondendo às 

necessidades 

institucionais;  

  

Fortalecer linhas de 

pesquisa integradas 

às propostas 

curriculares definidas 

em cada curso  

 

Na execução do PPI, a comissão pautou-se no PDI, no Plano Institucional, no Plano 20, nos projetos de curso. Desta forma, temos a certeza de que há total coerência entre o 

PPI e os demais planos e projetos da instituição. Como todos os planos e projetos do Centro baseiam-se nos da UDESC, temos uma definição clara da estrutura organizacional 

da instituição, das competências e atribuições dos Dirigentes Institucionais, da adequação entre a composição dos órgãos colegiados e suas respectivas atribuições (sendo que 

temos boa representação em todos os órgão e estes repassam as informações), dentre outros. 

Com uma gestão participativa, a avaliação do desempenho da Gestão é feita periodicamente e de forma espontânea, sem metodologias especificas para tal. 

Os sistemas de revisão, atualização e/ou manutenção dos documentos legais e/ou normas regimentais reguladoras são baseados no SEPROT, segundo tabelas de 

temporalidade e CPA Virtual. 
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DIMENSÃO 7 - 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. 

PPI CEART 

- expandir e otimizar a infrastrutura e 

os espaços     físicos do CEART, 

considerando as crescentes 

demandas das atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administração; 

PLANEJ. ESTRAT.  

- Prover o CEART da infra-estrutura 

necessária para atender os objetivos 

do Centro; 

- Expansão e Otimização da 

infraestrutura e dos espaços físicos 

do Centro considerando as 

crescentes demandas das atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e 

administração; 

 

- Apesar das dificuldades com a 

expansão da infraestrutura, o 

Centro de Artes teve que fazer 

algumas adaptações e divisões de 

espaços físicos, para comportar a 

demanda e a ampliação natural dos 

eventos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

- O Centro de Artes, 

bem como o Campus 

I da UDESC, não 

conseguiu expandir 

seu espaço físico nos 

últimos anos devido a 

questões legais de 

aprovação dos órgãos 

competentes ultra 

UDESC; 

- O espaço físico do 

CEART já não está 

conseguindo atender 

a demanda do Centro; 

- O CEART cresceu 

muito em seu quadro 

técnico e docente e 

não teve 

planejamento para 

abrigar estas pessoas; 

- O CEART ampliou 

o número de cursos, 

Projetos de Extensão, 

Projetos de 

Pesquisas, oficinas, 

novas disciplinas e 

laboratórios (com as 

mudanças de 

currículo). 

Entretanto, pouco foi 

alterado na 

infraestrutura do 

- A Direção do 

Centro está sempre 

disposta e empenhada 

em levar em frente os 

projetos do CEART, 

discutir junto à 

Reitoria e aos órgãos 

competentes na 

tentativa de 

solucionar as 

questões advindas 

dos espaços físicos; 

- O corpo técnico e 

administrativo 

apresenta sempre boa 

vontade em fazer 

modificações, ajustes, 

mudanças para 

abrigar todos de 

forma mais 

confortável possível; 

Para o ano de 2011, o 

Centro de Artes fez 

uma programação 

financeira e de 

projeto de construção 

de, pelo menos, dois 

novos prédios: o do 

Departamento de 

Moda e um 

Interdepartamental. 
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Centro; 

Condições 

infraestruturais 

em atuação, 

estado de 

conservação e 

segurança para 

a realização das 

atividades-fim 

da instituição 

PLANEJ. ESTRAT. 

- Defender a ampliação física do 

Centro; 

- viabilizar a ampliação dos espaços 

físicos; salas básicas, construção 

prédio de Design e Moda; Centro de 

Convivência c/ espaço para 

entidades estudantis/ 

Diretório/Centro Acadêmico e 

Atlética; 

 

- A administração do Centro de 

Artes está sempre engajada em 

defender a ampliação física do 

CEART, acompanhando os 

processos, contatando com os 

responsáveis pelos setores 

envolvidos e auxiliando no que for 

preciso para agilizar os 

procedimentos; 

- Os projetos de construção para os 

prédios de Moda e 

Interdepartamental estão bem 

encaminhados, já com desenhos 

prontos e esboços de plantas; 

- As salas básicas 

estão sendo 

transferidas, dentro 

do possível, para seus 

Departamentos de 

origem, pois estas 

estão sendo 

necessárias para 

abertura de 

laboratórios, tendo 

em vista que o Centro 

não tem mais onde 

ajustar espaços e 

apresenta a urgência 

em acondicionar 

materiais e 

equipamentos; 

 

 

- Com algumas 

readequações, está 

surgindo a 

viabilidade em 

disponibilizar um 

espaço para o 

Diretório Acadêmico 

e a Atlética (esta tem 

muitos materiais 

esportivos para serem 

guardados); 

 

Utilização da 

infraestrutura no 

desenvolvimento 

de práticas 

pedagógicas 

inovadoras 

- Ampliação do acervo e dos 

recursos Tecnológicos dos setores de 

arte, moda e design; 

- adquirir instrumentos musicais para 

o Curso de Licenciatura em Música; 

- capacitar técnicos e docentes para 

manutenção de estratégias que 

atendam situações emergenciais no 

que diz respeito a material didático-

pedagógico; 

- melhorar o processo de licitação no 

que tange aquisição de Materiais 

Pedagógicos; 

- estimular a participação de técnicos 

e docentes no acompanhamento de 

licitações para materiais; 

- Utilizando dos mesmos espaços 

físicos existentes, o Centro de 

Artes, está fazendo melhorias de 

forma a instalar a maior quantidade 

de aparelhos e equipamentos que 

possam atender o maior número 

possível dos cursos, disciplinas, 

oficinas e laboratórios. Tornando 

assim, salas multiusos; Por 

exemplo, lousas eletrônicas, 

projetores, TV’s, Computadores, 

condicionadores de ar, dentre 

outros; 

- No último ano foram adquiridos 

vários instrumentos de alto valor e 

de difícil aquisição para o 

- Os processos 

licitatórios precisam 

ser melhorados, pois 

não favorecem a 

aquisição de 

materiais e 

equipamentos tão 

específicos quanto os 

utilizados no Ensino, 

na Pesquisa e na 

Extensão do Centro 

de Artes; 

- O quadro técnico e 

docente está 

constantemente 

inovando e 

aperfeiçoando as 

práticas pedagógicas. 

Além de adequar-se 

as condições que a 

instituição oferece; 

- As obras de 

ampliação dos 

espaços físicos serão 

prioritárias às 

compras de materiais 

permanentes para o 

Centro de Artes; 
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Departamento de Música, como 

pianos de calda, cravo, violinos 

específicos e flautas; 

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. 

 

 - O corpo técnico e administrativo 

apresenta sempre boa vontade em 

fazer modificações, ajustes, 

mudanças para acolher todos de 

forma mais confortável possível e 

dentro da capacidade dos espaços 

existentes, sempre aceitando as 

sugestões dos docentes e discentes, 

que são os usuários dos espaços; 

- Os espaços físicos 

do Centro de Artes 

estão com sua 

capacidade estourada, 

se não houver 

construções imediatas 

teremos graves 

problemas em breve. 

 - O Centro de Artes 

não pode mais 

esbarrar em entraves 

internos e externos a 

instituição, podendo 

com isto ter muitos 

prejuízos 

educacionais; 

- Há 02 oficinas 

importantes (metal-

mecânica e 

marcenaria), 01 

projeto Extensão 

(Ecomoda), o 

almoxarifado do 

Centro e o depósito 

de materiais de que 

funcionam em 

barracões de madeira; 

Formas de 

atualização e 

expansão da 

Biblioteca 

 

BU     

Adequação do 

acervo da 

Biblioteca com 

os cursos e 

programas 

previstos 

 

BU     

Dados e 

indicadores da 

PROPLAN     
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infraestrutura  

 

 

A infraestrutura do Centro de artes ainda não é adequada para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Algumas oficinas, salas de aulas e administrativo 

não estão em boas condições, ou seja, funcionam em barracões de madeira insalubres para tais fins. A conservação é feita dentro do possível, entretanto alguns locais não 

apresentam segurança para a realização das atividades-fim da instituição. 

As mesmas infraestruturas utilizadas para as atividades fins da universidade, também são utilizadas no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, nas pesquisas de 

docentes e discentes, como sala de aula, oficina, laboratório, dependendo do caso. 

Quanto a 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, podemos dizer que é regular. 
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DIMENSÃO 8 - 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 

 - Assegurar e dar continuidade aos 

projetos institucionais em períodos de 

transição administrativa  

 - Definir, avaliar e dar suporte para as 

metas anuais de acordo com o 

estabelecido no planejamento 

estratégico.  

- Acompanhar, atualizar e dar suporte ao 

PPI no âmbito da comunidade acadêmica  

 - Socializar e debater, através de ampla 

discussão em fóruns e reuniões (pelo 

menos 1 vez por semestre)- no âmbito do 

Centro e CONCENTRO -, o processo de 

execução do PPI  

- Implantar mecanismos de adequação e 

implementação do planejamento geral do 

CEART, possibilitando e promovendo 

sua relação com o PPI.  

 

Direção Geral e Direção 

administrativa,  

demais Direções  

   

Mecanismos de 

avaliação e 

acompanhamento 

do Plano de 

gestão e/ou Plano 

estratégico, PDI 

PPI e PPC 

Constituir comissões de Planejamento e 

Avaliação Institucional para a 

articulação direta com a Comissão 

Permanente de Avaliação da 

Universidade  

- Promover avaliações semestrais e/ou 

anuais do Planejamento estratégico. 

Comissão Setorial de 

Avaliação CEART 

 

Comissão Permanente do 

PPI  

 

   

Procedimentos de 

avaliação e 

acompanhamento 

do planejamento 

institucional e das 

- Dar continuidade, através de reuniões e 

fóruns de debate, ao trabalho 

desenvolvido pela Comissão Setorial de 

Avaliação CEART.  

- Definir critérios de avaliação interna 

Comissão Setorial de 

Avaliação CEART 
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atividades de 

ensino, pesquisa e 

extensão 

que contribuam para a qualificação da 

produção artística e científica, 

valorizando as características das áreas 

de artes, moda e design.  

 

O Centro de Artes se propõe a articular o Plano Institucional com o contexto sócio-econômico onde a UDESC está inserida, aplicando os plano de ações para melhoria 

contínua da Instituição, a coerência do Plano Institucional com o perfil dos egressos, objetivando alcançar as metas previstas,  relacionando o Plano Institucional com os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, aplicando programa de Avaliação Institucional, divulgando os resultados e relatórios da auto avaliação na comunidade 

acadêmica e tentando melhorias a partir das ações realizadas a partir dos resultados da auto avaliação. 
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DIMENSÃO 9 - 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 

 

 

 

Desenvolver políticas 

de bom atendimento 

aos estudantes e de 

atração dos egressos, 

visando à qualificação 

permanente. 

 

 

 

 

 

-Implementar mecanismos para facilitação 

de acesso, seleção e permanência do 

estudante.  

• Incrementar programas e mecanismos de 

atenção psico-social, bem como serviços de 

assistência e orientação ao estudante.  

• Estabelecer mecanismos para ampliar a 

participação discente em atividades de 

ensino, iniciação científica, extensão, 

avaliação institucional, de intercâmbio 

estudantil;  

• Despertar mecanismos motivacionais na 

representação estudantil em colegiados, 

congressos, eventos, dentre outros.  

• Estabelecer critérios para a realização de 

visitas técnicas, viagens de estudo e 

intercâmbio entre universidades.  

• Formar uma base de dados através de 

estudos e análises sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de 

integralização curricular, relação 

professor/aluno, estágios supervisionados, 

dentre outros  

• Mapear os resultados da análise da base de 

dados para promover ações de melhoria;  

• Implantar Fóruns de discussões para 

estudantes e egressos.  

• Estabelecer critérios para o 

acompanhamento de egressos e de criação 

de oportunidades de formação continuada.  

• Formar parcerias com egressos na 

formação, na divulgação de ações e no 

fortalecimento de associações para troca de 

Estabelecer vínculos 
de relacionamento 
com os estudantes e 
egressos, de modo a 
alavancar e 
retroalimentar as 
ações da 
Universidade. 
Estabelecer políticas 
de  acesso e 
permanência dos 
estudantes na 
UDESC. 
Apoiar ações e 
programas que 
ofereçam serviços de 
assistência e 
orientação ao 
estudante. 
 

Desenvolver 

mecanismos de 

facilitação de acesso, 

seleção e permanência 

do estudante na 

UDESC, em 

consonância com as 

políticas públicas e com 

o contexto social; 

Ampliar os mecanismos 

de participação discente 

em atividades de 

ensino, iniciação 

científica, extensão, 

avaliação institucional e 

de intercâmbio 

estudantil; 

Implementar estudos e 

análises dos dados 

sobre ingressantes, 

evasão/abandono, 

tempos médios de 

integralização 

curricular, relação 

professor/aluno, dentre 

outros, tendo em vista a 

formação de uma base 

de dados gerenciais; 

Implementar 

ferramentas de 

acompanhamento de 

egressos e de criação de 

oportunidades de 

Objetivo Geral: 

Desenvolver políticas de 

bom atendimento aos 

estudantes e de atração dos 

egressos, visando à 

qualificação permanente 
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idéias e apoio para a profissão.  

• Criar incubadoras de empresas dentro do 

CCT com a participação docentes e 

discentes.  

formação continuada; 

Incrementar programa e 

mecanismos de atenção 

psico-social, bem como 

serviços de assistência e 

orientação ao estudante. 

 

 

Programas de 

participação 

dos estudantes 

nas atividades 

de ensino, 

iniciação 

científica, 

extensão, 

avaliação 

institucional, 

atividades de 

intercâmbio 

estudantil 

Buscar a relevância 

social e científica da 

pesquisa em relação 

aos objetivos 

institucionais, tendo, 

como referência, as 

publicações científicas, 

técnicas, culturais e 

artísticas, patentes, 

produção de 

dissertações e teses, 

organização de eventos 

científicos, promoção 

de intercâmbios e 

cooperação com 

instituições congêneres 

nacionais e 

internacionais; 

-articular a pesquisa com as atividades de 

ensino de graduação, pós-graduação e 

extensão; 

financiamento das atividades de pesquisa, 

incluindo-se o setor produtivo, artístico e 

cultural;  

 

- buscar vínculos e contribuição da pesquisa 

para o desenvolvimento local/regional e a 

inserção social;  

- Incentivar a elaboração de critérios para o 

desenvolvimento da pesquisa e participação 

dos pesquisadores (professores e bolsistas, 

técnicos universitários) em eventos 

acadêmicos, na publicação e na divulgação 

dos trabalhos;  

- implementar mecanismos que assegurem a 

aplicação dos resultados da pesquisa junto às 

organizações e ao meio; 

- Indicação dos aspectos 

a serem melhorados 

com vistas ao 

aperfeiçoamento do 

fazer pedagógico 

universitário; ao zelo 

pelo desempenho 

social, político, técnico 

e científico 

da instituição e o 

conseqüente 

re(estabelecimento) do 

horizonte ideal. 

- Tomada de 

consciência do fluxo – 

evasão, retenção e 

diplomação dos alunos 

da UDESC, por meio de 

seus diferentes cursos e 

a sua comparação com 

tal desempenho em 

nível nacional. 

O processo de 

Avaliação institucional 

da UDESC foi 

realimentado; seja pelo 

retorno de dados e 

informações coletadas, 

num conjunto 

especificamente por 

área/Centro de 

Ensino/Curso, que 

caracterizou tal 

avaliação como um 

processo de construção 

própria da 

Universidade, seja pela 

retomada do processo 

de reflexão/construção 

coletiva, seja pela 

reiteração da validade, 

crédito ao processo; 

- Os procedimentos 

avaliativos-

investigativos foram 

resgatados no sentido 

de fornecer subsídios à 

significação dos 

resultados das etapas de 

auto-avaliação. 
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- A possibilidade de 

consolidação, 

socialização, 

intercâmbio e discussão 

de todos os resultados, 

tanto da SAI como da 

SAE; 

Analises sobre 

os índices de 

matrícula, 

retenção, 

evasão, 

abandono, 

reingresso, 

retorno, 

transferência e 

conclusão de 

curso 

Quanto ao diagnóstico 

sobre diplomação, 

retenção e evasão nos 

cursos de graduação da 

UDESC houve, 

inicialmente, a 

necessidade de definir 

objetivos específicos 

ao estudo tais como: 

- redimensionar o 

conceito de evasão, 

considerando suas 

dimensões concretas: 

- evasão de curso, 

evasão da instituição e 

evasão do sistema de 

ensino superior; 

- aplicar uma 

metodologia 

homogeneizadora de 

coleta e tratamento de 

dados; 

- identificar as taxas de 

diplomação, retenção e 

evasão dos cursos de 

graduação; 

- apontar causas 

internas e externas da 

evasão, considerando 

O estudo foi feito tendo como base uma 

série de 6 (seis), 7(sete) e 8 (oito) anos 

anteriores ao seu início da avaliação. 

A identificação das causas do desempenho 

nos cursos de graduação e a apresentação de 

propostas de ação foram abordadas somente 

após a realização do diagnóstico. 

A SAE compreendeu a investigação junto 

aos ex-alunos; empregadores; entidades de 

classe; especialistas de diferentes áreas de 

conhecimento e setores organizados da 

sociedade civil/comunidade, com o 

propósito de identificar as necessidades e 

demandas, bem como o perfil do egresso, 

subsidiando assim a redefinição do papel dos 

Cursos 

Os instrumentos de 

pesquisa e pólos de 

inferência: 

avaliação ao ex-aluno, 

por Curso; 

Fórum Reflexivo do 

Projeto Pedagógico 

Avaliativo: A UDESC 

ouve a comunidade 

Seminários Setoriais 

por Curso 

particularmente, a 

definição dos seguintes 

pontos: 

- Perfil do Curso sob a 

ótica do aluno egresso; 

- Perfil sócio-

econômico do aluno 

egresso; 

- Perfil da instituição 

em que atua o aluno 

egresso; 

- Perfil da atividade 

profissional em que 

atua o aluno egresso; 

- Perfil da contribuição 

do curso à profissão; 

– A avaliação atende à 

característica de 

globalidade, bem como 

a especificidade, na 

medida em que leva em 

consideração, nas 

atividades-fim e 

atividades-meio, o 

caráter de 

indissociabilidade e de 

interface das dimensões 

Ensino, Produção 

Acadêmica, Extensão e 

Gestão. 

– A avaliação envolve 

uma intensa 

participação de todos os 

membros da 

comunidade acadêmica 

da UDESC. 

– A avaliação deve 

ressaltar e integrar 

esforços e experiências 

já existentes na 

UDESC. 

– A avaliação tem 

caráter contínuo e 

sistemático, suportado 

pela existência de uma 
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as peculiaridades dos 

cursos e das regiões; 

- estabelecer estratégias 

de ação voltadas à 

redução dos índices de 

evasão nas 

universidades públicas 

brasileiras. 

- Perfil do Curso e do 

Profissional sob a ótica 

dos empregadores, das 

entidades de classe e da 

comunidade/sociedade; 

- Nível de atendimento 

das necessidades da 

região onde o curso se 

insere. 

vontade política e uma 

infra-estrututura capaz 

de assegurá-la. 

Mecanismos de 

acompanhame

nto do aluno 

egresso 

Estabelecer vínculos de 

relacionamento com os 

estudantes e egressos 

de modo a alcançar e 

retroalimentar as ações 

da Universidade 

 

 

Os alunos do CEART a ser formado deve ser 

um profissional eclético com sólida 

formação nas áreas com competência para 

exercer a profissão em qualquer área de sua 

formação e em qualquer lugar no Brasil, em 

que pese as diferenças culturais e regionais. 

Implementação de ações voltadas à 

educação continuada aos egressos da 

UDESC. 

Apoio a ações e programas de atenção bio-

psico-social, bem como serviço de 

assistência e orientação ao estudante; 

A diversidade de ofertas 

e duração dos cursos 

superiores e de 

graduação esbarra nas 

regras para o acesso à 

licença profissional, 

tendo-se verificado 

inúmeras manifestações 

das Ordens, vedando a 

prática profissional de 

egressos do ensino 

superior diplomados 

segundo critérios de 

duração e concepção de 

cursos não endossados 

pelas corporações. 

Resta, portanto, buscar 

maneiras de 

compatibilizar o novo 

com o tradicional, o 

flexível com o formal. 

Claro, as Ordens e 

Conselhos, não só as 

IES, precisarão 

visualizar os caminhos 

da modernização e da 

flexibilização, à luz das 

 

O CEART vê a 

educação continuada 

como importante fator 

de qualificação 

profissional que 

envolve processos 

pedagógicos para 

capacitação e 

aperfeiçoamento 

realizados de forma 

constante e sistemática, 

de curta duração, 

direcionados a 

docentes, técnicos e 

egressos.  
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transformações em 

processo. 

Dados e 

indicadores do 

corpo discente 

Na Sondagem no 

Ambiente Interno 

foram consideradas as 

seguintes 

dimensões/indicadores 

institucionais de 

avaliação: corpo 

docente, corpo 

discente, infraestrutura, 

currículo e modelo de 

gestão. 

É evidente que o processo de avaliação de 

disciplinas e de desempenho docente gerou 

ansiedades, desconfortos, susceptibilidade, 

resistências, euforias, etc. 

Foi interessante observar que ao longo dessa 

caminhada, as discussões frente aos 

resultados das pesquisas realizadas, tomaram 

caminhos, ora para análises pessoais, ora 

institucionais, causando impacto em pessoas 

e segmentos. Levando-se em conta que o 

processo pautou-se por critérios não 

punitivos, o mesmo ascendeu para níveis de 

análises mais profundas, no sentido de 

elencar objetivamente alternativas de 

soluções para melhorar a qualidade de cada 

curso. Essas ações não se dirigiram somente 

para outras esferas e segmentos da UDESC, 

mas voltaram-se à mudanças no interior do 

fazer curricular e na postura das pessoas que 

integram o curso. 

 

Na medida em que 

foram levantados os 

dados da Sondagem do 

Ambiente Interno, 

automaticamente, fez-se 

o paralelo com as 

informações obtidas na 

Sondagem do Ambiente 

Externo. 

As diversas relações 

tratadas estatisticamente 

entre o corpo discente, 

docente, administrativo, 

currículo e infra-

estrutura, serviram 

como indicadores para 

formalização do modelo 

de Universidade que a 

UDESC realmente tinha 

e serviu também, para 

confrontar com o 

Projeto Pedagógico que 

a mesma desejava 

desenvolver. 

  

Dados e 

indicadores do 

aluno egresso 

Diretores de 

Centros 

Coordenadores de 

Curso 

Ingressantes, de Retorno, Visitante, de 

Aluno Convênio, Percentual de Aprovação, 

Percentual de Reprovação, Percentual de 

Trancamento, Percentual de Transparências 

Expedidas, Número de intercâmbios e 

parcerias estabelecidas com o Setor Público 

e Privado, Número de convênios 

estabelecidos com órgãos de fomento, 

Número de intercâmbios estabelecidos com 

as I.E.S, Número de Portarias, Resoluções 
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para o Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração 

 

Há uma relação satisfatoriamente adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos e demanda existente na região (relação candidato/vaga), entretanto a abertura de um 

curso de Dança é um grande desejo da comunidade e solicitado há muito tempo.  

A relação entre matrículas e as vagas oferecidas pelos cursos era muito inconstante, mas atualmente, com a impossibilidade de matricular-se em duas universidades públicas, 

este número melhorou em muito, bem como a relação ingressantes/concluintes irá melhorar, pois somente freqüenta o curso quem tem aptidão e interesse pela profissão que 

escolheu. 

O Centro de artes tem efetiva participação discente nos eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos promovidos e organizados pela UDESC (nº de alunos participantes e 

de eventos realizados), destacando-se nos últimos anos dentre todos os Centros da Instituição. 

O CEART tem algumas revistas específicas nas áreas dos cursos e está com um projeto de uma revista discente, provisoriamente intitulada “Básica”   

Os alunos do Centro de Artes, bem como representantes da sociedade, são sempre convidados e/ou convocados a participarem dos órgãos de representação universitária. 

Infelizmente ainda não há disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os egressos nem oferta de cursos e atividades voltados para formação continuada dos 

egressos, bem como nenhum controle específico com estes. Mas, o CEART está se mobilizando para tal, inclusive há programações no PPI do Centro. 

Há total disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica em murais no Centro, na página do CEART e, por vezes através de email. 
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DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Política 

orçamentária 

PPI CEART 

PESQUISA 

De acordo com o PPI CEART, relativo 

ao fomento à pesquisa, o CEART 

participa dos programas que a UDESC 

dispõe:  

- O Programa     de Apoio à divulgação     

da Produção Intelectual (PRODIP), 

visa estimular a difusão da produção 

intelectual (científica, tecnológica, 

cultural e artística). 

O PRODIP      tem por objetivo apoiar 

a participação     em eventos     

científicos, tecnológicos,      artístico-

culturais, como congressos      e 

similares, em âmbito nacional, com 

taxas de inscrição, passagens e diárias, 

e com o pagamento de taxas ou 

encargos de tramitação e publicação de 

artigos em periódicos científicos 

nacionais e estrangeiros.  

- O Programa de Auxílio à Participação 

em Eventos, da UDESC – 

(PROEVEN), visa incrementar a 

visibilidade, no exterior, da produção 

intelectual (científica, tecnológica, 

cultural e artística) da UDESC e 

propiciar     a aquisição     de 

conhecimentos        específicos     

imprescindíveis       ao 

desenvolvimento da pesquisa. O 

- Houve uma melhoria, 

significativa, na divulgação dos 

editais dos programas de apoio e, 

com isto, uma participação maior 

dos interessados; 

- O Centro de Artes 

constantemente é destaque nas 

participações docentes e discentes 

nos eventos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, apresentando os 

resultados de suas atividades para 

outros Centros da UDESC, bem 

como a nível local, Estadual e 

Nacional e até Internacionalmente; 

- O Centro de Artes também é 

muito participativo na busca por 

parcerias e convênios com outros 

órgãos e instituições, usufruindo de 

tais intercâmbios constantemente; 

- Destaque também para o grande 

número de publicações que os 

docentes do Centro de Artes 

realizam e a qualidade dos 

trabalhos que apresentam; 

- O Centro de Arte prima pela 

gestão participativa dos 

Departamentos quanto aos recursos 

financeiros, estes discutem as 

prioridades do ano, bem como 

onde aplacarão as verbas e 

rubricas. Então fazem os cortes e 

adaptações necessárias no 

Planejamento estratégico do 

- atualizar os softwares     

de forma a permitir uma 

maior flexibilidade no 

planejamento e ajuste 

das necessidades 

orçamentárias a curto e 

médio prazo; 

- proporcionar maior 

transparência e 

interação entre os 

departamentos, o setor 

de     serviços     gerais     

e o setor financeiro     

do Centro,     

permitindo     o 

acompanhamento e 

agilidade dos 

processos;  

- implantar programas 

permanentes e 

sistemáticos de revisão 

administrativa com a 

finalidade de reduzir a 

burocracia, mapear e 

aperfeiçoar processos e 

reduzir custos de 

gestão; 

- assegurar a 

implementação de 

mecanismos de 

adequação da gestão do 

CEART ao 

cumprimento      dos 

- Ampliar ainda mais 

os processos de 

divulgação e 

participação docente 

e discente nos 

programas de apoio; 

- Ampliar ainda mais 

as parcerias e 

convênios com outros 

órgãos e instituições; 

- Incentivar outros 

docentes para ampliar 

ainda mais as 

publicações; 

- Muitas vezes os 

projetos de 

Pesquisa e 

Extensão não 

conseguem adquirir 

seus materiais para 

as atividades em 

tempo hábil a 

realização dos 

projetos, tendo em 

vista a burocracia 

dos processos 

licitatórios e o 

cronograma dos 

mesmos; 

- A COPPTA 

Setorial tem um 

importante 

incentivo do 

Centro na gestão 

participativa. Estes 

recebem um 

repasse de verbas e 

rubricas para 

aplicação em 

cursos de 

capacitação 

técnica; 
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PROEVEN tem, ainda, por finalidades, 

apoiar os pedidos de auxílio para 

participação de docentes pesquisadores, 

no exterior, em     eventos científicos, 

tecnológicos, artístico-culturais como 

congressos     e similares, em estágios 

de aperfeiçoamento ou atualização.  

- O Programa      Institucional de 

Iniciação Científica (PIC), é um 

programa      voltado para o 

desenvolvimento         do pensamento        

científico e iniciação à pesquisa de 

estudantes de graduação     e  integra   o  

Programa Institucional   de   Bolsas    

de Iniciação     Científica   (PIBIC),   

do   CNPq,   o   Programa de Bolsas    

de   Iniciação Científica     (PROBIC) e 

o Programa      Institucional Voluntário     

de Iniciação Científica (PIVIC) da 

UDESC.  

Para a efetivação das ações no âmbito 

da política de pesquisa, o Centro de 

Artes deverá: 

- articular a pesquisa     com as 

atividades de ensino de graduação, pós-

graduação e extensão;  

- buscar a relevância social e científica 

da pesquisa em relação aos objetivos 

institucionais,     tendo, como 

referência, as publicações científicas, 

técnicas, culturais e artísticas, patentes, 

produção de dissertações e teses, 

organização de     eventos     científicos, 

promoção de intercâmbios e  

cooperação       com instituições 

congêneres nacionais e internacionais; 

Centro. 

- A gestão participativa também é 

um processo de gestão dirigida aos 

técnicos universitários, com 

repasse de verbas e suas rubricas 

para a COPPTA Setorial, de modo 

que estes resolvam a melhor forma 

de aplicação, dentro das normas 

vigentes; 

 

 

objetivos definidos no 

PPI da UDESC e do 

CEART;  

- assegurar a 

continuidade de 

projetos institucionais 

em períodos de 

transição 

administrativa; 

- atuar politicamente no 

sentido de tornar mais 

ágil a utilização dos 

recursos 

disponibilizados;  

- Faz-se necessária e 

urgente a aplicação 

programas permanentes 

e sistemáticos de 

revisão administrativa 

com a finalidade de 

reduzir a burocracia, 

mapear e aperfeiçoar 

processos e reduzir 

custos de gestão; 

- reduzir a burocracia, 

mapear e aperfeiçoar 

processos e reduzir 

custos de gestão de 

forma que os 

procedimentos sejam os 

mesmos para todos os 

setores, centros e 

Reitoria. Desta forma, 

além de imperar a 

impessoalidade, todos 

saberão os 
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- estabelecer     parcerias     para 

garantir o financiamento das atividades     

de pesquisa, incluindo-se o setor 

produtivo, artístico e cultural;  

- buscar vínculos e contribuição da 

pesquisa para o desenvolvimento  

local/regional e a inserção social; 

- Incentivar a elaboração de critérios 

para o desenvolvimento da pesquisa e 

participação dos pesquisadores        

(professores       e     bolsistas, técnicos 

universitários)   em   eventos 

acadêmicos,   na   publicação   e   na   

divulgação   dos trabalhos;  

- implementar mecanismos que 

assegurem a aplicação dos resultados     

da pesquisa junto às organizações e ao 

meio;  

- fortalecer linhas de pesquisa 

integradas às propostas curriculares 

definidas em cada curso, dentro das 

áreas do conhecimento da Instituição e 

do CEART; 

- incentivar a iniciação científica dos 

alunos em conformidade     com os 

programas      já existentes no CEART 

e na instituição como Programa de 

Iniciação Científica da UDESC 

(PROBIC), Programa de Iniciação 

Científica do CNPq (PIBIC), Programa 

Voluntário de Iniciação Científica da 

UDESC (PIVIC) e Programa de Apoio 

à Pesquisa; 

- fortalecer a democratização dos 

resultados da pesquisa em semanas 

científicas, tornadas, congressos, dentro 

procedimentos, os 

prazos, seus direitos e 

deveres e será igual 

sempre e para todos; 
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e fora da Instituição;  

- Incentivar a divulgação e ampliação 

dos recursos para os discentes e 

docentes de  pesquisas às  publicações,    

através   do  Programa     de  Auxílio   à  

Participação em Eventos (PROEVEN) 

e Programa de Apoio à Divulgação da  

Produção Intelectual (PRODIP); 

- efetivar grupos de pesquisa do 

CEART como meio de fortalecimento 

das ações coletivas dependentes da 

pesquisa, de interlocução entre ensino 

de graduação e pós-graduação e como     

elemento de nucleação de novos 

cursos;  

- criar mecanismos de avaliação e 

acompanhamento da aplicação dos 

projetos e pesquisa do Centro; 

- fortalecer recursos dos grupos de 

pesquisa e efetivação do foco no     

desenvolvimento da pós-graduação       

articulado ao ensino, pesquisa e     

extensão;  

- estimular a participação dos alunos e 

professores em programas de pós-

graduação e incrementar sua produção     

e presença no contexto da discussão das 

diferentes áreas; 

-incentivar     os alunos de pós-

graduação à participarem dos eventos     

científicos do CEART;  

- estimular o docente a buscar recursos 

externos, novos agentes de fomento;  

- atuar politicamente no sentido de 

tornar mais ágil a utilização dos 

recursos disponibilizados;  
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- atuar politicamente no sentido de 

tornar mais amplo o apoio da FAPESC 

no fomento de apoio a pesquisa e aos 

pesquisadores; 

PLANEJ. ESTRAT.  

- Ampliação dos recursos para a 

Pesquisa; 

- Defender a ampliação dos recursos de 

pesquisa junto à PROPPG; 

- Atuar politicamente junto às agências 

externas de fomento; 

EXTENSÃO 

 
- propor soluções criativas e estimular a 

autogestão da comunidade; 

- Fomentar a captação de recursos junto 

às empresas, instituições e 

Organizações nacionais e 

internacionais; 

- incentivar a realização de programas 

de extensão interinstitucionais, sob a 

forma de convênios, redes ou parcerias; 

PLANEJ. ESTRAT.  

- Fomentar ações envolvendo 

acadêmicos em projetos sociais e 

ecológicos; 

- Estabelecer parcerias entre 

comunidade, instituição UDESC e 

demais órgãos públicos e privados; 

GESTAO 

 

Os desafios referentes à utilização dos 

recursos financeiros da UDESC na 

atualidade requerem políticas de 
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organização e gestão voltadas para a 

autonomia e manutenção dos centros.   

Neste sentido, o CEART vem criando 

políticas de desenvolvimento, a 

exemplo do Planejamento Estratégico, 

iniciado em 2006. 

Este visa a autonomia dos cursos de 

graduação e pós-graduação,  

Buscando uma gestão compartilhada, 

transparente e ágil, de forma a atender 

as demandas reais de cada curso e suas 

respectivas disciplinas. A fim de 

permitir melhor acesso e transparência 

de dados relativos a cada unidade, 

criaram-se       ferramentas      digitais 

para a informatização dos processos 

administrativos. 

- alocar recursos financeiros para a 

capacitação continuada de docentes no 

âmbito didático pedagógico; 

- implantar programas permanentes e 

sistemáticos de revisão administrativa 

com a finalidade de reduzir a 

burocracia, mapear e aperfeiçoar 

processos e reduzir custos de gestão; 

- melhorar o processo de licitação no 

que tange aquisição de Materiais 

Pedagógicos;  

PLANEJ. ESTRAT. 

- Implantação do processo de gestão 

participativa pautada nos parâmetros do 

PPI; 

- Buscar novas parcerias institucionais 

e consolidar as já existentes, com IES 

nacionais e estrangeiras; 

- estimular a participação de técnicos e 
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docentes no acompanhamento de 

licitações para materiais Pedagógicos;  

- Flexibilização no planejamento com 

possibilidade de ajustes das 

necessidades orçamentárias de curto e 

médio prazo; 

- reduzir a burocracia, mapear e 

aperfeiçoar processos e reduzir custos 

de gestão; 

- Captação e otimização de recursos 

financeiros no âmbito interno e 

externo; 

- Estimular o docente a buscar recursos 

externos, novos agentes de fomento 

para garantia de execução de projetos 

de ensino, pesquisa e extensão; 

- Fomentar a captação de recursos junto 

às empresas, instituições e 

organizações nacionais e 

internacionais;  

- Estabelecer parcerias com fundações 

de apoio; 

PESQUISA 

- Ampliação dos recursos para a 

Pesquisa; 

- Defender a ampliação dos recursos de 

pesquisa junto à PROPPG; 

- Atuar politicamente junto às agências 

externas de fomento; 

EXTENSÃO 

- Fomentar ações envolvendo 

acadêmicos em projetos sociais e 

ecológicos; 

- Estabelecer parcerias entre 

comunidade, instituição UDESC e 

demais órgãos públicos e privados;  
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Política salarial 

- Plano de Cargos e Salários; 

- Planilhas financeiras e orçamentárias; 

- Outros documentos 

    

Investimento 

em capacitação 

docente e 

técnicos 

universitários 

PDI UDESC 

- PCD  

- PDI  

- Plano de aplicação de recursos  

Financeiros; 

PPI CEART 

- promover a ampliação     do quadro 

administrativo     e docente     por meio 

de contratação       através de concurso      

público respondendo       às 

necessidades institucionais. 

- implementação de programas de 

valorização e capacitação; 

PLANEJ. ESTRAT. 

- garantir recursos financeiros para a 

capacitação continuada de docentes e 

técnicos no âmbito do Centro; 

- Subsidiar o desenvolvimento das 

potencialidades docentes, discentes e 

técnicas para o atendimento das 

demandas que a instituição estabelece; 

- Estimular a capacitação do corpo 

técnico e docente, com intuito de 

provê-los de condições suficientes para 

a oferta da educação a distância; 

- Integração entre os programas, 

projetos e ações de pesquisa, extensão, 

pós-graduação e capacitação docente 

no ensino de graduação; 

- As reformas e manutenções 

externas no Centro de Artes 

tiveram início com o processo 

enviado à Reitoria em fevereiro de 

2010. No início de 2011 foi aberto 

o processo licitatório para reforma 

da cobertura dos prédios e em 

seguida será aberto processo 

licitatório para as manutenções e 

pinturas externas. 

- Internamente, e como não houve 

liberação de processo licitatório, o 

Centro de Artes está fazendo a 

manutenção e pintura das salas e 

corredores com os zeladores 

terceirizados; 
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- Criar ações que valorizem os 

docentes, discentes e técnicos; 

- implementação de programas de 

valorização e capacitação; 

- garantir recursos financeiros para a 

capacitação continuada de docentes e 

técnicos no âmbito do Centro; 

- Agilizar o processo de regularização 

do campus 1; 

- deflagrar o processo de reforma e 

manutenção do CEART  

- viabilizar a ampliação dos espaços 

físicos; salas básicas, construção prédio 

de Design e Moda; Centro de 

Convivência c/ espaço para entidades 

estudantis/diretório/ Centro Acadêmico 

e Atlética; 

- capacitar técnicos e docentes para 

manutenção de estratégias que atendam 

situações emergenciais no que diz 

respeito a material didático-

pedagógico; 

- Promover a expansão do quadro 

administrativo e docente; 

- Promover a pesquisa e criação de 

modelos para o fomento e difusão da 

educação a distância; 

- Estimular a capacitação do corpo 

técnico e docente, com intuito de 

provê-los de condições suficientes para 

a oferta da educação a distância; 

Política de 

expansão e 

redimensioname

nto do espaço 

físico 

PPI CEART 

- expandir e otimizar a infra-estrutura    

e  os   espaços     físicos   do   CEART, 

considerando   as crescentes   

demandas   das   atividades   de   
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ensino,   pesquisa, extensão e 

administração; 

PLANEJ. ESTRAT. 

- Defender a ampliação física do 

Centro; 

- viabilizar a ampliação dos espaços 

físicos; salas básicas, construção prédio 

de Design e Moda; Centro de 

convivência c/ espaço para entidades 

estudantis/diretório/ Centro Acadêmico 

e Atlética; 

 

 

Os recursos existentes têm compatibilidade da previsão orçamentária com as metas traçadas no PDI, entretanto as burocracias da instituição nem sempre favorecem o uso de 

forma adequada e no tempo certo, ou seja, não há equilíbrio entre previsão orçamentária e ações realizadas. A previsão orçamentária para as áreas de ensino, de pesquisa, de 

extensão, de cultura e administração nem sempre é suficiente, mas há outras formas de recursos como as parcerias, captação de recursos externos, convênios, fomentos. 

Há muito não temos problemas com o pagamento dos salários. 

As necessidades de ensino, pesquisa e extensão não são totalmente atendidas quanto à manutenção e conservação dos espaços físicos, uma vez que a burocracia apresenta 

dificuldades na condução dos serviços. Infelizmente, apesar dos investimentos na ampliação do espaço físico estes não ocorrem há muito tempo, prejudicando o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão, além de todas as demandas projetadas no PDI. 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A elaboração da Auto-avaliação Institucional é um processo que permite a 

obtenção de dados fundamentais no aprimoramento do progresso de ações conscientes e 

coletivas na transformação do CEART.  

Por ser tratar da primeira elaboração verificou-se que o processo necessita de 

aprimoramento progressivo, em função das dificuldades de obtenção de dados, tem 

visto que não dispomos de um depositório de dados consistente. Também foram 

observadas outras dificuldades: 

 

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

envolvimento do corpo social no processo; 

 

 Dificuldades para motivar os membros da comissão setorial a priorizarem 

a participação nas atividades de autoavaliação; 

 

 Resistência ao processo de avaliação; 

 

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

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

atividade nas tantas que já sobrecarregam o servidor. 

 

0s indicadores levantados em cada uma das 10 dimensões sinalizam as 

potencialidades e as fragilidades do Centro de Artes, permitindo à identificação as 

demandas necessárias para as suas melhorias.  

 

Podemos identificar resultados positivos no CEART como: 

 Corpo docente altamente qualificado; 

  Cursos com grandes demandas; 

  Expansão do ensino de pós-graduação; 

 Desempenho da pesquisa e da extensão. 
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Espera-se ao final deste trabalho contribuir com a Instituição através da 

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

institucional e o fortalecimento de suas potencialidades. 
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Membros CSA 

 

NOME Assinatura 

Eliana Gonçalves – Presidente 

 

 

Fátima da Costa Lima 

 

 

Jociele Lampert 

 

 

Dimas da Rosa 

 

 

Andréa Oriques Santos – Secretária 

 

 

Maria Aparecida Clemêncio 

 

 

Marilise Rossini 

 

 

Menan Medeiros Duwe 

 

 

Pedro Henriques Coimbra 

 

 

Ivone Maria Perassa 

 

 

 

 

Florianópolis 11 de março de 2011. 

 

 


