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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A CSA foi constituída em 08 de novembro de 2010 por meio da Portaria 

nº 1578/2010  com o objetivo de assessorar, acompanhar a execução do 

processo interno da avaliação do CEFID, a sistematização e a prestação das 

informações solicitadas pela CONAES, afim de reunir e concentrar maiores 

esforços para consolidar a cultura de auto-avaliação, bem como para alinhar 

todas as suas ações  aos objetivos propostos nas Diretrizes de Avaliação 

Institucional da Educação Superior. 

 A certeza de que uma educação de qualidade perpassa as expectativas 

da sociedade, a auto-avaliação constitui um processo que  tem por finalidade 

promover a qualidade do ensino em todas as suas dimensões e para tal, o 

alcance das metas traçadas pela instituição deverá estar em estreita relação 

com a qualidade do seu corpo docente, discente e técnico-administrativo; sua 

organização institucional, além da infra-estrutura física e logística e de seu 

ambiente acadêmico. 

 No decorrer do processo avaliativo, serão considerados para a 

organização o ambiente interno, incluindo a análise de todas as estruturas da 

oferta e da demanda. Os rumos institucionais a médio prazo serão 

determinados pelo resultado da avaliação. 

 

1.1 Processo de Auto-Avaliação 
 

1.1.1. Preparação 
 Essa etapa teve como objetivo planejar a auto-avaliação, estimular e 

envolver os participantes no processo. Constituiu-se das seguintes ações: 
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-  Constituição de uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA – com a 

finalidade de coordenar e articular todo o processo avaliativo. 

 

- Planejamento da auto-avaliação com a definição dos objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma. 

 

1.1.2. Desenvolvimento 
 O objetivo desta etapa foi a concretização das atividades planejadas na 

proposta de auto-avaliação. Constituiu-se das seguintes ações: 

 

1. Definição dos grupos de trabalho de forma a garantir a participação de 

todas as instâncias da Instituição na construção da auto-avaliação. Além 

da CSA buscou-se a assessoria da área de computação para a preparação 

e elaboração dos instrumentos de consulta de opinião. Os grupos de 

trabalho foram assim distribuídos: 

1. Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenação: Fabrício Caputo 

Técnico administrativo: Adriana Guedes Luz 

2. Extensão 

Coordenação: Gilmar Moraes Santos 

3. Ensino 

Coordenação: Magnus Benetti 

Professores: Soraia Cristina Tonon da Luz 

Técnico Administrativo: Renata Souza Bittencourt 

Discentes: Affonso Motta Francisco e  Camilly Marcondes 

Espíndola da Silva 

4. Administração 

Coordenação: Adriana Guedes Luiz 

Técnico Administrativo: Luiz Augusto Ramos do Prado 
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Representante Sociedade Civil: Mário Azambuja 

5. Tabulação dos Dados e Elaboração do Relatório 

Professores: Fabrício Caputto, Gilmar Moraes Santos, Magnus 

Benetti, Soraia Cristina Tonon da Luz 

Técnicos Administrativos: Renata Souza Bittencourt; Adriana 

Guedes da Luz. 

 

 2. Instrumentos de avaliação.  

 Tais instrumentos foram construídos pela Comissão Própria de Avaliação 

da UDESC (CPA) de forma a garantir a transparência e fidedignidade das 

informações buscando contemplar as prioridades estabelecidas pelas 

dimensões para a avaliação.  

 A auto-avaliação é composta pelos seguintes instrumentos:  

 

a) Questionário respondido por professores: 

 O objetivo deste instrumento foi o de avaliar aspectos do curso, visando 

um movimento contínuo de aperfeiçoamento do aprendizado, e com isso, uma 

melhoria na qualidade de ensino. 

 

b) Questionários respondidos por alunos: 

 Tem como objetivo avaliar os conteúdos das disciplinas ministradas no 

curso, bem como a prática pedagógica dos seus professores, objetivando a 

capacitação docente quando necessária, e o movimento contínuo de 

aperfeiçoamento do aprendizado culminando  na melhoria da qualidade de 

ensino; além disso avalia vários aspectos durante sua passagem pelo curso, no 

tocante à infra-estrutura oferecida pelo CEFID para realização de uma prática 

educativa eficaz. 
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c) Questionário respondido por servidores técnico-administrativos 

 O objetivo do questionário foi o de avaliar o nível de satisfação, o grau de 

informações e o desenvolvimento das pessoas e dos processos, visando um 

movimento contínuo de aperfeiçoamento do desempenho, e com isto, uma 

melhoria na qualidade de gestão.  

 Além da consulta feita com os questionários, foram consultadas as 

documentações existentes na Instituição para responder as indagações 

propostas em cada dimensão a ser avaliada. 

 

d) Repositório de dados institucionais 

 O objetivo das Planilhas Excel foi registro e sistematização de dados 

quantitativos englobando um conjunto de Indicadores de Desempenho 

Institucional. Os dados devem ser coletados por Curso, Departamento, 

Programas de PósGraduação, Direções de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, 

Extensão e Administração ou Centro, conforme for o caso 

 

3. Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados:  

 A metodologia participativa foi a base para a avaliação institucional, por 

se tratar de uma metodologia aberta e cooperativa, facilitando as discussões e 

as opiniões de toda a comunidade acadêmica.  

 

1.1.3 Aplicação dos Instrumentos de Avaliação 
 Os primeiros questionários foram aplicados em dezembro de 2010 

procurando envolver técnicos administrativos. Ainda em dezembro de 2010 

houve o preenchimento, por parte de alguns setores, do repositório de dados 

institucionais. 

 Em 2011 a avaliação ocorreu em fevereiro, com preenchimento dos 

questionários por parte dos docentes e discentes do CEFID. 

 



 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

 

2.1 Dimensão 1 – Missão e Desenvolvimento Institucional 
 

A missão do CEFID é a produção e oferta de conhecimentos para a formação de 

profissionais comprometidos com a transformação social, cultural, política e econômica de 

Santa Catarina, buscando a excelência nas suas estratégias de ensino, extensão e pesquisa 

 

 

DIMENSÃO 1 – MISSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Missão da 
UDESC 

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 

Expansão da 
UDESC, com a 

criação de outros 
campi 

Expansão 
desorganizada, e 

ferindo o regimento 
e estatuto da 

UDESC. A falta de 
planejamento na 
expansão gerou 

problemas no plano 
de carreiras, com 

diminuição na 
reposição e 

aumento salarial, 
ocasionando perda 
de competição com 

outras 
Universidades, se 

traduzindo por baixa 
procura nos 

concursos públicos 
feitos pela UDESC. 

Existe uma certa 
coerência entre as 
ações e a missão 

 

Finalidade da 
UDESC 

A UDESC tem por fim 
a produção, 

preservação e difusão 
do conhecimento 

científico, 
tecnológico, artístico, 
desportivo e cultural, 

por intermédio do 
fomento das 

atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

Lançamento de 
editais de 

formento ao 
ensino, a 

pesquisa e 
extensão, por 

meio de 
financiamento 

de projetos bem 
como de bolsas 

acadêmicas 

 A finalidade está 
claramente 

estabelecida 
nos documentos 

oficiais 
 

 

Objetivos e 
metas 

institucionais 

I – garantir a 
indissociabilidade 
entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão 
nas 

  Os objetivos e 
compromissos da 

IES, explicitado 
nos documentos 
oficiais são claros 
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diversas áreas do 
conhecimento, 

comprometidos com 
a cidadania e a 

socialização do saber; 
II – estabelecer 

parcerias solidárias 
com a comunidade na 

busca de soluções 
coletivas e na 

construção de uma 
sociedade 

democrática, plural e 
ética; 

III – promover a 
inclusão social e 

étnica, respeitando a 
diversidade cultural; 
IV – contribuir para o 

desenvolvimento 
local, regional e 

nacional, visando à 
melhoria da 

qualidade de vida da 
sociedade, com a 

busca da erradicação 
das desigualdades 

sociais e a utilização 
de tecnologias 

ecologicamente 
orientadas; 

V – estimular, 
promover e manter a 

investigação 
científica; 

VI – fomentar e 
prover de recursos as 
atividades de ensino, 

de pesquisa, e de 
extensão, no âmbito 

da UDESC. 

e definem metas 
que podem ser 

cumpridas a curto 
e médio prazos 

Diretrizes 
Institucionais 

 Não houve Articulação 
insuficiente entre 

PDI e avaliação 
institucional 

PDI estabelecido, 
no qual se 

insere o PPI da 
UDESC 

 

Áreas de 
atuação e 
inserção 
regional 

Não houve Não houve A inserção regional 
ainda é insuficiente 

As áreas de 
atuação estão 
bem definidas. 

 

Compromisso 
social enquanto 

instituição 
pública e 
gratuita 

Formação generalista 
dos acadêmicos, 

voltada aos 
programas de 

atenção à saúde do 
SUS. 

 
Projetos e Programas 

de Extensão 
 

Execução de 
ações de 

extensão que 
visam atender a 

comunidade 
externa. 

Estrutura 
burocrática da 

instituição que na 
maioria das vezes 

dificulta a execução 
orçamentária e 

consequentemente 
a realização da ação 

de extensão 

As características 
básicas do PDI 

estão de acordo 
com o contexto 

social e 
econômico em 

que o CEFID 
está inserido 
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Projetos de Pesquisa 

Mecanismos de 
divulgação do 

PDI, PPI e PPC na 
comunidade 
acadêmica. 

Inserir informações 
na página do CEFID 

O PDI, PPI e PPC, 
estão disponíveis 
no site da UDESC 

Incipiente 
divulgação do 

PDI/PPI entre a 
comunidade 

Acadêmica (FIGURA 
1) 

  

Identificação do 
perfil do aluno 
ingressante na 

UDESC 

Elaboração de 
questionário de 

identificação, 
baseado nas questões 

do ENADE 

O questionário 
foi elaborado e 

aplicado em 
2010 

Até o momento o 
CEFID ainda não 

implantou 
acompanhamento 

do perfil do 
ingressante, , para 
subsidiar decisões 

de ordem 
acadêmica, 

administrativa e 
financeira 

 
Organização da 

aplicação semestral 
do questionário 

 
Disponibilização e 

divulgação dos 
resultados 

 Realizou-se 
relatório sobre o 

perfil do 
ingressante 

Identificação do 
perfil do aluno 

egresso da 
UDESC (últimos 

cinco anos) 

Avaliação do perfil do 
egresso mediante 

entrevista 

Pesquisa do 
perfil do egresso 

através de 
pesquisa 

aleatória na 
internet 

O CEFID não dispõe 
de um sistema de 
acompanhamento 

do egresso. 
 

Falta de pessoal ou 
bolsista com tempo 

disponível para a 
pesquisa 

Atividades que 
demandaram 

muito tempo do 
bolsista foram 

sanadas no ano 
de 2010 e 

poderemos 
realizar a busca 

neste ano 
Realizar 

intervenções no 
PPC a partir das 
observações do 

quadro de 
ingressantes e 

egressantes 

Observou-se que os 
egressos do CEFID 

estão sendo 
aprovados em 

concursos públicos 
(prefeituras, 

universidades), em 
cursos de mestrado 

e doutorado em 
diversas 

Universidades 
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FIGURA 1 – Nível de conhecimento dos professores sobre a missão, planos e projetos 

institucionais 
 
 

 

2.2. Dimensão 2 – A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 
 

Uma leitura sintética das políticas institucionais aponta para:  

(1) Ensino: estudo para implantação de novos cursos de graduação no CEFID e 

consolidação dos cursos já implantados;   

(2) Pesquisa: apoio à publicação em periódicos do sistema qualis, maior divulgação das 

ações e projetos; diminuição burocracia; manutenção 

(3) Pós- graduação: elevar conceito do PPGMCH e consolidação do Programa de 

Mestrado em Fisioterapia; disponibilidade funcionário; divulgar ações, projetos e inserção 

social 

(4) Extensão: implantação de ações em forma de programas de extensão que visam 

atender a demandas da comunidade 

 

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

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES CONCLUÍDAS RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais para 

o ensino 
 

1. Buscar a excelência 
na qualidade de 

ensino. 
 

2. Garantir a 

1..Estas ações são 
permanentes e estão 

presentes em todas as 
que seguem 

 

1.Falta de 
incentivo no 

plano de 
carreira dos 
docentes e 

1.Conceito 
ENADE 

 
1,Conceito Guia 

do Estudante 

1.Renovação do 
Reconhecimento 

do Curso de 
Fisioterapia 
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articulação dos 
projetos pedagógicos  

dos cursos de 
graduação em 

relação a Identidade 
Institucional do CEFID 

e com o Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e o 
Projeto Político 

Institucional (PPI) da 
UDESC; 

 
 

3. Perseguir, 
sistematicamente, a 
excelência do CEFID 

nas suas ações de 
ensino, pesquisa, 

extensão e 
administração. 

 
 
 

4. Articular o 
planejamento 

estratégico do CEFID 
com o Plano 20 da 
UDESC e com as 

políticas de 
desenvolvimento do 

Estado de Santa 
Catarina; 

 
5.Articular o 

planejamento 
estratégico do CEFID 

com a avaliação 
institucional do 

referido Centro em 
sintonia com as da 

UDESC e das 
avaliações do MEC. 

 
 

6.. Criar um setor de 
documentação e de 
informação para o 

desenvolvimento de 
políticas e de 

estratégias para o 
CEFID; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. O docente recebe 
incentivo para articular 

no seu Plano de 
Trabalho Individual as 

ações de ensino, 
pesquisa e extensão de 

maneira articulada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.O CEFID implantou a 
comissão setorial de 

avaliação institucional 
 

6.Articulação do Setor 
de Coordenação de 

Gestão e Planejamento 
para rever e avaliar o 

planejamento 

Políticas 
públicas 

frágeis que 
não atendem 
as demandas 

do ensino que 
repercutiram 

na abertura de 
editais para 

professor que 
não foram 

preenchidos. 
 
 
 
 

3.Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 
 
 
 
 

4,Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 
 
 
 
 
 
 

5. Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 
 
 
 
 
 

6.Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.A Coordenação 
de planejamento 

do CEFID está 
trabalhando, 
com reuniões 

periódicas, com 
todas as Direções 

em separado, 
para rever o 

planejamento 
estratégico 

 

 
 

1. Implantação do 
Doutorado em 

Ciência do 
Movimento 

Humano e do 
Mestrado em 
Fisioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Renovação do 
Reconhecimento 

do Curso de 
Fisioterapia 
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7.Implementar ações 

institucionais que 
visem o 

aperfeiçoamento das 
competências 

docentes e discentes, 
consolidando o uso 

de novas tecnologias 
e o apoio das 

atividades 
complementares, 
como a Semana 

Acadêmica; 
 
 

8. Usar a 
verticalização do 
Centro de forma 

incisiva na 
Graduação, trazendo 

o acadêmico mais 
próximo ao 

conhecimento  
científico; 

 
 

estratégico 
 
 

7 Os Departamentos 
criaram os NDEs- 
Núcleo Docente 
Estruturante que 
trabalham com 

reuniões periódicas e 
aprtesent6ação de 

relatórios aos Chefes 
de Departamento, 

Direção de Ensino e 
PROEN 

 
 
 
 
 
 

8.Implantação de novos 
laboratórios no CEFID, 
além da participação 
em Editais FAPESC, 

Capes, ETc. Também 
houve a aquisição de 

materiais para os 
laboratórios 

Quanto as atividades 
complementares o 

centro fez um estudo 
junto a comissão de 
ensino e foi retirada 

uma proposta de uma 
resolução do 

CONCENTRO/CEFID 
 
 
 

Houve uma política de 
incentivo a participação 

dos acadêmicos em 
atividades de 

monitoria, pesquisa e 
extensão através do 
incentivo com bolsas 

ou participação 
voluntária. As 

atividades 
complementares 

também contemplam 
este incentivo já que o 

aluno pode contar 
créditos. 

 
7.Falta de 

funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas de ensino 
e sua articulação 

com o PDI 
 

1. Promover a 
elaboração e revisão 

permanente dos 
projetos pedagógicos 

dos cursos em 

Criação dos NDEs por 
Curso 

 
Reuniões Pedagógicas 
por Curso e por área 

1.O Currículo 
da Educação 

Física somente 
foi terminado 
no segundo 

  



 

 
7 

sintonia com a 
identidade 

institucional do 
CEFID, com o PPI e 

PDI da UDESC; 
 
 
 
 
 

2. Criar mecanismos 
que  assegurem  e 
ampliem  o grau de 
conhecimento e de 

apropriação dos 
projetos pedagógicos 

dos cursos pela 
comunidade 
acadêmica; 

 
 
 
 
 

3. Atuação 
permanente na 

atualização 
curricular, de acordo 

com as diretrizes 
curriculares 

estabelecidas pelo 
órgão 

regulamentadores e 
de acordo com as 

normas da UDESC e 
MEC, estabelecendo 

mecanismos que 
garantam a 

atualização constante 
dos conteúdos 

programáticos e das 
ementas das 

disciplinas de cada 
um dos cursos em 

sintonia com as 
demandas 

apresentadas pelos 
egressos e corpo 

discente, 
representado pelas 

unidades de 
representação 

estudantil do CEFID; 
 

4. Estimular a 
proposição de novos 
métodos de avaliação 

acadêmica, sem 
desvirtuação dos 

 
Implantação da 

Comissão de Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semestre de 
2010 

 
1.Falta de 

funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 

2.Os currículos 
estavam em 

processo final, 
por isso não 
houve ainda 
um tempo 
hábil para 

trabalhar com 
a comunidade 

acadêmica 
 
 

3.Os currículos 
foram 

finalizados a 
pouco tempo. 

Não houve 
atualização, 

mas os 
mesmos 

encontram-se 
de acordo com 

as normas 
UDESC/MEC 

Existe 
dificuldade de 
contato com 
os egressos 
Tornou-se 

inviável devido 
ao problema 

de espaço que 
o Centro 

possui 
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métodos tradicionais 
 

5. Implementar 
disciplinas na 
modalidade a 

distância – EAD, 
conforme políticas 
estabelecidas pela 

UDESC e MEC. 
 

6. Realizar reuniões 
semestrais com os 

professores de áreas 
a fim inter e intra 

cursos; 
 

7. Criar comissões 
para elaboração de 

PPC’s de novos 
cursos, considerando 

as necessidades da 
sociedade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Oferecer os 
seguintes cursos ou 
outros conforme o 

resultado  da 
avaliação das 

necessidades da 
sociedade (Psicologia 

– Bacharelado, 
Biologia – 

Bacharelado, Biologia  
- Licenciatura, 

Terapia Ocupacional 
– Bacharelado, 

Nutrição; Educação 
especial; Medicina, 

Fonoaudiologia 

 
 
 
 
 
 
 

5.Existe uma oferta de 
disciplinas EAD que 
nosso discente pode 

matricular-se. Esta lista 
é disponibilizada 
semestralmente. 

 
 
 

6.As reuniões ocorrem 
semanalmente por 

curso e 
semestralmente por 

área. 
 

A Comissão fez o 
estudo da demanda da 
criação de novos cursos 

e sugeriu 
(Psicologia – 

Bacharelado, Biologia – 
Bacharelado, Biologia  - 

Licenciatura, Terapia 
Ocupacional – 

Bacharelado, Nutrição; 
Educação especial; 

Medicina, 
Fonoaudiologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação das 
ações dos Cursos 

– disciplinas 
(autoavaliação 

docente e 
discente) 

Aplicação de 
questionário de 

avaliação do docente 
pelo discente e auto-

avaliações 
 

Reuniões de 
colegiado para 

Elaboração do 
questionário e 

aplicação deste para 
uma amostra – para 

posterior ajustes 
 

Implantação das 
reuniões de forma 

 Modificações em 
planos de ensino, 
metodologia das 
aulas, propostas 
didáticas estão 

sendo 
implantadas a 

partir dos 
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discussões sobre as 
ações implantadas 

pelo curso 

sistemática com ampla 
discussão do tema 

resultados 
obtidos com as 

avaliações 

Perfil do 
profissional a ser 

formado 

capacitar 
profissionais 

generalistas, aptos a 
atuar em todos os 
níveis de atenção à 
saúde, capazes de 

avaliar, diagnosticar e 
programar metas de 

prevenção e 
tratamento 

fisioterapêutico, para 
preservar, 

desenvolver e 
restaurar a 

integridade física do 
ser individual e da 

coletividade, 
respeitando seus 
princípios éticos, 
bioéticos, legais, 

morais e culturais. 
 

  A avaliação dos 
profissionais 

graduados pelo 
CEFID vem 

demonstrando  
que as metas 
estão sendo 
alcançadas 

 

Projeto 
Pedagógico para 
atendimento às 

diretrizes 
curriculares 

nacionais 

PPC está 
baseado no 

desenvolvimento das 
disciplinas em eixos 
de conhecimento, 
conforme prevê as 

diretrizes curriculares 
nacionais. Os eixos 
são os seguintes: 
conhecimentos 
biotecnológicos, 
ciências sociais e 

humanas, ciências 
biológicas e 

conhecimentos 
fisioterapêuticos. 

O ensino é 
multi-ambiental e 

busca  alcançar 
horizontes que 

indicam a promoção 
de ensino de 
qualidade, os 

avanços da ciência e 
dos processos de 

ensino-
aprendizagem, com 

base em princípios de 
interdisciplinaridade 

na articulação das 
áreas do domínio da 

Fisioterapia. 

Recentemente tivemos 
uma reformulação no 

PPC par adequá-lo 
ainda mais às diretrizes 
curriculares nacionais 

 A modificação do 
PPC 

contextualizou a 
grade curricular 

aos ciclos da vida 
e garantiu um 

maior enfoque às 
ações de atenção 

básica a saúde 

O curso obteve em 
2010 a renovação 

do 
reconhecimento, 
após avaliação da 

Comissão 
designada pelo 

Conselho Estadual 
de Educação 

Práticas 
pedagógicas: 

As disciplinas são 
apresentadas de 
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experiências 
produzidas e em 
desenvolvimento 

forma teórica e 
prática, 

desenvolvidas em 
diferentes 

ambientes, buscando 
propiciar ao 

acadêmico vivências  
mais ricas 

Infraestrutura 
acadêmica de 

apoio ao ensino 

Espaço físico 
adequado e material 
didático disponível 

O curso conta com 
laboratórios para as 

práticas das disciplinas 
básicas (anatomia, 

fisiologia, histologia e 
biologia); salas de aula 

climatizadas e 
equipadas com data 

show e tela interativas; 
laboratório de 

informática; biblioteca 
com acervo atualizado; 

Clínica totalmente 
equipada; salas de aula 

especiais para 
disciplinas práticas 

 Estão sendo 
estudadas 

propostas para 
ampliação do 
espaço físico 

 

Programas de 
melhoria e apoio 

ao ensino 

A UDESC disponibiliza 
editais (com 

recursos) para 
projetos de ensino. 

O CEFID disponibiliza 
aos professores, 

editais de licitação 
para aquisição de 

materiais, 
equipamentos 

Aquisição de materiais 
e equipamentos e 
melhorias na infra 

estrutura dos 
laboratórios. 

   

Mecanismos de 
avaliação do 

ensino 

- avaliação pelo 
colegiado 

- avaliação pela 
comissão de ensino 
do departamento 

-avaliação pela 
comissão de ensino 

do Centro 

A avaliação do ensino é    

Ocupação docente 
para as atividades 

de ensino 

Os docentes seguem 
a resolução de 

ocupação docente 
onde está prevista a 

alocação de carga 
horária para ensino, 
pesquisa, extensão, 

administração 

Todos os docentes 
seguem a regra 

imposta 

Regra de 
ocupação 
docente é 
estática e 

prejudica a 
atividade dos 
professores, 
tornando-os 

refém de uma 
regra absurda. 

Regra 
diferente para 

professores 
em estágio 
probatório, 
denotando 

desigualdade 
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entre os iguais 
e gerando 

insatisfações. 

Políticas de 
estágio 

O estágio segue 
resolução própria 

que atende às 
exigências da LDB, do 

Conselho que 
regulamenta as 

condutas 
profissionais e 
diretrizes da 
Instituição 

No Curso de 
Fisioterapia existe 

sempre um professor 
acompanhando os 

alunos nos seus 
diferentes locais de 
estágio, respeitando 

sempre relação de no 
máximo, 1 preceptor 

por 5/6 alunos. 

   

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 

-  reconhecimento da 
qualidade do curso 
pela comunidade 

 
- inserção dos 
acadêmicos no 

mercado de trabalho 
 

- Divulgação das 
publicações dôo 

Centro 

Tem-se logrado êxito 
nestes indicadores 

Evasão dos 
alunos, 
especialmente 
no curso de 
Fisioterapia 
devido aos 
acadêmicos 
optarem por 
outros da área 
da saúde - 
,medicina. 
(FIGURA 2) 
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FIGURA 2 – Evasão nos cursos de graduação do CEFID no período entre 2008 a 2010 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 
POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Diretor de Pesquisa , Coordenador de Pós-Graduação e  Chefes de Departamento 
INDICADORES AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES 

CONCLUÍDAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais 

para a pesquisa 
 

- Cronograma anual 
de atividades da 

DPPG/CEFID; 
 

- Realizar reuniões 
periódicas com os 

bolsistas de 
Iniciação Científica; 

 
- Divulgação ampla 

das regras e critérios 
de avaliação 

institucional, em 
especial da Capes e 
CNPq aos docentes 

e discentes. 

- Realização de 
reunião da 

elaboração do 
planejamento 
estratégico da 

DPPG/CEFID com 
participação de 

docentes, 
discentes e 

técnico-
universitários; 

 
- Realização anual 
do Seminário de 

Iniciação Científica 
da UDESC; 

 
- Reuniões com 
pesquisadores e 

discentes 
induzindo a 
melhoria da 
qualidade da 

produção, 
parcerias 

institucionais e 
entre laboratórios. 

- Falta de pessoal, 
pois em período de 

demanda houve 
momentos de 
distribuição de 
senhas para o 
atendimento. 

 
- Informação e 
orientação aos 
estudantes de 

graduação quanto 
a Iniciação 
Científica. 

 
- Material 

institucional de 
divulgação não 

concluído; 
 

- sitio da DPPG 
precisa melhorar, 

acentuando a 
divulgação das 

políticas, metas e 
objetivos do 

planejamento 
estratégico 

desenvolvido; 
 

- Cultura 
excessivamente 
individualista e 
competitiva em 

geral, dificultando 
o melhor 

desenvolvimento 
do potencial do 

centro. 

- Coerência entre a 
política 

institucional para a 
pesquisa e as linhas 
de pesquisa da Pós-

Graduação do 
CEFID; 

 
- maior 

participação 
discente de 

graduação na 
pesquisa; 

 
- Maior e melhor 

produção 
intelectual do 

Cefid; 
 

- Maior e melhor 
interação com 

empresas e órgãos 
do poder público 

em projetos e 
parcerias; 

 
- maior 

conhecimento por 
parte da sociedade 
local, regional e em 
âmbito estadual, do 

que é, das 
realizações e de 

todo o potencial do 
CEFID em relação a 

PPG. 
 

 

Relevância e 
Pertinência 
quanto aos 
objetivos 

institucionais e 
quanto ao 

desenvolvimento 
local e regional 

 

- reuniões da 
comissão de 

pesquisa e do 
PPGCMH onde 

tratou-se do 
“impacto social” da 

pesquisa e PG; 
 

- reuniões de 
avaliação e indução 

junto a DPPG do 
CEFID para maior 

- Dezenas de 
projetos de 

pesquisa 
concluídos, 

resultando em 
publicações com 
impacto local e 

regional; 
 

- Inicio de projetos 
de pesquisa de 

docentes do CEFID 

- Há a necessidade 
de maior 

divulgação das 
ações, projetos e 

publicações 
produzidas para a 

sociedade em 
geral; 

 
- Frágil cultura 
acadêmica de 
interação com 

- maior 
conhecimento por 
parte da sociedade 
local, regional e em 
âmbito estadual, do 

que é, das 
realizações e de 

todo o potencial do 
CEFID em relação a 

PPG. 
 

- Existe um grande 
potencial de 

desenvolvimento 
de parcerias entre 
os diversos grupos 

de pesquisa e 
pesquisadores de 
excelência, que o 
Cefid dispõe, com 

a sociedade em 
geral. 
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relação dos grupos e 
laboratórios com a 

sociedade – 
empresas. 

em parceria com 
empresas e órgãos 

públicos. 
 
 

empresas e os 
diversos órgãos do 

poder público 
municipal, estadual 

e federal. 

Programas 
institucionais e 
governamentais 
de incentivo à 

pesquisa 
 

- Programa 
Institucional de 

Iniciação Científica 
& Desenvolvimento 

Tecnológico e 
Inovação – PIC&DTI. 

- Programa de 
Apoio a Pesquisa – 

PAP. 
 

- Programa 
Institucional de 

Iniciação Científica 
– PIC. 

 
- Programa de 

Auxílio à 
Participação em 

Eventos – 
PROEVEN. 

 
- Programa de 

Apoio à Divulgação 
da Produção 
Intelectual – 

PRODIP. 
 

- A expansão da 
UDESC gera a 

criação de novos 
cursos e centros, 

no entanto o 
crescimento do 

orçamento para a 
pesquisa não 

acompanha este 
crescimento físico. 

 
- Baixo valor das 

bolsas de Iniciação 
Científica; 

 
- Instabilidade na 
permanência de 

bolsistas nos 
grupos de pesquisa 

e laboratórios; 
 

- Excesso de tempo 
e burocracia 

interna na UDESC 
para a aquisição de 

equipamentos 
indispensáveis ao 
desenvolvimento 

da PPG. 

- Ampliação dos 
investimentos 

nas políticas de 
pesquisa; 

 
- Diminuição da 
burocracia e do 

tempo gasto para 
as aquisições de 

equipamentos para 
a PPG; 

 
- maior suporte aos 

pesquisadores e 
equipe para 
captação de 

recursos externos, 
publicação de 

artigos 
internacionais e 

editoração e 
publicação de 

livros. 
 

 

Projetos de 
pesquisa 

elaborados e em 
desenvolvimento 

 

- O nº. de projetos 
de pesquisa 

(2010/2011) em 
andamento é de 69. 

 
- O nº. total de 

bolsas em vigência é 
de 36. 

 
- O nº. total de 
participantes 
voluntários 

atualmente é de 53. 

- O nº. total de 
projetos de 

pesquisa (2007/1 a 
2010/1) 

elaborados foi de 
163. 

 
- O nº. total de 

bolsas concedidas 
de 2007/2 a 

2010/1 foi de 98. 
 

- O nº. total de 
participantes 

voluntários foi de 
116. 

- Maior 
Participação e 

atenção 
discente/docente 
quanto aos prazos 

de tramitação 
referentes aos 

Projetos de 
Pesquisa; 

 
- A baixa 

participação da 
maioria dos 

discentes incluindo 
bolsistas e 

docentes do 
PPGCMH na 
obtenção de 

recursos e apoios 
externos aos 

projetos; 

- Boa participação 
acadêmica, sendo 
disponibilizadas 

bolsas de Iniciação 
Científica 

(PROBIC/PIBIC) e 
ainda participantes 
voluntários (PIVIC) 

(FIGURA 3). 

 

Articulação dos 
grupos de 
pesquisa 

 

- Informar o corpo 
discente quanto aos 
grupos de pesquisa, 
laboratórios e linhas 

- Participação dos 
grupos de pesquisa 
nos Editais FINEP’s 

e Chamadas 

- Dificuldades para 
a manutenção dos 
equipamentos dos 

Laboratórios de 

- Com o 
amadurecimento 
do PPGCMH e dos 
grupos de pesquisa 
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de pesquisa do 
CEFID e dos PPG, 

objetivando a 
motivação para 
futura carreira 

acadêmica. 
 

- Promover troca de 
experiência e 

conhecimento entre 
Grupos de Pesquisa 
do CEFID entre si, 

com outros da 
UDESC, bem como 

com outras IES. 
 

- Promover o 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa 

conjuntos, bem 
como a produção 

científica entre 
Grupos de Pesquisa 
do CEFID, da UDESC 

e outras IES. 
 

- Criar material 
institucional de 
divulgação dos 

Laboratórios, da 
Pesquisa e da PG 

(banners, cartões, 
logos, folderes para 
eventos, livros com 
Produção Cientifica 

e material 
explicativo: editais, 
normas, regimento, 
resoluções, bolsas, 

etc). 
 
 

Internas do Edital 
da CAPES; 

 
- Troca de 

conhecimento e 
know how entre 

grupos de 
pesquisa, 

discentes e 
pesquisadores do 
CEFID, através de 

projetos e 
publicações em 
conjunto, bem 

como na 
participação em 

bancas de 
graduação TCC, 

mestrado e futuro 
doutorado. 

Pesquisa, bem 
como suporte de 

informática e 
coleta de dados; 

 
-baixa participação 

da maioria dos 
discentes e de 

muitos docentes 
no 

acompanhamento 
do 

desenvolvimento 
da PPG, incluindo 

bolsistas e 
docentes do 

PPGCMH; 
 

- Há a necessidade 
de aumentar a 
articulação e a 
produtividade 
conjunta dos 

grupos de pesquisa 
do CEFID; 

do CEFID, há 
indubitavelmente 
alto potencial para 
que as parcerias e a 
produção conjunta 

melhore 
significativamente. 

Número de 
publicações 

 

VER PLANILHA 
ANEXO 

 - maior 
comprometimento 
docente e discente 
coma melhoria na 

qualidade e 
quantidade da 

produção científica 
e intelectual no 

CEFID. 
 

- Grande potencial 
de crescimento na 

produção científica, 
com maior impacto 

nacional e 
internacional. 

 

Produções 
técnicas, 
artísticas, 
culturais e 

científicas e 
respectiva 
divulgação 

Propiciar aos 
professores 

flexibilização na 
ocupação docente 
de forma que os 

incentive a 
pesquisar 

A resolução que 
normatiza a 

ocupação docente 
permite alocação 
de carga horária 
para a pesquisa 

 

Dificuldade na 
liberação dos 

recursos 
 

Pagamento dos 
serviços de 

tradução de artigos 

- É fundamental 
apoiar a publicação 
de novos periódicos 

para divulgar e 
escoar a produção 
científica inicial dos 
discentes do CEFID, 
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Auxiliar com 

recursos financeiros 
 

Proporcionar as 
condições materiais, 

orçamentárias e 
financeiras para 

tradução e 
publicação da 

produção científica 
de maior impacto 

oriunda dos PPG do 
CEFID, dando 

suporte a 
internacionalização 

da PG. 
 

- Publicar e divulgar 
a produção 

científica geral do 
CEFID. 

 
- Considerar 

significativamente a 
produção intelectual 

discente da 
Graduação e da PG 
do CEFID, quando 
dos processos de 

concessão de bolsas 
acadêmicas aos 
estudantes do 

CEFID. 

Há vários editais 
que auxiliam as 
publicações e 

participações nos 
eventos. 

 
dispõe atualmente 

de 3 cursos de 
graduação e 3 
cursos de PG, 

sendo 2 mestrados 
(1 em Fisioterapia 

a iniciar) e o 
mestrado e 

doutorado em 
CMH. Isto tem 

resultado numa 
centena de 
projetos de 

pesquisa, projetos 
de extensão, 

conclusão de TCCs 
e artigos científicos 

e produtos das 
mais variadas 

ordens, impossível 
de serem descritos 

neste espaço. 
INCLUO EM ANEXO 
A ESTA PLANILHA, 
3 PLANILHAS COM 

DADOS 
Quantitativos E 
QUALITATIVOS 

ELABORADAS PELA 
DPPG QUANDO DA 
ELABORAÇÃO DO 

RECURSO DO 
PPGCMH PARA A 

CAPES 

científicos. 
 

- Falta 
normatização e 

agilidade no 
pagamento dos 

serviços de 
tradução e 

publicação de 
artigos científicos; 

 
- A editora da 

Udesc é 
burocratizada e 

fragilizada em seu 
potencial, por 

exemplo, quando 
comparada a 

outras editoras 
universitárias 

como as da UFSC e 
UNICAMP; 

 
- É fundamental 

replanejar a revista 
Acta do 

movimento 
humano, pois a 

mesma esta 
inoperante a anos, 

não obstante as 
designações, apoio 

e mudanças dos 
editores da revista; 

 

gerando maior 
impacto local e 

regional; 
 

- Criação de novos 
periódicos 

científicos por área 
no CEFID; 

 
- Maior visibilidade 
dos conhecimentos 

produzidos no 
CEFID na mídia 
local e regional 

Intercâmbio e 
parcerias com 

outras IES 
regionais, 

nacionais e 
internacionais na 

produção 
científica 

A UDESC conta com 
uma política de 

fomento a parceria 
e intercâmbios, 

através de editais 
com recursos para 

este fim 
 

Comunicar, em 
inglês, francês e 

espanhol, os sítios 
dos Laboratórios de 

Pesquisa e dos 
Programas de Pós-

graduação do CEFID. 
 

Planejar 
cronograma 

específico de ações 

- Atualmente o 
CEFID dispõe de 

dezenas de 
convênios, muitos 
deles ativos, que 
tem permitido a 
mobilidade de 
estudantes de 

graduação e PG, 
bem como dos 

docentes 
pesquisadores do 
CEFID, através da 
participação em 

aulas de graduação 
e PG, bancas de 

MS e Doutorado, 
desenvolvimento 

de projetos de 

Orientação aos 
pesquisadores 

quanto aos 
convênios 

internacionais. 
 
Comunicação em 
língua estrangeira 
dos sítios do CEFID 
(Laboratórios, PPG, 

DPPG, etc). 

- Grande potencial 
gerado nos 
esforços de 

docentes e da 
administração do 

CEFID visando 
maior integração 

de nossos 
laboratórios e 

grupos de pesquisa 
com IES de renome, 

alavancando a 
produção 

intelectual e 
melhorando a 
qualidade da 

formação 
profissional para a 

pesquisa e PG. 
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de integração 
(visitas, 

intercâmbios, 
cursos, projetos, 

eventos. etc). com 
cursos de graduação 
e pós-graduação da 
UDESC e de outras 

IES 

pesquisa e 
publicações em 

periódicos 
nacionais e 

internacionais, 
bem como da 

publcação de livros 
em conjunto. Toda 
esta produção esta 

publicada nos 
currículos lattes 
dos envolvidos e 

resumida no 
relatório anexo 
enviado a esta 

planilha. 

Investimento 
institucional em 

pesquisa 

- Existe publicado o 
compromisso da 

reitoria da UDESC 
no investimento de 
2 milhoes de reais 
em aquisições de 

equipamentos para 
a pesquisa e a PG, 
obviamente não 
incluídos nestes 

recursos os oriundos 
da FINEP e do 
orçamento do 

CEFID; 
 

- Os editais de 
bolsas PROBIC, 

PROMOP e de apoio 
a pesquisa PAP da 

UDESC 
 

- ampliação e 
melhorias nos 
laboratórios 

- O investimento 
da reitoria em 
relação aos 2 

milhões para a 
implantação do 

doutorado foram 
parcialmente 

realizados; 
 

- Os editais de 
bolsas e de apoio a 

pesquisa foram 
integralmente 

realizados, e tem 
um impacto 

significativamente 
positivo na PPG do 

CEFID. 
 

- há vários editais 
para este fim 

 
- carga horária dos 

professores 
alocadas para 

pesquisa 
 

- laboratórios 

Maior Orientação 
aos pesquisadores 
quanto a aquisição 
de equipamentos 

importados 
 

- Menos burocracia 
e maior agilidade 

nas licitações, 
importações e 

compras; 
 
 

- Mais 
transparência nas 

decisões, 
processos e uso 
dos recursos da 

Udesc; 
 

-descentralização 
dos recursos para a 

PPG e aos 
programas de PG. 

 

- Agilização dos 
processos; 

 
- melhoria da 

comunicação entre 
grupos de pesquisa 

e entre DPPG e a 
PROPPG; 

 
-Maior captação de 
recursos externos a 

UDESC para a 
implementação de 
editais de apoio a 

pesquisa na UDESC 
e no CEFID; 

 
- Criação de 

desenvolvimento 
de periódico 

científico 

 

Mecanismos de 
avaliação das 
atividades de 

pesquisa 

- Pareceristas 
doutores do CEFID 

emitindo avaliações 
em projetos 

externos a seu 
departamento ou 

grupo de pesquisa; 
 

- Avaliação dos 
objetivos, ações, 

resultados advindos 
dos projetos de 

pesquisa, através de 
comissões 
específicas; 

Todas as pesquisas 
desenvolvidas 

pelos professores 
do departamento 

são voltadas às 
linhas de pesquisa 

de interesse do 
próprio 

departamento e 
Centro 

 
Participação de 

consultores 
externos ad hoc na 

avaliação e 

- Excesso de 
trabalho (aulas, 

projetos, 
relatórios, 
burocracia, 

demandas para 
publicação, 

reuniões, etc) 
prejudicando a 

melhor dedicação 
de alguns doutores 

– docentes mais 
produtivos nas 
atividades de 

planejamento e 

- Os mecanismos de 
avaliação são 

positivos e 
adequados, 

restando maior 
agilidade 

institucional nos 
processos 

burocráticos de 
base, permitindo 

que as ações 
ocorram mais 

adequadamente; 

Recentemente o 
departamento de 

fisioterapia 
obteve a 

aprovação do 
mestrado em 
Fisioterapia 
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- Avaliações e 
pareceres da 
comissão de 

pesquisa do CEFID; 
 

- Análises e 
pareceres da 

Direção de Pesquisa 
e Pós-graduação; 

 
 

- As pesquisas são 
avaliadas pela 
comissão de 
pesquisa do 

departamento; pelo 
colegiado do 

departamento; pela 
Comissão de 

pesquisa do Centro; 
pelo Conselho de 

Centro 

ranqueamento dos 
projetos de 
pesquisa. 

 
Reuniões 

periódicas da 
Comissão de 

Pesquisa e Pós-
Graduação 

 
Pareceristas 

doutores do CEFID 
emitindo 

avaliações em 
projetos externos 

a seu 
departamento ou 
grupo de pesquisa 

 
- Avaliação dos 

objetivos, ações, 
resultados 

advindos dos 
projetos de 

pesquisa, através 
de comissões 
específicas; 

 
- Avaliações e 
pareceres da 
comissão de 

pesquisa do CEFID; 
 

- Análises e 
pareceres da 
Direção de 

Pesquisa e Pós-
graduação 

avaliação; 
 

- Problemas 
burocráticos 

persistentes na 
contratação de 

consultores ad hoc 
e a seus 

decorrentes 
pagtos. 

Ocupação 
docente para as 

atividades de 
pesquisa 

A resolução 
estabelece critérios 

para alocação de 
carga horária para a 

pesquisa 
 

- A ocupação 
docente no CEFID 
apresenta-se em 

relação as atividades 
de pesquisa e PG, de 

forma adequada e 
bem relacionada, 
em geral, com a 

produção intelectual 
dos professores e da 

PG; 
 

- Existe no PPGCMH 
demanda para uso 

de carga horária das 

Os docentes do 
departamento, 
principalmente 
doutores, têm 
alocado carga 
horária para a 

pesquisa 
 

- A carga horária e 
a ocupação 

docente  individual 
e por 

departamento 
consta nos 
relatórios a 

disposição do 
CEFID e UDESC, 
publicados em 

nosso sitio. 

- Orientação das 
bolsas de Iniciação 
Científica nos casos 
de afastamento do 

professor 
orientador; 

 
- Não 

reconhecimento 
da carga horária da 

disciplina de 
docência 

orientada; 
 

- Embora baixa, 
existe carga 
horária na 

ocupação de 
docentes do CEFID 

que não se 
justificam na 

- Valorização do 
trabalho do 
professor na 
disciplina de 

docência orientada; 
 

- Maior orientação 
e cobrança de 

alguns docentes 
quanto a 

necessidade de 
mudanças que 

permitam melhorar 
a produção 
intelectual 
científica 

decorrente do uso 
de carga horária 
para a pesquisa; 

 
- Diminuição da 
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aulas de docência 
orientada. 

produção 
intelectual dos 

mesmos, indicando 
necessidade de 

ajustes. 

burocracia para a 
substituição de 
orientadores, 

quando 
devidamente 

justificada. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010

Q
td

 B
o

ls
a
s

Pibic

Probic

Voluntário

 
FIGURA 3 – Quantidade de bolsas de pesquisa disponibilizadas no CEFID no período de 2008 

a 2010 
 
 
 

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

INDICADORES AÇÕES PROGRAMADAS AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais de 

extensão e de 
intervenção social 

 

A UDESC concebe a 
extensão universitária 

como um processo cultural, 
artístico e científico, o qual 

promove, mediante a 
prática do ensino e da 

pesquisa, o envolvimento 
da universidade com a 

sociedade, produzindo e 
socializando o 

conhecimento pela 
inserção na realidade.. 

No CEFID as 
ações de 

extensão se 
vinculam, se 

originam, dão 
origem a 

pesquisa, se 
traduzindo 
como um 
processo 

cultural, artístico 
e científico, 
mostrando 

claramente a 
articulação 

entre ensino, 
extensão e 
pesquisa.. 

A socialização 
do 

conhecimen-
to ainda está 

incipiente. 
 

Limitação 
física para 
oferta de 

maior 
interação com 

a 
comunidade. 

A política de 
extensão do 

CEFID foi 
construída junto 
à comunidade 

externa, a partir 
da oferta de 

variados 
programas e 
projetos de 

atendimento , 
garantindo 

presença efetiva 
e 

consistente da 
comunidade nas 

suas 
dependências. 
Existem órgãos 
específicos para 

gerenciar a 
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extensão (Pró-
Reitoria; Direção 
de Extensão nas 

Unidades de 
Ensino) 

Políticas de 
extensão e sua 

articulação com o 
PDI 

Promover de forma 
programática a articulação 
entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão. 
Promover a interação 

universidade/comunidade 
Oportunizar a integração 

da produção do 
conhecimento com a 

transferência dos 
resultados à comunidade 

interna e externa 
Promover a integração das 
áreas temáticas indicadas 

pelo Plano Nacional de 
Extensão. 

. Apoiar as ações 
acadêmicas da 

Universidade voltadas para 
a autonomia das 

comunidades. 
Servir de diagnóstico para a 
programação do ensino e 

vocacionamento da 
pesquisa e da extensão. 

As ações de 
extensão do 
Centro têm 
seguido as 
diretrizes 
propostas 

 Coerência entre 
os objetivos 

dos programas e 
projetos 

de extensão e a 
missão e a 

finalidade do 
CEFID/UDESC 

 

Programas de 
incentivo e apoio 

institucional às 
atividades de 

extensão 

A UDESC tem uma política 
de incentivo às atividades 

de extensão: - - editais com 
recursos financeiros 

- possibilidade de alocação 
de carga horária dos 
docentes para esta 

atividade 
- bolsas de apoio a 
atividade discente 

As ações de 
extensão estão 

sendo 
amplamente 
implantadas 

pelos docentes 
do curso. 

O CEFID é o 
centro da UDESC 

com maior 
número de 

ações de 
extensão. 

A expansão 
da UDESC 

gera a criação 
de novos 
cursos e 

centros, no 
entanto o 

crescimento 
do orçamento 

para a 
extensão não 
acompanha 

este 
crescimento 

físico. 

Ampliação dos 
investimentos 
na política de 

extensão e 
cultura. 

O curso de 
Fisioterapia conta 
com mais de 10 

ações de extensão 
(programa/projeto) 
sendo que a maior 
parte dos docentes 
do departamento 

de Fisioterapia 
estão envolvidos 

com estas 
atividades 

Participação 
acadêmica nas 
atividades de 

extensão e 
intervenção social: 

impacto na 
formação do 

aluno 

- Apoiar os acadêmicos nas 
ações de extensão como: 

bolsistas de extensão, 
participante voluntário, 

participante do 
programa/projeto 

 

Os programas e 
projetos têm 

apoio na forma 
de recursos 

disponíveis e de 
bolsas para 
acadêmicos 

 
Os acadêmicos, 
com as ações de 
extensão, têm a 
oportunidade de 

intervir na 
comunidade e 

 A participação 
acadêmica é boa, 

sendo 
disponibilizada 

bolsas na 
modalidade de 

extensão e  
também 

engajamento dos 
discentes como 

bolsista 
voluntário 

(FIGURA 4). O 
número total de 
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ampliar sua 
formação 
acadêmica 

bolsistas 
envolvidas no 

período de 2008 
a 2010 foi de 352 

alunos. Sendo 
assim, verifica-se 

que o discente 
do CEFID possui 
contato com a 

comunidade, fato 
este que 

contribui para 
sua formação, 

coma agregação 
de valor cultural 

e 
social ao saber 
produzido pela 

Instituição 
 

Número 
expressivo de 

acadêmicos do 
curso de 

Fisioterapia 
participa das 

ações de 
extensão 

Áreas de atuação 
das atividades de 

extensão e sua 
relevância em 
termos local e 

regional 

- ações de atenção básica a 
saúde e reabilitação 

São 
desenvolvidas 

ações: 
-Atenção básica 

à saúde; 
-Reabilitação 

respiratória; pós 
operatória; 

neurológica; 
desportiva; 
ortopédica 

traumatológica; 
- Atenção à 

saúde de idosos, 
crianças, à saúde 

da mulher; do 
adulto e do 
esportista 

 
As ações são 

desenvolvidas 
principalmente 

na Grande 
Florianópolis; 
em diversos 

locais: hospitais, 
clínicas, escolas, 
postos de saúde, 

domicílio 

 As ações 
realizadas no 

CEFID 
contemplaram as 
seguintes formas 

de atuação: 
programas, 

projetos, cursos e 
eventos, além da 

prestação de 
serviços na área 

da Educação 
Física e da 

Fisioterapia. 

As ações de 
Fisioterapia têm o 

reconhecimento da 
comunidade e 

grande procura 
pelas ações 

desenvolvidas 

Mecanismos de 
avaliação das 

Criação e divulgação de um 
mecanismo de avaliação 

 Os 
mecanismos 
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atividades de 
extensão 

universitária 
 

para as atividades de 
extensão 

de avaliação 
ainda não 
estão bem 
definidos, 

dificultando a 
realização de 

um 
diagnóstico 

mais apurado 
do impacto 

das ações de 
ações de 

extensão na 
comunidade 

Projetos de 
extensão 

elaborados e em 
desenvolvimento 

Elaboração de projetos e 
programas de extensão em 

atendimento aos editais 
lançados 

 
FISIOTERAPIA 

1. Programa de Extensão – 
Atenção à Saúde a 

Portadores de Seqüela de 
Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) 
1. 1. Atendimento ao 
Grupo Portador de 
Seqüelas de AVC; 

1.2. Visitas Diagnósticas e 
Avaliação funcional de 

Portadores de Seqüelas de 
AVC; 

1.3. Promoção de Saúde 
nas Unidades Locais de 

Saúde com Foco na 
Prevenção de Doenças 

Cérebro-Vasculares. 
 

2. Projeto de Extensão – 
Atendimento 

Fisioterapêutico na 
Incontinência Urinaria 

Programa de Extensão – 
Hidroterapia para 

Comunidade 
CEFID/UDESC. 

2.1. Escola Aquática de 
Bem estar; 

2.2 Hidroterapia para a 
Terceira Idade; 

2.3. Fisioterapia Aquática 
nas Disfunções Ortopédicas 

e traumatológicas; 
2.4. Hidroterapia para a 

Comunidade. 
 

3. Programa de Extensão 
Grupo de Reabilitação da 

Postura e do equilíbrio 

O CEFID sempre 
elabora ações de 

extensão para 
participação nos 
editais. O CEFID 
é a unidade da 

UDESC que mais 
realiza ações de 

extensão na 
instituição 

Limitação do 
espaço físico 
do CEFID e 

conseqüente 
limitação de 

ações de 
extensão e 

atendimento 
a comunidade 

Houve 
crescimento de 
80% no número 
de programas e 

projetos de 2008 
para 2010. Há 
extensão no 

CEFID está bem 
estruturada e a 

cada ano 
aumento a oferta 

de ações de 
extensão 
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CEFID/UDESC 
3.1. Escola da Coluna 2010; 

3.2. Wii Reabilitação; 
3.3. Introdução à 

Quiropraxia 
 

4. Programa de Extensão 
InteraAção 

4.1. Ciclo de Palestras; 
4.2. Grupo de Postura 

Corporal; 
4.3. Cuidando da Dor 

Lombar; 
4.4. Santas de Casa que 

Fazem Milagres; 
4.5. Projeto Movimento 

Integral. 
 

5. Programa de Extensão 
Atendimento Fisioterápico 

à Comunidade 
CEFID/UDESC 

5.1. Atenção Fisioterápica 
Voltada para a 

Integralidade dos Usuários 
do SUS; 

5.2. Hidroterapia para 
Gestantes; 

5.3. Fisioterapia Desportiva 
 

6. Projeto de Extensão: Pré 
e Pós: Projeto de 

Assistência 
Fisioterapêutica para 
Pacientes de Grandes 
Cirurgias e Familiares 

Ocupação docente 
para as atividades 

de extensão 

Elaboração de projetos e 
programas de extensão em 

atendimento aos editais 
lançados por parte dos 

professores dos 3 
departamento do CEFID 

Projetos 
envolvendo 
ocupação 

docente foram 
elaborados nos 

três 
departamentos 

do CEFID 

 O CEFID é o 
Centro da UDESC 

com o maior 
número de ações 
de extensão, com 

participação 
efetiva de seus 
professores. No 
período de 2008 
a 2010 o CEFID 

envolveu 96 
professores nas 
suas diferentes 

ações de 
extensão 

(Programas; 
Projetos; 
Eventos) 
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FIGURA 4 - Quantidade de bolsas de extensão disponibilizadas no CEFID no período de 2008 
a 2010 

 
 
 

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

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais para 
a pós-graduação 

- Proporcionar 
palestras e work 

shops com docentes 
permanentes de 

Programas de Pós 
Graduação da área 
21 com conceito 6 

focando a qualidade 
e excelência na PG. 

 
- Contratação de 

docentes doutores 
qualificados para 

atuação nos 
programas de Pós-

graduação. 
 

-Melhorar a 
produção científica; 
- Ampliar a inserção 

internacional do 
PPG; 

 
- Ampliar os 

recursos de fomento 
a pesquisa externos; 

 
- Proporcionar 

palestras e work 
shops com docentes 

permanentes de 

- Foram 
contratados 7 

novos doutores 
que atualmente 
fazem parte do 

corpo docente do 
Programa de pós-

graduação em 
Ciências do 
Movimento 

Humano 
 

- Organização e 
participação de 

eventos científicos; 
 

-Divulgação da 
produção do 

conhecimento em 
diferentes meios 
de comunicação. 

 

- Necessidade de 
atualização dos 

técnico-
universitários; 

 
- Sistema 

informatizado 
para a Secretaria 

de Pós-
Graduação. 

- Ampliação da 
visibilidade do 
programa pela 

produção 
científica, pela 

atuação de alguns 
professores em 

cargos 
administrativos 

e/ou em 
representações 
em órgãos ou 

comissões 
voltados à 

pesquisa da 
UDESC e em 

outras 
instituições, pelas 

parcerias em 
projetos e 

pesquisas dos 
egressos que 
trabalham em 

outras instituições 
e pela formação 

de recursos 
humanos 

qualificados para 
atuarem como 

docentes 
pesquisadores nas 
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PPG da área 21 com 
conceito 6 focando 

a qualidade e 
excelência na PG. 

universidades 
brasileiras. 

 
- Visitas periódicas 

de consultores 
externos para 

auxiliar nos 
processos de 

avaliação interna 
do programa 

Expansão da pós-
graduação Lato 
Sensu e Stricto 

Sensu 

Ampliar o espaço 
físico; 

 
Adquirir mobiliário e 

equipamentos 
(informática, 

cadeiras, armários, 
mesas e etc). 

 - Aquisição de 
equipamentos de 

informática e 
mobiliário e 

aparelhos de Ar 
condicionado para 

os laboratórios. 

- Falta de pessoal, 
pois em período 

de demanda 
houve momentos 
de distribuição de 

senhas para o 
atendimento. 

 
Falta de 

mobiliário e 
espaço físico 

adequado para a 
Secretaria de Pós-

Graduação. 

- Aprovação do 
curso de Pós-

Graduação Stricto 
Sensu – Mestrado 
em FISIOTERAPIA. 

 

 

Programas de 
Incentivo e apoio 

institucional à pós-
graduação 

- Estimular através 
de apoio financeiro 

a participação de 
professores do PPG 

em eventos 
nacionais e 

internacionais, bem 
como no formento a 

pesquisa. 

Participação dos 
professores do 
programa em 

eventos científicos 
nacionais (PRODIP) 

e internacionais 
(PROEVEN),  

 
A UDESC tem o 

Programa de Apoio 
à Pesquisa – PAP, 
que destina-se a 

apoiar 
financeiramente 

projetos de grupos 
de pesquisa 

emergentes ou 
consolidados, 

contribuindo para 
a consolidação da 

pesquisa 
institucional 

 
- Programa de 

Bolsas de 
Monitoria de Pós-

Graduação 
(PROMOP). 

 
- Programa de 
Apoio à Pós-
Graduação 
(PROAP). 

- Baixo valor das 
bolsas de pós-

graduação. 
 

O números de 
bolsas ainda não 

atende as 
demandas do 

Programa de Pós-
graduação 

O programa 
possui 4 bolsas de 
Monitoria de Pós-
Graduação para o 
Mestrado e 4 para 

o Doutorado 

 

Práticas de 
integração da 

- Orientar 
estudantes da 

Aulas práticas 
vinculadas as 

- Falta de rotina 
de reuniões 

- O CEFID possui 
36 bolsas de 
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graduação e pós-
graduação 

graduação para 
utilizarem em seus 
estudos periódicos 

nacionais e 
internacionais com 
boa classificação no 

Qualis da CAPES. 

disciplinas, as 
quais estimulam o 
envolvimento dos 

discentes de 
graduação com os 

laboratórios e 
alunos de pós-

graduação   

periódicas com os 
bolsistas de pós-

graduação. 

Iniciação cientifica 

Programas e/ou 
incentivo para a 

formação de 
pesquisadores e 
de profissionais 

para o magistério 
superior 

-Formar  
pesquisadores e de 
profissionais para o 
magistério superior  

 
RESOLUÇÃO N° 

276/2006 – 
CONSUNI 

Dispõe sobre o 
afastamento de 
Professor para 

freqüentar Curso ou 
Programa de Pós-
Graduação “stricto 

sensu”. 

- Conclusão do 
curso de mestrado 
e qualificação de 

teses de  
doutorado. 

 

- Carência de 
vinculação ao 

Programa de Pós-
graduação dos 
docentes que 

obtiveram o titulo 
de Doutor através 
dos programas de 

capacitação 
institucional.  

- Incentivo a 
realização de 

estágios de Pós 
Doutorado 

 

Número de cursos 
de pós-graduação 
lato sensu e stricto 

sensu em 
andamento 

Aprovação e 
implantação do 
Mestrado em 
Fisioterapia 

Lato Sensu- não foi 
desenvolvido. 

 
No stricto sensu o 
centro possui dois 
programas de Pós-
graduação, um em 
andamento, e um 
aprovado que terá 
inicio no segundo 
semestre de 2011 

 - Os programas de 
Pós-graduação 

abrangem os dois 
cursos existentes 

no CEFID, o de 
Educação Física e 

Fisioterapia.   

 

Relevância e 
pertinência social 

dos cursos 
oferecidos em 
termos locais, 

regionais e 
nacionais 

- Formar 
profissionais 

qualificados que 
atuarão como 

docente 
pesquisadores em 

diferentes 
instituições e 

entidades. 
 

- Produzir 
conhecimento 

inovadores que tem 
impacto social 

importantes ao nível 
local, regional e 

nacional. 
 

- Prestar 
consultorias  
revistas para 
melhorar a 

qualidade do 
conhecimento 

divulgado na área; 

- Formação de 
profissionais 

qualificados para o 
mercado de 

trabalho; 
 

- A maioria dos 
professores é 

vinculado a mais 
de uma revista, 

seja dando 
consultoria ou 

participando do 
corpo editorial das 
mesmas. Algumas 

das revistas são 
internacionais. 

 
- Teve a 

participação de 
alguns professores 
do programa em 

bancas de 
concurso em 

outras instituições 

-Divulgar a 
inserção social do 

PPG 

- Os alunos 
egressos do 

Programa de Pós-
graduação em 

Ciências do 
Movimento 

Humano tem 
atuado como 
docentes de 

instituições de 
nível superior, 
atuando como 

pesquisadores em 
grupos de 
pesquisa 

espalhados pelo 
Brasil. 
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 nacionais. 
 

- O Programa de 
Pós-graduação em 

Ciências do 
Movimento 

Humano  forma 
em torno de 31 

mestres por ano. 

Intercâmbios e 
parcerias 

institucionais 
voltadas aos 

cursos de pós-
graduação 

- Identificar os 
processos de 
cooperação 
nacionais e 

internacionais “não 
formalizados” 

existentes entre o 
CEFID e outros 

centros da UDESC e 
outras IES, 

formalizando-os. 

- O PPGCMH 
mantém vários 
intercâmbios 
acadêmicos e 

científicos com 
instituições 
nacionais e 

internacionais. 
 

- Parceria em 
pesquisas com as 

seguintes 
instituições no 
país: UFRGS, 

UFAM, USJT, UEM, 
UFSM, UNESP Rio 

Claro, PUC/RS, 
UNISC e no 

exterior com 
Indiana University 
(EUA), Texas A&M 

(EUA), Instituto 
Politécnico Viana 

do Castelo 
(Portugal), 

Faculdade de 
Motricidade 
Humana da 

Universidade 
Técnica de Lisboa 

(Portugal); 
 

- Convênio Rede 
CENESP, com 19 

universidades 
públicas 

brasileiras. 
 

- Todos os 
professores 

participam de 
bancas 

examinadoras do 
Programa e alguns 
de bancas de teses 

de doutorado e 
dissertações de 

mestrado em 
outras instituições, 

nacionais e 

- Orientação aos 
pesquisadores 

quanto a 
convênios 

internacionais. 
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internacionais. 

Conceitos obtidos 
na avaliação da 

CAPES 

– Participar das 
reuniões de 

avaliação da PG da 
CAPES, da área 21 e 

dos Fóruns das 
áreas de EF e 
Fisioterapia. 

 
- Supervisionar os 
docentes quanto a 

prestação de 
informações 
atualizadas, 

Currículo Lattes, 
preenchimento do 

DATACAPES ou 
aquelas de interesse 

do PPG. 

 - Atualização e 
preenchimento 
do DATACAPES. 

 
-Falta de servidor 
para suporte no 
preenchimento 

DATACAPES 

 Disponibilização 
de servidor para 

suporte no 
preenchimento 

DATACAPES 

 

Mecanismos de 
avaliação do 

ensino 

Com a criação do 
doutorado e em 

2010 do novo 
mestrado em 
Fisioterapia, 
processos de 

revisão, 
planejamento e 

aperfeiçoamento 
dos currículos e 
regimentos foi  

planejado. 
 

- Avaliar 
anualmente o 

ensino dos docentes 
dos PPG do CEFID, 

seguindo 
rigorosamente as 

recomendações da  
UDESC. 

 
- Avaliar 

anualmente a 
produção científica 
dos docentes dos 

PPG do CEFID, 
seguindo 

rigorosamente os 
critérios da CAPES 

para a área 21, 
objetivando a 
obtenção do 

conceito 5 (CINCO); 
 

- Realizar avaliação 
interna anual (a 

partir dos critérios 
estabelecidos pelos 
órgãos competentes 

- Com a criação do 
doutorado e em 

2010 do novo 
mestrado em 
Fisioterapia, 
processos de 

revisão, 
planejamento e 

aperfeiçoamento 
dos currículos e 
regimentos foi  

realizado. 
 

- reuniões do 
colegiado de PG, 
da comissão de 
PPG do CEFID 

avaliando e 
analisando a 
qualidade – 

quantidade do 
ensino de PG 

 
- Implantação do 

sistema de 
controle 

acadêmico da PG. 

- Os mecanismos 
de avaliação 

ainda não estão 
bem definidos; 

 
- Maior 

envolvimento de 
docentes e 

discentes no 
processo de 

aperfeiçoamento 
da avaliação na 

PPG 

- Com a criação 
dos cursos e a 

experiência 
adquirida, esta 
DPPG entende 

que há 
efetivamente o 

melhor potencial 
possível de 

melhoria dos 
conceitos dos 

Cursos de PG do 
CEFID. 
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CAPES). 

 
 
 

Mecanismos de 
revisão curricular 

dos cursos e 
programas 

- Avaliar 
anualmente 

curriculo dos cursos 
e programas do 

CEFID, seguindo as 
recomendações da 
CAPES para a área 

21. 
- Realizar avaliação 

interna anual (a 
partir dos critérios 

estabelecidos pelos 
colegiado da pós-

graduação e órgãos 
competentes da 

UDESC. 
 

- Com a criação do 
doutorado e em 

2010 do novo 
mestrado em 
Fisioterapia, 
processos de 

revisão, 
planejamento e 

aperfeiçoamento 
dos currículos e 
regimentos foi  

planejado. 

-Reestruração e 
atualização das 

ementas das 
disciplinas e da 

bibliografia. 
 

- Com a criação do 
doutorado e em 

2010 do novo 
mestrado em 
Fisioterapia, 
processos de 

revisão, 
planejamento e 

aperfeiçoamento 
dos currículos e 
regimentos foi  

realizado 

- Maior 
envolvimento de 

docentes e 
discentes no 
processo de 

aperfeiçoamento 
dos currículos e 

programas. 

- Com a criação 
dos cursos e a 

experiência 
adquirida, esta 
DPPG entende 

que há 
efetivamente o 

melhor potencial 
possível de 

melhoria dos 
conceitos dos 

Cursos de PG do 
CEFID. 

 

Indicadores de 
atuação 

profissional dos 
alunos egressos da 

pós-graduação 

- Promover 
estratégias de 
contato com os 
egressos (e-mail, 
site, telefone, busca 
sistemática, 
atualização lattes). 
- Criar sistema anual 
de 
acompanhamento 
para o contato e 
atualização dos 
registros dos 
egressos, bem como 
conscientizá-los da 
importância desta 
ação. 

- No PPGCMH 
observa-se que a 

maioria dos 
egressos do 

mestrado, no 
período de 2007 a 
2009, atua como 

docentes em 
diferentes 

universidades 
públicas e 
privadas; 

 
- Alguns egressos 

que eram 
professores de 
Educação Física 

atuaram em 
escolas públicas e 

privadas; 
 

- Os egressos do 
PPGCMH 

participam de 
grupos de 

pesquisas fora da 

- Contato e 
informações dos 

egressos do 
PPGCMH. 

- melhorar cada 
vez mais o 

contato, controle 
de informações e 

os impactos de 
nossos egressos 

na sociedade. 

 



 

 
29 

UDESC. 
 

Vários egressos continuam 
mantendo vínculo aos 

grupos de pesquisas do 
programa, coordenados 

pelos seus ex-orientandos 
e participando da 

produção científica destes. 
Os egressos do 

programa 
desenvolvem 

atividades 
relacionadas à 

pesquisa em suas 
instituições. 

 
- Há relatório 

extenso a 
disposição, 
advindo da 

coordenação do 
PPGCMH 
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FIGURA 5 – Evolução do número de matrículas na Pós-Graduação do CEFID entre 2008 a 
2010 

 
 
2.3. Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 

 De maneira resumida, verifica-se que: 

• O CEFID propicia transferência de conhecimentos para a comunidade presente 

em seu entorno, uma vez que a instituição desenvolve atividades científicas, 

técnicas e sociais que contribuem parcialmente para o desenvolvimento local.  
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• Os alunos exercem os mais diversos papeis sociais, assim o conhecimento 

agregado, tanto na área profissional como na área de formação geral, modifica 

a sua atuação na comunidade.  

• A relação com setores público e produtivo ainda é incipiente. Há necessidade 

de ampliar parcerias para otimizar e expandir os serviços e atividades que 

visem a integração com a sociedade 

• O Trote integrado é uma boa ação para integração dos discentes, bem como 

mostra e incentiva para RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Impacto social das 
ações universitárias 

para o 
desenvolvimento 
local, regional e 

nacional 

Maior penetração na 
comunidade local, 
por meio de novos 

convênios e 
parcerias, 

permitindo que a 
ação de extensão 

colabore no 
desenvolvimento das 

comunidades 
carentes de 
Florianópolis 

Desenvolvimento 
de ações de 
extensão tais 

como: Pré e Pós: 
Projeto de 
Assistência 

Fisioterapêutica 
para Pacientes de 
Grandes Cirurgias 

e Familiares; 
Atenção 

Fisioterápica 
Voltada para a 

Integralidade dos 
Usuários do SUS; 

Grupos 
Temáticos – 

Atendimento 
Psicológico em 

Grupos; 
stimulação 
Precoce em 

Crianças de Alto 
Risco Social; 

Dança de Salão 
na Reabilitação 
Cardiopulmonar 

e Metabólica; 
Informática para 
Terceira Idade; 

Divulgação 
tímida das 

ações sociais nas 
comunidades 

externa e 
acadêmica 

 
Penetração 

ainda 
insuficiente na 

comunidade 
local. 

Existência de 
programas e 
projetos de 

extensão para o 
desenvolvimento 

social da 
comunidade 
(FIGURA 6) 
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entre outras. 

Relações 
estabelecidas com 

os setores público e 
produtivo, com o 

mercado de 
trabalho e com 

instituições sociais, 
culturais e 
educativas 

Ampliar parcerias 
para otimizar e 

expandir os serviços 
e atividades do 

CEFID 

Não foi possível 
concluir esta 

ação 

A relação com os 
setores público e 
produtivo ainda 

é incipiente.  
 

Dificuldades 
burocrática s no 

âmbito da 
UDESC para 

construir esta 
relação 

  

Políticas de acesso 
à universidade – 
ações afirmativas 

 

Edital de 
Transferência 

externa ofertado 
semestralmente 

 
Oferta de ações de 

extensão, sob a 
forma de curso, 

tratamento, 
treinamento, 

diversão, entre 
outros, para a 
comunidade 

No ano de 2010 
foram ofertadas 

76 ações de 
extensão, 

envolvendo 
crianças, jovens, 
adultos e idosos 

Limitação de 
espaço físico 

para a 
implantação e 

desenvolvimento 
de maior 

número de 
ações de 
extensão 

Oferta de cursos 
para o 

atendimento às 
necessidades 

da comunidade 
local 

 

Políticas de 
permanência na 

universidade 
 

A implantação de 
bolsas de extensão 

para os diversos 
programas e 

projetos de extensão 

O pagamento de 
bolsas de 

extensão vem 
sendo mantido 

no CEFID. Para o 
ano de 2011 

foram obtidas 42 
bolsas de 20 

horas. 

A limitação do 
espaço físico 

limita a 
permanência na 
instituição, uma 
vez que alunos 
não envolvidos 
em atividades e 
extensão não 
possuem local 
adequado para 
sua estada no 

CEFID. 

  

Ações sociais 
direcionadas ao 
corpo docente, 

discente e pessoal 
técnico – 

universitário, 
inclusive aos 

portadores de 
necessidades 

especiais 
 

Oferta de ações de 
extensão (academia; 

dança; 
hidroginástica, entre 

outras) para o 
atendimento às 

necessidades dos 
docentes, discentes 

e técnico-
universitário 

 
Trote Integrado, 

gerando interação 
dos discentes com a 

comunidade. 

Todas as ações 
de extensão 

foram ofertadas 
e utilizadas pela 
comunidade do 

CEFID. 
 

O trote integrado 
é realizado 

semestralmente 

   

Ações sociais 
direcionadas à 

inclusão social e 
assistência a 

setores ou grupos 
sociais menos 

Ampliar o 
atendimento aos 

grupos menos 
favorecidos, 

facilitando o ingresso  
de pessoas carentes 

 Espaço limitado 
e insuficiente 

para o 
desenvolvimento 

de todas as 
atividades 
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favorecidos da comunidade em 
geral 

Atividades 
universitárias de 
integração com a 

sociedade 
(educação, saúde, 

lazer, cultura, 
planejamento 

urbano, 
desenvolvimento 

social, meio 
ambiente, 

desenvolvimento 
econômico, entre 

outros) 

Ampliar parcerias 
para otimizar e 

expandir os serviços 
e atividades que 

visem a integração 
com a sociedade 

 Inexistência de 
ações 

institucionais 
formais para a 
preservação do 
meio ambiente 
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FIGURA 6 – Número de ações de extensão no período de 2008 a 2010 
 
 
2.4. Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

 De forma sintética pode-se perceber que: 

• A comunicação com a sociedade está deficitária, limitando-se a notícias divulgadas na 

página do CEFID ou da UDESC ; 

• Clipping digital; 

• Pouca exploração da Rádio UDESC 100,1 FM; 

• Comunicação interna bem encaminhada, especialmente com o corpo discente – 

produção de Manual pela Dir. Ensino; 
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• Efetivação de técnico-administrativo jornalista tende a melhorar as estratégias de 

comunicação do CEFID; 

• Documentos legais não estão no site do CEFID (PPI- PDI – PPC); 

• Divulgação insuficiente  à comunidade dos projetos e ações da extensão e pesquisa 

• Buscar ainda mais a participação sistemática da comunidade nas atividades 

desenvolvidas no CEFID, embora o Centro seja a unidade com maior número de ações 

de extensão de toda a UDESC; 

• AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO para que maior interação com a comunidade posso 

ocorrer. 

DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação 

interna e externa 

Regularidade na 
circulação de 

boletim de 
informação do CEFID 

e distribuição mais 
abrangente. 

Reuniões 
semanais entre 

as direções 
 

Manual 
elaborado pela 

Direção de 
Ensino para: 

 -docentes com 
informações 

sobre 
documentação e 

legislações 
-Monitoria 

-ENADE 
- Matrículas 

 
Técnico 

responsável pelo 
setor de 

comunicação 

Inexistência de 
um setor de 

Marketing no 
CEFID 

Nomeação de 
técnico 

administrativo 
com cargo de 

jornalista 

 

Qualidade da 
comunicação 

interna e externa: 
meios e canais 

 comunicação 
Via internet, 

rádio, jornal e TV 
 

Falta de um 
controle central 

para a 
comunicação 

interna e externa. 

Disponibilidade de 
telefone fixo e 

celular, e de bons 
programas de 
informática. 

Atualização mais 
ágil e rápida da 
“homepage” do 

CEFID 

 

Recursos humanos, 
materiais e 

financeiros para a 
comunicação 

interna e externa. 

     

Imagem pública da Buscar participação Ação atendida, Pouca divulgação Utilização dos  
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Instituição 
 

sistemática  da 
sociedade nos 

eventos realizados 
pela universidade 

por meio do 
preenchimento 

das vagas 
disponíveis nas 

diversas ações de 
extensão do 

CEFID 

das ações de 
extensão  para o 
público externo. 

veículos de 
comunicação local 

e regional na 
divulgação  das 

ações de extensão 
do CEFID 

Documentos Legais 
e/ou Normas 
Regimentais 

Reguladoras e forma 
de divulgação aos 

professores, técnicos 
universitários, alunos 

e a comunidade 
externa 

Inserção de 
documentos 
institucionais 

relevante no s ite do 
CEFID 

Manual 
elaborado pela 

Direção de 
Ensino para: 

 -docentes com 
informações 

sobre 
documentação e 

legislações 
-Monitoria 

-ENADE 
- Matrículas  

Indisponibilidade  
no s it e  do CEFID 
de documentos, 
como, Estatuto, 
Regimento, PDI, 

Projetos 
Pedagógicos dos 

Cursos. 

Atualização 
frequente e 

sistemática das 
informações 

disponibilizadas 
no site com 
relação aos 

serviços e aos 
recursos 

disponíveis 

 

2.5. Dimensão 5 – Política de Pessoal 
 

 Em relação a política de pessoal verificou-se que: 

• Existe plano de qualificação aprovado na instituição 

• Insatisfação com o salário, que está defasado 

• Encontro para comemorar datas festivas 

• Encontro para participação em atividades esportivas 

• Efetivação de técnico-administrativo jornalista tende a melhorar as estratégias de 

comunicação do CEFID 

• AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO para que o pessoal possa ter melhores condições de 

trabalho. 

• Não existe um instrumento claro para avaliação do corpo docente  

 

DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 
INDICADORES AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES 

CONCLUÍDAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Política de planos 
de cargos e salários 

  Salário está 
defasado. 

  

Programas de 
qualificação do 

corpo docente e 
técnico 

universitário 

Aprovação do plano 
de qualificação do 
corpo docente e 

técnico 
administrativo 

Todos os pedidos 
de capacitação 

foram atendidos 

Falta de 
técnicos e 

professores em 
algumas áreas 

(FIGURA 7) 

Flexibilidade do 
programa de 
qualificação 

 

Envolvimento do 
corpo técnico 

Lançamento de 
edital permitindo 

Política de 
incentivo do 

Pouco interesse 
na coordenação 

Ampliação na 
oferta de ações de 

 



 

 
35 

universitário em 
pesquisa e extensão 

 

tanto professores 
como técnicos-
administrativos 

coordenarem ações 
de extensão 

Centro 
 

Editais 

por parte de 
técnicos-

administrativos 

extensão 

Clima de relações 
interpessoais 

 

Encontros entre a 
comunidade e por 

setor para 
comemorar datas 

festivas 

Encontros 
trimestrais, entre 

docentes e 
discentes para 

comemoração de 
aniversários do 

CEFID 
 

Encontros para 
competições 

esportivas entre 
técnicos e 
docentes 

 
Comemorações 
entre os setores 
de aniversários 

 

 Existe um clima 
institucional de 

respeito entre os 
componentes dos 
vários setores do 

CEFID 

 

Estratégias de 
incentivo 

profissional 
 

Plano de Capacitação 
Docente para 
qualificação 

 
Oferta de Cursos as 

Técnicos 
 

Oferta de 
capacitação para 

técnicos 
 

Todos os pedidos 
de capacitação  
Docente foram 

atendidos  
 
 

Alguns pedidos 
de capacitação 

dos técnicos não 
foram atendidas 
pelo alto custo 

do investimento 
ou por estar 

fora da área de 
atuação  

O CEFID criou uma 
comissão para 
elaboração de 

uma política para 
incentivo 

profissional e os 
trabalhos 

encontram-se na 
fase final  

 

Mecanismos para 
verificar a 
satisfação 

profissional 

  Não foi 
proposto 
nenhum 

mecanismo 

  

Índice de 
qualificação 

docente 
 

A UDESC tem uma 
política de incentivo 

a capacitação e 
qualificação docente 

 
- resolução que 

ampara o docente e 
permite o 

afastamento para 
capacitação 

 
- editais auxiliam os 

docentes a 
participação de 

eventos 

Dos 23 
professores 
efetivos do 
Depto de 

Fisioterapia, 11 
possuem 

doutorado, 4 
estão em 

doutoramento, 6 
são mestres e 2 

especialistas 

 Programa de 
capacitação da 

UDESC é eficiente, 
permitindo que 

seu corpo docente 
tenha condições 

plenas para a 
realização de 

estudos ao nível 
de Doutorado e 

Mestrado. 

 

Índice de titulação 
do corpo técnico 

universitário 

     

Índice da relação 
entre número de 

estudantes e 

O curso de 
Fisioterapia tem 

cerca de 230 

  A relação entre 
número de 

professores e 
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recursos humanos 
(docente e técnico 

universitário) 
 

acadêmicos, corpo 
docente com 37 

professores efetivos 
e 12 professores 
colaboradores 

alunos permite 
uma relação de 

ensino-
aprendizagem 

próxima do ideal. 
Índice da relação 
entre número de 

professores e 
técnicos 

universitários 

     

Desempenho do 
corpo docente 

 

A avaliação do corpo 
docente é realizado 

mediante 
questionário 
aplicado aos 

discentes, avaliação 
do coordenador e da 
Comissão de ensino 

do Centro 

Avaliação 
parcialmente 

realizada. 

Não existe um 
instrumento 

claro para 
avaliação do 

corpo docente 

Os professores do 
Departamento de 
Fisioterapia estão 

fortemente 
comprometidos 

com o curso; 
buscam a 

capacitação e 
qualificação com 
reflexos positivos 
evidenciados na 

formação do 
acadêmico 

 

Desempenho do 
corpo técnico 
universitário 

     

Dados e Indicadores 
relativos ao corpo 

docente 
 

- Ocupação docente 
com ações de 

ensino, extensão, 
pesquisa e 

administração 
- capacitação 

docente 

    

Dados e Indicadores 
relativos ao corpo 

técnico 
universitário 
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FIGURA 7 – Número de professores efetivos e substitutos por departamento do CEFID 
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2.6. Dimensão 6 – Oganização e Gestão Institucional 

 

 Em relação a organização e gestão do CEFID constatou-se que: 

 - Os órgãos responsáveis pela Administração do CEFID, de acordo com o disposto no 

Estatuto da UDESC, Art. 43º, são:  

a) Diretor Geral. 

b) Diretor de Administração 

c) Diretor de Ensino e Graduação 

d) Diretor de Extensão 

e) Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

- O porte da Instituição traz dificuldades quanto à gestão e comunicação entre os diversos 

atores da estrutura organizacional .  

- A competência e atribuições dos dirigentes estão bem definidas no Regimento e estatuto  

 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
INDICADORES AÇÕES 

PROGRAMADAS 
AÇÕES 

CONCLUÍDAS 
RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Plano Institucional e 
sua relação com o 

PDI e PPI 

   O plano 
institucional é 

coerente com o 
PDI e PPI 

 

Estrutura 
organizacional: 

funções e dinâmicas 

  O grande porte 
da Instituição 

traz 
dificuldades 

quanto à 
gestão e 

comunicação 
entre os 

diversos atores 
da estrutura 

organizacional 

A estrutura 
organizacional é 
coerente aquela 

proposta no 
Regimento e 

demais 
documentos e 
regulamentos 

 

Competências e 
atribuições dos 

Dirigentes 
Institucionais 

   A competência e 
atribuições dos 
dirigentes estão 

bem definidas no 
Regimento e 

estatuto 

 

Composição e 
atribuição dos 

  A estrutura 
atual dos 

A estrutura, 
funcionamento e 
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órgãos colegiados órgãos não é 
funcional. 

 
 

atribuições dos 
órgãos colegiados 

estão bem 
definidas no 
Regimento e 

estatuto 
 

O Regimento 
também 

estabelece 
critérios claros de 

representação 
discente e docente 

definindo meios 
para  a ativa 

participação dos 
diversos 

segmentos da 
comunidade nos 

processos 
decisórios. 

Desempenho do 
grupo gestor 

  Centralização 
de orçamento 
e decisões na 

Reitoria, 
prejudicando a 

autonomia e 
andamento de 
ações no CEFID 

O desempenho do 
grupo gestor do 
CEFID é muito 

satisfatório 

 

Metodologias e 
estratégias de 

Gestão 

     

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

regimentais 
reguladoras 

     

 

2.7. Dimensão 7 – Infra-Estrutura Física 
 

 Considerando a infra-estrutura física do CEFID percebe-se que: 

• A estrutura do CEFID está muito pequena para a demanda que existe em termos de 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração; 

• Inexistência de áreas coletivas com equipamentos e mobiliário adequado a 

comunidade acadêmica; 

•  Estacionamento para professores e técnicos-administrativos insuficiente; 
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• Houve reforma dos espaços físicos do CEFID, tais como clínica de Fisioterapia, ginásios 

e piscina; 

• A biblioteca está adequando o acervo de acordo com as normas/exigências do 

MEC/INEP. 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Adequação da 
infraestrutura em 

relação às 
atividades de 

ensino, pesquisa, 
extensão e 

administração 
 

Estudo sobre a 
ampliação do CEFID 

 
Equipar área coletiva 

com mobiliário 
adequado. 

 
Criação de 

estacionamento 
gratuito, com vagas 

suficientes para 
alunos 

 
Construção de área 

de convivência 

Não concluída A estrutura do 
CEFID está 

muito pequena 
para a 

demanda que 
existe em 
termos de 

atividades de 
ensino, 

pesquisa, 
extensão e 

administração 
 

Carência de 
espaço físico 

para as 
demandas da 

extensão 
 

Inexistência de 
áreas coletivas 

com 
equipamentos 

e mobiliário 
adequado a 
comunidade 
acadêmica 

 
Inexistência de 

estacionamento 
gratuito com 

vagas 
suficientes para 

alunos. 
 

Estacionamento 
para 

professores e 
técnicos-

administrativos 
insuficiente 

Com amplicação 
do CEFID maior 

número de ações 
de extensão 

poderão ocorrer. 
 

Informatização das 
atividades de 

Registro 
Acadêmico 

 

Condições 
infraestruturais em 
atuação, estado de 

Reforma dos espaços 
físicos do CEFID, tais 

como clínica de 

Concluídas A estrutura 
atual do CEFID 

não permite 

Melhor 
atendimento a 
comunidade. 
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conservação e 
segurança para a 

realização das 
atividades-fim da 

instituição 
 

Fisioterapia, ginásios 
e piscina 

nenhuma ação 
inovadora pois 
mal consegue 
contemplar as 

já previstas 
 

Dificuldade na 
conservação e 
manutenção 

das estruturas 
devido a 

burocracia 
inerente do 

órgão público. 

 
Melhores 

condições de 
trabalhos aos 

docentes e 
técnicos-

admiistrativos 

Utilização da 
infraestrutura no 
desenvolvimento 

de práticas 
pedagógicas 
inovadoras 

 

Apoio a ações de 
extensão tais como 
cursos e eventos. 

Apoio concedido, 
tendo ocorrido 

mais 30 atividades 
entre cursos e 
eventos que 
permitiram o 

desenvolvimento 
de práticas 

pedagógicas 
inovadoras 

A falta de 
espaço no 

CEFID tornou-se 
um problema 

que está 
afetando o 

andamento de 
qualquer 

atividade do 
centro. Esta 

situação gera 
uma 

insatisfação por 
parte de toda a 

comunidad 

  

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 

 

  Espaço 
insuficiente, 

pouca 
satisfação. 

 
A biblioteca 

está 
comprometida 

pela falta de 
espaço para 
efetuar as 

ações 
planejadas 

  

Formas de 
atualização e 
expansão da 

Biblioteca 
 

Lançamento de 
edital para a 

aquisição de novas 
obras para a 

biblioteca 

Novas obras 
adquiridas 

 
A biblioteca está 

adequando o 
acervo de acordo 

com as 
normas/exigências 

do MEC/INEP 

Não é possível 
expansão da 

biblioteca por 
falta de espaço 

físico. 

Atualização 
constante, tanto 
em livros como 

periódicos 
científicos. 

 

Adequação do 
acervo da Biblioteca 

com os cursos e 
programas 
previstos 

   O acervo está 
atualizado e 
adequado as 

necessidades dos 
cursos e 

programas 

 

Dados e indicadores 
da infraestrutura 
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2.8. Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação (Autoavaliação) 
 

 De maneira resumida, em relação ao planejamento e avaliação, verificou-se que: 

- Os currículos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia foram concluídos; 

- O espaço físico limitado é fator de impedimento de implantação efetiva de um projeto 

pedagógico de qualidade;  

- Dificuldade em sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre a            

importância do processo de autoavaliação; 

- Descompasso entre os processos de planejamento e avaliação institucional; 

- Sinais de crescimento da cultura do planejamento e do compromisso com sua execução.  

DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

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 

Fortalecer a 
articulação entre os 

processos de 
planejamento e 

avaliação 
institucionais 

Atendida 
parcialmente 

 
Os currículos dos 

cursos de 
Educação Física e 
Fisioterapia foram 

concluidos 

O espaço físico 
limitado é fator 

de 
impedimento 

de implantação 
efetiva de um 

projeto 
pedagógico de 

qualidade 

 Não se tem clareza 
desta adquação 

Mecanismos de 
avaliação e 

acompanhamento 
do Plano de gestão 

e/ou Plano 
estratégico, PDI PPI 

e PPC 

- Avaliações 
sistemáticas do PPC 

pelo Núcleo 
Docente 

Estruturante 
 

Utilizar os 
resultados, da auto-

avaliação para 
subsidiar a definição 

das políticas 
institucionais; as 

decisões de 
planejamento 
institucional 

Avaliações do PPC  
foram efetuadas 

sistematicamente 
pelo Núcleo 

Docente 
Estruturante 

 
Comissão 

permanente do 
CEFID para avaliar 
e acompanhar o 
Plano de gestão 

e/ou Plano 
estratégico, PDI 

PPI e PPC 
 

Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
 

Dificuldade em 
sensibilizar e 

conscientizar a 
comunidade 
acadêmica 

sobre a            
importância do 

processo de 
autoavaliação; 

 
Dificuldade de 
mobilização e 
envolvimento 

de parte da 
comunidade 

acadêmica para 
a realização  do 

Alterações 
curriculares 
mediante 

necessidade 
apontada pelo 

NDE 
 

O processo de 
auto-avaliação 

caracteriza-se pela 
ciclicidade e pelo 
aperfeiçoamento 
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processo de 
autoavaliação; 

 
Dificuldade de 

retorno de 
parte das 

informações 
solicitadas às 
coordenações 
de curso e aos 

setores 
administrativos 

necessárias a 
execução da 

avaliação 
 

Descompasso 
entre os 

processos de 
planejamento e 

avaliação 
institucional. 

Procedimentos de 
avaliação e 

acompanhamento 
do planejamento 
institucional e das 

atividades de 
ensino, pesquisa e 

extensão 

Formação de 
comissões de 

Ensino, Pesquisa e 
Extensão para 

avaliação destas 
atividades 

Realização 
sistemática de 
reuniões para 
avaliação das 
atividades e 
análise de 

propostas para 
incrementá-las 

 
Comissões de 

ensino, de 
pesquisa e de 

extensão 
(membros 

indicados por 
Departamento) 

Falta de 
funcionários e 
docentes em 

algumas áreas 
acarreta uma 
sobrecarga de 

trabalho 

O crescimento da 
cultura do 

planejamento e do 
compromisso com 

sua execução 

 

 

2.9. Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Alunos Egressos 
 

 Os achados da autoavaliação mostraram que na política de atendimento ao estudante 

e egresso o CEFID; 

• Faz reuniões freqüentes com os representantes discentes, chefes de departamento, 

diretório e direção de ensino; 

• Propicia acesso à internet facilitado aos alunos;  
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• Incentiva aos alunos e docentes para a prática de iniciação científica e atividades de 

extensão por meio de auxilio financeiro através de bolsa de pesquisa, de extensão e 

de apoio discente; 

• Os acadêmicos são avaliados e acompanhados pelo site do CEFID, onde se pode ter 

controle da presença e nota; 

• Existe insuficiência de programas voltados para acompanhamento psicopedagógico, 

nivelamento, orientação e encaminhamento profissional dos alunos; 

• A infra-estrutura impede uma permanência maior do acadêmico no Centro  

 

DIMENSÃO IX – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas de acesso e 
permanência dos 

estudantes da 
UDESC 

 

-Receber o 
acadêmico 

 
-Auxiliar o 

acadêmico a 
compreender a 

estrutura da 
Universidade 

 
- Atendimento 

direto do Chefe de 
Departamento aos 

acadêmicos 
 

- Reuniões 
freqüentes com os 

representantes 
discentes, chefes de 

departamento, 
diretório e direção 

de ensino 
 

Acesso à internet 
facilitado aos alunos 

 
Incentivo aos alunos 

e docentes para a 
prática de iniciação 

científica e 
atividades de 

extensão por meio 
de auxilio financeiro 
através de bolsa de 

pesquisa, de 
extensão e de apoio 

discente 

As políticas 
citadas estão 

todas 
implantadas e 
têm resultados 

satisfatórios 

Falta de 
estratégias 

institucionais para 
envolvimento de 

alunos, 
professores e 

funcionários na 
reflexão e análise 

dos resultados 
obtidos pelos 

cursos na 
avaliação do MEC 

 
Insuficiência de 

programas 
voltados para 

acompanhamento 
psicopedagógico, 

nivelamento, 
orientação e 

encaminhamento 
profissional dos 

alunos 
 

A infra-estrutura 
impede uma 
permanência 

maior do 
acadêmico no 

Centro 

Reforma da 
Clínica de 

Fisioterapia, 
ginásios 

esportivos, 
piscina, cantina, 

academia de 
musculação.s 
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Programas de 
participação dos 
estudantes nas 

atividades de ensino, 
iniciação científica, 
extensão, avaliação 

institucional, 
atividades de 
intercâmbio 
estudantil 

 

A participação dos 
acadêmicos nas 

atividades de 
ensino, iniciação 

científica, extensão, 
são incentivadas 

através de bolsas ou 
ainda do estímulo a 

participação 
voluntária. 

 
A participação dos 

acadêmicos na 
avaliação 

institucional tem 
sido realizada 

mediante, 
principalmente,  

reuniões freqüentes 
com a direção e 
chefe de depto. 

 
atividades de 
intercâmbio 

estudantil são 
implantadas através 

de parcerias com 
outras IES e com 

bolsas para a 
participação dos 

acadêmicos. 

As ações 
programadas 
foram todas 
implantadas 

 
Monitoria 
acadêmica 

 
Iniciação 
Científica 

 
Extensão 

 
Programa de  

Apoio discente 
PROME – 

participação 
intercâmbio 

 
Diretório 

Acadêmico 
 

Participação 
discente nos 

Colegiados de 
Graduação e Pós-
graduação e do 

CONCENTRO 
 

 Criação de 
intercâmbio 

internacional, por 
meio de bolsa e 

passagens aéreas 
aos acadêmicos 

 

Analises sobre os 
índices de matrícula, 

retenção, evasão, 
abandono, 

reingresso, retorno, 
transferência e 

conclusão de curso 
 

A análise é feita 
através da secretaria 

acadêmica, dados 
do ENADE e de 
levantamentos 
realizados pela 

UDESC 
 
 

Estudos do NDE 
apontam estratégias 
para divulgação do 
curso e, com isso, 
acredita-se que 

diminuirá a evasão; 
Estas ações ainda 
serão implantadas 

Atualmente o 
curso de 

Fisioterapia 
retém alto índice 
de evasão. Isso 
se deve ao fato 
da maior parte 
dos alunos que 

prestaram 
vestibular 

quererem, na 
verdade, outro 
curso e, caso 

aprovados em 
outra IES 

desistem da 
matrícula. 

 
Para ocupação 

das vagas 
ociosas, são 

realizadas provas 
semestralmente 

Vestibular da 
UDESC não ser na 

mesma data da 
Federal. 

 
Em 2011, de 30 

alunos chamados 
para a matrícula 
na primeira fase 

do curso, 12, 
apenas, a 

realizaram. 
 

Com relação as 
provas para 

transferência, de 
30 vagas, apenas 

2 acadêmicos 
foram aprovados. 

 
 

  

Mecanismos de 
acompanhamento 
do aluno egresso 

- acompanhamento 
dos formandos 

através de contato 

Não realizada 
devido a 

fragilidade no 

Sistema de 
contato para o 

acompanhamento 
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-entrevista com os 

egressos 

sistema de 
contato. 

pouco eficaz 

Dados e indicadores 
do corpo discente 

 

- rendimento 
acadêmico 

(assiduidade, 
pontualidade e 

notas) 
- participação das 
ações de ensino, 

pesquisa e extensão 
- participação em 

eventos 
- participação das 

atividades 
administrativas 

Os acadêmicos 
são avaliados e 
acompanhados 

pelo site do 
CEFID, onde se 

pode ter controle 
da presença e 

nota 
 

As demais 
atividades são 

analisadas 
através dos 

projetos 
aprovados no 
departamento 

   

Dados e indicadores 
do aluno egresso 

 

- aprovações em 
concursos, 

processos seletivos, 
mestrados e 
doutorados 
- Atuação 

profissional em 
consultórios, 

clínicas, hospitais 
(entre outros) 

- reconhecimento da 
atuação profissional, 

capacitação 

    

 

2.10. Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 
 

DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Política orçamentária 

- Implantar o 
planejamento 
orçamentário 

descentralizado; 
- Criar e divulgar o 
balanço social das 
ações do Centro; 

- Estabelecer 
percentuais de 

recursos suficientes 
para o 

desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e 

extensão; 

- Implantar centro 
de custo por Curso; 

O orçamento foi 
descentralizado a 

partir de 2008 
com resultados 
positivos para 

todos os Centros 
de Ensino da 

UDESC.; 
 

Descentralização 
do orçamento 
por curso ou 

departamento; 
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- Utilizar de forma 
eficiente os 

recursos do Centro 
em sintonia com o 

Planejamento 
estratégico do 
Centro e seus 

respectivos planos 
de ações anuais 

Política salarial      

Investimento em 
capacitação docentes 

e técnicos 
universitários 

- Estabelecer 
percentual de 
recursos para 

capacitação dos 
corpos docente e 

técnico-
administrativo; 

- 

 

Em 2006 foi 
criado o 

PRODIP(Programa 
de Apoio à 
Produção 

Intelectual do 
Corpo Docente. 

Criou-se a política 
de capacitação 

dos técnicos 
desde 2006, 

desde então não 
existia e ainda  

acontece  o 
PROJETAR(curso 

in company). 

Todos os 
pedidos para 
capacitação 

foram atendidos 
pela Direção e 
instâncias do 

Centro; 
 

  

Política de expansão e 
redimensionamento 

do espaço físico 

Promover as 
condições básicas 
necessárias para a 

expansão dos 
cursos de 

graduação, 
educação 

continuada, ensino 
a distância e dos 

programas de 
mestrado e 
doutorada 

Em 2010 foi 
adquirido um 

imóvel de 250 m² 
no valor de 

R$520.000,00 

A maior 
dificuldade para 
expansão está 
na política de 
negociação 

junto à Reitoria. 

  



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A realização da Auto-avaliação Institucional foi essencial para obter 

informações que permitem planejar e sistematizar ações conscientes e 

coletivas de consolidação e transformação do CEFID e da UDESC. 

 

Os indicadores levantados em cada uma das 10 dimensões sinalizam as 

forças e potencialidades do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte  para 

identificar os caminhos para as melhorias. 

 

Podemos inferir dos resultados obtidos, que um dos pontos altos da 

Instituição é a qualificação do seu corpo docente e técnico-administrativo. 

 

Foi possível identificar que existe a necessidade de uma maior 

conscientização de todos quanto ao uso de mecanismos que garantam a plena 

coerência entre a missão da UDESC, os PPC’s, a gestão estratégica e os 

colegiados. Neste sentido, ficaram claro uma fraca receptividade e colaboração 

das pessoas envolvidas diretamente no processo, como dirigentes, 

coordenadores de curso, professores, alunos e funcionários técnico-

administrativos 

 

Adicionalmente, fica clara a REAL NECESSIDADE DE AMPLICAÇÃO do 

CEFID, pois há carência de espaço físico tornou-se um problema que está 

afetando o andamento de qualquer atividade do centro. Esta situação gera 

uma insatisfação por parte de toda a comunidade. 
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Finalizando, percebe-se que o aprimoramento da gestão institucional 

assume um papel estratégico essencial à obtenção das metas previstas, 

passando a considerar a avaliação como instrumento de gestão 
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