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1. INTRODUÇÃO 
 

 

  

 O Centro de Educação Superior do Oeste – CEO, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC, é uma Instituição de Ensino Superior Pública que teve suas atividades 

iniciadas no ano de 2004, que está localizada nos municípios de Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho, 

sendo que o município de Chapecó é a sede administrativa. 

 O Centro é formado pelos seguintes cursos de Graduação: 

 Enfermagem (Palmitos); 

 Engenharia de Alimentos (Pinhalzinho) e  

 Zootecnia (Chapecó). 

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 CEO, 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: 

 

-  Constituição de uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA – com a finalidade de coordenar 

e articular todo o processo avaliativo. 
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- 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, sendo o desenvolvimento deste processo realizado através de reuniões das comissão. 

 

 1.2. 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) 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 

 

b) Planejamento Estratégico do Centro 

 O Planejamento Estratégico do Centro é um instrumento elaborado pelo próprio CEO e que 

foi elaborado a luz das dez dimensões do SINAES. 

 

c) Reunião de avaliação 

 Reunião com a comissão de avaliação com intuito de analisar cada indicador. 

 

1.3. 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.  
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Neste capítulo apresenta-se, no formato de quadros expositivos, atendendo o modelo 

elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Institucional - COAI, o resultado da autoavaliação 

institucional realizado no Centro de Educação Superior do Oeste.  

Este trabalho é resultado do acesso às informações elaboradas pelo Centro e reuniões com da 

Comissão Setorial de Avaliação. 
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DIMENSÃO I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Missão da 
UDESC 

Não houve     

Finalidade da 
UDESC 

a) Promover a 
elaboração e revisão 
permanente dos 
projetos pedagógicos 
dos cursos em 
sintonia com a 
identidade 
institucional do CEO, 
com o PPI e PDI da 
UDESC; 

; 

Foram adequados os 
PPC dos cursos de 
enfermagem, 
zootecnia e 
engenharia de 
alimentos. 

Não foi discutido o 
PPI do CEO 

PPC dos cursos 
atualizados e 
implantados 

 

Objetivos e 
metas 

institucionais 

a) Perseguir, 
sistematicamente, a 
excelência do CEO 
nas suas ações de 
ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração; 
b) Articular o 
planejamento 
estratégico do CEO 
com o Plano 20 da 
UDESC e com as 
políticas de 
desenvolvimento do 
Estado de Santa 
Catarina; 

   Projetos de pesquisa 
e extensão  
contemplados em 
editais;. 

 

Diretrizes a) Atualizar, Realizado reunião    
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DIMENSÃO I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Institucionais repensar, 
implementar, avaliar,  
monitorar e rever de 
forma permanente os 
Projetos Pedagógicos 
dos Cursos do CEO 
de acordo com as 
políticas 
estabelecidas pelo 
PDI, PPI e pela 
apropriação dos 
projetos pedagógicos 
dos cursos pela 
comunidade 
acadêmica; 
b) Articular o 
planejamento 
estratégico do CEO 
com o Plano 20 da 
UDESC e com as 
políticas de 
desenvolvimento do 
Estado de Santa 
Catarina; 

com representastes 
loco regionais sobre 
o papel do CEO e 
plano de expansão  

Falta de atualização 
do PPI do CEO. 

Áreas de 
atuação e 
inserção 
regional 

 Projetos de extensão 
loco regionais 

Projetos  isolados Receptividade da 
comunidade externa 
às ações de ensino, 
extensão e pesquisa 
do CEO 

 

Compromisso 
social 

 PPC da Enfermagem 
com ênfase em 

Consolidação da 
extensão universitária 

Enfoque dos cursos 
que respondem a 
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DIMENSÃO I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

enquanto 
instituição 
pública e 
gratuita 

saúde pública em 
consonância com a 
politica nacional de 
saúde do Ministério 
da Saúde. 
PPC da Zootecnia 
com ênfase em 
desenvolvimento 
sustentável 
PPC da Engenharia 
de Alimentos com 
enfoque na 
segurança alimentar 
e qualidade dos 
alimentos. 

necessidades 
regionais e nacionais. 

Mecanismos 
de divulgação 
do PDI, PPI e 

PPC na 
comunidade 
acadêmica. 

a) Promover a 
elaboração de 
modelo de 
organização 
(estrutura 
organizacional) com 
sistema de 
autoridade, 
atividades, 
responsabilidades e 
de comunicação; 

Não houve Insistência de técnico  
responsável   

Disponível na página 
da UDESC e do CEO 

 

Identificação 
do perfil do 

aluno 
ingressante na 

UDESC 

Aplicação de 
questionário a 
ingressantes 

Aplicação de 
questionário a 
ingressantes 

Não publicação dos 
questionários 
respondidos pelos 
calouros 
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DIMENSÃO I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Identificação do 
perfil do aluno 

egresso da 
UDESC  

Não houve Consulta a egressos 
esporádicas, 
identificando a 
aceitação dos cursos. 

Falta de 
acompanhamento 
formal dos egressos 
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2.2 Dimensão II – A Política para o Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 
 
 

DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 
 
 
 

Políticas 
institucionais para o 

ensino 
 

a) Manter estreita 
relação com a 
PROEN; 
b) Atualizar os 
Projetos Pedagógicos 
de Cursos segundo 
as novas diretrizes 
curriculares;  
c) Consolidar os 
novos Projetos 
Pedagógicos de 
Cursos;  
d) Promover cursos 
de capacitação para 
formação técnica e 
pedagógica;  
e) Estimular a 
capacitação dos 
servidores em 
centros de 
excelência;  
f) Utilizar os 
indicadores da 
avaliação dos 
docentes como 
ferramenta para 
melhoria do processo 
de ensino;  

a) Adequação dos 
PPCs dos cursos do 
CEO; 
b) Cursos de 
capacitação para 
docentes;  
c) Realização de 
Semana Acadêmica 
nos Cursos do CEO; 
d) Professores 
participaram  em 
eventos nacionais e 
internacionais com 
recursos da UDESC; 
e) Docentes em 
capacitação nível 
doutorado; 
f) aquisição 
permanente de 
materiais de 
laboratórios e acervo 
da biblioteca. 
 
 
g) Criação do PET na 
zootecnia 

a) Distância 
geográfica da reitoria 
e pró-reitorias 
b) Falta de 
instrumentos de 
avaliação de ensino; 
c) Rotatividade de 
Docentes; 
d) Falta de docentes 
efetivos doutores; 
e) Pouco apoio 
financeiro para a 
realização de eventos 
científicos dos 
cursos. 
f) Falta de espaço 
físico; 
g) Poucos técnicos 
administrativos; 
 
 
 
 
 
 
 

a) Atenção  da 
equipe da reitoria; 
b) Realização de 
Concursos para 
efetivação de 
docentes 
c) Envolvimento dos  
acadêmicos na 
organização dos 
eventos científicos 
d) Participação em 
grande número dos 
acadêmicos nos 
eventos; 
e) Disponibilização 
de recursos para 
participação discente 
em eventos e viagens 
de estudo; 
g) Programa ensino 
tutorial 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

g) Ampliar o quadro 
de docentes e de 
pessoal técnico 
especializado;  
h) Fortalecer a 
articulação da teoria 
com a prática, 
valorizando a 
pesquisa, a extensão, 
a realização de 
estágios e demais 
atividades 
complementares;  
i) Promover semanas 
acadêmicas, ciclo de 
palestras, mini-
cursos, colóquios e 
eventos similares;  
j) Estimular o 
desenvolvimento de 
projetos de ensino 
associados à 
pesquisa e extensão;  
k) Apoiar a 
participação de 
professores em 
eventos técnicos e 
científicos nacionais 
e internacionais;  
l) Estimular a 
elaboração de 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

material didático; 
m) Implementar um 
programa de 
investimento para 
adequação e 
ampliação de 
diferentes ambientes 
de ensino; 
n) Estimular a 
aquisição de 
equipamentos e 
softwares 
necessários para as 
atividades de ensino;  
o) Ampliar e manter 
atualizados os 
acervos 
bibliográficos; 

Políticas de 
ensino e sua 

articulação com 
o PDI 

 a) Criar comissões 
para elaboração de 
projetos de novos 
cursos, considerando 
as necessidades da 
sociedade da região; 
b) Acompanhar o 
processo de 
transformação dos 
cursos do CEO; 
c) Discutir e definir a 
vocação e a linha de 
atuação do CEO, 

a) Foi criada a 
comissão para  
prever política de 
novos cursos no CEO 
 
b) Discussão da 
transferência do 
curso de enfermagem 
de Palmitos para 
Chapecó 
 

Não foi estabelecido 
um cronograma de 
criação de novos 
Cursos de 
Graduação; 
 
 
Não foi discutido 
sobre  a pertinência 
da oferta de Cursos 
Seqüenciais, em 
caráter emergencial e 
temporário; 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

perante às 
necessidades e à 
realidade regional e 
estadual; 
d) Buscar parcerias 
com organismos 
nacionais e 
internacionais, 
públicos e privados, 
no sentido de 
viabilizar ou facilitar a 
implantação de novas 
opções de educação 
superior na Região; 
e) Estabelecer um 
cronograma de 
criação de novos 
Cursos de 
Graduação; 
f) Avaliar a 
pertinência da oferta 
de Cursos 
Seqüenciais, em 
caráter emergencial e 
temporário; 
g) Apoiar a oferta de 
Cursos Superiores na 
modalidade à 
distância. 

Avaliação das 
ações dos Cursos 

Não houve Disponibilizada on 
line  instrumento de 

Pouca aderência nas 
avaliações 

Programa on line   
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

– disciplinas (auto 
avaliação docente 

e discente) 

avaliação para os   
docentes e discentes  

Perfil do 
profissional a ser 

formado 

Não houve  Pouca discussão na  
comunidade 
acadêmica  sobre a 
missão de cada curso 

PPC atualizados com 
bases filosóficas  

 

Projeto 
Pedagógico para 
atendimento às 

diretrizes 
curriculares 
nacionais 

a) Atualizar os 
Projetos Pedagógicos 
de Cursos segundo 
as novas diretrizes 
curriculares;  
b) Consolidar os 
novos Projetos 
Pedagógicos de 
Cursos;  

a) os PPCs dos três 
cursos foram 
reformulados e 
implantados 
 

 Reconhecimento dos 
três cursos por cinco 
anos 

 

 

DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Políticas 
institucionais para a 

pesquisa 
 

a) Criar Grupos de 
Pesquisa de 
acordo com as 
linhas de 
pesquisa 
definidas pelo 
CEO; 

 
b) Discutir a 

pesquisa como 
elemento de 

a) Abertura de 
novos grupos de 
pesquisa com 
linhas de 
pesquisa 
definidas;  

 
b) Desenvolvimento 

de projetos de 
pesquisa 
juntamente com 

a) Somente pode 
abrir grupo de 
pesquisa o 
professor que 
possui 
doutorado; 

 
b) Baixo 

desenvolvimento 
de atividades 
que integre o 

a) Participação da 
comunidade 
acadêmica no 
desenvolvimento 
da pesquisa no 
CEO; 

 
b) Desenvolvimento 

de atividades 
que contribuam 
com o 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

integração do 
trinômio com o 
ensino e a 
extensão e como 
ferramenta de 
diagnóstico e 
descoberta de 
soluções para 
melhoria da 
qualidade de vida 
da população 
regional e 
estadual 

 
c) Estimular a 

participação de 
alunos como 
voluntários em 
projetos de 
pesquisa, 
valorizando tal 
participação 
como critério de 
seleção para 
bolsistas futuros 
ou como 
atividade 
acadêmica 
complementar; 

 
d) Vincular a 

pesquisa como 

ações de ensino 
e extensão; 

 
c) Incentivo a 

participação de 
acadêmicos em 
projetos de 
pesquisas; 

 
 
d) Inclusão dos 

acadêmicos 
interessados em 
participar dos 
projetos de 
pesquisa nos 
Grupos de 
Pesquisa do 
CEO;  

 

trinômio ensino / 
pesquisa / 
extensão; 

 
c) Ainda temos um 

baixo interesse 
destes 
acadêmicos em 
participar das 
atividades de 
pesquisa; 

 
d) Pouca procura 

dos acadêmicos; 
 
e) Alguns 

professores 
usam a 
pesquisa para 
completar sua 
carga horária na 
PTI; 

 
f) Falta de uma 

pessoa que 
gerencie tal 
tarefa; 

 
g) Falta de 

estrutura/espaço 
físico e de 
pessoal; 

crescimento de 
região oeste de 
SC; 

 
c) Fortalecimentos 

aos projetos de 
pesquisa;  

 
d) Aplicação e 

aumento do 
conhecimento 
obtido em sala 
de aula; 

 
e) Nossos 

acadêmicos 
estarão bem 
mais preparados 
para buscarem 
programas de 
Pós Graduação; 

 
 
f) Maior número de 

projetos a serem 
desenvolvidos 
dentro do CEO; 

 
g) Possibilidade de 

angariar mais 
recursos junto às 
agências de 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

objeto 
pedagógico 
dentro de 
disciplina(s) 
integrando-a no 
processo ensino-
aprendizagem, e 
não como 
atividade do 
Professor fora da 
sala de aula; 

 
e) Articular as linhas 

de pesquisa não 
só com o ensino 
de graduação e 
de pós-
graduação, mas 
também com as 
linhas de 
extensão; 

 
f) Discutir, junto à 

comunidade 
acadêmica do 
CEO, a 
pertinência da 
criação de 
institutos de 
pesquisa; 

 
g) Prover os meios 

 
 
h) Pouca 

divulgação das 
linhas de 
pesquisa dos 
departamentos. 

fomento; 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

necessários à 
criação dos 
institutos de 
pesquisa, 
respeitada a ação 
anterior; 

 
h) Promover cursos 

de capacitação 
específicos para 
a gestão da 
pesquisa; 

 
i) Promover a 

interdisciplinarida
de da pesquisa 
no CEO. 

Relevância e 
Pertinência quanto 

aos objetivos 
institucionais e 

quanto ao 
desenvolvimento 
local e regional 

 

a) Avaliar a 
relevância social 
dos projetos de 
pesquisa, 
valorizando mais 
seus efeitos 
junto à 
população local, 
regional e 
estadual, do que 
o nível de 
produção 
científica 
decorrente; 

 

 a) Falta de uma 
pessoa 
especifica para 
realizar tal 
função;  

 

a) Maior 
conhecimento 
por parte da 
sociedade local, 
regional e em 
âmbito estadual, 
do  potencial do 
CEO. 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Programas 
institucionais e 

governamentais de 
incentivo à pesquisa 
 

a) Incentivar e dar 
apoio a 
docentes para 
realizarem 
pesquisa com 
financiamento 
da universidade 

a) Criação do 
Fundo de Apoio 
Pesquisa do 
CEO com 
recursos 
definidos em 
reunião do 
Conselho de 
Centro 

a) Recurso só 
podem ser 
gastos através 
de processos de 
licitações 

a) Fortalecimentos 
aos projetos de 
pesquisa 

 

Projetos de pesquisa 
elaborados e em 
desenvolvimento 

 

- projetos de 
pesquisa em 

andamento: 15. 
 

-  bolsas em vigência: 
07 bolsas. 

 
- participantes 

voluntários 
atualmente é de 9. 

- projetos de pesquisa 
desde 2007/2 até 

2010/1: 30. 
 

- bolsas concedidas 
de 2007/2 a 2010/1:  

14. 
 

- participantes 
voluntários de 2007/2 

a 2010/1: 37. 

Ainda temos um 
baixo interesse 
destes acadêmicos 
em participar das 
atividades de 
pesquisa voluntária; 
Baixa quantidade de 
bolsas 

Fortalecimento da 
pesquisa no CEO; 

 

Articulação dos 
grupos de pesquisa 

 

a) Criar Grupos de 
Pesquisa de 

acordo com as 
linhas de 
pesquisa 

definidas pelo 
CEO 

b) Articular as 
linhas de 
pesquisa não só 
com o ensino de 
graduação e de 

a) Abertura de 
novos grupos de 
pesquisa;  

 

a) Somente pode 
abrir grupo de 
pesquisa o 
professor que 
possui 
doutorado; 

 

a) Fortalecimentos 
aos projetos de 
pesquisa;  
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

pós-graduação, 
mas também 
com as linhas de 
extensão; 

 

Número de 
publicações 

 

a) Valorizar a 
divulgação da 
pesquisa por 
meio de eventos 
e publicações de 
diversas 
naturezas; 

 

Diversas publicações 
em seminários, 
congressos e revistas 
da área. 

a) nenhuma a) Aumento da 
produção 
científica, com 
isso, conseguir 
aumentar o 
número de 
bolsas de IC e 
recursos 
externos 

 

Produções técnicas, 
artísticas, culturais e 

científicas e 
respectiva divulgação 

a) Incentivar e 
subsidiar a 
organização de 
eventos no 
Centro como: 
Palestras, 
Congressos, 
Work Sopping, 
Seminários e 
outros; 

Realização do I 
ANISUS; 
Participação do 
congresso de 
iniciação cientifica e 
pós-graduação 

a) nenhuma a) Maior visibilidade 
do CEO na 
organização de 
congresso e 
conhecimento a  
comunidade da 
Região 

 

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 
 

nenhuma b) nenhuma c) nemhuma  
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PESQUISA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Investimento 
institucional em 

pesquisa 

a) Aumentar a 
oferta de bolsas 
de iniciação 
científica; 

b) Incentivar e dar 
apoio a 
docentes para 
realizarem 
pesquisa com 
financiamento 
da universidade 
e permissão de 
alocação de 
carga horária; 

 

Criação do Fundo de 
Apoio Pesquisa do 
CEO com recursos 
definidos em reunião 
do Conselho de 
Centro; 
Participação em 
editais da UDESC  

a) Recurso só 
podem ser 
gastos através 
de processos de 
licitações;  

 

a) Fortalecimentos 
aos projetos de 
pesquisa; 

 

Mecanismos de 
avaliação das 
atividades 

de pesquisa 

a) Intensificar a 
participação de 
consultores 
externos no 
processo de 
avaliação dos 
projetos de 
pesquisa, desde 
sua proposição 
até a produção 
científica 
oriunda destes 

a) Realizado em 
parte, apenas 
encaminhos os 
projetos de 
pesquisa para 
que os mesmos 
sejam avaliados 
por consultores 
externos, 
conforme edital 
PIBIC. 

 

Como os avaliadores 
externos 
credenciados pelo 
CNPq pertencem a 
Instituições de outros 
Estados, muitos não 
aceitam realizar tal 
tarefa por estarem 
sobrecarregados de 
trabalho de suas 
pesquisas. 
 

a) Os projetos de 
pesquisa ficam 
com mais 
qualidade. 

 

 

Ocupação docente 
para as atividades de 
pesquisa 

Adotar a 
RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – 
CONSUNI 
 

Adoção da 
RESOLUÇÃO Nº 
029/2009 – 
CONSUNI 

Nenhuma b) Nenhuma  
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 
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Políticas 
institucionais de 
extensão e de 

intervenção social 
 

a) Manter e ampliar 
os convênios que 
visem incrementar as 
ações de extensão; 
b) Realizar fóruns de 
debates sobre as 
ações extensionistas; 
c) Estabelecer 
parcerias com 
entidades ou 
iniciativa privada 
visando a captação 
de recursos para o 
desenvolvimento da 
extensão; 
d) Divulgar a política 
nacional de extensão 
estimulando a criação 
de áreas, linhas e 
ações de extensão; 
e) Estimular e 
incentivar a criação 
de grupos de 
extensão em 
consonância com as 
linhas de extensão do 
CEO;  
f) Estabelecer 
critérios qualitativos e 
quantitativos para 
avaliação dos 
projetos e relatórios 
de extensão; 

a) Ampliação 
gradativa do número 
de ações de 
extensão; 
b) Ampliação de 
convênios; 
c) Realização de 
parcerias para a 
realização de ações; 
d) Entre 2008 e 2010 
foram realizados 8 
programas, com 
envolvimento de 46 
alunos; Foram 
realizados 18 
projetos, com 
participação de 57 
alunos e 37 
professores; 5 curso; 
e, 8 eventos de 
extensão. 

a) Por se tratar de um 
centro novo da 
UDESC, o CEO 
ainda apresenta 
algumas limitações 
de estrutura física e 
de pessoal, que 
acabam afetando o 
desenvolvimento 
adequado das ações 
de extensão. A 
exemplo disso, a falta 
de motoristas e de 
carros, que muitas 
vezes limitaram o 
deslocamento de 
professores e alunos 
para a realização das 
ações de extensão. 

a) Destaca-se como 
ponto positivo a 
vontade de trabalhar 
que todas as pessoas 
envolvidas 
apresentaram. Todos 
os projetos 
apresentaram no 
mínimo bons 
resultados e foram 
elogiados pela Pró-
Reitoria de Extensão. 
Destacam-se 
também os prêmios 
obtidos com 
trabalhos 
apresentados em 
eventos de extensão. 

 

DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores Ações programadas  Ações realizadas  Resultados Alcançados Observações 
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  Fragilidades Potencialidades 

Políticas 
institucionais para a 
pós-graduação 

• Definir áreas de 
concentração de Pós-
Graduação do CEO; 
 
• Propor e criar 
Programas de 
Especialização, 
Mestrado e 
Doutorado, em 
consonância com as 
linhas de pesquisa 
estabelecidas no 
CEO; 
 
• Avaliar a pertinência 
da implantação de 
cursos de 
Especialização, 
Mestrado e 
Doutorado 
Profissionais, com 
base nas 
necessidades 
regionais e do CEO; 
 
• Estabelecer um 
cronograma de 
criação de Cursos de 
Pós-Graduação; 
 
• Elaborar projetos 
pedagógicos em 
sintonia com os da 
graduação e com a 

• Proposta criação de 
curso de 
Especialização para 
Enfermagem; 
 
  
• Realizado reuniões 
para avaliação do 
CEO/UDESC na 
região;   
 
 
 
 

• Corpo docente 
incompleto; 
 
 • Tempo e pessoal 
para realização desta 
pesquisa de campo;  
 
 
• Recursos limitados; 
 
 poucas pessoas 
trabalhando na 
elaboração do 
projeto; 
 
 

• Fortalecimento da 
pesquisa no CEO; 
 
  
• Melhorar a 
qualificação dos 
acadêmicos 
formados; 
 
• Maior visibilidade da 
UDESC no Oeste de 
Santa Catarina; 
 
• Permanência dos 
acadêmicos 
formados na região, 
não tendo a 
necessidade buscar 
qualificação fora da 
região; 
 
• Facilita a 
contratação de novos 
professores e a 
distribuição dos 
recursos do 
orçamento anual do 
centro; 
 
• consolidação das 
atividades de 
pesquisa do centro; 
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identidade 
institucional do CEO; 
 

Expansão da pós-
graduação Lato 
Sensu e Stricto 
Sensu 

Estabelecer um 
cronograma de 
criação de Cursos de 
Pós-Graduação 

Não realizado, pois 
não possuímos 
programa de pós-
graduação 

   

Programas de 
Incentivo e apoio 
institucional à pós-
graduação 

Apoiar a participação 
de autores em 
eventos externos no 
sentido de 
apresentação de sua 
produção acadêmica 
e científica; 

Participação dos 
professores do 

programa em eventos 
científicos nacionais 

(PRODIP) e 
internacionais 
(PROEVEN),  

 

Nenhuma Maior conhecimento 
em âmbito estadual, 
nacional e 
internacional dos 
trabalhos 
desenvolvidos no 
CEO / UDESC. 

 

Práticas de 
integração da 
graduação e pós-
graduação 

Elaborar projetos 
pedagógicos em 
sintonia com os da 
graduação e com a 
identidade 
institucional do CEO; 

Proposta criação de 
curso de 

Especialização para 
Enfermagem; 

poucas pessoas 
trabalhando na 
elaboração do projeto 

  

Programas e/ou 
incentivo para a 
formação de 
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”. 

Cinco professores 
estão afastado 

cursando doutorado. 

Nenhuma Maior qualificação do 
corpo docente 

 

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

Proposta criação de 
curso de 

Especialização para 
Enfermagem; 

Em desenvolvimento poucas pessoas 
trabalhando na 
elaboração do projeto 
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Relevância e 
pertinência social dos 
cursos oferecidos em 
termos locais, 
regionais e nacionais 

Permanência dos 
acadêmicos 
formados na região, 
não tendo a 
necessidade buscar 
qualificação fora da 
região; 

 

Em desenvolvimento     

Intercâmbios e 
parcerias 
institucionais voltadas 
aos cursos de pós-
graduação 

• Promover e 
formalizar parcerias 
com outras 
instituições de 
educação superior e 
pesquisa, visando 
programas de pós – 
graduação e troca de 
experiências 

Não realizado    

Conceitos obtidos na 
avaliação da CAPES 

Não possuímos curso 
de pós-graduação 

    

Mecanismos de 
avaliação do ensino 

Não possuímos curso 
de pós-graduação 

    

Mecanismos de 
revisão curricular dos 
cursos e programas 

Não possuímos curso 
de pós-graduação 

    

Indicadores de 
atuação profissional 
dos alunos egressos 
da pós-graduação 

Não possuímos curso 
de pós-graduação 
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2.3 Dimensão III – Responsabilidade Social 

 
DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações 
programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

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

 Empreender 
ações para o 
estabelecimento 
de convênios 
entre o 
CEO/UDESC e 
as instituições 
públicas e 
privadas para 
oferta de cursos 
e serviços 
voltados para o 
desenvolvimento 
local,  regional e 
nacional; 

 

- Desenvolvimento de 
várias ações de 
extensão. 

- Poucos 
professores  
efetivos; 
- Pouca divulgação 
das ações sociais 
nas comunidades 
externa e 
acadêmica 
- Baixo número de 
ações na 
comunidade local. 

- Os 03 (três) Curso 
do Centro de 
Educação Superior 
do Oeste possuem 
Programas e Projetos 
de Extensão para a 
Comunidade Oestina.  

 

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

 Promover a 
definição de 
critérios 
qualitativos e 
quantitativos 
para avaliação 
dos projetos 
voltados para a 
responsabilidade 
social; 

 

- Estágios realizados 
em empresas e órgãos 
públicos; 
 

- Dificuldades 
burocráticas no 
tange os convênios. 

- Projetos voltados à 
comunidade. 
 
 
 

 

Políticas de acesso à  Incentivar a    Implantação do  
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DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações 
programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

universidade – ações 
afirmativas 
 

implementação de 
mecanismos para 
o acesso e a 
permanência de 
alunos e 
funcionários 
portadores de 
necessidades 
especiais. 

Programa de Laser  
Alunos ,Servidores e 
Família 

 
 
 
 

Políticas de 
permanência na 

universidade 
 

Desenvolver 
programas de 
responsabilidade 
social no CEO 

- A ampliação de 
bolsas de apoio 
discente; 
 

- Necessidade de 
ampliação das 
políticas 

A Udesc- CEO 
ofereceu bolsa de 
apoio discente para 
os alunos com 
dificuldades 
econômicas. 
 
A UDESC – Pró-
Reitoria de Extensão 
está tramitando a 
política para alunos 
portadores de 
necessidades 
especiais. 

 

 
 

Ações sociais 
direcionadas ao 
corpo docente, 

discente e pessoal 
técnico – 

universitário, 

Promover as 
práticas de 
voluntariado junto 
ao corpo discente, 
docente e técnico-
administrativo.  
 

- A Udesc - CEO 
participou de várias 
ações sociais, como a 
aplicação de vacinas 
em servidores e 
professores do CEO. 

- Poucos servidores   
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DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações 
programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

inclusive aos 
portadores de 
necessidades 

especiais 
 

Ações sociais 
direcionadas à 

inclusão social e 
assistência a setores 

ou grupos sociais 
menos favorecidos 

Incentivar práticas 
de voluntariado 
junto aos alunos e 
servidores; 

- Acadêmicos 
ministram aulas para 
pessoas carentes que 
não podem pagar 
Cursinho Pré 
Vestibular. 

   

Atividades 
universitárias de 
integração com a 

sociedade 
(educação, saúde, 

lazer, cultura, 
planejamento urbano, 

desenvolvimento 
social, meio 
ambiente, 

desenvolvimento 
econômico, entre 

outros) 

Incentivar a 
democratização dos 
resultados dos 
trabalhos voltados 
para o 
desenvolvimento 
social junto a 
comunidade 
acadêmica e a 
sociedade 

- Acadêmicos e 
Professores 
participaram em  
Chapecó 1 Parada 
Animal – 
1Cãominhada, o 
objetivo foi mostrar a 
preocupação destes 
com a problemática do 
abandono de animais e 
a proliferação destes 
na rua. 
 
- 1 Dia de Campo –  
Parceria EPAGRI/CEO  
objetivo associar 
Teoria, Prática e 
pesquisa com o intuito 
de adquirir 
conhecimentos; 

 - Interagir com a 
sociedade; 
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DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Indicadores Ações 
programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

- O Curso de 
Enfermagem com o 
Projeto de Extensão 
Capacita Conselheiros 
de Saúde no Bairro 
São  Cristóvão – 
Chapecó. Teve por 
objetivo realizar 
Oficinas Educativas 
junto aos Conselheiros 
de Saúde. Elas visaram 
esclarecer a 
comunidade sobre a 
Legislação do Sistema 
Único de saúde e seus 
Direitos e Deveres 
como usuários e como 
fortalecer a 
participação social no 
sistema. 
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2.4 Dimensão IV – Comunicação com a Sociedade 

 
 

DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação interna 
e externa 

Manter forte sistema 
de comunicação 
interna e externa com 
diferentes veículos de 
comunicação 

Criação de um grupo 
para a divulgação do 
Vestibular da 
UDESC, em escolas 
e meios de 
comunicação; 

Nenhum técnico-
universitario da área 
de comunicação;  

Grande numero de 
projetos internos de 
interesse 
comunitário; 

 

Avaliação realizada 
por profissionais da 
área, sites da 
Universidade e do 
CEO, tornando-os 
mais amigáveis, 
interativos e 
informativos. 

Disponibilizacao de 
um bolsista para 
atualização da pagina 
no CEO; 

Demora na 
divulgação das 
informações na 
pagina; 

  

Colaborar na busca 
de órgãos e agentes 
financeiros para 
Editora Universitária 
da UDESC; 

Criação da Editora da 
UDESC 

Pouca estrutura; Divulgação dos 
trabalhos 
desenvolvidos no 
Centro; 

 

Viabilizar a médio 
prazo a publicação 
de revistas técnicas 
especializadas do 
CEO 

Caderno Sul-Brasil, 
com publicação 
quinzenal; 
 

Falta de interesse 
maior por parte dos 
acadêmicos na 
publicação de artigos; 
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DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Qualidade da 
comunicação interna 
e externa: meios e 
canais 

a) Criar Rádio 
UDESC CEO FM 
b) Utilizar canais de 
rádio e televisão para 
difundir as ações 
acadêmicas do CEO 

a) Criação do 
caderno Sul-Brasil, 
com publicação 
quinzenal; 
b) Envio de noticias 
não pagas para os 
meios de 
comunicação; 

a) Falta de espaço 
físico e tecnologia; 
b) Falta de pessoal 
qualificado pra esta 
tarefa. 

a) Grande numero de 
projetos internos de 
interesse 
comunitário; 

 

Recursos Humanos, 
materiais e 
financeiros para a 
comunicação interna 
e externa 

Construir uma equipe 
técnica profissional, 
mediante 
colaboração e 
trabalho conjunto 
com a ESAG e 
CEART para elaborar 
e executar o 
marketing 
institucional do CEO 

 Falta de pessoal 
qualificado pra esta 
tarefa.  

  

Imagem pública da 
Instituição  

Investir em 
publicidade, 
especialmente no 
que tange ao 
concurso Vestibular 

Pouca divulgação por 
parte da UDESC e do 
CEO 

Falta de pessoal 
qualificado pra esta 
tarefa.  

  

Documentos legais 
e/ou normas 
regimentais 
reguladoras e forma 
de divulgação aos 
professores, técnicos 
universitários, alunos 
e a comunidade 
externa 

Estreitamento entre 
docentes, discentes e 
técnicos através do 
RH CEO divulgando 
informações aos 
respectivos 
segmentos e como 
um todo. 

Pouca divulgação, 
feita normalmente 
através de e-mail; 

Falta de pessoal pra 
esta tarefa. 
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2.5 Dimensão V – A Política de Pessoal 
 
 

DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Completar o quadro 
de funcionários do 
CEO 

Definir e prover o 
preenchimento das 
vagas de servidores 
técnico para o CEO; 
 

Estão sendo 
chamados novos 
técnicos e 
preenchidas as vagas 
abertas por 
exonerações. 

Localização dificulta 
contratação e 
permanência de 
pessoas de fora da 
região  
 

Estímulo às pessoas 
da região em se 
capacitarem para 
ingressarem em 
órgão público. 

 

Qualificar técnicos e 
docentes do CEO 

Oficializar programas 
de educação 
continuada para 
capacitar docentes e 
servidores técnicos; 

ESAG criará curso de 
especialização em 
gestão universitária 
para os técnicos e 
docentes, a medida 
que se inscreverem 
para capacitação e 
tiverem na sua vez, 
sairão para as 
mesmas 

Haverá critérios para 
saída e 
preenchimento das 
vagas liberadas ao 
CEO para 
capacitação dos 
técnicos, segmento 
em menor 
quantidade. 

Melhoria nos 
atendimentos e 
satisfação intelectual 
e financeira por parte 
dos técnicos 

 

Oferecer, 
periodicamente,  
cursos de 
capacitação didático-
pedagógica para 
docentes; 
 

Os três cursos 
oferecem, mas de 
maneira tímida 

Docentes efetivos em 
minoria dificulta saída 
para capacitação 

  

Apoiar integração 
entre técnicos e 
docentes 

Desenvolver um 
programa de 
atividades voltadas à 
motivação e 
integração dos 
servidores; 

São realizados jogos 
internos do CEO, 
porém com pouco 
engajamento por 
parte de todos 

A distância 
geográfica entre os 
cursos do CEO 
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DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 

Construção de 
espaços de 
convivência para o 
bem estar da 
comunidade do CEO 

 Prever, nas 
instalações das 
diversas 
unidades do 
CEO, a 
existência de 
espaços para 
esportes, reunião 
e   
confraternização 
entre servidores; 

 

Existe um plano 
diretor para o CEO e 
nele é prevista uma 
área para lazer 

Recursos financeiros   

  Realizar os 
Jogos Internos 
dos Servidores 
do CEO; 

 

São realizados, mas 
com pouquíssimo 
público docente e 
técnico 

Distância geográfica 
para os treinamentos 
e pouco interesse 
dos servidores em 
geral 

  

 Criar associação de 
servidores, no CEO, 
análogo ao criado em 
nível UDESC. 

Busca do regimento e 
estatuto de uma 
associação  

Número pequeno de 
servidores no CEO  
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2.6 Dimensão IV – Organização e Gestão da Instituição 
 

 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Plano Institucional e sua 
relação com o PDI e PPI 

Discutir, no âmbito do 
CEO, a criação das 
novas bases 
institucionais que servirão 
de suporte para a 
estrutura organizacional 
da Universidade, 
contribuindo neste 
processo. 

Desenvolvimento do 
Planejamento 
Estratégico. 

a) Pouca 
participação da 
Comunidade 
acadêmica no 
processo; 
b) Necessidade de 
atualização anual; 
c) Usar este 
instrumento com 
realmente 
instrumento de 
gestão. 

Excelente instrumento 
de gestão. 

 

Estrutura 
organizacional: funções 
e dinâmicas 

a) Discutir, no âmbito do 
CEO, a criação das 
novas bases 
institucionais que servirão 
de suporte para a 
estrutura organizacional 
da Universidade, 
contribuindo neste 
processo; 
b) Criar mecanismos para 
a gestão participativa, de 
modo a dividir a 
responsabilidade de 
gestão; 
c) Adequar a estrutura 
organizacional do CEO à 
estrutura organizacional 

a) Participação 
ampliada 
principalmente das 
estruturas dos 
Cursos na 
Administração, 
dividindo mais a 
responsabilidade da 
gestão; 
b) Enquadramento da 
estrutura 
organizacional do 
CEO à estrutura 
organizacional da 
UDESC; 
c) Qualificação dos 
servidores para uma 

a) Baixo número de 
efetivos, 
principalmente 
técnicos, para o 
atendimento das 
necessidades de 
gestão; 
b) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho); 
c) Baixo número de 
sistemas 
informatizados para 
as ações de gestão; 
d) Fragilidade na 

a) A estrutura 
organizacional esta 
bem definida no 
Regimento e demais 
documentos e 
regulamentos; 
b) Engajamento da 
equipe administrativa e 
docente; 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

da UDESC; 
d) Criar um mecanismo 
eletrônico de solicitação e 
acompanhamento de 
solicitações de aquisição 
de produtos ou serviços, 
disponível na intranet; 
e) Definir, nos Centros e 
na Reitoria, os órgãos 
responsáveis pela coleta 
e processamento dos 
dados; 

atuação mais efetiva 
nas suas atividades; 
 

sistemática de 
comunicação com a 
Comunidade 
Acadêmica e 
Externa; 
 
 

Competências e 
atribuições dos 
Dirigentes Institucionais 

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

 

Composição e atribuição 
dos órgãos colegiados 

   
 

A estrutura, 
funcionamento e 
atribuições dos órgãos 
colegiados estão 
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 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

comunidade nos 
processos decisórios. 

Desempenho do grupo 
gestor 

 a) Reuniões 
semestrais com a 
Comunidade 
acadêmica para a 
avaliação da Gestão; 

a) Baixo número de 
efetivos, 
principalmente 
técnicos, para o 
atendimento das 
necessidades de 
gestão; 
b) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho); 

O desempenho do 
grupo gestor do CEO é 
satisfatório 

 

Metodologias e 
estratégias de Gestão 

a) Criar, no âmbito do 
CEO, um setor de 
comunicação social e 
relações públicas; 
b) Criar mecanismos para 
a gestão participativa, de 
modo a dividir a 
responsabilidade de 
gestão; 
c) Adequar a estrutura 
organizacional do CEO à 
estrutura organizacional 
da UDESC; 
d) Criar um mecanismo 
eletrônico de solicitação e 
acompanhamento de 
solicitações de aquisição 
de produtos ou serviços, 

a) Participação 
ampliada 
principalmente das 
estruturas dos 
Cursos na 
Administração, 
dividindo mais a 
responsabilidade da 
gestão; 
b) Enquadramento da 
estrutura 
organizacional do 
CEO à estrutura 
organizacional da 
UDESC; 
c) Qualificação dos 
servidores para uma 
atuação mais efetiva 

a) Baixo número de 
efetivos, 
principalmente 
técnicos, para o 
atendimento das 
necessidades de 
gestão; 
b) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho); 
c) Cessão de 
técnicos pelas 
Prefeituras, muitas 
vezes com pouca 
qualificação e alta 
rotatividade; 

a) Proximidade com a 
Comunidade 
Acadêmica, o que 
facilita a identificação 
de problemas e a 
busca de soluções; 
b) Engajamento da 
equipe administrativa e 
docente; 
c) Alta qualificação dos 
atores; 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

disponível na intranet; 
e) Aprimorar os 
mecanismos de 
circulação da informação 
dentro do Centro e da 
Universidade; 
f) Criar regulamentações 
no âmbito do CEO; 
g) Implementar, no 
âmbito dos Centros e da 
UDESC, a figura da 
“equipe de transição”, 
para coordenar o 
processo de alternância 
de poder; 
h) Elaborar ou adquirir 
um software para 
gerenciar as informações 
acadêmicas e 
administrativas. 

nas suas atividades; 
d) Melhoria da página 
do CEO, divulgando 
assuntos e eventos 
de interesse da 
comunidade 
acadêmica; 
e) Implementação do 
caderno Sul Brasil 
Rural, caderno 
quinzenal publicado 
em jornal de 
circulação regional; 
f) Criação de uma 
equipe de divulgação 
do Vestibular; 
 

d) Baixo número de 
sistemas 
informatizados para 
as ações de gestão; 
e) O Centro esta 
localizado 
geograficamente 
bastante distante da 
Reitoria; 
f) Fragilidade na 
sistemática de 
comunicação com a 
Comunidade 
Acadêmica e 
Externa; 
g) Necessidade de 
constante 
qualificação técnico-
adminstrativa; 
 

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

a) Criar um grupo de 
trabalho, com a 
participação de 
consultores externos, que 
procederá o 
acompanhamento, a 
supervisão e a avaliação 
do cumprimento dos 
objetivos institucionais, 
de acordo com a missão 
do Centro e da 
Universidade; 

a) Atualização de 
resoluções e 
regimentos internos; 
b) Participação nos 
Colegiados 
Superiores da 
UDESC. 

a) Baixo número de 
efetivos, para um 
atendimento das 
necessidades de 
revisão/atualização; 
b) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho). 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Indicadores Ações Programadas Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

b) Realizar o trabalho de 
acompanhamento, 
supervisão e avaliação 
acima referido; 
c) Criar fóruns que 
congreguem servidores 
que atuem nas mesmas 
funções nos diferentes 
Centros e na Reitoria; 
d) Discutir, internamente 
nos Centros e entre 
Centros, através dos 
fóruns especializados, as 
regulamentações 
existentes; 
e) Atribuir ao Comitê 
Gestor do PDI a 
incumbência de propor 
métodos e medidas que 
facilitem e ou 
desburocratizem os 
processos administrativos 
e de gestão 
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2.7 Dimensão VII – A Infraestrutura Física 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

Adequação da 
infraestrutura em 

relação às atividades 
de ensino, pesquisa, 

extensão e 
administração 

 

 Promover a 
participação de 
servidores (docentes 
e técnico-
administrativos) no 
processo de 
definição dos 
espaços físicos dos 
prédios a serem 
construídos, de 
forma que as 
necessidades 
acadêmicas e 
aspectos estruturais 
e legais sejam 
atendidos e 
compatibilizados; 

 Considerar, no 
processo de criação 
de novos Cursos, a 
ociosidade dos 
prédios em 
determinados 
horários; 

 Priorizar as 
aquisições de 
materiais e 
equipamentos para 

a) construcao das 
sedes para os tres 

cursos do CEO; 

a) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho), o 
que implica na 
triplicacao de 
algumas 
estruturas; 
b) A estrutura está 
muito pequena 
para a demanda 
que existe em 
termos de 
atividades de 
ensino, pesquisa, 
extensão e 
administração; 
c) Inexistência de 
áreas coletivas 
com 
equipamentos e 
mobiliário 
adequado a 
comunidade 
acadêmica 
 

a) Disponibilidade de 
terreno para obras. 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

as unidades em 
implantação e 
estruturação; 

 Garantir autonomia 
de gerenciamento 
financeiro para os 
coordenadores de 
projetos de ensino, 
pesquisa e extensão; 

 Programar e adquirir 
bens físicos e 
materiais 
necessários para o 
desenvolvimento de 
atividades didático- 
pedagógicas e 
administrativas; 

 Proceder a 
construção de 
espaços físicos 
necessários para a 
execução das 
atividades 
acadêmicas e 
administrativas; 

 Realizar programas 
de conscientização 
quanto ao uso 
adequado e racional 
dos bens da 
Universidade, 
através de cursos, 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

palestras, etc; 

 Criar, em cada 
unidade, um órgão 
responsável pela 
manutenção e 
conservação dos 
recursos físicos e 
materiais, nos 
moldes de uma 
Prefeitura de 
Campus; 

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

 Realizar programas 
de conscientização 
quanto ao uso 
adequado e racional 
dos bens da 
Universidade, 
através de cursos, 
palestras, etc; 

 Estudar a criação de 
legislação específica 
que defina o 
ressarcimento à 
Instituição por mal 
uso dos bens 
públicos; 

 Promover, 
periodicamente, 
treinamento acerca 
de questões como 
segurança, 
prevenção de 

 a) Pouco 
investimento na 
seguranca, 
prevenção de 
acidentes e 
grupos treinados 
para os primeiros 
socorros; 
b) Falta de equipe 
para a 
manutencao e 
conservacao da 
estrutura fisica; 

Melhores condições 
de trabalhos aos 
docentes e técnicos-
admiistrativos 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

acidentes, primeiros 
socorros, entre 
outros; 

 Implementar 
sistemas de 
segurança eletrônica 
e presencial nos 
diversos espaços 
físicos do Centro; 

 Criar, em cada 
unidade, um órgão 
responsável pela 
manutenção e 
conservação dos 
recursos físicos e 
materiais, nos 
moldes de uma 
Prefeitura de 
Campus; 

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 

  a) Espaço 
insuficiente, pouca 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Fragilidades Potencialidades 

dos laboratórios, salas 
de vídeo, bibliotecas, 

outros espaços 
didático-pedagógicos e 
oficinas em relação ao 
desenvolvimento dos 
cursos e programas 

 

satisfação. 
b) Falta de 
auditorios; 
c) O Centro esta 
disperso em três 
cidades (Chapecó, 
Palmitos e 
Pinhalzinho). 

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  

- A dispersão em 
três cidades, faz 
com que seja 
necessária a 
triplicação de 
recursos; 
- Falta de 
Recursos 
Humanos; 

Atualização constante, 
tanto em livros como 
periódicos científicos. 

 

Adequação do acervo 
da Biblioteca com os 
cursos e programas 

previstos 

Edital de Licitação para 
Aquisição de Materiais 
Bibliográficos. 

As Novas Aquisições 
são adquiridas de 
acordo com a 
demanda dos 
Departamentos. 

- A dispersão em 
três cidades, faz 
com que seja 
necessária a 
triplicação de 
recursos; 
- Falta de 
Recursos 
Humanos; 

O acervo está 
atualizado e 
adequado as 

necessidades dos 
cursos e programas 

 

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

 

DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

Indicadores Ações 
Programadas 

Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

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

a) Definir a criação 
de um Comitê Gestor 
do Planejamento 
Institucional, com a 
participação de 
membros dos 
diversos 
departamentos; 
b) Estabelecer a 
periodicidade de 
elaboração das 
políticas e planos de 
planejamento 
institucional e suas 
respectivas ações e 
atividades; 

a) Atualização dos PPCs dos 
cursos de Enfernagem, 
Engenharia de Alimentos e 
Zootecnia. 
 

a) Necessidade de 
ampliação e 
melhoria no 
espaço físico dos 
cursos e sedes; 
b) Baixo número 
de efetivos, para o 
atendimento das 
necessidades 
básicas e 
consequentement
e afetando 
também ações de 
planejamento e 
avaliação. 
 

a) Pessoal docente e 
técnico bastante 
qualificado e 
engajado na 
condução de suas 
atividades. 
 

 

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

a) Acompanhar a 
execução do 
planejamento 
institucional e sua 
avaliação; 
b) Realizar eventos 
de difusão e 
discussão acerca do 
planejamento 
institucional e 
setorial; 
c) Criar, no âmbito 
do CEO, um setor de 

a) Avaliações do PPC  foram 
efetuadas sistematicamente 
pelo Núcleo Docente 
Estruturante 
b) Criação da Comissão 
Setorial de Avaliação; 
c) Realização de avaliação 
semestral com professores, 
técnicos-universitários e 
acadêmicos; 
d) Implementação de um 
software para a realização da 
avaliação 

a) Baixo número 
de efetivos, 
principalmente 
técnicos, para o 
atendimento das 
necessidades 
básicas e 
consequentement
e afetando 
também ações de 
planejamento e 
avaliação; 
b) Ausência de 

a) Pessoal docente e 
técnico bastante 
qualificado e 
engajado na 
condução de suas 
atividades; 
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DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

Indicadores Ações 
Programadas 

Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

comunicação social 
e relações públicas; 
d) Aprimorar os 
mecanismos de 
circulação da 
informação dentro do 
CEO e da 
Universidade. 

docente/discente/administrativa
; 
e) Melhoria da página do CEO, 
difundindo de forma mais 
efetiva as informações do 
Centro; 
 
 

fóruns de 
discussão sobre a 
avaliação e 
planejamento; 
c) Dificuldade em 
sensibilizar e 
conscientizar a 
comunidade 
acadêmica sobre a            
importância do 
processo de 
autoavaliação; 
d) Dificuldade de 
mobilização e 
envolvimento de 
parte da 
comunidade 
acadêmica para a 
realização  do 
processo de 
autoavaliação; 

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

Acompanhar a 
execução do 
planejamento 
institucional e sua 
avaliação; 
Realizar eventos de 
difusão e discussão 
acerca do 
planejamento 
institucional e 
setorial; 

a) Realização sistemática de 
reuniões para avaliação das 
atividades e análise de 
propostas para incrementá-las 
b) Comissões de ensino, de 
pesquisa e de extensão 
(membros indicados por 
Departamento) 
c) Criação da Comissão 
Setorial de Avaliação; 
d) Realização de avaliação 

a) Baixo número 
de efetivos, 
principalmente 
técnicos, para o 
atendimento das 
necessidades 
básicas e 
consequentement
e afetando 
também ações de 
planejamento e 

a) Criação de um 
sistema 
informatizado de 
avaliação. 
b) Pessoal docente e 
técnico bastante 
qualificado e 
engajado na 
condução de suas 
atividades; 
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DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

Indicadores Ações 
Programadas 

Ações Realizadas Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Criar, no âmbito do 
CEO, um setor de 
comunicação social 
e relações públicas; 
Aprimorar os 
mecanismos de 
circulação da 
informação dentro do 
CEO e da 
Universidade. 

semestral com professores, 
técnicos-universitários e 
acadêmicos; 
e) Implementação de um 
software para a realização da 
avaliação 
docente/discente/administrativa
; 
 
 

avaliação; 
b) Poucas ações 
de planejamento; 
c) Ausência de 
fóruns de 
discussão sobre a 
avaliação e 
planejamento; 
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2.9 Dimensão IX – Políticas de Atendimento ao Estudande e Egresso 

 

 

DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 
 
 
 
 
 

Políticas de acesso e 
permanência dos 

estudantes da 
UDESC 

 

 
Realizar um 
levantamento/pesquis
a acerca das causas 
de evasão dos cursos 
e, com base neste 
levantamento, 
executar ações 
corretivas; 
 

 Recepção aos 
Calouros; 

 A Direção Geral 
apresenta-se 
acessível; 

 O Chefe de 
Departamento 
dar as Boas 
Vindas 

 Reuniões 
freqüentes com 
os 
representantes 
discentes, 
Chefes de 
Departamento,D
ireção de 
Ensino. 

 Acesso à 
internet 
facilitado aos 
alunos 

 Incentivo aos 
alunos e 
docentes para a 
prática de 

- Falta de pessoal.   
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DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

iniciação 
científica e 
atividades de 
extensão por 
meio de auxilio 
financeiro 
através de bolsa 
de pesquisa, de 
extensão e de 
apoio discente. 

  Aplicação da 
Resolução 
no.015/2007 – 
CONSEPE- 
participação 
como bolsista 
ou voluntário 
em projetos de 
monitoria, 
pesquisa e 
extensão é 
considerado 
atividade 
complementar 
para grade do 
curso. 

 .Avaliação 
Institucional -
Implementando 
melhorias na 
coleta de dados 
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DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

dos discentes 
através da 
avaliação do 
corpo docente. 

 
 
 

 
 
 
 

Programas de 
participação dos 
estudantes nas 

atividades de ensino, 
iniciação científica, 
extensão, avaliação 

institucional, 
atividades de 

intercâmbio estudantil 
 

 

 Ampliar o número 
de bolsas de 
monitoria, 
pesquisa e 
extensão; 

 Fomentar e 
incentivar a 
participação de 
alunos em eventos 
técnicos cientificos 
artísticos e 
culturais, 
valorizando essa 
participação como 
critério de 
integralização 
curricular na forma 
de atividades 
complementares; 

 Incrementar o 
intercâmbio de 
estudantes; 

 

 As ações 
programadas 
foram todas 
implantadas; 

 Monitoria 
acadêmica 

 Iniciação 
Científica; 

 Extensão; 

 Diretório 
Acadêmico; 

 Participação 
discente nos 
Colegiados de 
Graduação; 

 Participação de 
Intercâmbio. 
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DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 
 
 

Analises sobre os 
índices de matrícula, 

retenção, evasão, 
abandono, 

reingresso, retorno, 
transferência e 

conclusão de curso 
 

 Avaliar o processo 
de transferência 
interna frente ao 
de transferência 
externa, no sentido 
de manutenção 
dos alunos na 
Universidade e seu 
desempenho 
acadêmico; 

 Discutir, 
permanentemente, 
o modelo de 
Concurso 
Vestibular 
Vocacionado e 
sua eficácia, 
estudando a 
viabilidade de 
incorporação de 
outros critérios, 
como o 
desempenho no 
ENEM 

 A análise é feita 
através da 
secretaria 
acadêmica, dados 
do ENADE e de 
levantamentos 
realizados pela 
UDESC; 

 O Curso de Zootecnia 
apresenta um alto 
índice de evasão. 
Isso se deve ao fato 
de  alunos que 
prestaram vestibular 
,conseguem 
transferência para o 
Curso de Medicina 
Veterinária. 

  
 

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

  

 
 
 

Mecanismos de 
acompanhamento do 

aluno egresso 
 

 
o Definir, nos 

Centros e na 
Reitoria, os órgãos 
responsáveis pela 
coleta e 
processamento 
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DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

 
 
 
 

dos dados. 
o Elaborar ou 

adquirir um 
software para 
gerenciar as 
reformações 
acadêmicas e 
administrativas; 

o Definir demandas 
da sociedade por 
cursos e 
programas de 
educação 
continuada; 

 

 
 
 
 
 

Dados e indicadores 
do corpo discente 

 
 
 
Dados e indicadores 
do aluno egresso 

 Elaborar ou 
adquirir um 
software para 
gerenciar as 
reformações 
acadêmicas e 
administrativas; 
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2.10 Dimensão X – Sustentabilidade Financeira 

 

 

DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

Política orçamentária  a) Implantar o 
Planejamento 
Orçamentário 
descentralizado 
nas sedes que 
compões o 
CEO; 

b) Estabelecer 
percentuais de 
recursos 
suficientes para 
o 
desenvolvimento 
do ensino, 
pesquisa e 
extensão; 

c) Implantar Centro 
de Custos por 
departamentos; 

d) Utilizar de forma 
eficiente os 
recursos do 
CEO em 
sintonia com o 
planejamento 
estratégico e 
seus respectivos 
planos de ações 

a) Definição em 
reunião do 
Conselho de 
centro quanto 
cada DPTO terá 
de recursos com 
material de 
consumo e 
permanente 
para gastar por 
ano;  

 
b) Criou-se os 

Fundos de 
Apoio ao ensino, 
pesquisa e 
extensão com 
recursos 
definidos em 
reunião do 
Conselho de 
Centro; 

 
c) Realizações de 

licitações para 
aquisição de 
materiais e 
serviços; 

a) Falta de pessoal 
nos centros para 
melhor 
acompanhament
o dos recursos;  

b) Recurso só 
podem ser 
gastos através 
de processos de 
licitações;  

c) Demora na 
realização dos 
processos 
licitatório devido 
a distância de 
Chapecó 
/Florianópolis;   

d)  

a) Melhor controle 
de recursos por 
departamento;  

b) Fortalecimentos 
aos projetos de 
ensino, pesquisa 
e extensão;  

c) Melhor 
acompanhament
o dos gastos de 
cada 
departamento; 

d) Participação de 
empresas de 
Chapecó e 
região nos 
processos 
licitatórios;  

e) Melhor 
distribuição dos 
recursos para o 
ano seguinte; 
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DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Indicadores Ações programadas  
 

Ações realizadas  
 

Resultados Alcançados Observações 

Fragilidades Potencialidades 

anuais; 
e) Implementar 

sistema de 
controle para 
acompanhar as 
receitas, as 
despesas e os 
investimentos; 

f) Avaliar a relação 
orçamento/gasto
s por 
semestre/ano; 

 
d) Definição do 

orçamento em 
reunião do 
conselho de 
centro do final 
de cada ano 
para o ano 
seguinte. 

 

Política salarial 
Investimento em 
capacitação docentes 
e técnicos 
universitários 

Estabelecer 
percentual de 
recursos para 
capacitação do corpo 
docente e técnico 

Participação de 
cursos em 
Florianópolis 
promovidos pela 
Reitoria; 
Capacitação de 
professores em 
programa de pós-
graduação 

Nenhuma Melhoria na 
qualificação tanto 
docente quanto 
técnico administrativo 

 

Política de expansão 
e redimensionamento 
do espaço físico 

Condições básicas e 
necessárias para a 
manutenção e 
criação de novos 
cursos de graduação,   
programas de 
mestrado e 
doutorado 

Aquisição da área 
experimental do 
CEO, 
Construção do prédio 
próprio em Chapecó 

Demora pela falta de 
recurso 

Fortalecimento da 
UDESC na região 
Oeste de SC 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

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

social introduzindo gradualmente melhorias no ambiente através da dimensão crítica 

das ações realizadas no percurso avaliativo. 

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

das atividades de avaliação, como, por exemplo, o resultado da Direção com a 

Comunidade Acadêmica, apontando pontos fracos da infraestrutura e contratação de 

docentes e técnicos. 

Tendo sido o primeiro processo de avaliação realizado com base nas 

dimensões do SINAES, a comissão sentiu grandes dificuldades na sua realização, 

dentre as quais 

destaca: 

 Dispersão dos dados institucionais pelos diversos setores do centro o que, 

dificulta sua localização, verificação e atualização; 

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

dados pouco confiáveis; 

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

envolvimento do corpo social no processo; 

 A eleição de indicadores de avaliação que não eram previamente conhecidos 

pela comunidade acadêmica;  

 Dificuldades para motivar alguns dos membros da comissão setorial a 

priorizarem a participação nas atividades de autoavaliação; 

 Sobrecarga dos envolvidos na comissão. 

Ao analisar as informações, fica clara a necessidade de ampliação do quadro 

de técnicos-universitários e docentes, destacando-se que o Centro é o único da 

UDESC que possui uma característica multi-campi. Esta característica implica 

também na necessidade de maiores investimentos em infraestrutura, pois na maioria 

das situações existe a necessidade de triplicação de recursos, o que somente será 

possível através da conscientização da Universidade de que o CEO possui uma 

característica que é única na UDESC e que precisa ser tratado de forma 

diferenciada. 

Finalizando, percebe-se a necessidade do aprimoramento da gestão 

institucional, assumindo um papel estratégico essencial à obtenção das metas 
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previstas, sendo que isto será possível a partir do momento em que passe a 

considerar a avaliação como instrumento de gestão.



 57 

Chapecó, fevereiro de 2011 

 

 

 

Membros CSA 

 

NOME Assinatura 

Luciano Emilio Hack – (Presidente)  

Bernadette Kreutz Erdtmann  

Edir Oliveira da Fonseca   

Rosemario Barichello  

Gilberto Luiz Françosi  

Ivânia Aparecida Morche de Jesus  

Rosana Brasco  

Tiago Bresolin  

Leila Jussara Berleti  

Odete Maria Baratto  

 

 



 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BRASIL,Presidência da República. Lei Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. Brasília, 
DF: 2004. 

 
________,Ministério da Educação. SINAES. Da concepção à regulação/INEP. 5ª 

ED. Brasília, DF, INEP: 2009. 
 
PPI UDESC 
 
PPI CEO 


