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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Este relatório tem apresenta o resultado da Comissão Setorial de Avaliação, 

no período compreendio entre 2008 e 2010, do Centro de Educação do Planalto 

Norte – CEPLAN. 

A UDESC iniciou suas atividades em São Bento do Sul, em agosto de 1994, 

com o Curso de Tecnologia Mecânica – Modalidade: Produção Industrial de 

Móveis, sendo uma extensão do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT. Em 

fevereiro de 2002, teve início o Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação, 

também vinculado ao CCT. 

Em 06 de novembro de 2006, através do Decreto n. 4831, a UDESC em 

São Bento do Sul, passou a condição de um Campus Universitário denominado 

Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN. O primeiro reflexo advindo da 

autonomia do Centro, foi a tranformação do curso de Tecnologia em Sistemas de 

Informação para Bacharelado em Sistemas de Informação, em 2008. Nesse 

mesmo sentido, em 2010, o curso de Tecnologia Mecânica foi tranformado em 

Engenharia Industrial Mecânica.  

Além desses cursos, o Centro oferece Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Gestão da Tecnologia da Informação e Planejamento e Gestão 

Ambiental. 
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2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO  
 

A partir da criação da Comissão Setorial de Avaliação – CSA do CEPLAN, 

em meados de 2010, a comissão elaborou um sistema informatizado para aplicar 

os instrumentos de avaliação. A avaliação compreendeu o período de 2008 a 

2010, sendo considerado os seguintes instrumentos: 

 Questionário para os Docentes; 

 Questionário para os Discentes. 

 Planilhas de Avaliações para compor o Repositório de Dados 

Institucionais – RDI 

A seguir, apresenta-se um resumo dos principais pontos avaliados em cada 

uma das dimensões consideradas pelo SINAES. e as observações desta 

comissão. Os resultados dos instrumentos de avaliação, fazem parte deste 

relatório e se encontram no Apêndice. 
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2.1 DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
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DIMENSÃO I – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Critérios a serem observados na Dimensão I 0 1-2 3-4 5 

     

1 Missão, Planos e Projetos Institucionais   X  

1.2 Conhecimento da Missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)   X  

1.3 Conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI)   X  

1.4 Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)     

Escala:     

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão I 

 - a missão, o PDI, PPI da UDESC é bem claro e abrangente. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão I 

 - A comunidade acadêmica do CEPLAN, em geral, não possui conhecimento da missão e do PDI da UDESC, do PPI e até mesmo do PPC. 

Recomendações da CSA 

 - Criar meios para viabilizar a socialização e um ambiente de debate sobre esses pontos. Provavelmente os NDEs devem ser o ambiente 
adequado para este fim. 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

 

Critérios a serem observados na dimensão II 0 1-2 3-4 5 

     

2 Ensino, Pesquisa e Extensão na Graduação     

2.1 Políticas institucionais para o ensino   X  

2.2 Políticas institucionais para a pesquisa   X  

2.3 Políticas institucionais para a extensão   X  

2.4 Nível de satisfação com o curso   X  

     

3 Ensino e Pesquisa na Pós-Graduação     

3.1 Políticas institucionais para o ensino   X  

3.2 Políticas institucionais de pesquisa   X  

3.3 Nível de satisfação com o curso   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão II 
 
 - A UDESC tem políticas definidas e transparentes, implementadas por meio de editais específicos, sobre a distribuição de recursos para a 
tríade ensino, pesquisa e extensão, com um razoável aporte de recursos financeiros previstos no orçamento. 
 
- A UDESC permite ocupação docente mínina em sala de aula de 12 horas para graduação e, se o docente trabalhar com a pós-graduação 
stricto sensu , pode alocar 8 horas na graduação. 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão II 
 
 - Burocracia na execução dos recursos financeiros de projetos de ensino, pesquisa e extensão aprovados. 
 

Recomendações da CSA 
 
- Disponibilizar capacitações para os docentes, em especial, os coordenadores de projetos, sobre a legislação vigente relacionadas à licitação 
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e responsabilidade fiscal. 
 

 
 

DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

Critérios a serem observados na Dimensão III 0 1-2 3-4 5 

     

4 Responsabilidade Social – contribuição da UDESC em relação   X  

4.1 À inclusão social   X  

4.2 Ao desenvolvimento econômico e social   X  

4.3 À defesa do meio ambiente   X  

4.4 À memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural     

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão III 
 
 - Desde sua criação, a UDESC tem por missão o desenvolvimento regional. Por isso, ressaltamos que isso se torna viável, pela sua estrutura 
Multi-campi. 
 
 - Maioria dos alunos do CEPLAN são oriundos dos municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Mafra, Rio Negro, 
Canoinhas, Piên. 
 
 - Nos últimos anos o CEPLAN estabeleceu parcerias com o setor produtivo regional, atuando ativamente na implantação da incubadora 
tecnológica de São Bento do Sul. 
 
 - Projetos de extensão voltados à inclusão social. 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão III 
 
 -  Não está implantada uma política de permanência na Universidade para alunos carentes. 
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 - Falta de uma política de gestão ambiental (no CEPLAN e na UDESC como um todo) 
 
 - Em função do vocacionamento tecnológico dos cursos do CEPLAN, não existe nenhuma diretriz ou ações de fluxo contínuo voltadas à 
memória cultural, à produção artística e/ou ao patrimônio cultural 
 

Recomendações da CSA 
  
 - Criação e implantação de uma política de gestão ambiental 
 
 - Implantação da política de permanência de alunos carentes - aprovada recentemente nos conselhos superiores da UDESC. 
 
 - Mudar o sistema de acesso à Universidade, adotando o SESU do MEC. 
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DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Critérios a serem observados na Dimensão IV 0 1-2 3-4 5 

     

5 Comunicação com a Comunidade Acadêmica e com a Sociedade     

5.1 Utilização de Tecnologia de Informação e Comunicação   X  

5.2 Qualidade dos meios e canais para comunicação   X  

5.3 Conhecimento de documentos legais e/ou normas regimentais reguladoras   X  

5.4 Visibilidade dos serviços de ouvidoria   X  

5.5 Confiabilidade dos dados e informações disponibilizados nos meios e canais de comunicação   X  

5.6 Agilidade dos meios e canais de comunicação   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IV 
 
 - A UDESC possui em sua estrutura organizacional a Assessoria de Comunicação Social - ASCON 
  
 - A UDESC possui 3 rádios em diferentes Centros (Florianópolis, Joinville e Lages) 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IV 
 
 - A Linguagem utilizada na rádio não é compatível com o público-alvo da IES – em sua maioria jovens. 
  
 - Apesar de reformulado, o site da UDESC ainda apresenta alguns problemas de usabilidade. 
 
 - A comunidade acadêmica, apesar do esforço da ASCON, a UDESC não consegue divulgar todos os seus méritos e a própria natureza 
institucional (Universidade PÙBLICA). 
 
 - Falta de uma política de comunicação em massa e relações públicas, no Estado de SC e até mesmo em outros estados, divulgando a 
natureza da UDESC – Universidade PÚBLICA, seus cursos, seu vestibular e demais ações de ensino, pesquisa e extensão. 
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 - Carência de disponibilização de material de promoção institucional (vídeos, folders, flyers, adesivos, etc...) 
   
 

Recomendações da CSA 
 
 - Rever a política de comunicação em massa e RP, considerando as redes sociais como meio de comunição 
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DIMENSÃO V – POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

Critérios a serem observados na Dimensão V 0 1-2 3-4 5 

     

6 Políticas de Pessoal     

6.1 Planos de cargos e salários para docentes   X  

6.2 Valorização de habilidades e competências para o exercício de atividade de ensino, pesquisa, extensão e 
administração 

  X  

6.3 Política de capacitação docente (pós-graduação, formação didático-pedagógica, capacitação inicial para o 
magistério do ensino superior) 

  X  

6.4 Clima institucional de respeito interpessoal   X  

6.5 Verificação do nível de satisfação profissional   X  

6.6 Regularidade no pagamento dos salários    X 

6.7 Programa de preparação para a aposentadoria   X  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência 0 – Nenhuma evidência 0 – Nenhuma evidência 0 – Nenhuma evidência 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão V 
 
- A UDESC possui um BOM plano de Carreiras, que foi revisado recentemente (2010).  
 
 - Possui o Plano de Qualificação de corpo docente e técnico universitário 
 
 - Regularidade no pagamento dos salários, desde 2004 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão V 
 
 - O Plano de carreira vigente, não permite que o docente tenha direito ao Adicional de Dedicação Integral (DI). 
  
 - Apenas recentemente (2010/02), em função de sermos um Campus novo, é que foram admitidos técnicos universitários de acordo com a 
relação entre número de estudantes e RH. 
 

Recomendações da CSA 
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 - Associar a progressão docente conforme o desempenho da avaliação executada pelos discentes e corpo administrativo. 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO* 

 

Critérios a serem observados na Dimensão VI 0 1-2 3-4 5 

     

7 Organização e Gestão da Universidade (Grupo Gestor Central)     

7.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

7.2 Integração entre as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão   X  

7.3 Revisão e atualização dos documentos legais e normas regimentais reguladoras   X  

7.4 Organização e preservação de dados históricos, estatísticos e operacionais   X  

7.5 Agilidade dos Órgãos Colegiados Superiores   X  

7.6 Número e representatividade dos diversos segmentos universitários nos Órgãos Colegiados Superiores   X  

7.7 Sistema de monitoramento, vigilância e segurança patrimonial   X  

7.8 Sistema de monitoramento, vigilância e segurança oferecido à comunidade acadêmica   X  

     

8 Organização e Gestão do Centro     

8.1 Direção Geral do Centro     

7.1.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

7.1.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

7.1.3 Promoção do Centro no âmbito universitário, político e na comunidade externa   X  

7.1.4 Promoção de ações de integração entre docentes, técnicos e discentes   X  

7.1.5 Gestão das atividades acadêmicas e administrativas   X  

7.1.6 Cumprimento da legislação e normas institucionais   X  

7.1.7 Transparência das ações de coordenação, planejamento e execução do plano orçamentário no âmbito   X  

     

8.2 Direção de Ensino de Graduação     

8.2.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.2.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.2.3 Incentivo à avaliação e consolidação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)   X  

8.2.4 Promoção de integração de ações de ensino-aprendizagem entre os cursos   X  

8.2.5 Incentivo à atualização didático-pedagógica do corpo docente   X  

                                                             
*
 Fazer a análise da organização e gestão do Centro. 
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8.2.6 Utilização dos resultados de avaliações para a melhoria dos Cursos   X  

8.2.7 Cumprimento da legislação e normas institucionais   X  

8.3 Direção de Pesquisa e Pós-Graduação     

8.3.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.3.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.3.3 Incentivo à iniciação científica   X  

8.3.4 Divulgação dos projetos de pesquisa realizados ou em andamento   X  

8.3.5 Utilização dos resultados de avaliações para a melhoria da pesquisa   X  

8.3.6 Utilização dos resultados de avaliações para a melhoria dos Cursos    X  

8.3.7 Cumprimento da legislação e normas institucionais   X  

     

8.4 Direção de Extensão     

8.4.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.4.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.4.3 Incentivo à participação discente em ações de extensão   X  

8.4.4 Divulgação das ações de extensão realizadas ou em andamento   X  

8.4.5 Utilização dos resultados de avaliação para a melhoria das ações extensionistas   X  

8.4.6 Cumprimento da legislação e normas institucionais   X  

     

8.5 Direção de Administração     

8.5.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.5.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.5.3 Capacidade para gerir pessoas, processos e tecnologias    X  

8.5.4 Gestão das atividades administrativas e financeiras   X  

8.5.5 Gestão dos processos de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais permanentes e de consumo   X  

8.5.6 Supervisão de novas edificações, reformas e manutenção do patrimônio imóvel   X  

8.5.7 Utilização dos resultados de avaliação para a melhoria das ações administrativas   X  

8.5.8 Cumprimento da legislação e normas institucionais   X  

     

8.6 Chefia de Departamento     

8.6.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.6.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.6.3 Atendimento às necessidades informacionais dos docentes e dos discentes   X  
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8.6.4 Organização e supervisão das atividades do departamento   X  

8.6.5 Supervisão e acompanhamento do desempenho da ocupação docente   X  

8.6.6 Articulação do curso junto ao mercado de trabalho   X  

8.6.7 Incentivo à elaboração de planos, programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão   X  

8.6.8 Avaliação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)   X  

     

8.7 Coordenação de Estágios do Centro     

8.7.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.7.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.7.3 Atendimento aos docentes e discentes procurando responder adequadamente às demandas de estágios 
curriculares apresentadas 

  X  

8.7.4 Divulgação de programas de estágios, trainees e outras oportunidades   X  

8.7.5 Articulação com as áreas de ensino, pesquisa e extensão   X  

8.7.6 Administração e supervisão geral do estágio   X  

     

8.8 Secretaria de Ensino de Graduação     

8.8.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.8.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.8.3 Atendimento às necessidades Informacionais dos docentes e dos discentes   X  

8.8.4 Disponibilização e atualização constante de informações úteis e fidedignas   X  

     

8.9 Secretaria de Ensino de Pós-Graduação     

8.9.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

8.9.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

8.9.3 Atendimento às necessidades Informacionais dos docentes e discentes   X  

8.9.4 Disponibilização e atualização constante de informações úteis e fidedignas   X  

     

8.10 Demais setores     

8.10.1 Reprografia  X   

8.10.2 Lanchonete  X   

8.10.3 Gabinete médico   X  

8.10.4 Número de Instalações sanitárias   X  

8.10.5 Limpeza, organização e conservação das instalações sanitárias (reposição de papel higiênico, toalhas de   X  
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papel e sabonete) 

8.10.6 Auditórios (capacidade, iluminação, climatização, projetores, áudio, cadeiras, etc)  X   

     

9 Diretório Acadêmico     

9.1 Iniciativas para ações proativas, inovadoras e de decisão   X  

9.2 Capacidade para manter um clima de respeito mútuo e ético   X  

9.3 Promoção de integração entre acadêmicos   X  

9.4 Promoção de ações de complementaridade do ensino   X  

9.5 Representação ativa dos interessantes dos acadêmicos   X  

9.6 Comunicação com os acadêmicos   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VI 
 
 - O Campus acompanha a política institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
 - Nos últimos anos, a Universidade começou com uma gestão profissional da instituição, aderindo e implantando ferramentas de gestão. 
 
 - O Campus já possui um projeto de ampliação da estrutura física e está coletando os últimos laudos para poder encaminhar para licitação. 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VI 
 
 - Os órgãos superiores são “numerosos” e não são ágeis de acordo com as demandas institucionais. 
 
 - O Campus não oferece estrutura para atendimento médico 
 
 - O Campus não dispõem de Auditório, Lanchonete, e as instalações sanitárias não possuem chuveiro 
 
 

Recomendações da CSA 
 
 - Criar somente um órgão colegiado superior (CONSUNI) e duas câmaras técnicas com alta representatividade (pró-reitores, diretores 
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assistentes, representantes de chefes de departamento, representantes dos docentes e técnicos). 
 
 - Finalizar o projeto de ampliação da estrutura física, com os laudos técnicos necessários, e encaminhá-lo para a licitação. 
 
 - Implantar um sistema computacional que permita a normatização, acompanhamento e o controle dos PTIs (planos de trabalho individuais) 
dos docentes. 
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DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

    

Critérios a serem observados na Dimensão VI 0 1-2 3-4 5 

     

10  Infraestrutura física     

10.1 Salas de Aula     

10.1.1 Dimensão   X  

10.1.2 Climatização   X  

10.1.3 Iluminação   X  

10.1.4 Quantidade e condição das instalações elétricas   X  

10.1.5 Qualidade do mobiliário (cadeiras, mesas e armários)   X  

10.1.6 Recursos audiovisuais disponíveis (quadros, projetores, computadores, áudio, Internet, entre outros)   X  

10.1.7 Isolamento acústico   X  

10.1.8 Limpeza, organização e conservação do ambiente   X  

     

10.2 Laboratórios de informática     

10.2.1 Climatização   X  

10.2.2 Iluminação   X  

10.2.3 Qualidade do mobiliário (cadeiras e mesas)   X  

10.2.4 Quantidade de equipamentos de informática   X  

10.2.5 Qualidade de equipamentos de informática   X  

10.2.6 Qualidade da conexão local   X  

10.2.7 Qualidade dos equipamentos de auxílio à exposição dos conteúdos (projetores, áudio, quadros e TV)   X  

10.2.8 Atendimento (laboratorista)   X  

10.2.9 Isolamento acústico   X  

10.2.10 Limpeza, organização e conservação do ambiente   X  

     

10.3 Outros laboratórios de ensino, pesquisa e extensão     

10.3.1 Climatização   X  

10.3.2 Iluminação   X  

10.3.3 Qualidade do mobiliário (cadeiras e mesas)   X  
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10.3.4 Quantidade de equipamentos de auxílio ao ensino, pesquisa e extensão   X  

10.3.5 Qualidade dos equipamentos de auxílio ao ensino, pesquisa e extensão   X  

10.3.6 Atendimento (laboratorista)   X  

10.3.7 Isolamento Acústico   X  

10.3.8 Limpeza, organização e conservação do ambiente   X  

     

10.4 Biblioteca   X  

10.4.1 Climatização   X  

10.4.2 Iluminação   X  

10.4.3 Qualidade do mobiliário (cadeiras e mesas)   X  

10.4.4 Quantidade de equipamentos de informática   X  

10.4.5 Qualidade de equipamentos de informática   X  

10.4.6 Área disponível para estudo   X  

10.4.7 Atualização do acervo de livros   X  

10.4.8 Atualização do acervo de periódicos   X  

10.4.9 Quantidade e variedade do acervo   X  

10.4.10 Exposição e localização do acervo   X  

10.4.11 Qualidade do atendimento dos bibliotecários e demais colaboradores   X  

10.4.12 Acesso ao Sistema Pergamum   X  

10.4.13 Acesso às bases de dados técnicos-científicos regionais, nacionais e internacionais   X  

10.4.14 Limpeza, organização e conservação do acervo e do ambiente   X  

10.4.15 Isolamento acústico   X  

10.4.16 Horário de atendimento   X  

     

10.5 Acessibilidade     

10.5.1 Arquitetura inclusiva (rampas, elevadores, sanitários adaptados, vagas nos estacionamentos, mobiliário, 
equipamentos, etc) 

 X   
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VII 
 
 - O Campus possui terreno e sede próprios. 
 
 - Possui móveis e equipamentos adequados para o processo de ensino. 
 
 - No período avaliado, houve investimentos para melhoria do acervo da biblioteca, laboratórios e recursos audiovisuais 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VII 
 
 - Considerando o atraso no processo de licitação do novo prédio do Campus e a implantação de novos laboratórios de ensino, houve a 
necessidade de locação de salas de aula fora da sede 
 
 - As instalações elétricas não são adequadas para suportar as demandas atuais do campus. 
 
 - O campus não tem infra-estrutura de acessibilidade 
 
 - O campus não é urbanizado, ocasionando transtornos nos dias de chuva, que são freqüentes em São Bento do Sul. 
  

Recomendações da CSA 
 
 - Realizar a licitação e iniciar as obras do novo prédio o mais breve possível. 
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DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

 

Critérios a serem observados na Dimensão VIII 0 1-2 3-4 5 

     

        11  Planejamento e Avaliação Institucional do Centro     

11.1 Participação na elaboração do planejamento institucional   X  

11.2 Participação no processo de avaliação institucional   X  

11.3 Divulgação interna de relatórios de gestão   X  

11.4 Divulgação interna do processo e dos resultados da avaliação   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser  enfatizados sobre a Dimensão VIII 
 
 - Nos últimos anos, a UDESC implantou o processo de planejamento estratégico, materializado por meio do “Plano 20”, onde cada núcleo 
envolvido tem participação ativa. 
 
 - Anualmente, a Reitoria divulga seu relatório de gestão. 
 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VIII 
  
 - Durante a criação do “Plano 20” do CEPLAN não houve capacitação para a equipe que elaborou o mesmo, resultando em diferentes 
formatos do planejamento estratégico 
 

Recomendações da CSA 
 
 - Capacitações em todas as ações vindouras dessa natureza. 
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DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

 

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

     

  12  Políticas de atendimento ao estudante     

12.1 Políticas de acesso à Universidade (vestibular, transferência, retorno e reingresso)   X  

12.2 Apoio à permanência na Universidade   X  

12.3 Oferta de intercâmbios   X  

12.4 Estímulo à participação em gestão acadêmica, de ação comunitária e de representação   X  

12.5 Serviços e programas de apoio ao discente   X  

12.6 Mecanismos de avaliação da satisfação com o curso   X  

     

     13  Políticas de atendimento ao egresso     

13.1 Manutenção de contato com o egresso   X  

13.2 Oferta de atividades promotoras de educação continuada   X  

13.3 Acompanhamento da inserção dos egressos no mercado de trabalho   X  

13.4 Processo seletivo para pós-graduação   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IX 
 
 - Oferta de cursos de pós-graduação em Gestão da TI e Gestão e Planejamento Ambiental já executados no período avaliado, e projetos de 
novos cursos. 
 
 - Todos os alunos que participam de atividades de ensino, pesquisa e extensão são motivados e o CEPLAN fornece estrutura de apoio para 
participarem nos respectivos eventos da UDESC (JIUDESC, Encontro de Extensão, Encontro de Monitoria, Congresso de IC, Encontro de 
Rondonistas e Projeto Rondon) 
 
 - A UDESC criou um programa de intercâmbio onde todos os campi possuem a mesma cota para enviar seus acadêmicos. 
 
 -  
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Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IX 
  
  
- Não existe uma política de acompanhamento do egresso, no período avaliado 
 
 - Não existem mecanismos de avaliação da satisfação dos acadêmicos com o curso, no período avaliado 

Recomendações da CSA 
 
 - Criar e implantar uma política de acompanhamento do egresso 
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DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Critérios a serem observados na Dimensão X 0 1-2 3-4 5 

     

14  Políticas de atendimento ao egresso     

14.1 Suficiência de receita proveniente do percentual do recurso do Tesouro para manutenção da Instituição   X  

14.2 Suficiência de receita proveniente de captação de recursos externos   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser  enfatizados sobre a Dimensão X 
 
 - A UDESC possui um % fixo da receita do Estado de SC. 
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão X 
 - A captação e implementação de recursos externos ainda é baixa. 
 

Recomendações da CSA 
 
 - Capacitações em todas as ações vindouras visando o fomento externo. 
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3. CONCLUSÕES 
 

 

Este relatório apresentou as considerações da CSA no período compreendio entre 2008 e 2010, 

do Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN. Percebe-se que os principais pontos de melhoria 

se referem a infra-estrutura, incluindo acessibilidade. Isso é compreensível uma vez que o Centro é novo 

e as instalações ainda não estão adequadas. Com o projeto do novo prédio do centro, todos esses itens 

devem ser contemplados. Vale a pena ressaltar que o projeto está em fase final para a liberação da 

licitação.  

Como ponto positivo, destacam-se a disponibilidade de recursos financeiros para Pagamentos de 

RH e melhoria da infra-estrutura (laboratórios, equipamentos, etc.)  

Os instrumentos de avaliação, apesar da ampla divulgação e sensibilização para preenchimento 

dos instrumentos, nem todos os docentes e discentes responderam. Isso se deve ao fato de ser algo 

novo para o centro e os envolvidos não saberem da importância da cultura de avaliação. A CSA irá 

trabalhar nesse sentido, tentando sensibilizar a comunidade acadêmica do CEPLAN. 
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