
1 

 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES 

Comissão Setorial de Avaliação – CSA 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 

2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna – SC 

2011



2 

 
Comissão Setorial de Avaliação – CSA 

Ato de designação, Portaria 1578/10, publicada no Diário Oficial 18.965 de 08/11/2010. período de 

mandato: 08/11/2010 à 07/11/2012. 

Representantes Docentes: 

Anselmo Fábio de Moraes 

Cláudio Henrique Willemann 

Cristian Berto da Silveira 

João Rotta Filho 

 

Representantes Técnicos: 

Andrey Pestana de Farias 

Liz Kelli de Amorim Sombrio 

 

Representantes Discentes: 

Luciano Pessoa Soares 

Mayckon Francisco 

 

Representante da Sociedade Civil: 

Antonio Reis 



3 

 

SUMÁRIO 

 

1 DIMENSÃO I – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ................................................... 9 

1.1 Missão do CERES ...................................................................................................................................... 9 

1.2. Finalidade do CERES (Estratégias) .......................................................................................................... 9 

1.3. Objetivos e metas institucionais ............................................................................................................. 9 

1.4. Diretrizes institucionais ........................................................................................................................ 10 

1.5. Áreas de atuação e inserção regional ................................................................................................... 10 

1.6. Compromisso social enquanto instituição pública e gratuita .............................................................. 10 

1.7. Mecanismos de divulgação do PDI na comunidade acadêmica ........................................................... 11 

1.8. Identificação do perfil do aluno ingressante na UDESC ....................................................................... 11 

1.9. Identificação do perfil do aluno egresso na UDESC (últimos 5 anos) ................................................... 11 

2 DIMENSÃO II - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO .................. 13 

2.1 POLÍTICA PARA O ENSINO ...................................................................................................................... 13 

2.2. Políticas de ensino e sua articulação com o PDI ................................................................................... 14 

2.3. Perfil do profissional a ser formado ..................................................................................................... 14 

2.4. Práticas pedagógicas: experiências produzidas e em desenvolvimento .............................................. 14 

2.5. Projeto Pedagógico para atendimento às diretrizes curriculares nacionais ........................................ 16 

2.6. Infraestrutura acadêmica de apoio ao ensino ...................................................................................... 18 

2.7. Programas de melhoria e apoio ao ensino ........................................................................................... 18 

2.8. Mecanismos de avaliação do ensino .................................................................................................... 19 

2.9. Ocupação docente para as atividades de ensino ................................................................................. 19 

2.10. Política de estágio ............................................................................................................................... 19 

2.11. Indicativos do nível de satisfação com o Curso: ................................................................................. 20 

2.1 POLÍTICA PARA A PESQUISA .................................................................................................................. 21 

2.1.1. Políticas institucionais para a pesquisa ......................................................................................... 21 

2.1.2. Políticas de pesquisa e sua articulação com o PDI ........................................................................ 22 

2.1.3. Relevância e Pertinência quanto aos objetivos institucionais e quanto ao desenvolvimento local 

e regional ................................................................................................................................................. 22 



4 

 
2.1.4. Programas institucional e governamental de incentivo à pesquisa .............................................. 23 

2.1.4.1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e o Programa de Bolsa 

de Iniciação Científica – PROBIC/UDESC ............................................................................................. 23 

2.1.4.2. Programa de Auxílio à Participação em Eventos – PROEVEN ................................................. 24 

2.1.4.3. Programa de Apoio à Pesquisa - PAP ..................................................................................... 24 

2.1.4.4. Programa de Bolsas de Estudos de Pós-Graduação "Stricto Sensu" da UDESC ..................... 24 

2.1.4.5. Bolsistas PICDT/CAPES ............................................................................................................ 25 

2.1.4.6. Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC ......................................... 25 

2.1.4.7. Programa de Apoio à Pesquisa – PAVI.................................................................................... 25 

2.1.5. Projetos de pesquisa elaborados e em desenvolvimento ............................................................. 26 

2.1.6. Articulação dos grupos de pesquisa .............................................................................................. 26 

2.1.7. Número de publicações ................................................................................................................. 26 

2.1.8. Produções técnicas, artísticas, culturais e científicas e respectiva divulgação ............................. 26 

2.1.9. Intercâmbio e parcerias com outras IES regional, nacional e internacional na produção científica

 ................................................................................................................................................................. 26 

2.1.10. Investimento institucional em pesquisa ...................................................................................... 26 

2.1.11. Mecanismos de avaliação das atividades de pesquisa ................................................................ 27 

2.1.12. Ocupação docente para as atividades de pesquisa ..................................................................... 27 

2.2. POLÍTICA PARA A EXTENSÃO ................................................................................................................ 27 

2.2.1. Políticas institucionais de extensão e de intervenção social ......................................................... 27 

2.2.2. Políticas de extensão e sua articulação com o PDI ........................................................................ 28 

2.2.3. Programas de incentivo e apoio institucional às atividades de extensão ..................................... 28 

2.2.4. Participação acadêmica nas atividades de extensão e intervenção social: impacto na formação 

do aluno ................................................................................................................................................... 28 

2.2.5. Áreas de atuação das atividades de extensão e sua relevância em termos local e regional ........ 28 

2.2.6. Mecanismos de avaliação das atividades de extensão universitária ............................................ 28 

2.2.7. Projetos de extensão elaborados e em desenvolvimento ............................................................ 28 

2.2.7.1. Projetos em desenvolvimento: ............................................................................................... 28 

2.2.7.2. Projetos submetidos ao EDITAL – PAEx 03/2010  e em avaliação: ........................................ 28 

2.2.8. Ocupação docente para as atividades de extensão ...................................................................... 29 



5 

 
2.3. POLÍTICA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO .................................................................................................... 29 

2.3.1. Políticas institucionais para a pós-graduação ............................................................................... 29 

2.3.2. Expansão de pós-graduação Lato e Stricto Sensu ......................................................................... 29 

2.3.3. Programas de Incentivo e apoio institucional à pós-graduação ................................................... 30 

2.3.4. Práticas de integração da graduação e pós-graduação ................................................................. 30 

2.3.5. Programas e/ou incentivo para a formação de pesquisadores e de profissionais para o 

magistério superior ................................................................................................................................. 30 

2.3.6. Número de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu em andamento ........................ 30 

2.3.7. Relevância e pertinência social dos cursos oferecidos em termos locais, regionais e nacionais.. 30 

2.3.8. Intercâmbios e parcerias institucionais voltadas aos cursos de pós-graduação ........................... 30 

2.3.9. Conceitos obtidos na avaliação da CAPES ..................................................................................... 30 

2.3.10. Mecanismos de avaliação do ensino ........................................................................................... 30 

2.3.11. Mecanismos de revisão curricular dos cursos e programas ........................................................ 30 

2.3.12. Indicadores de atuação profissional dos alunos egressos pós-graduação .................................. 30 

3 DIMENSÃO III – Responsabilidade Social ...................................................................................................... 32 

3.1. Impacto social das ações universitárias para o desenvolvimento local, regional e nacional............... 32 

3.2. Relações estabelecidas com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e com 

instituições sociais, culturais e educativas. ................................................................................................. 32 

3.3. Políticas de acesso à universidade – ações afirmativas ....................................................................... 32 

3.4. Políticas de permanência na universidade ........................................................................................... 32 

3.5. Ações sociais direcionadas corpo docente, discente e pessoal técnico – administrativo inclusive aos 

portadores de necessidades especiais ........................................................................................................ 32 

3.6. Ações sociais direcionadas à inclusão social e assistência a setores ou grupos sociais menos 

favorecidos .................................................................................................................................................. 33 

3.7. Atividades universitárias de integração com a sociedade (educação, saúde, lazer, cultura, 

planejamento urbano, desenvolvimento social, meio ambiente, desenvolvimento econômico, entre 

outros) ......................................................................................................................................................... 33 

4 Dimensão IV – Comunicação com a Sociedade ............................................................................................ 35 

4.1. Estratégias de qualidade na comunicação interna e externa .............................................................. 35 

4.2. Qualidade da comunicação interna e externa: meios e canais ............................................................ 35 

4.3. Recursos humanos, materiais e financeiros para a comunicação interna e externa ........................... 35 



6 

 
4.4. Imagem pública da Instituição .............................................................................................................. 35 

4.5. Documentos Legais e/ou Normas Regimentais Reguladoras e forma de divulgação aos alunos e a 

comunidade externa.................................................................................................................................... 35 

5 Dimensão V – Política Pessoal ...................................................................................................................... 37 

5.1. Política de planos de cargos e salários ................................................................................................. 37 

5.2. Programas de qualificação do corpo docente e técnico universitário ................................................. 37 

5.2.1.Plano de Capacitação Docente ....................................................................................................... 37 

5.2.2. Docentes em capacitação .............................................................................................................. 37 

5.3. Envolvimento do corpo técnico universitário em pesquisa e extensão ............................................... 38 

5.4. Clima de relações interpessoais ........................................................................................................... 38 

5.5. Estratégias de incentivo profissional .................................................................................................... 38 

5.6. Mecanismos para verificar a satisfação profissional ............................................................................ 38 

5.7. Índice de qualificação docente ............................................................................................................. 38 

5.8. Índice de titulação do corpo técnico universitário ............................................................................... 39 

5.9. Índice da relação entre número de estudantes e recursos humanos (discente e técnico universitário 

e docentes) .................................................................................................................................................. 39 

5.10. Índice da relação entre número de professores e técnicos universitários ........................................ 39 

5.11. Desempenho do corpo docente ......................................................................................................... 39 

5.12. Desempenho do corpo técnico universitário ..................................................................................... 39 

5.13. Dados e Indicadores relativos ao corpo docente (Quadros 1, 2, 3, 4, 5, e 6) ..................................... 39 

5.14. Dados e Indicadores relativos ao corpo técnico universitário (Quadros 7, 8, 9 e 10) ........................ 39 

6 Dimensão VI – Organização e Gestão da Instituição .................................................................................... 50 

6.1. Plano Institucional e sua relação com o PDI e PPI ................................................................................ 50 

6.2. Estrutura organizacional: funções e Dinâmicas .................................................................................... 50 

6.3. Competências e atribuições dos Dirigentes Institucionais ................................................................... 50 

6.4. Composição e atribuição dos órgãos Colegiados ................................................................................. 50 

6.4.1. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE ................................................................... 50 

6.4.2. Conselho de Administração - CONSAD .......................................................................................... 50 

6.4.3. Conselho Universitário - CONSUNI ................................................................................................ 51 



7 

 
6.4.4. DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO: .................................................................... 51 

6.4.5. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA: .............................................................................. 51 

6.4.6. CONSELHO DE CENTRO: ................................................................................................................ 51 

6.4.7. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE: ............................................................................................. 52 

6.5. Desempenho do grupo gestor .............................................................................................................. 52 

6.6. Metodologias e estratégias de Gestão ................................................................................................. 52 

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

regimentais reguladoras .............................................................................................................................. 53 

7 Dimensão VII – Infraestrutura Física............................................................................................................. 54 

7.1. Adequação da infra-estrutura em relação às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração .............................................................................................................................................. 54 

7.2. Condições infra-estruturais em atuação, estado de conservação e segurança para a realização das 

atividades-fim da instituição ....................................................................................................................... 54 

7.3. Utilização de infra-estrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras .................... 54 

7.4. Nível de satisfação dos usuários e adequação dos laboratórios, salas de vídeo, bibliotecas, outros 

espaços didático pedagógicos e oficinas em relação ao desenvolvimento dos cursos e programas ......... 55 

7.5. Formas de atualização e expansão da Biblioteca ................................................................................. 55 

7.6. Adequação do acervo da Biblioteca com os cursos e programas previstos ......................................... 55 

7.7. Dados e indicadores da infraestrutura (Quadro 11) ............................................................................ 55 

8 Dimensão VIII – Planejamento e Avaliação (Autoavaliação) .................................................................... 58 

8.1. Adequação e efetividade do Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional e ao Planejamento Estratégico .............................................. 58 

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

PPC ............................................................................................................................................................... 58 

8.3. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional e das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão ........................................................................................................................ 58 

9 Dimensão IX – Políticas de Atendimento ao Estudante e Egressos.............................................................. 60 

9.1. Políticas de acesso e permanência dos estudantes da UDESC ............................................................. 60 

9.2. Programas de participação dos estudantes nas atividades de ensino, iniciação científica, extensão, 

avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil .................................................................... 60 

9.3. Analises sobre os índices de matrícula, retenção, evasão, abandono, reingresso, retorno, 

transferência e conclusão de curso ............................................................................................................. 60 



8 

 
9.4. Mecanismos de acompanhamento do aluno egresso .......................................................................... 60 

9.5. Dados e indicadores do corpo discente (Quadro 12 e 13) ................................................................... 60 

9.6. Dados e indicadores do aluno egresso (Quadro 12) ............................................................................ 60 

10 Dimensão X – Sustentabilidade Financeira ................................................................................................ 63 

10.1. Política orçamentária ......................................................................................................................... 63 

10.2. Política salarial .................................................................................................................................... 63 

10.3. Investimento em capacitação docentes e técnicos universitários ..................................................... 63 

10.4. Política de expansão e redimensionamento do espaço físico ............................................................ 63 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 DIMENSÃO I – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Missão do CERES 

 
Formar indivíduos capazes de fazer frente às exigências do mercado de trabalho atual e futuro por 

meio da oferta de cursos de graduação que preservem as tradições técnico-culturais e sociais valorizando-

os e conservando-os sob a tríade: Ensino, Pesquisa e Extensão na construção e qualificação profissionais 

nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca.  

 

1.2. Finalidade do CERES (Estratégias) 

 

- Estabelecer as bases do Plano de Desenvolvimento Institucional e suas relações com o contexto social, 

econômico e cultural, em que o CERES está inserido; 

- Implantar, rever, repensar, implementar, avaliar e acompanhar o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional do CERES; 

- Garantir a articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Projetos Político-

Pedagógicos (PPP) do CERES; 

- Implementar mecanismos para assegurar e ampliar o grau de conhecimento e de apropriação do PPP e 

PDI pela comunidade acadêmica; 

- Elaborar as políticas de pesquisa, pós-graduação, extensão do CERES; 

- Perseguir, sistematicamente, a excelência do CERES nas suas ações de ensino, pesquisa, extensão e 

administração.  

- Atender a sociedade sul catarinense e o estado como um todo no que se refere aos estudos da área de 

Arquitetura e do Urbanismo e de Engenharia de Pesca 

 

1.3. Objetivos e metas institucionais 

 

-Implementar instrumentos e mecanismos de desenvolvimento institucional, interpretando e reinterpretando 

permanentemente a Missão do CERES e seu compromisso com a Udesc no desenvolvimento sustentável 

da sociedade. 

 

-Ampliar, com padrões de qualidade superior e pertinência, as oportunidades de qualificação acadêmica e 

profissional da comunidade catarinense. 

 

-Implantar em até 03(três) anos à partir da formatura da primeira turma(2008/1) do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, provavelmente no ano de 2015, o ensino de pós-graduação, de excelência, integrado ao ensino 

de graduação, que desenvolva a cientificidade, o senso crítico e a criatividade nos acadêmicos, pelo 

exercício da atividade investigativa e de intervenção junto às organizações e o meio. 

 

-Fomentar as atividades de pesquisa científica, tecnológica, cultural e artística, visando à inovação e ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tendo em vista a sua relevância, e promover a sua divulgação 

e a aplicação dos seus resultados. 
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-Estabelecer uma relação dinâmica e positiva de reciprocidade entre a comunidade e o Centro, articulando 

o conhecimento científico e artístico-cultural com as demandas do entorno social. 

 

-Promover o engajamento do CERES no processo de inclusão social, de desenvolvimento sustentável e de 

preservação do patrimônio artístico e cultural. 

 

-Estruturar o CERES no que tange a informatização e a comunicação com a sociedade e a comunidade 

interna, integradas ao processo de aprimoramento da sua imagem institucional. 

-Implementar processos de gestão de pessoas que contribuam para a consecução dos objetivos 

institucionais. 

-Criar e manter uma estrutura moderna de gestão da Instituição, com autonomia representativa e partilhada. 

-Prover o CERES de infra-estrutura física e de recursos técnicos e materiais para atender, com excelência, 

os objetivos institucionais. 

-Institucionalizar a política de planejamento e de avaliação do Centro 

 

-Desenvolver políticas de inclusão, mediante qualificação permanente, em consonância com o contexto 

sócio-econômico regional. 

-Implementar instrumentos de gestão financeira e orçamentária, visando a sustentabilidade financeira do 

CERES. 

 

1.4. Diretrizes institucionais 

 

Ser um centro de referência na formação de mão de obra qualificada atualmente nas áreas de 

Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia de Pesca  e no futuro implantar estudos especializados que 

oportunizem alta qualificação profissional com a oferta de programas lato e strictu sensu, nas áreas em que 

hoje oferece a estudos de graduação, cumprindo com o planejamento institucional a partir de 2015 até 2020 

implantar outro (s) curso (s) de graduação de acordo com a vocacionalidade da região onde o campus se 

encontra instalado para contribuir com o desenvolvimento da região sul catarinense.  

 

1.5. Áreas de atuação e inserção regional 

 

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia de Pesca tem o compromisso de estudar as 

deficiências e necessidades da região em que o campus está sendo implantado e contribuir para a solução 

de problemas oferecendo mão de obra qualificada para o mercado profissional. 

 

1.6. Compromisso social enquanto instituição pública e gratuita 

 

1. Implementar políticas no ensino, na pesquisa e na extensão voltadas à solução de problemas nacionais, 

regionais e locais, seja orientando os cursos à demanda local/regional, seja usando instrumentos e ações 

afirmativas para corrigir desigualdades sociais de qualquer natureza, seja promovendo o desenvolvimento 

sustentável; 
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2. Estabelecer atividades curriculares que promovam a experiência em ações relacionadas a intervenções 

de interesse social; 

3. Promover atividades acadêmicas que contribuam para a inclusão social, o desenvolvimento econômico-

social e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

4. Dinamizar atividades de capacitação de professores de educação técnico-profissional; 

5. Promover a prática do voluntariado e da ação solidária por meio de projetos e programas sociais; 

6. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de projetos e programas 

sociais. 

 

1.7. Mecanismos de divulgação do PDI na comunidade acadêmica 

 

A divulgação do PDI ocorre por meio de publicação no site da UDESC, em documentos originados e 

entregues ao coordenador de cada curso existente no centro e por envio para o e-mail de todos os 

servidores do centro e também através da elaboração de cartilhas e divulgação através do Centro 

Acadêmico dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Pesca. 

 

1.8. Identificação do perfil do aluno ingressante na UDESC 

 

Até o presente momento, de acordo com o sistema informatizado da secretaria acadêmica o Centro 

ao todo conta com: 303 alunos ingressaram por meio de vestibular, 15 por Transferência Externa, 1 por 

Transferência Compulsória, 1 por Transferência Interna, 1 por Reingresso após Abandono, 3 por Retorno de 

Diplomados. Dos 279 acadêmicos matriculados no segundo semestre de 2010, no curso de Arquitetura e 

Urbanismo, 211 são catarinense e 68 de outros estados, 217 são originados de escolas particulares, 39 de 

escolas públicas e 23 de Mistas, 261 se declararam brancos, 13 pardos e 5 amarelos, 1 possui deficiência 

física, 1 auditiva e 2 visuais. No curso de Engenharia de Pesca, dos 39 acadêmicos 29 são de Santa 

Catarina e 10 de outros estados, 12 são de escolas particulares, 24 de escolas públicas e 3 de escolas 

mistas, 34 se declararam brancos, 3 pretos e 2 pardos, nenhum possuindo deficiência de qualquer origem.  

 

1.9. Identificação do perfil do aluno egresso na UDESC (últimos 5 anos) 

Não se aplica 

 

Critérios a serem observados na dimensão I 0 1-2 3-4 5 6 

1. Formulação clara da missão, objetivos/finalidades e diretrizes 
institucionais 

   X  

2. Coerência entre missão e os objetivos/finalidades institucionais    X  

3. Sintonia das diretrizes institucionais com o PDI e PPI da 
instituição 

   X  

4. Grau de conhecimento e apropriação do PDI e PPI pela 
comunidade acadêmica 

  X   

5. Coerência entre programa/projetos em desenvolvimento e metas 
traçadas no PDI 

   X  

6. Coerência entre formação recebida e atuação profissional (perfil 
do egresso) 

    X 

7. Identificação do perfil dos ingressantes pelos gestores e 
professores 

   X  

Escala: 
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0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa  6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão I 

- Equipe coesa, focados na qualidade nos serviços prestados à comunidade e que está 

atingindo suas metas e objetivos principais. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão I 

- Investimentos em propaganda para que a Instituição seja mais conhecida em toda a região. 

Recomendações da CPA 

- Estudar a possibilidade de investir em propaganda e marketing. 
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2 DIMENSÃO II - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO 

E A EXTENSÃO 

 

2.1 POLÍTICA PARA O ENSINO 

 

O CERES, como um campus integrante da UDESC, se utiliza das mesmas políticas de ensino da UDESC. 

Deste modo,  

I. O CERES DEVE SER CARACTERIZADO COMO UNIVERSIDADE PROPOSITIVA. Neste aspecto fica 

definido que seu desenvolvimento é indutivo e não movido por demandas localizadas, pois sua missão está 

ancorada na busca de soluções para a comunidade. O CERES, entende que deve colocar sua capacidade 

instalada a serviço do desenvolvimento do Estado, interagindo com a sociedade e conciliando demandas e 

necessidades e propondo ações de intervenção.  

II. O CERES BUSCA UM DESENVOLVIMENTO VOCACIONADO. Com base na missão que foi conferida à 

UDESC no ato de sua concepção, em 1965, o CERES como uma das bases multicampi está  

estrategicamente voltado para o desenvolvimento regional, buscando a otimização dos recursos humanos e 

materiais (infra-estrutura e equipamentos), com a finalidade de garantir a qualidade acadêmica e o 

desenvolvimento institucional.  

III. O CERES INVESTE NA VERTICALIZAÇÃO. Sem descuidar o crescimento horizontal e a qualidade dos 

cursos existentes, o CERES desenvolveu metas para a consolidação da base de conhecimento necessária 

à verticalização do seu desenvolvimento institucional. Buscando otimizar a capacidade instalada, fruto de 

sua política de capacitação docente e de investimentos em sua infra-estrutura física, devendo implementar 

seu plano de incremento da pós-graduação stricto sensu e da pesquisa institucionalizada.  

IV. O CERES ADOTA A ESTRATÉGIA DE NÃO DUPLICAÇÃO DE MEIOS PARA FINS IDÊNTICOS OU 

SEMELHANTES NO PROCESSO DE EXPANSÃO INSTITUCIONAL, CONFORME O QUE É INSTITUÍDO 

PELA UDESC. Esta medida visa garantir a excelência dos cursos existentes e de sua capacidade instalada, 

base de sustentação da excelência institucional e de racionalidade de organização, com plena utilização 

dos recursos humanos e materiais. Parcerias internas deverão ser a estratégia eleita, garantidora da 

interiorização e regionalização da Universidade.  

V. O CERES, NO SEU PAPEL DE UNIVERSIDADE, DEVERÁ CUMPRIR UMA MISSÃO CULTURAL 

(CONSERVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO), UMA MISSÃO INVESTIGADORA 

(ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO) E UMA MISSÃO SOCIAL (A SERVIÇO 

DA COMUNIDADE).  

VI. O CERES CONCEBE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO PROCESSO CULTURAL, ARTÍSTICO E 

CIENTÍFICO, O QUAL PROMOVE MEDIANTE A PRÁTICA DO ENSINO E DA PESQUISA, O 

ENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE COM A SOCIEDADE, PRODUZINDO E SOCIALIZANDO O 

CONHECIMENTO PELA INSERÇÃO NA REALIDADE.  

VII. A CERES ASSUME A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO BASE 

PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA. O CERES está atento aos avanços tecnológicos e à inserção da 

sociedade na era do conhecimento, o que significa que tem estruturado sua Instituição apoiada em forte 

base de informática a qual dá apoio à administração interna, bem como às atividades pedagógicas e 

científicas.  
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IX. O CERES, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CENTROS DEVERÁ ASSUMIR SUA IDENTIDADE DE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO. Cabe à Universidade mobilizar o poder constituído (Executivo e Legislativo) 

e os diversos segmentos da sociedade, visando à adoção de instrumentos legais que garantam a sua 

manutenção e o seu crescimento horizontal e vertical. 

  

2.2. Políticas de ensino e sua articulação com o PDI 

 

As políticas de ensino são realizadas em concordância com que se encontra disposto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

2.3. Perfil do profissional a ser formado 

 

É necessário para a formação do futuro profissional, que o mesmo contemple habilidades complexas 

e em campos bastante diversificados, capacitados a planejar, criar e organizar espaços, levando em conta 

as necessidades de funcionalidade, conforto ambiental, sistemas estruturais, tecnologia da construção, 

projeto e estética. O aluno do curso de arquitetura e urbanismo deve ser capaz de refletir e absorver o 

caráter essencial da arquitetura, que está no fato de agir com um vocabulário tridimensional, 

compreendendo e traduzindo as necessidades de indivíduos, grupos sociais, comunidades, cujo espaço 

protagonista da arquitetura, ele penetra e caminha, valorizando sua formação como patrimônio e 

responsabilidade de todos. O profissional pode atuar em Urbanismo, Planejamento, Paisagismo, Arquitetura 

de Interiores, Comunicação Visual, Sinalização, Desenho Industrial (Design). E ainda especialização nas 

áreas de conforto como iluminação, calor, acústica, ergonomia. Outras atividades: perícias, especificação 

de materiais, atividades acadêmicas docentes ou de pesquisa e outras.  

O profissional egresso do curso de Engenharia de Pesca deve assegurar a formação de profissionais 

generalistas, com sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos no campo da Engenharia de Pesca; 

dotado de consciência ética, política, humanística, com visão crítica e criativa para a identificação e 

resolução de problemas; capaz de atuar de forma empreendedora e abrangente no atendimento às 

demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo; utilizar racionalmente os recursos disponíveis 

de forma interdisciplinar visando o equilíbrio sustentável do ambiente; além de compreender as 

necessidades do contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades como Engenheiro de Pesca.  

 

2.4. Práticas pedagógicas: experiências produzidas e em desenvolvimento 

 

A seleção dos conteúdos está relacionada com os princípios norteadores dos projetos pedagógicos 

de cada curso de graduação do CERES. Essa seleção é realizada levando em conta: 

- a velocidade e intensidade das mudanças da sociedade atual; 

- o contexto regional onde estão inseridos os cursos; 

- ao contexto nacional e internacional pelas influências científicas, técnicas e culturais; 

- a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

- a integração de diferentes saberes necessários à formação superior; 

- o perfil do curso e sua concepção; 

- a adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais; 
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- as tendências do mercado de trabalho. 

 

A estrutura e a organização curricular de cada um dos cursos atendem ao disposto na legislação 

pertinente, ou seja, tanto a criação quanto a execução estão em conformidade com o Estatuto e o 

Regimento Geral da UDESC, seguindo os princípios da autonomia universitária e a resoluções e normas 

dos órgãos competentes que regem a matéria. 

Entendendo-se por curso as atividades pedagógicas sistematizadas visando determinado objetivo de 

formação acadêmica e/ou habilitação profissional; São organizados de forma que todos os seus créditos 

possam ser normalmente obtidos dentro de um número de períodos letivos previamente estabelecido de 

acordo com a legislação. 

Os currículos plenos dos cursos, elaborados com vistas à qualificação do aluno para o exercício da 

profissão correspondente. 

As disciplinas que proporcionam fundamentação cultural e técnica nas áreas dos cursos são 

oferecidas nas fases iniciais, ficando para as finais a oferta das disciplinas voltadas às profissionalizações. 

As matrizes curriculares contemplam, além das disciplinas, a elaboração de projetos experimentais, 

estágios curriculares, trabalhos de conclusão de curso, atividades complementares e prática profissional. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) irá embasar-se em atividades desenvolvidas no Estágio 

Curricular, a partir dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso, caracterizando o 

seu término. 

Fazem parte também do currículo pleno dos cursos as disciplinas eletivas e/ou optativas, à escolha 

do estudante dentre uma relação aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UDESC, que 

complementam a formação profissional numa determinada área ou sub-área do conhecimento, e permitem 

ao aluno iniciar-se numa diversificação do curso. 

Além disso, os alunos podem optar, para complementação de sua formação acadêmica, por 

freqüentar disciplinas nos demais cursos/habilitações oferecidos pelos Centros de Ensino da UDESC, desde 

que respeitados os horários dos cursos, os pré-requisitos e os limites de créditos estabelecidos para o 

semestre. 

O desenvolvimento curricular integra teoria e prática sem perder de vista os três aspectos que 

norteiam a vida acadêmica universitária, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão, que se constituem em 

atividades principais e indissociáveis da UDESC. 

As matrizes curriculares estabelecem o elenco de disciplinas e seus pré-requisitos, a carga horária e 

os créditos respectivos; são organizadas em fases e submetidas à aprovação dos Colegiados competentes 

da Universidade, que emitem os atos de aprovação/autorização. 

As ementas das disciplinas e os respectivos elencos bibliográficos acompanham as matrizes 

curriculares e se encontram à disposição na página da Internet do CERES: 

http://www.ceres.udesc.br/direcao_ensino.htm, e na Página da Pró-Reitoria de Ensino: http://www.udesc.br. 

A UDESC, visando à melhoria da qualidade do ensino, tem viabilizado ao CERES a realização de 

parcerias com outras universidades, fundações, agências de fomento e iniciativa privada, que provêm desde 

equipamentos até recursos financeiros para execução de projetos de pesquisa e extensão. 
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2.5. Projeto Pedagógico para atendimento às diretrizes curriculares nacionais 

 

O CERES seguiu desde a construção dos seus PPPs o que se encontra estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDB). Deste modo a organização curricular foi 

elaborada no sentido de contemplar uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para 

enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições 

de exercício profissional, observando os seguintes princípios:  

- Liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização curricular, assim 

como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

- Indicação dos tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem que 

compõem os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos, com cargas horárias pré-

determinadas, as quais não podem exceder a 50% da carga horária total dos cursos; 

- Incentivando uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 

os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

- Liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização curricular, assim 

como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

- Estimulando práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno; 

- Encorajando o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos adquiridos fora do 

ambiente escolar, inclusive os que se refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada; 

- Fortalecendo a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, 

assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

- Incluindo orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizam instrumentos variados 

e servem para informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

Entre os objetivos e metas definidos para as Diretrizes Curriculares Nacionais, destaca-se a da 

proposição de uma carga horária mínima em horas que permita a flexibilização do tempo de duração do 

curso de acordo com a disponibilidade e esforço do aluno. 

Além disso, sendo um dos Centros da UDESC, o CERES é regido pelas determinações da Pró-

Reitoria de Ensino da UDESC que preocupada com estas questões iniciou estudos e discussões em 

meados de 2004, a fim de subsidiar os Centros para as necessárias adequações dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação, em atendimento às orientações emanadas das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Neste sentido, em dezembro de 2004 foi aprovada, na UDESC, Resolução nº 043/2004-CONSEPE que 

dispõe sobre normas para processos de Autorização de Funcionamento e Criação, para Reformulação 

Curricular, para Reconhecimento de Cursos de Graduação e/ou Habilitação e para Avaliação e Renovação 

do Reconhecimento. 

Além desta determinação e com o propósito de fornecer outros subsídios às avaliações e estudos em 

atendimento às diretrizes pedagógicas, por Centro de Ensino, para reformulações curriculares, em março de 

2006, foi aprovada na UDESC a Resolução nº 005/2006 – CONSEPE que regulamenta as Atividades 

Complementares nos cursos de graduação da UDESC. 
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A institucionalização atividades complementares nos currículos dos cursos de graduação é resultante 

de estudos da Pró-Reitoria de Ensino na perspectiva de cumprir o Plano Nacional de educação (PNE) – Lei 

nº 10.172/2001. 

Um outro estudo realizado pela Pró-Reitoria de Ensino da UDESC e que deverá ser elemento de 

verificação e, posterior cumprimento quando das reformulações curriculares refere-se às cargas horárias 

dos cursos de graduação (totais, de estágio, de atividades complementares). 

A elaboração do projeto pedagógico do CERES de reformulações curriculares, em atendimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, seguindo a determinação da Pró-Reitoria de Ensino da UDESC deverá 

ser subsidiado pelas seguintes orientações:  

I - evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 

II – incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 

os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

III – estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno. 

IV – encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos adquiridos fora do 

ambiente escolar, inclusive os que se refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada; 

V – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim 

como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

VI - incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem instrumentos variados 

e sirvam para informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

VII – entender o curso como um percurso, em que todos recebam a mesma formação, mas ao 

mesmo tempo, podem se diferenciar a partir das escolhas em atividades complementares. 

graduação), respeitada a especificidade do conhecimento; 

IX – ter atenção especial a cada área de conhecimento, evitando a personificação dos currículos, ou 

seja, a tendência de determinado corpo docente na estruturação curricular; 

X - integrar no Projeto Pedagógico do Curso disciplinas optativas e eletivas. 

XI- conceber uma estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que articule o ensino, 

a pesquisa e a extensão. 

XII - estimular ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de processos 

interdisciplinares; 

XIII – desenvolver o espírito critico e analítico, preparando os estudantes para a resolução dos 

problemas enfrentados na atuação profissional, sempre resultantes da evolução científica e tecnológica; 

XIV -incorporar a pesquisa como elemento fundamental das atividades de ensino e extensão. 

XV – orientar as atividades curriculares para a solução de problemas científicos e do contexto local. 

XVI - considerar a graduação como etapa de construção das bases para o desenvolvimento do 

processo de educação continuada; 

XVIII - estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

Quanto à carga horária dos cursos de graduação, as reformulações curriculares deverão ser 

subsidiadas pelas seguintes orientações: 
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- estabelecer um limite máximo de 15% da carga horária dos cursos de graduação, acima do mínimo 

estabelecido pelas diretrizes curriculares ou do parecer equivalente, sendo que 8 a 10% da carga horária 

mínima do curso definida pela legislação deverá ser destinado para atividades complementares, tanto para 

as modalidades presenciais e a distância, não podendo exceder este limite; 

- racionalizar ao máximo a ocupação docente não permitindo divisão de turmas que não estejam 

previstas nos projetos pedagógicos dos cursos; 

- A oferta de oficinas, disciplinas eletivas e optativas deverão constar no cômputo da carga horária do 

curso em tabela diferenciada, permitindo viabilizar duas grandezas: 1- carga horária total do curso para o 

aluno; 2- real impacto da ocupação docente em cada projeto pedagógico de curso, ou seja, carga horária 

total do curso em termos de ocupação docente. 

 

2.6. Infraestrutura acadêmica de apoio ao ensino 

 

Salas de aula equipadas com aparelhos áudio-visuais, data show para todas as salas de aula, três lousas 

eletrônicas, sala de pranchetas para projetos, laboratório de materiais e técnicas de construção, marcenaria 

para Maquetaria e demais materiais para oferta das disciplinas do curso. 

 

2.7. Programas de melhoria e apoio ao ensino 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Implementar práticas institucionais que estimulem o aperfeiçoamento do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas 

tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem; 

2. Implementar práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de conhecimento e 

utilização de processos participativos na sua construção e reconstrução permanente; 

3. Rever, permanente e sistematicamente, as concepções, estruturas e práticas curriculares do curso de 

graduação, de acordo com os fins da UDESC, as inovações em cada área profissional e do conhecimento e 

as normas oficiais em vigor, tendo em vista os objetivos institucionais, as demandas sociais e as 

necessidades individuais; 

4. Oportunizar formação superior com a oferta de novos cursos de graduação, no momento, o Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca já tramitou em todos os órgãos colegiados 

superiores da UDESC restando somente a aprovação do CONSUNI e a expectativa é que o mesmo seja 

implantado até 2010; 

5. Analisar as demandas regionais para orientar a oferta de novos cursos. Com a implantação do segundo 

curso de graduação, a intenção é o crescimento vertical, oferecendo cursos de pós-graduação nas áreas 

pretendidas. No entanto ao implantarmos e formarmos o mestrado e doutorado pretendemos oferecer um 

novo curso de graduação de acordo com as solicitações regionais; 

6. Diminuir a evasão, buscando otimizar o número de alunos por curso e turma. 
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2.8. Mecanismos de avaliação do ensino 

 

A verificação da aprendizagem é feita por disciplina, abrangendo os aspectos de assiduidade e 

aproveitamento, ambos eliminatórios por si mesmo. 

A assiduidade consiste na freqüência às atividades de cada disciplina, considerando-se reprovado o 

aluno que deixar de comparecer a, no mínimo, 75% da carga horária programada. O aproveitamento 

consiste nos resultados obtidos em trabalhos escolares – provas e/ou tarefas – realizados no decorrer do 

período letivo. 

Para aprovação em cada disciplina-semestre, o aluno deve atingir a freqüência mínima exigida e 

obter média geral não inferior a 5 (cinco).  

Na avaliação do aproveitamento dos alunos, as médias finais são expressas na escala de 0 (zero) a 

10 (dez) e podem ser fracionadas em apenas um dígito após a vírgula, devendo ser efetuado o 

arredondamento estatístico, quando for o caso. 

A avaliação do aproveitamento é expressa por meio de dois graus de qualificação apresentados do 

seguinte modo:  

- o primeiro grau de graduação, de peso 6 (seis), representando o aproveitamento do aluno na 

disciplina, é obtido através da média aritmética oriunda das notas atribuídas a testes, trabalhos e/ou 

relatórios distribuídos ao longo do período letivo; 

- o segundo grau de qualificação, de peso 4 (quatro), é resultante de prova escrita e/ou oral, e/ou 

prática, de projeto e sua defesa, ou trabalho equivalente, cobrindo toda a matéria lecionada durante o 

período letivo. 

A média final de aprovação é a média aritmética ponderada de dois graus de qualificação. Se o aluno 

obtiver aproveitamento igual ou superior a 7 (sete) e frequência não inferior a 75% é dispensado do 

segundo grau de qualificação. 

O aluno que faltar à prova ou testes, ou não realizar os trabalhos escolares previstos nas datas 

fixadas, recebe nota 0 (zero), ressalvadas as exceções previstas em lei ou justificativas aceitas pelo 

Coordenador de Curso. 

Poderá submeter-se a exame de segunda chamada, em data pré-fixada em calendário acadêmico, o 

aluno que, por motivo justificado de doença, luto ou gala, deixar de comparecer aos exames finais. 

O Regimento Geral da UDESC trata da verificação da aprendizagem nos artigos 75 a 85. 

É facultado ao aluno o direito de solicitar revisão de provas e/ou notas de avaliação. 

 

2.9. Ocupação docente para as atividades de ensino 

 

A ocupação docente está de acordo com o estabelecido no Projeto Político Pedagógico, conforme o 

determinado no estatuto e regimento, bem como o que está normatizado nas resoluções da UDESC.  

 

2.10. Política de estágio 

 

O Estágio Curricular também é um dos assuntos tratados/orientados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação. Essas orientações são respeitadas por todos os cursos de graduação 



20 

 
da UDESC, inclusive o CERES. Os professores e coordenadores de Estágio procedem o acompanhamento, 

a supervisão e a avaliação das práticas desenvolvidas. 

No CERES, a disciplina de Estágio Curricular obrigatória ainda não foi implantada, mas como em 

toda a UDESC serão dedicadas as horas estabelecidas na grade curricular. O procedimento é idêntico ao 

do Estágio não obrigatório, ou seja, é sempre precedido de um Plano de Estágio e da assinatura de um 

Termo de Compromisso, sem vínculo empregatício, entre o estudante e a parte concedente da 

oportunidade de estágio, com a interveniência da Universidade, que viabiliza a celebração de convênios ou 

contratos específicos para esse fim.  

Os estágios curriculares serão realizados em instituições públicas ou privadas ou ainda em ações 

comunitárias que, desenvolvendo atividades relacionadas às habilitações específicas de cada curso, aceite 

o estagiário. Sob a orientação e acompanhamento de um professor orientador de estágio, que será 

responsável pelo planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do estágio e do estagiário, o 

aluno desenvolverá suas atividades estagiárias sendo acompanhado e avaliado também por um profissional 

da empresa onde ele realiza seu estágio. 

Ao final o aluno deverá apresentar um Relatório de Estágio, que poderá caracterizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso, quando for o caso. 

É importante salientar que o CERES ou a entidade concedente do estágio, diretamente ou através da 

atuação conjunta com agentes de integração, providenciam seguro de acidentes pessoais em favor do 

Estudante (Resolução nº 071/2000-CONSUNI, anexo 20), independentemente de ser estágio obrigatório ou 

não obrigatório. 

A prática profissional tem por objetivo aplicar conhecimentos teórico-práticos nas diversas áreas de 

atuação, contribuindo para a formação de um profissional consciente, crítico, criativo e comprometido com 

as necessidades e o desenvolvimento científico e tecnológico da região/sociedade. 

Atividades complementares (regulamentada pela Resolução n. 005/2006-CONSEPE) Quanto às 

atividades complementares, os currículos têm previstos esforços/carga horária para o seu desenvolvimento, 

conforme projeto pedagógico de cada curso. 

 

2.11. Indicativos do nível de satisfação com o Curso: 

 

a) Por parte do aluno 

Tabulação da última avaliação – vide quadro..... 

 

b) Por parte do mercado de trabalho 

Considerando que estamos implantando o curso, atualmente na sexta fase e que até o momento houveram 

sete estágios não-obrigatórios oferecidos por empresas da região, consideramos boa a aceitação dos 

acadêmicos e acreditamos que a demanda aumentará com o avanço das fases. Há um grande número de 

bolsas de apoio acadêmico, e demais modalidades de pré-participação no mercado de trabalho, 

acreditamos que a demanda é e será sempre muito significativa.  

 

c) Por parte da comunidade e dos cânones científicos 
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Atualmente como o curso está em implantação existe pouca produção científica, no entanto, todas as 

providências que se fazem necessárias para que ingressemos também no mercado com referencias 

técnico-científicas de acordo com a vocação do centro.  

Desde o início da implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 2008, o índice candidato x vaga 

dos vestibulares vêm crescendo conforme tabela A. Pretende-se conseguir o mesmo êxito com o Curso de 

Engenharia da Pesca cujo índice do primeiro vestibular foi de 1,8 candidato x vaga. 

 

Tabela A 

  

2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 

1 2 1 2 1 2 1 

Arquitetura e 
Urbanismo 6,46 4,06 7,16 6,92 8,14 5,18 10,08 

Engenharia 
de Pesca **** **** **** **** **** 1,8 2,18 
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2.1 POLÍTICA PARA A PESQUISA 

 

2.1.1. Políticas institucionais para a pesquisa 

 

A pesquisa é uma área em implantação no CERES, não possuindo ainda uma política bem definida. 

O diretor de Pesquisa, juntamente com os novos professores efetivos têm lançado esforços para a 

formação de Grupos e linhas de pesquisa buscando o desenvolvimento das seguintes estratégias:  

 

1. Buscar a relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, tendo como 

referência às publicações científicas, técnicas, culturais e artísticas, patentes, produção de dissertações e 

teses, organização de eventos científicos, promoção de intercâmbios e cooperação com instituições 

congêneres nacionais e internacionais; 

2. Buscar parcerias para garantir o financiamento das atividades de pesquisa, incluindo-se o setor produtivo; 

3. Implementar mecanismos de avaliação dos projetos de pesquisa e da produção científica; 
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4. Buscar vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento local/regional e a inserção social; 

5. Implementar políticas e práticas institucionais de pesquisa para a formação de docentes pesquisadores; 

 6. Implementar e consolidar programas de iniciação científica para discentes. 

7. Buscar a articulação da pesquisa com as atividades de ensino de graduação, pós-graduação e extensão; 

8 Definir e implementar critérios para o desenvolvimento da pesquisa e participação dos pesquisadores em 

eventos acadêmicos, na publicação e na divulgação dos trabalhos; 

9. Implementar mecanismos que venham assegurar a aplicação dos resultados da pesquisa junto às 

organizações e o meio; 

10. Estabelecer critérios quantitativos e qualitativos para avaliar a produção da pesquisa; 

11. Qualificar pessoal para a gestão da pesquisa. 

 

2.1.2. Políticas de pesquisa e sua articulação com o PDI 

 

Como a pesquisa está em implantação no CERES. Ainda não possuímos projetos de pesquisa em 

andamento. Porém, nossa meta é fortalecer as linhas de pesquisa dentro das áreas do conhecimento dos 

cursos existentes no Centro, incentivando a iniciação científica dos alunos em conformidade com os 

programas já existentes na UDESC como PROBIC – Programa de Iniciação Científica da UDESC, PIBIC – 

Programa de Iniciação Científica do CNPq, PIVIC – Programa Voluntário de Iniciação Científica da UDESC 

e PAP – Programa de Apoio à Pesquisa. 

Além disso, como meta, buscaremos: 

- Fortalecer a democratização dos resultados da pesquisa em semanas científicas, jornadas, 

congressos, dentro e fora da Instituição. 

- Viabilizar cursos e seminários, visando melhorar o desempenho das atividades acadêmicas 

contribuindo para melhores resultados científicos nas áreas de conhecimento da Instituição. 

- Melhorar a qualidade discente e docente através de pesquisas e publicações, através dos 

Programas PROEVEN – Programa de Auxílio à Participação em Eventos – PROEVEN e PRODIP – 

Programa de Apoio à Divulgação da produção Intelectual. 

- Fortalecer as áreas do conhecimento institucional objetivando ampliação e consolidação de Cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto-Sensu, bem como o apoio e incentivo aos alunos da Pós-

Graduação através do PROMOP – Programa de bolsas de Monitoria de Pós-Graduação. 

 

2.1.3. Relevância e Pertinência quanto aos objetivos institucionais e quanto ao desenvolvimento 

local e regional 

 

O Centro de Educação Superior da Região Sul (CERES), Campus VI da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), foi instituído no ano de 2006 no município de Laguna. O primeiro curso de 

graduação do CERES foi Arquitetura e Urbanismo, que teve início no primeiro semestre de 2008. No 

segundo semestre de 2010 iniciou o Curso de Graduação em Engenharia de Pesca. 

O município de Laguna, por ser uma cidade histórica, apresenta uma variedade de edificações a 

serem restaurados ou em restauração. Este fato possibilita aos professores e acadêmicos do Curso de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que apresenta ênfase em restauração, desenvolverem projetos de 
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pesquisa relacionados nesta área, com a possibilidade de aplicação direta dos seus projetos no próprio 

município. No que tange ao Urbanismo, Laguna e os demais municípios da região da AMUREL necessitam 

de bons projetos de pesquisa para auxiliar no desenvolvimento socioeconômico destas regiões. 

O Estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores de pescado do Brasil, principalmente, os 

derivados da pesca marinha. O Estado vem despontando também no ramo aquicultura, entretanto, com 

uma produção inferior a dos estados das regiões norte e nordeste. 

Laguna é um município que possui boa parte dos seus recursos oriundos da pesca artesanal e 

industrial. Nos últimos anos a região do Complexo Lagunar sofre com o colapso da carcinicultura, 

implantada na região com a aquisição de um pacote tecnológico importado das regiões norte e nordeste. É 

importante destacar que grande parte da tecnologia aplicada nas áreas da pesca e aquicultura, é importada 

dos outros estados. 

As pesquisas a serem desenvolvidas pelo Curso de Graduação em Engenharia de Pesca terão 

como desafio buscar novas tecnologias para desenvolver o setor da pesca artesanal, industrial e da 

aquicultura em toda região catarinense. 

 

2.1.4. Programas institucional e governamental de incentivo à pesquisa 

 

2.1.4.1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e o Programa de Bolsa 

de Iniciação Científica – PROBIC/UDESC 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e o Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica – PROBIC/UDESC, sob a coordenação da Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

– PROPPG, apresentam como objetivos principais: – Estimular pesquisadores produtivos a engajarem 

estudantes de graduação na atividade de iniciação científica, otimizando a capacidade de orientação à 

pesquisa da instituição; – Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o jovem universitário no 

domínio do método científico; – Possibilitar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como, estimular o desenvolvimento do pensar 

científico e da criatividade, decorrente das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa; – Estimular o aumento da produção científica. A bolsa de iniciação científica é um auxílio 

financeiro, destinado a estudantes de graduação, objetivando sua iniciação à pesquisa, sob a orientação do 

Professor pesquisador, por meio de desenvolvimento de projeto de pesquisa. Desde o início da década de 

90, a Iniciação Científica da UDESC participa da programação do CNPq e mantém programa próprio sob as 

formas de PIBIC (80 bolsas) e PROBIC (200 bolsas). O seu processo de institucionalização pode ser 

verificado no quadro a seguir, em cada Centro e na Universidade. 

O Comitê Local da UDESC está sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação, 

constituído de pesquisadores com titulação de doutor, preferencialmente com bolsa de produtividade, em 

pesquisa no CNPq. É responsável pelo acompanhamento do programa da instituição, bem como, pela 

definição dos critérios para a seleção e avaliação dos projetos, orientadores e bolsistas. O Comitê da 

Avaliação de Pesquisa e Extensão, criado no âmbito dos Centros da UDESC, é o órgão de assessoramento 

técnico-científico que trata de assuntos da pesquisa e extensão e tem como finalidade analisar e dar 
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parecer sobre projeto de pesquisa e extensão, quanto ao mérito técnico-científico, prioridade do projeto e 

viabilidade de execução, bem como avaliar a execução e o resultado oficial dos projetos. 

 

2.1.4.2. Programa de Auxílio à Participação em Eventos – PROEVEN 

 

Regulamentado pela Resolução CONUNI/UDESC nº 053/2004, o PROEVEN visa incrementar a 

visibilidade no exterior da produção intelectual (científica, tecnológica, cultural e artística) da UDESC e 

propiciar a aquisição de conhecimentos específicos imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa Suas 

finalidades são apoiar os pedidos de auxílio para participação de docentes pesquisadores, no exterior, em 

eventos científicos, tecnológicos, artístico-culturais, como congressos e similares, bem como, em estágios 

de aperfeiçoamento ou atualização. 

 

2.1.4.3. Programa de Apoio à Pesquisa - PAP 

 

O PAP da UDESC destina-se a apoiar financeiramente projetos de grupos emergentes ou 

consolidados na área da pesquisa científica e tecnológica e consolidar a formação do pesquisador na 

UDESC. O PAP tem como público alvo: Docentes, técnicos de nível superior e alunos da UDESC que 

estejam no efetivo exercício de suas atividades quando do pedido, e assim permaneçam até a finalização 

do projeto. Os projetos de pesquisa apresentados por técnicos de nível superior ou alunos deverão ter como 

coordenador um docente em efetivo exercício. O valor dos recursos financeiros alocados para o Programa 

de Apoio à Pesquisa - PAP, conforme o art. 2º. da Resolução 080/92/CONSUNI, será de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). O PAP apoia projeto com orçamento de até R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo 

financiáveis: despesas com material permanente (equipamentos e material bibliográfico), material de 

consumo, e outros serviços e encargos (pessoa jurídica e pessoa física). Programa de Bolsas de Monitoria 

de Pós-Graduação - PROMOP O Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação – PROMOP, tem por 

finalidade propiciar ao aluno de pós-graduação stricto-sensu desenvolver habilidades e incentivos em sua 

formação acadêmica, inerentes à docência e à pesquisa científica e tecnológica. Entende-se por Monitoria 

de Pós-Graduação uma modalidade específica de ensino-aprendizagem, estabelecida dentro do princípio 

de vinculação exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno de pós-graduação, e inserida no 

planejamento das atividades de ensino e pesquisa dos respectivos cursos. O PROMOP concede duas 

classes de bolsas: Bolsas de Monitoria de Mestrado e de Doutorado. As bolsas serão de duas classes: 

Bolsas de Monitoria de Mestrado e de Doutorado. 

 

2.1.4.4. Programa de Bolsas de Estudos de Pós-Graduação "Stricto Sensu" da UDESC 

 

PROBEP 

 

Poderão inscrever-se no Programa de Bolsas de Estudos de Pós-Graduação "Stricto Sensu" da 

UDESC, os servidores efetivos, integrantes do Quadro de Pessoal Permanente da Universidade que, 

legalmente autorizados a freqüentar curso "stricto sensu", tenham concorrido à bolsa de estudos de pós-

graduação "stricto sensu" em outros programas de capacitação e não tenham sido beneficiados e que 

preencham as exigências contidas na Resolução. O PROBEP poderá conceder bolsas nas modalidades 
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mestrado, doutorado, pós-doutorado ou estágio pós-doutor. O Programa pode conceder anualmente: - 3 

(três) bolsas de mestrado, com duração máxima de 24 (vinte) meses, sem prorrogação, com valores 

mensais equivalentes às bolsas de mestrado no país concedidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq; - 9 (nove) bolsas de doutorado, com duração máxima de 

48 (quarenta e oito) meses, sem prorrogação, com valores mensais equivalentes às bolsas de doutorado no 

país ou no exterior concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq, conforme o caso; - 3 (três) bolsas de pós-doutorado, com duração máxima de 12 (doze) meses, sem 

prorrogação, com valores mensais equivalentes às bolsas de pós-doutorado no país ou no exterior 

concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, conforme o 

caso. Não ocorrendo a concessão do número de bolsas previstas em cada modalidade específica, o 

número de bolsas não utilizadas poderá ser redistribuído, obedecendo a seguinte ordem de prioridade: 

doutorado, pós-doutorado e mestrado. O valor da bolsa será determinado segundo o nível, integral ou 

parcial, o regime de trabalho do candidato e local de realização do curso: 76 - bolsa integral, se o curso for 

realizado em microrregião diferente da residência do candidato e seu regime de trabalho for de 40 horas 

semanais e preferencialmente com Dedicação Exclusiva; - bolsa parcial de 50% (cinqüenta por cento) se o 

curso for realizado na mesma microrregião da residência do candidato e o candidato pertencer ao regime de 

40 horas semanais e mantiver 20 horas de atividade docente ou técnico-adminitrativa, conforme o caso. - 

bolsa proporcional nos demais regimes de trabalho. 

 

2.1.4.5. Bolsistas PICDT/CAPES 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio do Programa 

Institucional de Capacitação Docente e Técnica – PICDT, tem contribuído para viabilizar a capacitação dos 

docentes e técnicos integrantes do quadro permanente da UDESC. 

 

2.1.4.6. Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC 

 

Tem por objetivo incentivar a iniciação científica dos alunos em conformidade com os programas já 

existentes na instituição. 

 

2.1.4.7. Programa de Apoio à Pesquisa – PAVI 

 

Visa auxiliar financeiramente projetos de pesquisa em desenvolvimento na Universidade. Prêmio 

Jovem Pesquisador e Extensionista que destinam-se aos melhores projetos apresentados na Jornada 

Acadêmica da UDESC. A Jornada Acadêmica da UDESC e o Seminário de Iniciação Científica objetivam 

proporcionar aos bolsistas de Iniciação Científica e aos pesquisadores da UDESC, a oportunidade de expor 

e discutir seus trabalhos, como parte do projeto de pesquisa, por meio de comunicação oral e painel 

expositivo e, ao mesmo tempo, reunir bolsistas, orientadores, pesquisadores e órgãos financiadores 

envolvidos com as atividades de pesquisa, para um maior intercâmbio de informações e experiências. O 

resumo da pesquisa é publicado nos respectivos Anais – Cadernos de Resumos. É visível o crescimento do 

número de projetos de pesquisa executados no período 1999/2005. O quadro seguinte exprime essa 

realidade, carecendo a pesquisa, no entanto, de uma maior institucionalização, incluindo-se o processo de 
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avaliação interna e externa da atividade. A publicação dos resultados das pesquisas não tem sido feita a 

contento, não 77 deixando clara a percepção sobre se a significativa parcela de recursos destinada a este 

fim tem alcançado os resultados desejados. Em 2005 estava cadastrado, nos diversos Centros da UDESC, 

um total de 365 projetos de pesquisa. 

 

2.1.5. Projetos de pesquisa elaborados e em desenvolvimento 

 

Até o momento não temos pesquisas em desenvolvimento no centro. 

 

2.1.6. Articulação dos grupos de pesquisa 

 

O curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo está no sexto período, somente neste semestre 

(segundo semestre de 2010) é que foram contratados os primeiros professores efetivos do centro, 

entretanto, dois grupos de pesquisa já foram definidos, bem como as suas respectivas linhas de pesquisa.  

O Curso de Graduação em Engenharia de Pesca está na primeira fase, e os objetivos das 

pesquisas a serem desenvolvidos pelos professores e acadêmicos já estão bem definidos. Umas das áreas 

a contempladas com pesquisa é a parte de poluentes ambientais. Este segmento já possui um grupo de 

pesquisa cadastrado no CNPq. Os demais grupos de pesquisas serão instituídos com a contratação dos 

professores que faram parte do quadro permanente do curso.  

 

2.1.7. Número de publicações 

 

Até o momento não foram publicados artigos relacionados às pesquisas desenvolvidas no centro. 

 

2.1.8. Produções técnicas, artísticas, culturais e científicas e respectiva divulgação 

 

As produções técnicas, artísticas, culturais, científicas e suas divulgações não foram realizadas até 

o momento. 

 

2.1.9. Intercâmbio e parcerias com outras IES regional, nacional e internacional na produção 

científica 

 

Os contatos com outras IES regionais e nacionais, para intercâmbios e parcerias, estão sendo 

realizados. Para as IES internacionais a UDESC possui uma Secretaria de Cooperação Internacional que 

realiza todos os contatos para facilitar o intercâmbio.  

 

2.1.10. Investimento institucional em pesquisa 

 

A UDESC disponibiliza vários editais internos com o objetivo de incentivar a pesquisa nos seus 

centros. Dentre os editais internos destacam-se: 

 

- PROMOP: Programa de Bolsa de Monitoria de Pós-Graduação; 
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- PAP: Programa de Apoio a Pesquisa; 

- PIC&DTI: Programa Institucional de Iniciação a Pesquisa e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

- PROEVEN: Programa de Auxílio a Participação em Eventos no Exterior;   

 

2.1.11. Mecanismos de avaliação das atividades de pesquisa 

 

As atividades de pesquisa, relacionadas à iniciação científica, da instituição são avaliadas 

anualmente nos seminários de Iniciação Científica e muitos trabalhos são apresentados em eventos 

científicos. Os alunos de mestrado e doutorado têm seus trabalhos avaliados nos seminários relacionados à 

pós-graduação e, também, em eventos científicos. 

 

2.1.12. Ocupação docente para as atividades de pesquisa 

 

Apenas os professores do quadro permanente da UDESC podem alocar carga horária relacionada à 

pesquisa. Professores que ministram aula na graduação podem alocar até 8 horas aulas por semana para 

desenvolver pesquisa. Já os professores que fazem parte do quadro de professores da Pós-Graduação 

podem alocar no máximo 20 horas em pesquisa. 

 

2.2. POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

 

2.2.1. Políticas institucionais de extensão e de intervenção social 

 

O CERES no que se refere a extensão tem, acompanhando o pensamento da universidade, buscado 

constantemente articular formas de aproximação com a realidade. 

A extensão enquadra-se como uma das atividades acadêmicas cuja essência, fundamentos e 

princípios contribuem para o fortalecimento desse papel, interligando a universidade com as demandas da 

sociedade. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Implementar a concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI; 

2. Buscar a articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e 

demandas do entorno social; 

3. Garantir a participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o respectivo 

impacto em sua formação; 

4. Implementar atividades de extensão que atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, e 

outros; 

 5. Estabelecer critérios quantitativos e qualitativos para avaliar a produção da extensão; 

6. Buscar fontes alternativas para o financiamento das atividades de extensão; 

7. Implementar e consolidar programas de extensão. 
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2.2.2. Políticas de extensão e sua articulação com o PDI 

 

O CERES tem implementado uma política de extensão que se mostra atuante, através da 

participação em todos os Editais da Universidade e de voluntariado. 

 

2.2.3. Programas de incentivo e apoio institucional às atividades de extensão 

 

O CERES utiliza os programas dos diversos órgãos de fomento como universidade, MEC, prefeitura, 

etc.  

 

2.2.4. Participação acadêmica nas atividades de extensão e intervenção social: impacto na formação 

do aluno 

 

Os acadêmicos do CERES tem participado de diversos projetos de extensão, inclusive com a criação 

do Escritório Modelo que impactará no conhecimento dos seus acadêmicos. 

 

2.2.5. Áreas de atuação das atividades de extensão e sua relevância em termos local e regional 

 

Projetos arquitetônicos e de planejamento urbano, trabalhos de capacitação da comunidade que tem 

grande relevância para o desenvolvimento local e regional visto que a região é uma área carente. 

 

2.2.6. Mecanismos de avaliação das atividades de extensão universitária 

 

Por meio de relatórios e apresentação dos trabalhos realizados nos Encontros de Extensão. 

 

2.2.7. Projetos de extensão elaborados e em desenvolvimento 

 

2.2.7.1. Projetos em desenvolvimento: 

 Promovendo ações de prevenção e mitigação de desastres naturais no município de Laguna/SC 

 Do Patrimônio Histórico ao Vestibular 

 Arquitetura na Comunidade 

 Pré-vestibular Comunitário 

 Preservando com Alegria 

 História da Arte à Prática do desenho 

 Cinema de Varal 

 Divulgar para Preservar 

 Educando o futuro: Preservando para o amanhã! 

 Resgate da História: Conhecer para Preservar 

 Educando com Alegria 

 Futebol de salão para o Futuro 
 

2.2.7.2. Projetos submetidos ao EDITAL – PAEx 03/2010  e em avaliação: 

 Arquitetura em ação 

 Arquitetura na comunidade 

 Pré-vestibular para alunos da rede pública do município de Laguna e região 

 Memórias de Laguna 
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 O lixo como matéria prima para mobília e decoração 

 Capacitação da mão de obra na Construção Civil 

 Elaboração e Distribuição de Material Didático sobre Construção Sustentável 

 Educação Animada 

 Música para a comunidade 

 Conscientização sócio-ambiental dos recursos hídricos de Laguna 

 Utilização do cadastro e da cartografia como instrumento de gestão territorial 

 Projeto Arquitetônico Participativo de Posto de saúde modelo para a cidade de Laguna 

 Futebol de salão para o futuro (Cópia) 21-09-2010 

 Iniciação Esportiva em Handebol 
 

2.2.8. Ocupação docente para as atividades de extensão 

 

É variável dependendo da situação participativa do professor, se ele está inserido em um programa 

ou em um projeto isolado. 

 

2.3. POLÍTICA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

2.3.1. Políticas institucionais para a pós-graduação 

 

Não temos programas de pós-graduação ainda desenvolvidos porém temos estratégias para o futuro 

desenvolvimento. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Definir a política de pós-graduação para o CERES, derivando-a do PPP/PDI, da UDESC e da legislação 

vigente; 

2. Incorporar nos programas de mestrado e doutorado, quando houver, as linhas e grupos de pesquisa da 

UDESC, em consonância com o PPP/PDI; 

3. Estabelecer um efetivo fomento institucional no processo de construção de novas propostas de programa 

de mestrado acadêmico; 

4. Engajar o CERES no programa da UDESC de formação/capacitação de pesquisadores e de docentes 

para o magistério superior; 

5. Implantar mestrados e doutorados profissionais como forma de qualificação para o mundo do trabalho, 

inclusive por meio de parcerias com corporações públicas e privadas; 

6. Dar publicidade às dissertações e teses e buscar transferir os novos conhecimentos para os diversos 

segmentos da sociedade catarinense. 

 

2.3.2. Expansão de pós-graduação Lato e Stricto Sensu 

 

Implantar em até 03(três) anos à partir da formatura da primeira turma(2008/1), provavelmente no ano de 

2015, o ensino de pós-graduação, com excelência, integrada ao ensino de graduação, que desenvolva a 

cientificidade, o senso crítico e a criatividade nos acadêmicos, pelo exercício da atividade investigativa e de 

intervenção junto às organizaçõee o meio. 
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2.3.3. Programas de Incentivo e apoio institucional à pós-graduação 

 

Não utilizamos ainda dos programas de incentivo da instituição por não termos a pós-graduação 

implantada no CERES 

 

2.3.4. Práticas de integração da graduação e pós-graduação 

 

Não temos práticas de integração da graduação e pós-graduação por não termos a pós-graduação 

implantada no CERES 

 

2.3.5. Programas e/ou incentivo para a formação de pesquisadores e de profissionais para o 

magistério superior 

 

Não utilizamos ainda dos programas de incentivo da instituição para a formação de pesquisadores e 

profissionais para o magistério superior por não termos a pós-graduação implantada no CERES 

 

2.3.6. Número de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu em andamento 

Não se aplica 

 

2.3.7. Relevância e pertinência social dos cursos oferecidos em termos locais, regionais e nacionais 

Não se aplica 

 

2.3.8. Intercâmbios e parcerias institucionais voltadas aos cursos de pós-graduação 

Não se aplica 

 

2.3.9. Conceitos obtidos na avaliação da CAPES 

Não se aplica 

 

2.3.10. Mecanismos de avaliação do ensino 

Não se aplica 

 

2.3.11. Mecanismos de revisão curricular dos cursos e programas 

Não se aplica 

 

 

2.3.12. Indicadores de atuação profissional dos alunos egressos pós-graduação 

Não se aplica 

 

Critérios a serem observados na dimensão II 0 1-2 3-4 5 6 

1. Formulação clara da política de ensino, da pesquisa, da extensão 
e da pós-graduação 

   X  

2. Articulação da política de ensino, da pesquisa, da extensão e da 
pós-graduação com o PDI 

   X  
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3. Ocorrências de reformulações curriculares dos cursos de 
graduação em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais 

   X  

4. Existência de revisões curriculares nos cursos de pós-graduação     X 

5. Existência de programas de apoio ao ensino, à pesquisa, à 
extensão e a pós-graduação 

   X  

6. Melhoria na infra-estrutura de apoio ao ensino de graduação e de 
pós-graduação 

   X  

7. Existência de mecanismos de avaliação do ensino de graduação 
e de pós-graduação 

  X   

8. Equilíbrio na distribuição da carga horária docente para as 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

   X  

9. Satisfação dos alunos em relação aos cursos de graduação e 
pós-graduação 

  X   

10. Excelência na produção científica e existência de meios de 
divulgação 

    X 

11. Existência de meios de divulgação da produção científica     X 

 

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão II 

No Ensino, atualmente, estamos na 6ª fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo e na 1ª fase 

de Engenharia da Pesca, com êxito de demanda nos dois cursos, pois vêm crescendo a 

procura a cada vestibular. Agora com a nova sede e expectativa é de aumento nesses índices, 

já que a estrutura física irá melhorar com novos equipamentos, instalações e laboratórios em 

geral. 

Na Extensão, temos oferta e procura crescente também, levando sempre o nome da 

Instituição à frente dos trabalhos realizados para o bem da comunidade catarinense. 

A Pesquisa e Pós-graduação ainda não estão implantados totalmente, mas em ambos os 

casos estão planejados corretamente. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão II 

- Ausência de política institucional no sentido dar subsídios à pesquisa nos cursos e centros 

em implantação; 

- Falta de profissionais capacitados para executar um programa de pós-graduação strictu 

sensu 

 

Recomendações da CPA 

- Busca de estruturação de um curso de pós-graduação latu sensu, como forma de incentivo à 

verticalização do Centro. 
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3 DIMENSÃO III – Responsabilidade Social 

 

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

 

O impacto é grande em todas as áreas, inclusive, além dos projetos e programas desenvolvidos pela 

universidade na comunidade através dos projetos de extensão. A implantação do campus na cidade de 

Laguna, faz com que na baixa temporada o município se desenvolva mais vida no âmbito social, trazendo 

mais pessoas para a cidade e oferecendo educação de qualidade e gratuito à todos, no âmbito econômico, 

através do comércio de imóveis seja na compra ou aluguel dos mesmos e turístico, fazendo com que todos 

conheçam as belezas naturais da região. 

Há ainda uma expectativa de crescimento econômico para Laguna de até 1,5 milhão de Reais até a 

formação da primeira turma do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

3.2. Relações estabelecidas com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e com 

instituições sociais, culturais e educativas. 

 

O CERES, embora seja um centro em fase de implantação, sem ter formado ainda a primeira turma 

de Arquitetura e Urbanismo vem desenvolvendo relações de parcerias com os setores público e produtivo, 

bem como com instituições sociais, culturais e educativas. Temos vários servidores atuando como 

representantes externos da instituição em diversas comissões: Comissão Território Litoral Sul Catarinense; 

Comissão do Plano de Habitação Social; Comissão Municipal de Turismo. Além disso temos a parceria com 

o IPHAN de Laguna onde implantamos o escritório Modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo, somos 

parceiros da Prefeitura em um projeto de Implantação de uma Cooperativa de Catadores, etc.  

 

3.3. Políticas de acesso à universidade – ações afirmativas 

 

Atualmente a UDESC e o próprio campus têm envidado esforços para que a despeito do que se faz 

nas universidades brasileiras, também se faça na nossa universidade para tornar o acesso a mesma, 

menos desigual e possível a todas as camadas sociais e as diferentes etnias e origens escolares 

 

3.4. Políticas de permanência na universidade 

 

A UDESC possui várias modalidades de bolsa – apoio discente, monitoria e extensão - para manter 

os menos favorecidos na condição de alunos como também hoje desenvolve estudos para entender, 

compreender e encontrar mecanismos que evitem a evasão escolar.  

 

3.5. Ações sociais direcionadas corpo docente, discente e pessoal técnico – administrativo inclusive 

aos portadores de necessidades especiais 

 

Desenvolvemos palestras, cursos, seminários, jornadas acadêmicas, reuniões envolvendo todos os 

seguimentos da universidade, inclusive com olhares externos ao Campus, a fim de minimizar ou neutralizar 

possíveis tensões entre os envolvidos e componentes do processo como um todo.  
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Atualmente, contamos com os cursos oferecidos pelo setor de Recursos Humanos da Udesc, 

Semana de Bem com a Vida – com várias ações e palestras voltadas para áreas sociais, assim como 

cursos de interesse de cada servidor que solicita à direção administrativa que estuda o custo x benefício de 

cada solicitação, aprovando-as ou não. 

 

3.6. Ações sociais direcionadas à inclusão social e assistência a setores ou grupos sociais menos 

favorecidos 

 

Assistência técnica e orientação a associações comunitárias e associações de serviços entre eles 

destacam-se: Fundação Hermon, asilo de idosos, Cooperativa dos catadores e recicladores de lixo, 

Associação dos Artesãos, com oferta de bolsas acadêmicas e programas e ações de extensão, bem como 

arrecadações feitas a cada matrícula de calouros, no trote solidário e na Gincaceres. 

 

3.7. Atividades universitárias de integração com a sociedade (educação, saúde, lazer, cultura, 

planejamento urbano, desenvolvimento social, meio ambiente, desenvolvimento econômico, entre 

outros) 

 

Estamos desenvolvendo programas de extensão que buscam atender todas estas demandas e 

participando ativamente junto a setores organizados da sociedade inclusive fazemos parte da comissão 

municipal para habitação social, comitê municipal de turismo, comissão municipal de elaboração do plano 

diretor, comissão municipal de planejamento urbano. 

 

 

Critérios a serem observados na dimensão III 0 1-2 3-4 5 6 

1. Relevância das ações universitárias para o desenvolvimento local, 
regional e nacional 

   X  

2. Estabelecimento de relações com os setores público e produtivo, 
com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e 
educativas  

   X  

3. Democratização do acesso à universidade    X  

4. Desenvolvimento de políticas de permanência na universidade     X  

5. Existência de ações sociais direcionadas corpo docente, discente 
e pessoal técnico – administrativo inclusive aos portadores de 
necessidades especiais 

   X  

6. Existência de políticas/práticas de inclusão social     X  

7. Integração da universidade com a sociedade     X  

 

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão III 

Destaca-se aqui o empenho das direções em acompanhar a demanda do Centro e da 

sociedade e oferecer cada vez mais programas de extensão que atinja diretamente a 

comunidade, bem como elevar o número de bolsas acadêmicas afim de suprir as dificuldades 

de permanência na cidade e no Curso pelos acadêmicos. Vale ressaltar também o interesse 
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da administração em sempre colaborar com  o bem estar de cada servidor, assim como sua 

qualificação profissional. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão III 

 

 

Recomendações da CPA 

O desafio é cada vez mais aumentar o número de bolsas e recursos, bem como a captação 

cada vez mais de recursos externos. 
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4 Dimensão IV – Comunicação com a Sociedade 

 

4.1. Estratégias de qualidade na comunicação interna e externa 

 

1. Divulgamos, de forma ampla, as ações e os resultados das atividades de ensino do CERES; 

2. Aprimoramos os recursos técnicos e organizacionais e a qualidade da comunicação interna do Centro 

nos utilizando dos meios de comunicação virtual, site do Centro e da Instituição, de reuniões periódicas e de 

acesso fácil aos vários setores administrativos do Centro; 

3. Utilizamos os meios de comunicação social local, como rádio e jornais, com a finalidade de promover a 

imagem pública do CERES e divulgar suas atividades; 

4. Desenvolvemos projetos e programas de extensão que criam espaços de interação com a sociedade.  

 

E ainda temos como objetivos: 

 Implementar um plano de marketing institucional do Centro; 

 Implantar uma política editorial de divulgação da produção científica e de extensão, e apoiar a 

criação de periódicos especializados. 

 

4.2. Qualidade da comunicação interna e externa: meios e canais 

 

Participamos seguidamente de palestras, entrevistas e artigos nas emissoras locais de rádio e jornais de 

Laguna. 

 

4.3. Recursos humanos, materiais e financeiros para a comunicação interna e externa 

 

A Direção Administrativa se responsabiliza pela comunicação interna e externa do Centro direcionando os 

setores quando há pertinência. 

 

4.4. Imagem pública da Instituição 

 

A Instituição é bem vista no município e região, sendo admirada ao ponto de ouvir-se comentários do tipo: 

“Após a República Juliana, a vinda da UDESC para Laguna foi a melhor coisa que podia nos acontecer”.  

 

4.5. Documentos Legais e/ou Normas Regimentais Reguladoras e forma de divulgação aos alunos e 

a comunidade externa 

 

Por meio de relatórios, cartazes, meios de comunicação rádio, jornais, folders, cartilhas, sítios, internet... 

 

Critérios a serem observados na dimensão IV 0 1-2 3-4 5 6 

1. Comunicação interna e externa de qualidade     X  

2. Distribuição adequada de recursos humanos, materiais e 
financeiros para a comunicação interna e externa 

   X  

3. Existência de boa imagem pública da Instituição     X  

4. Existência de divulgação aos alunos e a comunidade externa de   X   



36 

 
Documentos Legais e/ou Normas Regimentais Reguladoras  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão IV 

Comunicação eficaz e clara, com retorno positivo da sociedade. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão IV 

Não há um setor específico para este assunto no Centro. 

Recomendações da CPA 

Criação de um setor de comunicação vinculado ao marketing. 
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5 Dimensão V – Política Pessoal 

 

5.1. Política de planos de cargos e salários 

 

O Plano de Cargos e Salários da UDESC é único para toda a Instituição e para as duas carreiras, 

tanto de técnico quanto de professores. Isso além de ser um avanço, representa que a UDESC é coesa nos 

seus fundamentos, objetivos e concepções. Além disso, representa força na medida em que seus 

servidores (professores e técnicos administrativos) podem buscar suas reivindicações de forma conjunta, 

almejando um melhoramento contínuo. Tal Plano está disciplinado na forma da LC 345-SC e suas 

posteriores alterações. Esse plano visa ainda a valorização do aperfeiçoamento dos servidores, permitindo 

um constante aprimoramento com retribuição monetária, incentivando o estudo e capacitação contínua. 

Apesar de ainda não o ser o ideal, muito se avançou e espera-se que, com a aprovação do novo plano 

possa-se resolver senão todos, pelo menos grande parte das deficiências do mesmo.   

 

5.2. Programas de qualificação do corpo docente e técnico universitário 

 

O CERES segue os mesmos programas de capacitação da Universidade como um todo, ou seja: 

 

5.2.1.Plano de Capacitação Docente 

 

O Plano de Capacitação Docente é o instrumento empregado para definir e apresentar as políticas, 

as diretrizes e as metas institucionais de capacitação do quadro docente, bem como as áreas prioritárias 

para investimento nesse sentido. O Plano, de periodicidade anual, deve incluir também, o planejamento de 

novos afastamentos para capacitação e o acompanhamento acadêmico dos professores que se encontram 

em freqüência a cursos de pós-graduação. 

 

5.2.2. Docentes em capacitação 

 

Existe a possibilidade de os docentes efetivos buscarem capacitação formal (Mestrado, Doutorado e 

Pós-Doutorado) e se afastarem em período parcial ou integral de suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

A UDESC possui um estruturado arcabouço legal para regulamentar a execução e a implementação 

de seu Programa de Capacitação Docente, disciplinando as obrigações dos professores, os encargos da 

Universidade e o rito processual das solicitações. A legislação interna sobre o assunto compreende: 

Resolução Nº 018/94 – CONSEPE (Dispõe sobre a elaboração do Plano de Capacitação Docente da 

UDESC; 

Resolução Nº 072/2006 – CONSUNI ( Dispõe sobre o afastamento de Professor para freqüentar 

Curso ou Programa de Pós-Graduação). Referendada, com alteração, pela Resolução Nº 194/2006-

CONSUNI, de 28/06/2006. 

É facultado ao ocupante de cargo de provimento efetivo da categoria técnico administrativo da 

UDESC o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo dos seus vencimentos, para freqüentar 
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programas de estudos de pós-graduação, desde que o programa de estudos seja afim com as funções do 

cargo que ocupa e/ou compatível com os interesses da Universidade, entre outros critérios. A UDESC conta 

ainda com o plano de cargos, remuneração e de carreira do servidor técnico-administrativo. Apresenta-se, a 

seguir, o nível de formação do corpo de servidores técnico administrativos do CERES. 

 

5.3. Envolvimento do corpo técnico universitário em pesquisa e extensão 

 

Em pesquisa o corpo técnico ainda não tem conseguido se envolver devido os critérios para as inscrições 

serem extremamente rígidos e excluírem mestres do processo. Em relação à extensão os professores são 

bastante atuantes, inclusive todos os novos professores admitidos no último processo seletivo foram 

contemplados com seus projetos escritos no último edital 03/2010 da PAEX. 

 

5.4. Clima de relações interpessoais 

 

O Clima das relações interpessoais é muito satisfatório, todos os técnicos e professores convivem de forma 

harmoniosa. Os profissionais formam uma verdadeira equipe, cooperando entre si e atendendo, desta 

forma, às necessidades da Instituição. 

 

5.5. Estratégias de incentivo profissional 

 

Desde o ano de 2008, a Reitoria da UDESC, por meio da Pró-Reitoria de Administração instituiu o 

Projeto Projetar, que visa capacitar os servidores da UDESC, em especial os técnicos-administrativos, nas 

mais diversas áreas de conhecimento e especialidades. Cursos nas áreas de Redação Oficial, Prestação de 

Contas de Convênios e Subvenções, Licitações, Contratos Administrativos, Registro Acadêmico, 

Almoxarifado, Patrimônio, Orçamento e Finanças Públicas e outros foram ofertados com o objetivo de 

capacitar e valorizar o servidor, proporcionando a perspectiva de progressão funcional.   

 

5.6. Mecanismos para verificar a satisfação profissional 

 

O Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES, até o presente momento não instituiu 

mecanismos, questionários e outras formas de avaliação da satisfação funcional dos servidores. Na 

verdade esse é um dos próximos desafios da Administração do CERES. Até porque, tendo em vista que 

somente em julho de 2010 é que recebemos 09 servidores técnico-administrativos e 07 professores 

efetivos. Recentemente, foi aceita a transferência de mais 02 professores para os nossos quadros. Feito 

isto, implementaremos verificações de satisfação profissional feitas anualmente a contar de 2011.   

 

5.7. Índice de qualificação docente 

 

Com exceção de dois especialistas todos os demais são mestres, doutorandos ou doutores.  
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5.8. Índice de titulação do corpo técnico universitário 

 

Todos tem formação além do mínimo exigido no plano de cargo e salários da UDESC 

 

5.9. Índice da relação entre número de estudantes e recursos humanos (discente e técnico 

universitário e docentes) 

 

Acadêmico – 304 

Docentes – 21 (11 efetivos e 10 substitutos) 

Técnicos – 11 

Índice = 9,5 

 

5.10. Índice da relação entre número de professores e técnicos universitários 

 

Índice = 1,9 

 

5.11. Desempenho do corpo docente 

 

Há uma “práxis” educativa onde ocorre o entrelaçamento teoria e prática, o que é viabilizado pelo 

entendimento comum aliado ao esforço institucional. Através da integração entre ensino, pesquisa (que 

encontra-se em desenvolvimento) e extensão, o professor tem melhores condições para gerar e transmitir o 

conhecimento científico, entendido como uma atividade social, mediatizado pelo contexto histórico onde se 

realiza.  

 

5.12. Desempenho do corpo técnico universitário 

 

É satisfatório e na maioria das vezes supera as expectativas, por se tratar de profissionais competentes, 

interessados e que estão sempre buscando seu desenvolvimento pessoal. 

 

5.13. Dados e Indicadores relativos ao corpo docente (Quadros 1, 2, 3, 4, 5, e 6) 

Ver Quadros 

 

5.14. Dados e Indicadores relativos ao corpo técnico universitário (Quadros 7, 8, 9 e 10) 

Ver Quadros 

 

Quadro 1 – Identificação do Corpo Docente por Vínculo Empregatício e Titulação (semestre vigente) 

 

Corpo Docente Doutores Mestres Especialistas Graduados Total 

Professores 
Efetivos 

Nº 1 8 2   

% 9,09 72,72 18,18   

Professores 
Substitutos 

Nº 3 6 1   

% 30 60 10   

Professores Nº      
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Visitantes %      

TOTAL 
Nº      

%      

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

 

 

Quadro 2 – Identificação do Corpo Docente por Regime de Trabalho, Titulação e Situação Funcional 

(semestre vigente e anterior) 

 

REGIME DE 
TRABALHO 

Titulação 
TOTAL 

Doutores Mestres Especialistas Graduados 

E S V E S V E S V E S V  

DI 
Nº 1   1   1       

% 4,5   4,5   4,5       

40 Horas 
Nº    7 1  1       

%    31,8 4,5  4,5       

30 Horas 
Nº              

%              

20 Horas 
Nº              

%              

15 a 20 Horas 
Nº     1         

%     4,5         

10 a 15 Horas 
Nº     1         

%     4,5         

10 Horas 
Nº     1         

%     4,5         

< 10 Horas 
Nº  3   1         

%  13,6   4,5         

TOTAL 
Nº              

%              

E – Professor Efetivo S – Professor Substituto V – Professor Visitante 

 

Quadro 3 – Identificação do Corpo Docente por distribuição de carga horária semanal (semestre 

vigente e anterior) 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS) 

Atividade 
Professores 

Efetivos 
Professores 
Substitutos 

Professores 
Visitantes 

Total 

TIT. Nº % Nº % Nº % Nº % 

REG. 40        

ENS.G. 11 54,5 10 45,5     

ENS.PG.         

APE.         

ORI.         

PESQ.         

EXT.         

GCC.         

 

Quadro 4 – Média da atividade docente no ensino (semestre vigente e anterior)
6 

 

Atividade de Ensino 
Doutores Mestres Especialistas Graduados 

Média Média Média Média 

Disciplinas lecionadas 
pelos professores do 
Centro: 

    

Graduação 4 78 0 0 

Lato sensu Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Mestrado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Doutorado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
     

Orientações:     
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Graduação Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
-Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

-Estágio Curricular 
Obrigatório 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Lato sensu Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
-Monografias Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Stricto sensu Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
-Dissertação de mestrado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
-Tese de doutorado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
-Co-orientação de 
mestrado e/ou doutorado 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

     

Turmas atendidas pelos 
Professores 

    

Graduação 1 13 0 0 

Lato sensu Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Mestrado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Doutorado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
     

Alunos atendidos pelos 
Professores 

    

Graduação 40 525 0 0 

Lato sensu Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Mestrado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Doutorado Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
 

Quadro 5 – Identificação das atividades docentes na pesquisa, na extensão e na administração 

(semestre vigente e anterior)  

 

Pesquisa 
Doutores Mestres Especialistas Graduados 

Nº Nº Nº Nº 

Projetos de pesquisa em execução 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Projetos de pesquisa concluídos 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Bolsistas de iniciação científica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Extensão Nº Nº Nº Nº 

Programas de extensão concluídos 
0 1 

0 
0 

Projetos de extensão concluídos 
0 4 

0 
0 

Público atendido (programas e projetos 
concluídos) 

0 1173 
0 

0 

Bolsistas de extensão (programas e projetos 
concluídos) 

0 4 
0 

0 

Programas de extensão em execução 
0 3 

0 
0 

Projetos de extensão em execução 
0 10 

0 
0 

Público em atendimento (programas e projetos 
em execução) 

0 2197 
0 

0 

Bolsistas de extensão (programas e projetos em 
andamento) 

0 12 
0 

0 

Administração Nº Nº Nº Nº 
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Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo integral 

1 1 
2 

0 

Cargos Administrativos assumidos pelos 
Professores do Curso em tempo parcial 

0 1 
0 

0 

Produção acadêmica Nº Nº Nº Nº 

Publicações 
3 6 

0 
0 

Livros 
3 0 

0 
0 

Capítulos de Livro 
1 0 

0 
0 

Organização de livro 
0 0 

0 
0 

Artigo em Revista Indexada 
9 3 

0 
0 

Artigo Jornal 
41 23 

0 
0 

Palestras publicadas em anais de evento técnico-
científico 

1 3 
0 

0 

Resenhas 
0 0 

0 
0 

Resumos 
42 11 

0 
0 

Tradução de livro publicado 
0 0 

0 
0 

Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado 
0 1 

0 
0 

Outras atividades acadêmicas Nº Nº Nº Nº 

Participação em bancas 
 

  
 

-Exame de suficiência 
0 0 

0 
0 

-Estágio Curricular/TCC 
5 7 

0 
0 

-Monografias de Lato Sensu 
0 25 

0 
0 

-Dissertações de Mestrado 
4 5 

0 
0 

-Tese de Doutorado 
0 0 

0 
0 

-Exame de Qualificação (Mestrado e Doutorado)
7 0 0 

0 
0 

Membro de corpo editorial 
0 0 

0 
0 

Comissão Avaliadora de Processo Seletivo para 
Docentes 

2 0 
1 

0 

Comissão Avaliadora de Concurso Público para 
Docentes 

1 6 
1 

0 

Congressos, Seminários ou outro como 
conferencista/palestrante 

2 1 
0 

0 

Produções Artísticas     

Composição e arranjo original 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Regência 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Direção de peça teatral Não se Não se Não se aplica Não se 
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aplica aplica aplica 

Direção de peça Música 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Direção coreográfica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Direção de desfile de moda 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Atuação em peça teatral 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Atuação em peça musical 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Atuação em coreografia 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Criação dramatúrgica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Criação cenográfica 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Exposição de arte 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Performance de arte 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Curadoria de arte 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Direção de arte 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Estréia 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Primeira audição 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Premiações 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

     

Produções Técnicas     

Produção de Materiais de Áudio e Vídeo 
0 0 

0 0 

Patentes 
0 0 

0 0 

Produção de Relatórios Técnicos 
0 1 

0 0 

Assessoria extra Universidade 
0 0 

0 0 

Assessorias intra Universidade 
0 0 

0 0 

Consultorias 
0 1 

0 0 

Criação e/ou atualização de software 
computacional (algoritmo, sistema computacional) 

0 0 
0 0 

Customização de sistema computacional (mídia, 
multimídia, hipermídia, etc) 

0 0 
0 0 

Produto ou processo tecnológico com patente 
obtida 

0 0 
0 0 

Produto, protótipo ou processo tecnológico sem 
patente obtida 

2 0 
0 0 

Produto ou processo tecnológico aceito em 
produção industrial 

0 0 
0 0 

Projeto gráfico implementado 
0 0 

0 0 
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Carta, mapa ou similares publicados 
0 0 

0 0 

Produção de desfile 
0 0 

0 0 

CD/DVD 
0 0 

0 0 

Espetáculo teatral 
0 0 

0 0 

Espetáculo rádio 
0 0 

0 0 

Espetáculo TV 
0 0 

0 0 

Restauração e manutenção de obra artística 
0 0 

0 0 

Editoração de partituras musicais 
0 0 

0 0 

Editoração de partituras musicais 
0 0 

0 0 

Editoração de livros 
0 0 

0 0 

Editoração de anais 
0 0 

0 0 

Editoração de catálogos 
0 0 

0 0 

Editoração de periódicos 
0 0 

0 0 

Parecer dado por consultoria ad hoc em revista e 
órgãos de fomento científico/tecnológico 

0 0 
0 0 

Coordenação de Projeto de 
pesquisa/ensino/extensão aprovado por agências 
de fomento 

3 2 0 0 

     

Produção de Eventos Esportivos e/ou 
Recreativos 

    

Coordenador Geral 
0 6 

0 0 

Membro de comissão organizadora 
0 4 

0 0 

Coordenador de Modalidade 
0 2 

0 0 

Coordenador de Arbitragem 
0 2 

0 0 

Técnico 
0 7 

0 0 

Árbitro 
0 10 

0 0 

Auxiliar técnico 
0 2 

0 0 

Preparador físico/fisioterapeuta 
0 4 

0 0 

Demonstrações gimno/desportivo/recreativo 
0 0 

0 0 

 

Quadro 6 – Níveis e Classes do Corpo Docente
8 
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CLASSES 

NÍVEIS 
Docente 
sênior 

Auxiliar Assistente Adjunto Associado Titular Total 

1 
Nº   07    07 

%   63,6     

2 
Nº     01  01 

%     9,0   

3 
Nº        

%        

4 
Nº  01     01 

%  9,0      

5 
Nº        

%        

6 
Nº        

%        

7 
Nº        

%        

8 
Nº        

%        

9 
Nº        

%        

10 
Nº        

%        

11 
Nº        

%        

12 
Nº        

%        

13 
Nº        

%        

14 
Nº        

%        

15 
Nº        

%        

16 
Nº        

%        

17 
Nº 01      01 

% 9,0       

18 
Nº 01      01 

% 9,0       

19 
Nº        

%        

20 
Nº        

%        

Total 
Nº        

%        

 

Quadro 7 – Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Classe e Titulação 

 

CLASSES 
 

TITULAÇÃO 

4ª Série – 
1º Grau 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Nível 
Superior 

TOTAL 

Téc. Universitário de 
Serviços 
Classe A 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Serviços 
Classe B 

Nº      

%      

Téc. Universitário de Nº      
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Serviços 
Classe C 

%      

Téc. Universitário de 
Serviços 
Classe D 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Serviços 
Classe S* 

Nº      

%      

TOTAL 
Nº      

%      

       

Téc. Universitário de 
Execução 
Classe A 

Nº   02 01 03 

%      

Téc. Universitário de 
Execução 
Classe B 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Execução 
Classe C 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Execução 
Classe D 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Execução 
Classe S* 

Nº      

%      

TOTAL 
Nº   02 01 03 

%      

Téc. Universitário de 
Suporte 
Classe A 

Nº   02 03 05 

%      

Téc. Universitário de 
Suporte 
Classe B 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Suporte 
Classe C 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Suporte 
Classe D 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Suporte 

Classe S* 

Nº      

%      

TOTAL 
Nº   02 03 05 

%      

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento 

Classe A 

Nº    03 03 

%      

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento 

Classe B 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento 

Classe C 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento 

Classe D 

Nº      

%      

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento 

Classe S* 

Nº      

%      

TOTAL Nº    03 03 
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%      

*Classe Sênior 

 

QUADRO 8 – Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Classes e Níveis 

 

NÍVEIS 

CLASSES 

Téc. Universitário 
de Serviços 

Téc. Universitário 
de Execução 

Téc. Universitário 
de Suporte 

Téc. Universitário de 
Desenvolvimento TOTAL 

S A B C D S A B C D S A B C D S A B C D 

1 
Nº       03     04     02    09 

%                      

2 
Nº            01         01 

%                  01   01 

3 
Nº                      

%                      

4 
Nº                      

%                      

5 
Nº                      

%                      

6 
Nº                      

%                      

7 
Nº                      

%                      

8 
Nº                      

%                      

9 
Nº                      

%                      

10 
Nº                      

%                      

11 
Nº                      

%                      

12 
Nº                      

%                      

13 
Nº                      

%                      

14 
Nº                      

%                      

15 
Nº                      

%                      

16 
Nº                      

%                      

17 
Nº                      

%                      

18 
Nº                      

%                      

19 
Nº                      

%                      

20 
Nº                      

%                      

Total 
Nº       03     05     02 01    

%                      

 

QUADRO 9 – Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Regime de Trabalho e 

Classe 

 

REGIME 

CLASSE 

TOTAL 
Téc. 

Universitário 
de Serviços 

Téc. 
Universitário 
de Execução 

Téc. 
Universitário 
de Suporte 

Téc. 
Universitário de 

Desenvolvimento 

DI 
Nº      

%      

40 
Horas 

Nº  03 05 03 11 

%      

30 
Horas 

Nº      

%      
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20 
Horas 

Nº      

%      

10 
Horas 

Nº      

%      

< 10 
Horas 

Nº      

%      

TOTAL 
Nº  03 05 03 11 

%      

 
 

 

QUADRO 10 – Identificação do Quadro de Pessoal Técnico Universitário por Regime de Trabalho e 

Titulação 

 

REGIME 
TITULAÇÃO 

TOTAL 
Doutores Mestres Especialistas Graduados 

DI 
Nº      

%      

40 Horas 
Nº  01 05 01 07 

%      

30 Horas 
Nº      

%      

20 Horas 
Nº      

%      

10 Horas 
Nº      

%      

< 10 
Horas 

Nº      

%      

TOTAL 
Nº  01 05 01 07 

%      

 

 

Critérios a serem observados na dimensão V 0 1-2 3-4 5 6 

1. Formulação clara e ampla discussão pela comunidade acadêmica 
da política de planos e cargos e salários 

   X  

2. Existência de programas de qualificação do corpo docente e 
técnico universitário 

   X  

3. Bom clima de relações interpessoais    X  

4. Desenvolvimento de estratégias de incentivo profissional e de 
mecanismos para verificar a satisfação profissional 

  X   

5. Excelente índice de qualificação docente   X   

6. Excelente índice de titulação do corpo técnico universitário    X  

7. Índice adequado da relação entre número de estudantes e 
recursos humanos (docente e técnico universitário) e da relação 
entre número de professores e técnicos administrativo 

  X   

8. Existência de mecanismos de avaliação do corpo docente    X  

9. Existência de mecanismos de avaliação do corpo técnico 

universitário 

   X  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão V 

Profissionais competentes e qualificados que estão sempre buscando a capacitação 

profissional. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão V 

Poucos servidores efetivos. 

Recomendações da CPA 

Admitir mais servidores. 
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6 Dimensão VI – Organização e Gestão da Instituição 

 

6.1. Plano Institucional e sua relação com o PDI e PPI 

 

O plano de desenvolvimento institucional foi elaborado de acordo com a lei do SINAES estando em 

consonância com as determinações do CONAES respeitando ainda as diretrizes estabelecidas pelo plano 

20 em todas as suas dimensões de forma a compatibilizar as ações político-pedagógica-administrativas do 

Centro com o que prevê a política de desenvolvimento institucional da UDESC.  

 

6.2. Estrutura organizacional: funções e Dinâmicas 

 
A Estrutura Funcional do CERES é composta pelo Conselho de Centro do CERES, Diretor Geral e 04 

Direções Assistentes (Ensino, Extensão, Pesquisa e Administração).  Sob a tutela da Direção de Ensino 

encontram-se a Secretaria Acadêmica que conta com 02 funcionários e 02 bolsistas e a Biblioteca que 

conta com 01 bibliotecária e 01 bolsista. A Direção Administrativa é assessorada pelos Setores Financeiro, 

Almoxarifado, Patrimônio e de Transporte, além de 05 bolsistas. O Conselho de Centro e todas as Direções 

são assessorados pela Secretária dos Conselhos e Direções.   

 

6.3. Competências e atribuições dos Dirigentes Institucionais 

 
Os dirigentes institucionais possuem competências administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. 

Como o CERES é um Centro em implantação, as atribuições não são específicas somente de uma área de 

atuação. Cada dirigente acaba realizando atividades para além de seus cargos a fim de conseguirem 

contemplar todos os processos necessários para o funcionamento de uma Universidade.  

 

6.4. Composição e atribuição dos órgãos Colegiados 

 
6.4.1. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

 

Nome Situação 

Cláudio Henrique Willemann Titular 

Anselmo Fabio de Moraes Titular 

Discentes 
Izabela Regina Salomão Titular 

Victor César Fagundes Suplente 

 
6.4.2. Conselho de Administração - CONSAD 

 

Nome Situação 

João Rotta Filho Titular 

Cristian Berto da Silveira Titular 

Anselmo Fabio de Moraes Suplente 

Técnico 
Rhoger Dias Titular 
Talis Paes Suplente 
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6.4.3. Conselho Universitário - CONSUNI 

 

Nome Situação 

Anselmo Fabio de Moraes Titular 

Cristian Berto da Silveira Suplente 

Técnico Sandromar Monteiro Titular 

Técnico Maísa de Amorim Bleyer Suplente 

Discentes 
Julia Mirales Silva Titular 

Luciana Lamego de Andrade Suplente 

 
 
6.4.4. DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.6. CONSELHO DE CENTRO:  

 

 
Nome Situação 

Anselmo Fábio de Moraes Titular 

Andrey Pestana de Farias Titular 

Cláudio Henrique Willemann Suplente 

Cristian Berto da Silveira Suplente 

Nome Situação 

Alberto Lohmann Nato 

Alice de Oliveira Viana Nato 

Anselmo Fábio de Moraes Nato 

Jader Afonso Savi Mondo Nato 

João Rotta Filho Nato 

Michelle Souza Benedet Nato 

Patrícia Becker Nato 

Patrícia Biasi Cavalcanti Nato 

Janaína Cook Zytkuevisz Titular 

Liz Kelli de Amorim Sombrio Suplente 

Arnon Burato Vieira Titular 

Alexandre César Remião Junior Suplente 

Representante da Comunidade Titular(a indicar) 

Representante da Comunidade Suplente(a indicar) 

Nome Situação 

Cristian Berto da Silveira Nato 

Neilson Luiz Ribeiro Modro Nato 

Cláudio Henrique Willemann Nato 

Representante Discente Titular (a indicar) 

Representante Discente Suplente(a indicar) 

Representante da Comunidade Titular (a indicar) 

Representante da Comunidade Suplente(a indicar) 
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Jader Afonso Savi Mondo Titular  

Alberto Lohmann Suplente 

Representante dos Professores Titular (a indicar) 

Representante dos Professores Suplente (a indicar) 

Representante dos Professores Titular (a indicar) 

Representante dos Professores Suplente (a indicar) 

Representante dos Professores Titular (a indicar) 

Representante dos Professores Suplente (a indicar) 

Representante dos Professores Titular (a indicar) 

Representante dos Professores Suplente (a indicar) 

Representante dos Professores Titular (a indicar) 

Representante dos Professores Suplente (a indicar) 

Eduardo Torres Martins Titular 

Saulo Pacheco Junior Suplente 

Bruna Onofre Inácio Titular  

Joanna Fernandes Silva Suplente 

Representante da Comunidade Titular(a indicar) 

Representante da Comunidade Suplente(a indicar) 

 
6.4.7. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE:  

 
Nome Situação 

Alice de Oliveira Viana Presidente 

Anselmo Fábio de Moraes Membro 

Patrícia Becker Membro 

Cláudio Henrique Willemann Membro 

Michelle Souza Benedet Membro 

Jader Afonso Savi Mondo Membro 

 
6.5. Desempenho do grupo gestor 

 

Todos os profissionais responsáveis pela gestão do CERES trabalham com muita competência, 

buscando se auxiliarem mutuamente a fim de constituírem bases fortes durante todo o processo de 

implantação do Centro. Os objetivos tem sido alcançados conforme as estratégias previamente elaborados 

no planejamento estratégico. 

 

6.6. Metodologias e estratégias de Gestão 

 

Sendo um Centro em implantação o CERES busca como estratégias de gestão: 

1. Criar novos setores na estrutura organizacional, otimizando o funcionamento do Centro; 

2. Implementar mecanismos de adequação da gestão ao cumprimento dos objetivos e projetos 

institucionais; 

3. Criar mecanismos que promovam uma maior integração do CERES, seja no nível da política interna, seja 

no plano da comunicação e circulação da informação; 

4. Rever os regulamentos internos e as normas de gestão administrativa e acadêmica; 

5. Assegurar a continuidade de projetos institucionais em períodos de transição administrativa; 
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6. Implantar programas permanentes e sistemáticos de revisão administrativa com a finalidade de reduzir a 

burocracia, mapear e otimizar processos e reduzir custos de gestão; 

7. Criar e implantar um banco de dados articulado com as necessidades de informações gerenciais. 

 

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

regimentais reguladoras 

 

Busca-se seguir as diretrizes emanadas da Comissão de Gestão Documental. Com a chegada dos 

novos servidores, proceder-se-á a treinamentos e capacitação para que haja um responsável por estas 

demandas, cumprindo fielmente o determinado e criando o hábito de preservarmos nossa história.  

 

Critérios a serem observados na dimensão VI 0 1-2 3-4 5 6 

1. Coerência entre o Plano Institucional e o PDI e PPI    X  

2. Definição clara da estrutura organizacional da instituição    X  

3. Definição clara das competências e atribuições dos Dirigentes 
Institucionais 

   X  

4. Formulação clara e adequação entre a composição dos órgãos 
colegiados e suas respectivas atribuições 

   X  

5. Existência de mecanismos de avaliação do Desempenho da 

gestão 

  X   

6. Utilização de metodologias e estratégias de Gestão    X  

7. Sistemática de revisão, atualização e/ou manutenção dos 
documentos legais e/ou normas regimentais reguladoras 

  X   

Escala: 

0 – Nenhuma evidência  1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão VI 

Equipe coesa que trabalha focada no objetivo de ser um Centro referência na qualidade dos 

serviços prestados à comunidade e que tem alcançado este principal objetivo. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão VI 

Necessita de fluxograma por setores para que facilite os processos organizacionais para as 

próximas substituições. 

Recomendações da CPA 

Criar fluxograma de processos administrativos, bem como manual de procedimentos para 

cada setor. 
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7 Dimensão VII – Infraestrutura Física 

 

7.1. Adequação da infra-estrutura em relação às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração 

 

A Infra-estrutura encontra-se em fase de ampliação e consolidação. Até o presente momento não 

tivemos problemas quanto a realização das aulas. O CERES possuía até este semestre, sempre 01 sala de 

aula montada a mais que a necessidade real, o que ficará ainda mais facilitado com a mudança para a nova 

Sede. Durante os anos de 2008 e 2009 o Centro contava com duas salas para projetos de extensão. No 

ano de 2010 houve nova adequação para suprir necessidades administrativas, ficando apenas 01 sala para 

projetos. A partir de 2011, teremos 3 salas para utilização dos projetos de extensão, apesar de os mesmos 

utilizarem na grande maioria do tempo, espaços externos. A Pesquisa inicia os seus primeiros passos, mas 

já se conta com Salas de Pranchetas para Projetos, Maquetaria, Laboratório de Materiais, Laboratório de 

Física, Geoprocessamento e Laboratórios de Informática. Estamos com equipamentos adquiridos para 10 

laboratórios de Eng de Pesca, que serão instalados a partir de março de 2011 devido à mudança que 

procederemos em dezembro de 2010 e janeiro de 2011. A Administração é quem se encontra em situação 

menos confortável. Não há problemas quanto a equipamentos, mobiliários ou materiais de consumo. Falta 

na verdade um maior espaço, pois hoje dividimos 04 salas, totalizando aproximadamente 200m². Com a 

mudança no próximo mês teremos a nossa disposição quase o dobro dessa área, além de um Auditório de 

110m² equipado com Sistema de Som e 120 poltronas retráteis a ser utilizado para a Administração e 

atividades de Ensino. Estamos em constante busca de recursos e de projetos para construção de um Novo 

Prédio de 3000m² anexo à nova Sede, bem como da urbanização de todo o entorno do Ginásio de Esportes 

para maior conforto e possibilidades de lazer aos servidores e acadêmicos da UDESC. 

 

7.2. Condições infra-estruturais em atuação, estado de conservação e segurança para a realização 

das atividades-fim da instituição 

 

A Infra-Estrutura atende de forma adequada os fins da Instituição. Utilizamos um patrimônio que foi 

construído em 2007 e estamos nos mudando para um recém-reformado, logo não temos problema quanto a 

conservação dos mesmos. Possuímos 3 postos de vigilância 24 horas, bem como apoio da Polícia Militar, 

inclusive com um soldado PM dentro do nosso Campus.  

 

7.3. Utilização de infra-estrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras 

 

Atualmente contamos com 04 lousa digitais em fase de testes pelo Setor de Informática. Como se 

trata de um equipamento muito novo, com hardware e softwares específicos, buscando evitar que haja um 

atraso nas aulas com a implantação direta em salas de aulas, estamos aos poucos resolvendo os 

problemas iniciais desses equipamentos para que a partir do 1º semestre de 2011 proceda-se às aulas 

normalmente nesses equipamentos.  
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7.4. Nível de satisfação dos usuários e adequação dos laboratórios, salas de vídeo, bibliotecas, 

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

programas 

 

 

7.5. Formas de atualização e expansão da Biblioteca 

 

Anualmente, 10% de nosso orçamento é destinado à aquisição de coleção bibliográfica. Conta-se 

hoje com quase 4000 livros em pouco mais de 2 anos e meio. Não se pretende diminuir o ritmo de 

crescimento, muito pelo contrário visto que acreditamos que a Biblioteca seja o coração de toda Instituição 

de Ensino. Já se investiu desde o ano de 2008, R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais).  

 

7.6. Adequação do acervo da Biblioteca com os cursos e programas previstos 

 

O acervo da Biblioteca do CERES encontra-se adequado aos PPP’s aprovados pelos Conselhos 

Superiores e dentro das normas das diretrizes educacionais. Em muitos casos já possuímos acervo muito 

superior à necessidade e às fases já implantadas ou em implantação. Há diversas obras que não foram 

adquiridas, ou por estarem esgotadas, ou por já não serem mais editadas.  

 

Biblioteca 1 

Itens  

Acervo: Livros 
Títulos: 998 

Exemplares: 3613 

Periódicos  

 

7.7. Dados e indicadores da infraestrutura (Quadro 11) 

 
QUADRO 11 – Infra-Estrutura 

 

ESPECIFICAÇÃO TIPO QUANTIDADE ÁREA 

1. Ambientes didático-
pedagógicos

9 

Salas de aula 11  

Laboratórios 7  

Salas de professores 1  

Salas de reuniões 1  

Gabinetes de trabalho 0  

Salas de conferência 
(auditórios) 

1  

Salas de vídeo 0  

Oficinas 1  

Piscinas 0  

Quadras de esporte 2  

Clínica de Fisioterapia 0  

Sala Virtual 0  

Ginásios 1  



56 
 

Av. Coronel Fernandes Martins, 267 – Bairro Progresso – Laguna – SC 
CEP: 88.790-000 – Fone: (48) 3644-1905 

Pista de Atletismo 0  

Sala para Artes Marciais 1  

Hospital Clínica Veterinária 0  

2. Bibliotecas  

Tipo Quantidade 

-Setoriais 0 

-Sistema de acesso à base de 
dados 

Portal Capes 

Títulos de livros de formação 
geral 

998 

Títulos de livros de formação 
específica 

511 

Títulos de periódicos 
especializados 

4 

-Dicionários 28 

-Enciclopédias 0 

-Obras clássicas 29 

-Bases de dados específicas 8 

-Assinaturas de revistas e 
jornais 

4 

Assinaturas de revistas e jornais 
on line 

 

-Vídeos 0 

-CDs 82 

-DVDs 2 

3. Instalações sanitárias 

Banheiros 16 

Boxes adaptados a portadores 
de necessidades especiais 

10 

4. Áreas de convivência 

Lanchonete 1 

Pátios internos 2 

Salas de exposições 0 

Restaurante 0 

5. Equipamentos
10 

Informática e material eletrônico  

 - Servidores 01 

 - Computadores de mesa 47 

     Para uso no ensino 28 

     Para uso na pesquisa 00 

     Para uso na extensão 05 

     Para apoio administrativo 14 

 - Computadores portáteis 16 

     Para uso no ensino 09 

     Para uso na pesquisa 00 

     Para uso na extensão 00 

     Para apoio administrativo 07 

 - Projetores multimídia 13 
 

 - Lousa digital interativa 00 

6. Atendimento a pessoas 
com necessidades especiais 
ou mobilidade reduzida 

-Facilitadores de acesso e 
mobilidade 

0 

Rampas 4 

Corrimão 0 

Elevadores 0 

Piso Guia 0 

-Sistemas e meios de 
informação e comunicação 

0 

Sites acessíveis 1 

Tradutor e intérprete de LIBRAS 0 

Transcritores de Braile 0 

Software de leitores e 
ampliadores de tela 

0 

7. Reprografia 
-Impressão 1 

-Reprodução 1 
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-Encadernação 1 

8. Estacionamento 

-Automóveis 5 

Vagas para professores e 
técnicos 

40 

Vagas para aluno 45 

Vagas para a comunidade 0 

-Vagas para motocicleta 30 

-Vagas para bicicleta 0 

-Vagas para pessoas com 
necessidades especiais ou 
mobilidade reduzida 

5 

9. Administração 

Salas administrativas 2 

Salas para reuniões 1 

Cozinha 1 

Copa 1 

Almoxarifado 0 

 

9 Por ocasião da coleta de dados as informações da Clínica de Fisioterapia e do Hospital de Clínica 
Veterinária deverão ser detalhados em tópicos individuais, a critério dos Centros. Esta observação é válida 
para todos os ambientes didáticos pedagógicos específicos a cada Centro. 
10 A relação dos equipamentos específicos existentes em cada Centro deve ser informada em um quadro 
distinto, que posteriormente informará a relação equipamento/aluno. 
 

Critérios a serem observados na dimensão VI 0 1-2 3-4 5 6 

1. Adequada infraestrutura para as atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e administração e boas condições, estado de conservação 
e segurança para a realização das atividades-fim da instituição 

  X   

2. Utilização de infraestrutura no desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inovadoras 

   X  

3. Satisfação dos usuários e adequação dos laboratórios, salas de 
vídeo, bibliotecas, outros espaços didático-pedagógicos e oficinas 
em relação ao desenvolvimento dos cursos e programas. 

   X  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão VII 

Infra-estrutura física atende a demanda até o presente momento – 6ª fase de Arquitetura e 

Urbanismo e 1ª fase de Enegenharia da Pesca. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão VII 

Com as próximas fases necessitará de ampliação da estrutura física. 

Recomendações da CPA 

Ampliação da infra-estrutura do Centro. 
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8 Dimensão VIII – Planejamento e Avaliação (Autoavaliação) 

 

8.1. Adequação e efetividade do Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos ao Plano de Desenvolvimento Institucional e ao Planejamento Estratégico 

 

O Projeto Pedagógico Institucional, bem como os Projetos Pedagógicos dos Cursos, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e o Planejamento Estratégico foram elaborados de forma a contemplarem as 

necessidades da instituição e dos cursos. Estão sendo observados a cada nova implantação de fases e tem 

sido executados com eficiência e eficácia. 

 

8.2. Mecanismos de avaliação e acompanhamento do Plano de gestão e/ou Plano estratégico, PDI 

PPI e PPC 

 

Por ser um Centro em Implantação, possuímos as seguintes estratégias: 

1. Implantar mecanismos de adequação e implementação do planejamento geral do CERES (plano 

estratégico), possibilitando e promovendo sua relação com o Projeto Político Pedagógico – PPP, bem como 

com os programas e projetos de pesquisa e extensão; 

2. Estabelecer e implantar procedimentos de acompanhamento e avaliação do planejamento institucional; 

3. Integrar o planejamento do CERES às políticas da UDESC; 

4. Criar e implementar comissões de planejamento e avaliação institucional do Centro. 

 

8.3. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional e das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão 

 

A avaliação do estágio probatório de todo o corpo de servidores e o planejamento institucional estão 

sendo realizados e executados por todos os profissionais do Centro e as atividades de ensino, assim como 

o processo de estágio probatório dos professores recém efetivados via concurso público. A avaliação das 

atividades de extensão estão sendo realizadas no fim deste semestre, visto não termos, até o momento, 

concluído nenhum dos projetos de extensão que estavam em andamento. 

 

Critérios a serem observados na dimensão VII 0 1-2 3-4 5 6 

1. Articulação do Plano Institucional com o contexto sócio-
econômico onde a UDESC está inserida 

   X  

2. Plano de ações para melhoria contínua da Instituição    X  

3. Coerência do Plano Institucional com o perfil dos egressos     X 

4. Alcance das metas previstas    X  

5. Relação do Plano Institucional com os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Graduação 

   X  

6. Programa de Avaliação Institucional anterior ao SINAES   X   

7. Divulgação dos resultados e relatórios da autoavaliação na 
comunidade acadêmica (anterior ao SINAES) 

  X   

8. Ações realizadas a partir dos resultados da autoavaliação 

(anterior ao SINAES) 
  X   

Escala: 
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0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão VII 

Por ser um Centro em implantação, já realiza com êxito o planejamento do Centro anual e 

plurianual, bem como as auto-avaliações. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão VII 

Inexistência de sistema informatizado que atenda às auto-avaliações. 

Recomendações da CPA 

- Criar um sistema informatizado e padrão para auto-avaliação do Centro, para aprimoramento 

do planejamento da Instituição; 

- Fazer um cronograma de gestão e plano de metas, bem como a criação de um plano de 

marketing para o Centro. 
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9 Dimensão IX – Políticas de Atendimento ao Estudante e Egressos 

 

9.1. Políticas de acesso e permanência dos estudantes da UDESC 

 

O acesso à universidade acontece via vestibular vocacionado, como em todos os centros da UDESC ou por 

transferência externa, retorno de graduado e transferência interna de outros centros. Para a permanência 

do aluno na universidade providenciamos infraestrutura para que se sintam estimulados e valorizados. 

Todos os alunos são tratados com cortesia e respeito, sendo ouvidos pelos órgãos administrativos em todas 

as suas aflições, dificuldades e dúvidas. 

 

9.2. Programas de participação dos estudantes nas atividades de ensino, iniciação científica, 

extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil 

 

Todos os programas são lançados via edital e são publicados no site do Centro. 

 

9.3. Analises sobre os índices de matrícula, retenção, evasão, abandono, reingresso, retorno, 

transferência e conclusão de curso 

Ver Quadro 

 

9.4. Mecanismos de acompanhamento do aluno egresso 

Não se aplica 

 

9.5. Dados e indicadores do corpo discente (Quadro 12 e 13) 

Ver Quadro 
 
9.6. Dados e indicadores do aluno egresso (Quadro 12) 

Ver Quadro 

 

QUADRO 12 – Fluxo do Corpo Discente 

Ver Quadro 

Situação do 
discente 

Aspectos Nº % 

Ingressante 

Vagas oferecidas 90  

Inscritos no Vestibular 331  

Aprovados no Vestibular 145  

Vagas preenchidas 90  

Transferências recebidas 06  

Retornos -  

Reingressos 01  

Matrícula Disciplina Isolada 13  

Estudantes - Convênio -  

Nº de Matriculados 303  

Em curso 

Alunos matriculados por carga horária semanal 303  

Alunos matriculados por intervalo de integração
11 

  

Índice de Aprovação do curso 153 69% 

Índice de Reprovação do curso 69 31% 

Índice de Reprovação Real do Curso 34 15,5% 
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Trancamentos 14  

Abandono de Curso 10  

Matrícula suspensa 01  

Transferências Expedidas -  

Alunos em Estágio Não obrigatório 07  

Bolsas em Iniciação Científica -  

Bolsas de Monitoria 07  

Bolsas de Extensão 22  

Bolsas de Extensão Cultural -  

Bolsas de Apoio Discente 15  

Taxa de Participação em Programas Acadêmicos 100  

 
Taxa de Retenção Discente 222 92,1% 

Taxa de Evasão 19 7,9% 

Concluintes 

Graduados -  

Taxa de Sucesso ou Diplomado/Ingressante -  

Retorno para Pós-Graduação -  

 

QUADRO 13 – Perfil Sócio-econômico do Corpo Discente (Dados do último vestibular) 

 Nº % 

1. Ingressantes por faixa 
etária 

16 a 20 anos 53  

21 a 25 anos 15  

26 a 30 anos 07  

Mais de 30 anos 15  

2. Perfil Sócio-Econômico    

Nível Sócio-Econômico 
(ingressante)

12 

Alto 4  

Médio 71  

Baixo 15  

Atividade Profissional (AP) 

Alunos que exercem AP vinculada ao curso 
que realizam 

4  

Alunos que exercem AP não vinculada ao 
curso que realizam 

10  

Alunos que não exercem AP 76  

3. Origem do Alunado    

Origem Educacional 

Alunos que cursaram o ensino médio 86  

Alunos que cursaram o Técnico-
Profissionalizante 

04  

Alunos que cursaram Magistério -  

Alunos que cursaram Supletivo -  

Origem Administrativa do Curso 
de Ensino médio 

Alunos da Escola Pública 33  

Alunos da Escola Particular 50  

Alunos da Escola Pública e Particular 07  

Alunos da Escola Comunitária -  

Procedência Geográfica 

Alunos da capital 10  

Alunos do Interior Estado 70  

Alunos de outro Estado 10  

Alunos de outro País -  

 

Critérios a serem observados na dimensão IX 0 1-2 3-4 5 6 

1. Relação adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos e 
demanda existente na região (relação candidato/vaga)  

   X  

2. Relação adequada entre matrículas e as vagas oferecidas pelos 
cursos 

   X  

3. Relação ingressantes/concluintes     X 

4. Participação discente nos eventos científicos, culturais, técnicos e 
artísticos promovidos e organizados pela UDESC (nº de alunos 
participantes e de eventos realizados) 

   X  
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5. Oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente 
(jornais, revistas, anais dos eventos)  

  X   

6. Participação dos alunos em órgãos de representação universitária    X  

7. Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os 
egressos) 

    X 

8. Oferta de cursos e atividades voltados para formação continuada 
dos egressos  

    X 

9. Disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica    X  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão II 

Ótimas instalações e infra-estrutura, além de oportunidades de bolsas nas modalidades de 

apoio discente, monitoria e extensão. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão II 

Falta de maior assistência ao acadêmico. 

Recomendações da CPA 

Convênio com dentistas e médicos hospitalares, contratação de psicólogo e assistente social. 

 

11 Dado a ser extraído do SIGMA referente aos percentuais estabelecidos para a participação de alunos 
habilitados no ENADE. 
 
12 A metodologia para a categorização do nível sócio-econômico será a mesma utilizada no questionário 
utilizado pela Coordenadoria do Vestibular da UDESC. 
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10 Dimensão X – Sustentabilidade Financeira 

 

10.1. Política orçamentária 

 

O orçamento do Centro é discutido em conjunto com setores internos do CERES e com a Reitoria da 

UDESC e suas Pró-Reitorias competentes. Durante os meses de agosto e setembro, a Direção Geral e 

Administrativa, assessorada pela Coordenação Financeira elabora o orçamento para os 4 próximos anos, 

em especial o ano seguinte, sempre com base nos orçamentos anteriores visando pequenos ajustes e 

alteração para que não se perca a essência do mesmo. Durante os meses de setembro e outubro faz a 

discussão com a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, além da Coordenação de Orçamento. Feito 

isso e aprovado o orçamento, preocupa-se em honrar com o mesmo, evitando grandes alterações e trocas 

de rubricas.  

 

10.2. Política salarial 

 

A política salarial não é discutida no âmbito do Centro ou Campus Universitário, e sim, no nível 

institucional com um todo. Há uma data base, 07 de abril, em que anualmente faz-se as alterações de 

valores de referências, valores de Dedicação Integral e outros.  

 

10.3. Investimento em capacitação docentes e técnicos universitários 

 

A UDESC investe, na medida do possível e com base nas previsões orçamentárias na capacitação 

de seus servidores de forma geral. As docentes são comuns as licenças para capacitação, afastando-se 

para cursarem mestrados, doutorados e pós-doutorados com suporte financeiro da UDESC. Além disso 

também é possível que se faça a mesma política com os técnicos-administrativos, no entanto em menor 

quantidade. Aos técnicos, mais comum são os cursos de capacitação de curta duração, que possuem o 

fulcro de atualizar, apresentar novos métodos e teorias e oxigenar os trâmites internos administrativos 

buscando aprimorar e dar celeridade aos feitos administrativos.  

 

10.4. Política de expansão e redimensionamento do espaço físico 

 

O Campus VI possui como meta implantar oficialmente o Campus na Nova Sede, que era um Colégio 

que possuía uma capacidade sub-utilizada de seu potencial, conforme repasse do Governo do Estado. 

Juntamente recebemos um Ginásio de Esportes onde implantamos uma Academia com aparelhos de última 

geração proporcionando conforto e qualidade na prática de esportes dos alunos, servidores e comunidade 

em geral, cf projetos de extensão ou empréstimos programados. Encontra-se em fase de processo licitatório 

um prédio anexo à nova sede, de 3000m², com Auditório para 300 pessoas, Biblioteca, Depósito, 

Almoxarifado, 2 salas de Informática, 04 salas de Departamento, Salas de Professores e 26 salas de aula. 

Constantemente estamos buscando politicamente a concessão de uma área de 5 hectares podendo vir a 

ser concedida por entidades privadas na Região de Pântanos do Gi para que possamos instalar a estrutura 

laboratorial para o Curso de Engenharia de Pesca. Não se pode deixar de ressaltar que a Prefeitura 
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Municipal de Laguna acena com a possibilidade de repasse de uma área de 100 hectares para que se 

proceda à criação de uma Reserva Biológica de um Aqüífero dos Pântanos do Gi, para preservação, 

estudo, pesquisas e educação ambiental sob a tutela da UDESC.  

 

Critérios a serem observados na dimensão IX 0 1-2 3-4 5 6 

1. Compatibilidade da previsão orçamentária com as metas traçadas 
no PDI 

   X  

2. Equilíbrio entre previsão orçamentária e ações realizadas    X  

3. Previsão orçamentária para as áreas de ensino, de pesquisa, de 
extensão e cultura e administração 

  X   

4. Pontualidade no pagamento dos salários nos últimos seis meses    X  

5. Adequação entre as necessidades de ensino, pesquisa e 
extensão e a manutenção e conservação do espaço físico 

  X   

6. Investimento na ampliação do espaço físico de acordo com as 
demandas projetadas no PDI 

   X  

Escala: 

0 – Nenhuma evidência   1 e 2 – Evidência mínima   3 e 4 – Evidência parcial    5 – Evidência completa   6 – 

Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão X 

O Ceres conta com uma direção administrativa competente, eficaz e de qualidade, capaz de 

administrar os recursos financeiros de forma sustentável, segundo as diretrizes orçamentárias 

da Udesc para os Centros. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão X 

Maior agilidade nos processos licitatórios para aquisição de materiais permanentes de 

consumo. 

Recomendações da CPA 

Criação de um setor de licitação. 

 


