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1  INTRODUÇÃO 
 

Orientado para a necessidade de aliar a qualidade do ensino com o aprimoramento 

administrativo, o Centro de Ciências da Administração e Sócioeconômica - ESAG, seguindo 

as diretrizes da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, realiza desde o 2º 

semestre de 2010, sua Autoavaliação Institucional. 

Neste sentido, primando por uma gestão de resultados efetivos, a concretização do 

processo de avaliação institucional torna-se uma realidade indispensável à ESAG não somente 

ao que tange „controle interno‟, „atendimento de demandas‟ e correção de possíveis falhas ou 

práticas de menor êxito; a autoavaliação institucional tem por conseqüência precípua, a 

racionalização de recursos orçamentários, a eficiência de políticas internas e o 

desenvolvimento técnico, científico e acadêmico, capacitando o aparato administrativo para a 

gestão de melhorias e, consecutivamente, elevando a oferta de um ensino público, gratuito e 

de qualidade à sociedade catarinense. 

Ademais, conforme assevera Ribeiro (2000, p.15): 
 

 

A avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social que busque 

desenvolvimento e qualidade. Para a universidade, instituição cuja razão de ser 

encontra-se na prestação de serviços de qualidade à sociedade, buscando sempre a 

excelência na produção, sistematização e democratização do saber. O propósito da 

Avaliação Institucional deve ser o de conduzir ao aperfeiçoamento constante dos 

empreendimentos humanos. 

 

 

Entrementes, faz-se mister primeiro compreender a variável „avaliação‟ a fim de 

promover sua execução em consonância às prerrogativas e dimensões que a cercam. Destarte, 

segundo Worthen et al (2004, p. 35), “avaliação é a determinação do valor ou mérito de um 

objeto de avaliação (seja o que for que esteja sendo avaliado)”, mais a frente acrescentam, “é 

identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor, a 

qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses 

critérios.” 

De maneira complementar, define Franco (apud COHEN; FRANCO, 1993, p. 73) que 

avaliar “é fixar o valor de uma coisa; para ser feita se requer um procedimento, mediante o 

qual se compara aquilo a ser avaliado com um critério ou padrão determinado”.  

Não obstante, como „padrão de medida‟ na realização da Avaliação Institucional, a 

UDESC/ESAG se orienta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
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SINAES, do Ministério da Educação, o qual encontra fundamento na necessidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, na orientação quanto à expansão da 

sua oferta, no aumento permanente da eficácia institucional e na efetividade acadêmica e 

social e, em especial, na busca da promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das Instituições de Educação Superior por meio da valorização de 

sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional
1
. 

Compreende-se, portanto, que o papel da avaliação institucional é o de favorecer o 

amadurecimento/aprimoramento acerca dos procedimentos, ações, práticas utilizadas; 

propiciando, desta maneira, a formação de um ciclo virtuoso de melhorias no desempenho das 

atividades organizacionais, através do incentivo à reflexão. Manifesta opinião favorável sobre 

o tema, Marino (2003, p. 17), segundo o qual o papel da avaliação consiste em:  

 

 

Construir momentos reflexivos que permitam aos indivíduos a análise da realidade 

e dos fatos, para daí direcionarem suas ações, aprendendo pela experiência. Deste 

processo decorre a tomada de decisão, criando-se então um ambiente de 

aprendizagem contínua.  

 

 

Por fim, a geração de informações surge como um produto direto do processo de 

avaliação estabelecido, consolidado através deste Relatório de Autoavaliação, influenciando 

exponencialmente a tomada de decisões, transformando-se em conhecimento difundido e 

mobilizando o conjunto de habilidades e atitudes necessárias para promoção de mudanças. 

Neste viés, pertinente se faz o pensamento de Trosa (2000, p.63) acerca das alterações 

crescentes no panorama público e da relação desta com a capacidade de adaptação dos 

gestores: 

 

 
 O serviço público não pode ignorar um mundo que muda, o que não significa que a 

ele se curve, se submeta ou que vá desaparecer. As mudanças, antes de serem 

consideradas uma ameaça, devem constituir uma formidável oportunidade. 

 

                                                           
1
 Informações obtidas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira – INEP. 

Disponível em:< http://www.inep.gov.br/superior/avaliacao_institucional/> Acesso em 02 de mar/2011. 

http://www.inep.gov.br/superior/avaliacao_institucional/
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1.1 OBJETIVOS DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESAG 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Implementar e modernizar o processo atual de avaliação institucional da ESAG, 

objetivando torná-lo instrumento contribuinte para a melhoria da qualidade da gestão 

administrativa, do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Mobilizar a comunidade acadêmica acerca da metodologia do SINAES e das 

prerrogativas da Autoavaliação para homogeneizar esforços; 

 Organizar as atividades a serem desenvolvidas para o processo de autoavaliação, 

definindo plano de trabalho, calendário de ações e responsabilidades; 

 Orientar no tratamento de dados e informações junto aos participantes do processo de 

autoavaliação para a construção do conhecimento; 

 Discutir os resultados da autoavaliação com a comunidade acadêmica para formulação 

de relatório final nas dimensões quantiqualitativas; 

 Sociabilizar as informações para embasar as tomadas de decisões da instituição; 

 Desenvolver um processo contínuo de autoavaliação para a ESAG.  
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2 ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DAS 10 DIMENSÕES DO SINAES 

 

Uma vez realizado o levantamento dos dados e estabelecida a metodologia de pesquisa, 

tem início a etapa mais analítica do relatório proposto: a confrontação entre as ações 

planejadas e as efetivamente realizadas, buscando corroborar a situação institucional com 

vistas ao aperfeiçoamento de suas fragilidades e otimização de suas oportunidades. 

Destarte, sem maiores procrastinações, mensuram-se, em nível de ESAG, as 10 (dez) 

dimensões propostas pelo SINAES para a autoavaliação institucional, quais sejam:                

(a) Dimensão 1 – Missão e Desenvolvimento Institucional; (b) Dimensão 2 – A Política para 

o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão; (c) Dimensão 3 – Responsabilidade 

Social; (d) Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade; (e) Dimensão 5 – Política de 

Pessoal; (f) Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional; (g) Dimensão 7 – Infraestrutura 

Física; (h) Dimensão 8 – Planejamento e Autoavaliação; (i) Dimensão 9 – Política de 

Atendimento aos Alunos Egressos; (j) Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira. 

 

2.1 Dimensão I – Missão e Desenvolvimento Institucional 

 

Institucionalmente, a ESAG se pauta pelas diretrizes advindas de sua missão, buscando, 

com isto, conduzir suas atividades e prestação de serviços, bem como orientando o 

desenvolvimento/implementação de seu planejamento estratégico. Assim, tem-se por missão: 

“Realizar o ensino, a pesquisa, a extensão, de modo articulado, a fim de contribuir na 

formação de cidadãos críticos, criativos, e reflexivos, comprometidos com a ética e a 

qualidade de vida, para o desenvolvimento das organizações e da sociedade”. 

Não obstante, sendo parte do todo, nada insólito que a motivação para alcançar cada vez 

mais um ensino público de qualidade e excelência encontre fundamentos nos preceitos 

defendidos pela UDESC. Desta maneira, seguem os dados da Tabela 1. 
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DIMENSÃO I – MISSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Missão da 
UDESC 

Produzir 
sistematizar, 

socializar e aplicar 
o conhecimento 

nos diversos 
campos do saber, 

através do 
ensino, da 

pesquisa e da 
extensão, 

indissociavelment
e articulados, de 

modo a contribuir 
para uma 

sociedade mais 
justa e 

democrática em 
prol da qualidade 

de vida e do 
desenvolvimento 

sustentável do 
Estado de Santa 

Catarina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expansão da 
UDESC, com a 

criação de outros 
campi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe coerência 
entre as ações e a 

missão 

 

Finalidade da 
UDESC 

A UDESC tem por 
fim a produção, 
preservação e 

difusão do 
conhecimento 

científico, 
tecnológico, 

artístico, 
desportivo e 
cultural, por 

intermédio do 
fomento das 
atividades de 

ensino, pesquisa 
e extensão 

 
 

Lançamento de 
editais de 

fomento ao 
ensino, a 

pesquisa e 
extensão, por 

meio de 
financiamento de 

projetos bem 
como de bolsas 

acadêmicas 

  
 
 

A finalidade está 
claramente 

estabelecida 
nos documentos 

oficiais 
 

 

Objetivos e 
metas 

institucionais 

I – garantir a 
indissociabilidade 
entre o ensino, a 

pesquisa e a 
extensão nas 

diversas áreas do 

  Os objetivos e 
compromissos da 

IES, explicitado 
nos documentos 
oficiais são claros 
e definem metas 
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conhecimento, 
comprometidos 

com a cidadania e 
a 

socialização do 
saber; 

II – estabelecer 
parcerias 

solidárias com a 
comunidade na 

busca de soluções 
coletivas e na 
construção de 
uma sociedade 
democrática, 
plural e ética; 

III – promover a 
inclusão social e 

étnica, 
respeitando a 
diversidade 

cultural; 
IV – contribuir 

para o 
desenvolvimento 
local, regional e 

nacional, visando 
à 

melhoria da 
qualidade de vida 

da sociedade, 
com a busca da 

erradicação 
das desigualdades 

sociais e a 
utilização de 
tecnologias 

ecologicamente 
orientadas; 

V – estimular, 
promover e 

manter a 
investigação 

científica; 
VI – fomentar e 

prover de 
recursos as 

atividades de 
ensino, de 

pesquisa, e de 
extensão, no 

âmbito da UDESC. 

que podem ser 
cumpridas a curto 

e médio prazos 

Diretrizes 
Institucionais 

  
 

Articulação 
insuficiente 

PDI estabelecido, 
no qual se 
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Não houve entre PDI e 
avaliação 

institucional 

insere o PPI da 
UDESC 

Áreas de 
atuação e 
inserção 
regional 

Descentralizar as 
oportunidades do 
ensino, através da 

distribuição dos 
campi pelo 

Estado. 

Distribuição dos 
11 Centros da 
UDESC pelo 

Estado de Santa 
Catarina: 

CAV – Lages; 
CCT – Joinville; 
CEAD – Fpolis; 
CEART – Fpolis; 

CEAVI – Ibirama; 
CEFID – Fpolis; 
CEO – Palmitos, 

Pinhalzinho e 
Chapecó; 

CEPLAN – São 
Bento do Sul; 

CERES – Laguna; 
ESAG – Fpolis e 

Balneário 
Camboriú; 

FAED – Fpolis. 

 As áreas de 
atuação estão 
bem definidas; 

 
Maior exploração 

das 
potencialidades 
de cada região, 
com estudo de 
vocação local, 
gerando um 

maior 
desenvolvimento.  

 

Compromisso 
social 

enquanto 
instituição 
pública e 
gratuita 

Formar 
profissionais com 
atuação voltada 
ao cenário social 
(nos três setores 

da economia); 
 

Desenvolver 
Projetos e 

Programas de 
Extensão; 

 
Ampliar os 
Projetos de 

Pesquisa em 
consonância ao 
Planejamento 

Institucional e PDI 

 
 
 
 
 
 

Execução de 
ações de 

extensão que 
visam atender a 

comunidade 
externa. 

 
 
 

Estrutura 
burocrática da 
instituição que 
na maioria das 

vezes dificulta a 
execução 

orçamentária e, 
por  

conseqüência, a 
realização das 

ações de  
extensão 

 
 
 
 

As características 
básicas do PDI 

estão de acordo 
com o contexto 

social e 
econômico em 

que a ESAG 
está inserida. 

 

Mecanismos 
de divulgação 
do PDI, PPI e 

PPC na 
comunidade 
acadêmica. 

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

Incipiente 
divulgação do 

PDI/PPI entre a 
comunidade 
Acadêmica.  

  

Identificação 
do perfil do 

aluno 
ingressante 
na UDESC 

 
 
 

Realizar 
levantamento do 

perfil do aluno 

 
 
 
 
 

       Não houve 

Até o momento 
a ESAG ainda 

não implantou 
acompanhamen
to do perfil do 

ingressante 
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ingressante na 
ESAG 

para subsidiar 
decisões 

de ordem 
acadêmica, 

administrativa e 
financeira. 

 
Pequena 

disponibilização 
e divulgação de 

dados e 
informações 

 

Identificação 
do perfil do 

aluno egresso 
da UDESC 

(últimos cinco 
anos) 

 
 
 

 A ESAG não 
dispõe, até o 

presente 
momento, de 
um sistema 

para 
acompanhar o 

egresso.  
Todavia, vem 

sendo 
desenvolvido 

projeto de 
extensão “Rede 

de 
relacionamento 
do Egresso da 
ESAG”, mais 

bem detalhado 
na Dimensão II 
– Políticas para 

a Extensão. 

 
 
 
 
 
 

Realizar 
intervenções no 
PPC a partir das 
observações do 

quadro de 
ingressantes e 
egressantes. 

 

Tabela 1: Análise da Dimensão I 

FONTE: Dados primários. 

 

2.2 Dimensão II – A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão 

 

A partir da análise desta variável, torna-se possível o conhecimento acerca das normas 

de operacionalização, dos estímulos para a produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, 

de monitoria e demais modalidades. 

Conforme as diretrizes institucionais e ações estratégicas da ESAG (2010-2014), a 

excelência acadêmica articulando ensino, pesquisa pós-graduação e extensão, deve ser 

promovida com base no desenvolvimento e implementação dos fatores a seguir. 

a) Políticas para o Ensino: O ensino compreende as ações voltadas à prospecção, 

discussão, sistematização e disseminação do saber e será ministrado através de cursos e 



   

16 
 

programas da ESAG. Entende-se por curso ou programa o conjunto de atividades acadêmicas 

sistematizadas, com objetivo de educar e instruir, e destinado a conferir diploma, certificado 

ou grau acadêmico. 

Os cursos ou programas, por sua vez, são oferecidos nas modalidades presencial e/ou a 

distância e terão o regime didático na forma de créditos, estruturado em um sistema de 

disciplinas hierarquizadas, definido pelo projeto político-pedagógico de cada curso regular. 

Atualmente, a ESAG possui em sua grade curricular, 3 (três) curso de graduação: 

Administração Empresarial; Administração Pública e, a partir de 2008, Ciências Econômicas. 

Os objetivos, finalidades e disposições gerais de cada um dos cursos são mais bem detalhados 

a seguir: 

 a.1)Administração Pública: O Curso tem por objetivo central habilitar gestores e 

profissionais para a co-produção de serviços públicos e para a gestão de seus sistemas, sejam 

eles órgãos públicos, organizações do terceiro setor, empresas privadas comprometidas com 

ações de responsabilidade social ou outros.  

Nesta perspectiva, apresenta como público-alvo especialmente quatro grupos de 

candidatos: egressos do Ensino Médio que buscam formação profissional em produção ou 

prestação de Serviços Públicos; servidores do Setor Público; gestores de organizações do 

Terceiro Setor; gestores de programas de responsabilidade social corporativa. 

         Sendo assim,  o perfil profissional desejado e lapido ao longo do curso de duração de 4 

anos é formar um profissional capaz de articular as demandas da sociedade e prover para que 

o bem comum seja propiciado a ela por meio da co-produção de serviços públicos, produzidos 

por organizações públicas, pela responsabilidade social de empresas privadas e pelas 

organizações do terceiro setor.              

a.2) Administração Empresarial: O Curso tem por objetivo central formar 

administradores que sejam agentes de mudança e de transformação social; possuam 

responsabilidade social; entendam o ambiente que os cerca; estejam motivados e habilitados 

para trabalhar em equipe; sejam capazes de criar e ampliar oportunidades de forma 

consciente; e se fundamentem nos mais modernos quadros teóricos e técnicas do campo da 

Administração. 

Por tais razões, a formação acadêmica enseja um perfil profissional no qual o 

administrador formado pela ESAG deverá ser capaz de, resumidamente, ser capaz de: 

planejar, organizar, comandar e controlar a consolidação e o funcionamento de 
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empreendimentos; prestar serviços de assessoria ou consultoria em organização e 

reorganização administrativa; identificar e discriminar problemas, mediante a utilização dos 

princípios fundamentais da investigação científica, como forma de apresentar/recomendar 

soluções criativas para os dirigentes de organizações; analisar projetos e dados relativos ao 

desempenho de sua administração, de auto-avaliação e de avaliar os outros com o intuito de 

proporcionar retroalimentação aos diferentes subsistemas organizacionais e gerenciais; 

acompanhar a evolução das legislações sociais e tributárias às diferentes atividades 

organizacionais; analisar a conveniência e a possibilidade aplicação do processamento 

sistemático de informação nos diferentes contextos organizacionais; conceber e projetar 

desenhos organizacionais; conceber, desenvolver, implementar e documentar sistemas de 

qualidade em serviços para aplicações específicas e, por fim, utilizar amplamente os 

modernos recursos de informática em favor da agilização dos processos administrativos e 

operacionais das organizações. 

a.3) Ciências Econômicas: Criado em 2008, o curso que se consolida, apresenta como 

objetivos a formação de economistas com visão integrada da sociedade, do Estado e do setor 

empresarial, habilitando-o a atuar em empresas de diversos portes, a fim de gerir recursos de 

maneira a elevar os padrões de excelência e produtividade empresarial, bem com,o ainda sua 

capacitação para análise de problemas econômicos brasileiros e internacionais, a fim de 

formular políticas de estímulo ao setor empresarial, capacitando-o a formular estratégias, 

tomar decisões e avaliar resultados. 

Não obstante, o âmbito de atuação almejado pelo Curso consiste no exercício da 

atividade profissional privativa do economista associada à realização de pesquisas, análises 

econômicas e perícias, emissão de relatórios, pareceres, laudos ou certificados, em 

empreendimentos públicos, privados ou mistos, ou por quaisquer outros meios que objetivem, 

técnica ou cientificamente, o aumento ou a conservação do rendimento econômico. 

Logo, o perfil profissional do Bacharel do Curso de Ciências Econômicas com Linha de 

Formação em Economia de Empresas é a sólida formação teórica, histórica e instrumental 

(com especial ênfase no domínio das metodologias quantitativas, econométricas e daquelas 

próprias da dimensão gerencial e contábil-financeira das empresas privadas e órgãos 

públicos). 
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Em síntese e com base nas informações coletadas pelos instrumentos correntes desta 

autoavaliação, apresenta-se a tabela 2 com a tabulação de dados e análises referentes à 

Dimensão II do SINAES. 

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

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais para 

o ensino 

Buscar a 
excelência na 
qualidade de 

ensino; 
 

Estruturar os 
Departamentos 
dos Cursos de 
Graduação, de 
acordo com o 
Estatuto da 

UDESC; 
 

Rever e definir 
sistemática de     

aproveitamento 
de estudos em 
sintonia com a 
legislação da 

UDESC e MEC; 
 

Articular o 
planejamento 
estratégico da 

ESAG com o Plano 
20 da UDESC e 

com as políticas 
de 

desenvolvimento 
do Estado de 

Santa Catarina. 

 
 
 
 
 

Expansão da 
UDESC, com a 

criação de outros 
campi; 

 
 

Definição das 
diretrizes e 

planejamento 
estratégico da 

ESAG 
vislumbrando o 

Plano 20 da 
UDESC; 

 
Implantação da 

Comissão setorial 
de Avaliação das 

ESAG – 
CSA/ESAG. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto desempenho 
alcançado, 

conforme os 
índices de 

avaliação do 
ENADE e Guia do 

Estudante. 

 

Políticas de ensino 
e sua articulação 

com o PDI 

Realizar reuniões 
e fóruns de 

discussão para 
assegurar e 

ampliar o grau de 
conhecimento e 
de apropriação 

dos projetos  
pedagógicos dos 

cursos pela 
comunidade 
acadêmica; 

 

Sistematização de 
reuniões dos 

Deptos de ensino 
no calendário da 

ESAG; 
 

Diálogos entre 
docentes, 

discentes e 
técnicos para 

estruturação de 
PPIs voltados às 

demandas e 
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Rever e definir a 
concepção e 

operacionalizaçã
o do uso de 

softwares de 
estatística e de TI 

no processo de 
ensino-

aprendizagem e 
no 

desenvolvimento 
das atividades 

administrativas e 
de pesquisa e de 

extensão; 
 

Resgatar, discutir 
e definir a 

identidade dos 
Cursos de 

Graduação, por 
meio da 

implantação de 
projetos 

pedagógicos 
flexíveis e 

condizentes com 
as realidades 

internas e 
externas; 

 
Rever e atualizar 

de forma 
permanente os 

planos de ensino 
das disciplinas 
dos cursos de 

graduação. 

necessidades da 
academia. 

 
Implementação 
de projetos de 

ensino em áreas 
da formação 

básica dos cursos. 
 

Aumento do uso 
e criação de 

novos recursos de 
TI (softwares, 

portais) no 
desenvolvimento 
das atividades de 

ensino . 
 

Sistematização de 
discussões 

compartilhadas 
em torno do 

planejamento de 
disciplinas e 
realização de 

trabalhos 
interdisciplinares. 

 

Avaliação das ações 
dos Cursos - 
disciplinas 

(autoavaliação 
docente e discente) 

 Aplicar 
questionário de 

avaliação do 
docente pelo 

discente e 
autoavaliações; 

 
 Realizar fóruns 

de discussão 
permanentes 

acerca da 
qualidade de 
ensino com 
professores, 

alunos, líderes de 
classe e 

Os questionários 
foram 

parcialmente 
aplicados, 

compondo dados 
analíticos deste 

relatório; 
 

As reuniões com 
Conselho de 

Líderes, DAAG e 
ESAG Jr estão 
incluídas no 
calendário e 

ocorrem 
mensalmente, 
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empresariais, 
Governo e 

Terceiro Setor; 
 

Realizar reuniões 
contínuas com o 

Conselho de 
Líderes, DAAG e 

ESAG Jr; 
 

 Rever à 
composição dos 
Colegiados dos 
Departamentos 
dos cursos de 

graduação; 
 

Instituir a Hora da 
Avaliação 

(reunião com 
técnicos, 

professores e 
estudantes); 

 
Estabelecer 

critérios para a 
avaliação 

continuada dos 
professores e dos 

técnico-
administrativos, 
em consonância 
com as diretrizes 

estabelecidas 
pela UDESC. 

sob a 
coordenação das 

Chefias de 
Departamento, 
ampliando os 

espaços de 
discussão; 

 
 

Estuda-se, ainda, 
as diretrizes para 

a inserção da 
‘Hora da 

Avaliação’, de 
modo a facilitar 

tanto a 
elaboração de 

relatórios como 
para tornar a 

prática uma forte 
diretriz 

institucional; 
 

Ampliação do 
espaço de 

participação de 
servidores 

técnico-
administrativos e 

discentes nas 
discussões 
relativas à 

implementação 
das diretrizes da 

ESAG. 
 

Maior controle, 
pelos Deptos, 

sobre a avaliação 
docente. 

Perfil do 
profissional a ser 

formado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir, por 
Curso, o perfil 

profissional dos 
acadêmicos.  

Perfil Adm. 
Pública: articular 
as demandas da 

sociedade e 
prover para que o 
bem comum seja 
propiciado a ela 
por meio da co-

produção de 
serviços públicos, 

produzidos por 
organizações 
públicas, pela 

responsabilidade 
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social de 
empresas 

privadas e pelas 
organizações do 
terceiro setor; 

 
Perfil Adm. 

Empresarial: 
planejar, 

organizar, 
comandar e 
controlar a 

consolidação de 
empreendimento
s; prestar serviços 
de assessoria ou 
consultoria em 
organização e 
reorganização 
administrativa; 

identificar e 
discriminar 
problemas, 
mediante a 

utilização dos 
princípios 

fundamentais da 
investigação 

científica, como 
forma de 

apresentar 
soluções criativas; 
analisar projetos 
e dados relativos 
ao desempenho 

de sua 
administração, de 
auto-avaliação e 

de avaliar; 
acompanhar a 
evolução das 

legislações sociais 
e tributárias às 

diferentes 
atividades 

organizacionais; 
analisar a 

conveniência e a 
possibilidade 
aplicação do 

processamento 
sistemático de 
informação nos 

diferentes 
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contextos 
organizacionais; 

conceber e 
projetar desenhos 
organizacionais; 

conceber, 
desenvolver, 

implementar e 
documentar 
sistemas de 

qualidade em 
serviços; utilizar 
amplamente os 

modernos 
recursos de 

informática em 
favor da 

agilização dos 
processos 

administrativos e 
operacionais das 

organizações. 
 

Perfil do 
Economista: 

sólida formação 
teórica, histórica 
e instrumental 
(com especial 

ênfase no 
domínio das 

metodologias 
quantitativas, 

econométricas e 
daquelas próprias 

da dimensão 
gerencial e 
contábil-

financeira das 
empresas 

privadas e órgãos 
públicos). 

Projeto Pedagógico 
para atendimento 

às diretrizes 
curriculares 
nacionais 

Rever e definir os 
indicativos 

constantes no 
PPC dos cursos de 

Adm. 
Empresarial, 

Adm. Pública e 
Ciências 

Econômicas em 
sintonia com a 

identidade 
institucional da 

 
Alteração do PPC 

de Adm. 
Empresarial para 

revisão de estágio 
obrigatório e 
trabalho de 

conclusão de 
curso 

 
Alteração do PPC 

do Curso de 
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ESAG, com o PPI e 
PDI da UDESC. 

 
 Rever e definir 

procedimentos e 
indicativos para 

acompanhament
o e avaliação do 

PPC dos cursos de 
graduação 

Administração 
Pública e atual 

revisão da matriz 
curricular para 

adequar às 
diretrizes 

nacionais da área  
 

Práticas 
pedagógicas: 
experiências 

produzidas e em 
desenvolvimento 

Apresentar as 
disciplinas de 

forma teórica e 
prática, 

considerando os 
diferentes 

contextos da 
realidade para o 
desenvolvimento 

de propostas/ 
projetos 

consistentes; 
 

Inserir Projetos 

de Ensino 

“Relato de 

Melhores Práticas 

de Gestão 

Empresarial e 

Pública” 

 

Seminários, 

Palestras e 

Congressos 

temáticos de cada 

Curso 

Os projetos de 
Ensino “Melhores 

Práticas” são 
realizados 

sistematicamente
- abordando 
realidades de 

cada área. 
 

Realização e 
participação, de 

docentes e 
discentes, em  

eventos tanto na 
ESAG quanto em 

demais 
instituições –
inclusive  com 

apresentação de 
trabalhos e 
projetos . 

   

Infraestrutura 
acadêmica de apoio 

ao ensino 

 Otimizar a 
infraestrutura 

física, tecnológica 
e de materiais. 

 
Rever estética e 
ergonomia dos 

espaços internos 
da Escola; 

 
Rever, atualizar e 

ampliar os 
equipamentos de 
informática nos 

laboratórios, 
salas de aula, sala 

do professor, 
dependências 

administrativa, 

Os cursos 
possuem salas de 
aula climatizadas, 
com data show, 

mesas e cadeiras 
de qualidade; há 
disponibilidade 
de um acervo 

amplo e 
atualizado na 

biblioteca central; 
laboratórios de 

informática com 
equipamentos 

novos. 
Contratação de 
empresa para 

estudo e 
remanejamento 

  
Discussões e 

encaminhamento 
dos projetos de 
ampliação do 

espaço físico e de 
construção do 
novo prédio da 

ESAG. 
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ensino, pesquisa 
e extensão, 

secretaria de 
ensino e estágio; 
 
Construir espaço 

físico e 
instalações junto 

ao Sapiens 
Parque para o 

desenvolvimento 
das atividades da 

ESAG; 
 

Reformar o 
auditório da 

ESAG; 
 

Implantar 
sistema de 
isolamento 

acústico nas salas 
de aula e nas 
dependências 

administrativas; 
 
Definir e adquirir 
aparelhos de TV 
tela Plana para 
instalação nas 

salas de aula, nos 
laboratórios e 

nas 
dependências 

específicas, com  
capacidade para 

atender 
vídeoconferência 

dos espaços; 
 

Atualização 
realizada em 

2010, com 
aquisição de 

novos hardwares 
e softwares para 

a Escola; 
 

Reforma 
concluída, com 
troca de piso, 

teto, iluminação e 
‘palco’. 

 
Contratação de 

empresa e 
realização de 
serviços de 
isolamento 

acústico em salas 
de aula concluída 

em 2010; 
 
 

Programas de 
melhoria e apoio ao 

ensino 

Disponibilização, 
pela UDESC, de 

editais (com 
recursos) para 

projetos de 
ensino; 

 
 A ESAG 

disponibiliza aos 
professores, 

editais de 
licitação para 
aquisição de 
materiais e 

equipamentos 

 
 

Aquisição de 
materiais e 

equipamentos 
para melhorias  

na infraestrutura 
de salas de aula, 

laboratórios, 
acervo da BC. 

   

Mecanismos de Avaliação pelo     
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avaliação do ensino colegiado; 
 

Avaliação pela 
comissão de 
ensino dos 

Deptos; 
 

Avaliação pela 
comissão de 

ensino do Centro. 

Ocupação docente 
para as atividades 

de ensino 

Atender as 
Resoluções 

    

Políticas de estágio 

Estruturar a 
Coordenação de 

Estágios, por 
meio da 

definição das 
competências, 

pessoas, espaço 
físico, materiais, 

tecnologia e 
mobiliário;   

 
Rever e 

implantar novo 
regulamento de 
estágios para os 
Cursos da ESAG; 

 
Rever fluxo de 

operações 
envolvido no 

desenvolviment
o das atividades 

do estágio 
obrigatório e 

não-obrigatório 
em conjunto 

com os Deptos 
de Ensino e 

Secretaria de 
Ensino; 

 
Definir critérios 

de controle e 
acompanhamen

to das 
atividades de 
orientação de 

estágio; 
 

Criar Setor de 
Registros e 

Alteração do PPC 
de Adm. 

Empresarial para 
revisão de estágio 

obrigatório e 
trabalho de 

conclusão de 
curso; 

 
Alteração do 
regimento de 

Estágio do Curso 
de Administração 

Pública; 

 
Ampliação de 
convênio com 

agências de 
integração para 

estágios não 
obrigatórios; 

 

Recebimento e 
divulgação de 
vagas (média 
semanal = 15 

vagas diferentes) 
para estágio não 

obrigatório; 

 
Acesso através da 
plataforma polvo 

aos alunos 
matriculados em 
estágio I e II dos 

cursos do Centro; 
 

 
Consolidação e 
formalização do 
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Documentação 
de estágios, a 

fim de orientar 
alunos de 

graduação e, 
também, a 
empresas, 
governo e 

terceiro setor 
para realização 

de estágios 
obrigatórios e 

não-
obrigatórios. 

Comitê de estágio 
com docente 

representante de 
cada curso do 

Centro. 
 
 

 

Indicativos do nível 
de satisfação com o 

Curso: 
- por parte do aluno 

- por parte do 
mercado de 

trabalho 
- por parte da 

comunidade e dos 
cânones científicos 

  
 

Não houve 
estudo sobre os 
indicativos de 

satisfação com o 
curso 

   

Tabela 2: Análise Dimensão II – Política para o Ensino. 

FONTE: Dados primários. 

 

b) Políticas para a Pesquisa: A UDESC/ESAG prima pela ampliação das pesquisas 

através da disponibilização e oferta de incentivos ao corpo discente e docente por meio de 

bolsas; divulgação e organização de eventos de pesquisa; apoio a publicações em periódicos 

qualis; parcerias para inserção de revista eletrônica de reconhecimento científico. 

Em geral, tais bolsas fazem parte de programas de apoio ao desenvolvimento de 

pesquisas e do pesquisador, propiciando a dedicação laboral à prática e ao estudo de novos 

modelos/propostas inovadores ao Estado catarinense. Em suma, a ESAG realiza divulgação e 

promoção dos seguintes incentivos: 

b.1)  Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação – PROMOP: Aprovado 

pela Resolução 46/2004 – CONSUNI, o PROMOP possui a finalidade de 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. O Programa é 

considerado inédito entre as IES nacionais e tem o valor da bolsa equiparada aos programas 

da CAPES. Conforme dados do Relatório de Gestão 2009 da Pró-Reitoria de Ensino – 

PROEN, a UDESC tem mantido a cota de 4 (quatro) bolsas por Curso, sendo estas 
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integralmente alocadas pela ESAG nos anos de 2008 e 2009 (ainda segundo o referido 

Relatório), totalizando em ambos os anos um valor de investimento de R$ 57.600,00. 

b.2) Programa de Apoio à Pesquisa – PAP: Destina-se ao fomento de grupos de 

pesquisa estruturados, em estruturação ou em agrupamentos, ou seja,  emergentes ou 

consolidados, a partir de propostas aprovadas pelos Departamentos e Comissões de Pesquisa 

dos Centros.  Finalisticamente, este programa tem como objetivos, contribuir para a 

consolidação da pesquisa institucional; a otimização dos recursos destinados à pesquisa; a 

integração dos pesquisadores em grupos de pesquisa; a consolidação de uma política 

institucional e a nucleação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Assim, entre 

os anos de 2008-2009, segundo o Relatório de Gestão PROEN, a ESAG teve, 

respectivamente, 05 e 07 Grupos de Pesquisa beneficiados pelo PAP. 

b.3) Programa de Auxílio à Participação em Eventos – PROEVEN: aprovado pela 

Resolução nº 053/2004 CONSUNI, posteriormente alterada pela Resolução nº 084/2004 

CONSUNI, visa incrementar a visibilidade no exterior da produção intelectual (científica, 

tecnológica, cultural e artística) e propiciar a aquisição de conhecimentos específicos 

imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa. O PROEVEN tem por finalidades apoiar os 

pedidos de auxílio para participação de docentes pesquisadores, no exterior, em eventos 

científicos, tecnológicos e artístico-culturais, como congressos e similares. 

b.4) Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual – PRODIP: Com 

base na Resolução nº 371/2005 – CONSUNI, anualmente a UDESC realiza o lançamento de 

edital para o PRODIP, cuja finalidade é apoiar os pedidos de auxílio para apresentação, em 

território brasileiro, de trabalhos de docentes pesquisadores efetivos, em eventos científicos 

tais como congressos e similares, visando, com isto, fomentar a difusão da produção 

intelectual de caráter científico, tecnológico, cultural, esportivo e artístico da UDESC e 

propiciar a aquisição de conhecimentos específicos imprescindíveis ao desenvolvimento da 

pesquisa. 

b.5) Programa de Iniciação Científica – PIC: Aprovado pela Resolução nº 281/2006 -

CONSUNI, tal programa consiste em bolsas de Iniciação Científica com forma de auxílio 

financeiro proporcionado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPq/PIBIC e UDESC destinadas a acadêmicos de graduação com o objetivo 

de estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação na atividade de 

iniciação científica, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa da instituição. 



   

28 
 

 Em âmbito de UDESC, válido destacar que houve a consolidação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC (CNPq) e do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica PROBIC (UDESC) em um programa único: o Programa Institucional de 

Iniciação Científica - PIC. Em 2009 a UDESC conta com 100 bolsas do CNPq no Programa 

de Iniciação Científica PIBIC e com 220 bolsas no Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica PROBIC (UDESC), oferecendo uma contrapartida de 220% sobre as bolsas 

oferecidas pelo CNPq, onde a média nacional dentre as universidades públicas brasileiras é de 

apenas 50%.  

Em 2010, a PROPPG organizou o XIX Seminário de Iniciação Científica com o 

objetivo de proporcionar aos bolsistas e aos pesquisadores da UDESC, a oportunidade de 

expor, discutir e publicar, nos Anais, seus trabalhos, além da divulgação, 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. 

Destarte, mediante estudo dos dados coletados para preenchimento das planilhas de 

autoavaliação, ao que concerne à conclusão de projetos de pesquisa da ESAG, entre o período 

de 2007/2 a 2011/1, notório o investimento na ordem de R$ 198.819,73, envolvendo: 85 

bolsistas remunerados através do PROBIC; 20 participantes voluntários através do PIVIC; 98 

professores e 1 técnico universitário, estando o quadro distribuído conforme Gráficos 1e 2. 

 

Gráfico 1: Evolução do número de bolsistas de pesquisa (2007/2-2011/1). 

FONTE: Dados primários. 
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Gráfico 2: Distribuição de investimentos em pesquisa por Curso (2008 a 2010). 

FONTE: Dados primários.  

 

 A seguir, realiza-se análise dos dados tabulados para a Dimensão II com foco na 

Política para a Pesquisa. 

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

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais para 

a pesquisa 

Estrutura as ações 
de pesquisa de 
acordo com o 
Estatuto da 

UDESC, assim 
como em relação 
às competências, 
pessoas, espaço 
físico, materiais, 

tecnologia. 
 

Definir 
mecanismos e 
critérios para 
incentivar a 

articulação da 
pesquisa com os 

projetos 
pedagógicos dos 

cursos de Pós-
graduação e da 

Graduação com o 
PDI e PPI da 

UDESC; 
 

Estruturar o 
Comitê de 

Pesquisa nos 
Deptos de ensino, 

 
 
 
 
 
 

Elaboração das 
diretrizes gerais 
da Pesquisa na 
ESAG, de forma 
articulada com o 

ensino, a 
extensão e a 

gestão; 
 
 

Criação e 
formalização do 

Comitê de 
Pesquisa e Pós-
Graduação, com 

reuniões 
sistemáticas.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Integração e 
articulação de 

ações e 
propósitos da 

pesquisa com as 
demais 

instâncias 
acadêmicas, 

através de seus 
gestores e da 
mediação e 
incentivo da 

Direção Geral.  

 
 
 
 

Elaboração 
das diretrizes 

gerais da 
Pesquisa na 

ESAG, de 
forma 

articulada 
com o ensino, 
a extensão e a 

gestão; 
 
 

Criação e 
formalização 
do Comitê de 

Pesquisa e 
Pós-

Graduação, 
com reuniões 
sistemáticas.  

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

2007/2 -
2008/1

2008/2 -
2009/1

2009/2 -
2010/1

2010/2 -
2011/1

Adm. Emp.

Adm. Púb.

Total 
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articulados com a 
Comissão de 

Pesquisa da ESAG. 

Relevância e 
Pertinência quanto 

aos objetivos 
institucionais e 

quanto ao 
desenvolvimento 
local e regional 

  
Desenvolvimento 

de estudos de 
pós-graduação e 

pesquisas em 
parceria com 
organizações 
empresariais, 
públicas e da 

sociedade civil 

 
Entraves 
legais e 

administrativo
s típicos da 
burocracia 

pública 
interferem e 

limitam o 
desenvolvime
nto de ações 

compartilhada
s com a 

sociedade. 

  

Programas 
institucionais e 

governamentais de 
incentivo à 
pesquisa 

 
 
 

Disponibilizar 
recursos e apoio 
para incentivar e 

investir em 
pesquisas. 

 
 

 Programa 
Institucional de 

Iniciação 
Científica & 

Desenvolvimento 
Tecnológico e 

Inovação – 
PIC&DTI. 

Programa de 
Apoio a Pesquisa 

– PAP; 
 

Programa 
Institucional de 

Iniciação 
Científica – PIC; 

 
Programa de 

Auxílio à 
Participação em 

Eventos – 
PROEVEN; 

 
Aumento 

gradativo da 
publicação 

intelectual pelos  
docentes e em 
conjunto com 

alunos da 
graduação e 
mestrado; 

 
 Programa de 

Apoio à 
Divulgação da 

Produção 
Intelectual – 

PRODIP. 

A expansão da 
UDESC gera a 

criação de 
novos cursos e 

centros, no 
entanto o 

crescimento 
do orçamento 

para a 
pesquisa não 
acompanha 

este 
crescimento 

físico. 
 

 Baixo valor 
das bolsas de 

Iniciação 
Científica; 

 
Instabilidade 

na 
permanência 
de bolsistas 

nos grupos de 
pesquisa e 

laboratórios. 

Ampliação dos 
investimentos 

nas políticas de 
pesquisa; 

 
 Diminuição da 
burocracia e do 

tempo gasto 
para as 

aquisições de 
equipamentos 

para a PPG; 
 

Maior suporte 
aos 

pesquisadores e 
equipe para 
captação de 

recursos 
externos, 

publicação de 
artigos 

internacionais e 
editoração e 

publicação de 
livros. 

 

 

Projetos de 
pesquisa 

elaborados e em 
desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 

O nº. total de 
bolsas concedidas 

de 2008/1 a 
2010/1 foi de 58. 

 
 O nº. total de 

Maior 
participação e 

atenção 
discente/doce

nte quanto 
aos prazos de 

Boa 
participação 
acadêmica, 

sendo 
disponibilizadas 

bolsas de 
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VIDE QUADROS 1, 
2, 3 e 4 ABAIXO; 

 
 
 

participantes 
voluntários foi de 

15. 

tramitação 
referentes aos 

Projetos de 
Pesquisa. 

 
 

Iniciação 
Científica 

(PROBIC/PIBIC) 
e ainda 

participantes 
voluntários 

(PIVIC) - 
conforme 
Gráfico 1. 

 
 
 
 

Articulação dos 
grupos de pesquisa 

Rever e 
reorganizar as 

linhas de pesquisa 
e os grupos de 

pesquisa do 
Centro para 
estimular a 
criação de 

núcleos 
temáticos, a 
parceria em 

estudos, 
produção 
cientifica, 

compartilhament
o de recursos e 

de infraestrutura 
de forma 

articulada com o 
ensino, extensão 

e gestão. 

 
 
 

Divulgação dos 
recursos 

orçamentários 
liberados pelo 

PAP; 
 

Reestruturação 
dos núcleos - para 

2011; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupos de 
pesquisa 
atuando, 
ainda, de 

forma isolada, 
muitas vezes 
concentrados 
em projetos 
específicos. 

 
Mudança de 

visão e 
definição 

estratégica para 
reconfigurar a 
atuação dos 
grupos de 

pesquisa na 
forma de 

núcleos de 
ensino, 

pesquisa, 
extensão e 

serviços – a ser 
iniciado em 

julho de 2011.  

 

Número de 
publicações 

 
 
 
 
 

VIDE PLANILHA 
ANEXO 

 Maior 
comprometim
ento docente 

e discente 
coma 

melhoria na 
qualidade e 

quantidade da 
produção 

científica e 
intelectual na 

ESAG. 

 
 

 Grande 
potencial de 

crescimento na 
produção 

científica, com 
maior impacto 

nacional e 
internacional. 

 

Produções técnicas, 
artísticas, culturais 

e científicas e 
respectiva 
divulgação 

Criar espaços 
para socialização 
e divulgação das 
ações dos grupos 

de pesquisa da 
ESAG junto à 
comunidade 

interna e externa; 
 

Definir e 
implantar 
sistema 

Aumento 
gradativo e 

permanente da 
produção 

científica e 
tecnológica no 

Centro; 
 

Maior divulgação 
das ações da 

pesquisa; 
 

 Revisão da 
regulamentação 
da Universidade 
em relação aos 
critérios para 

deliberação de 
recursos e 

outras formas 
de fomento à 

produção 
científica e à 

pesquisa. 
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informatizado de 
gerenciamento 

integrado da 
pesquisa; 

 
Realizar reuniões 

e fóruns de 
discussão para 

assegurar e 
ampliar o grau de 
conhecimento e 
de  apropriação 

das ações de 
pesquisa pela 
comunidade 
acadêmica. 

Apresentação e 
sensibilização de 

discentes para 
participação de 

pesquisas; 
 

Participação 
crescente em 

eventos, 
congressos e 

palestras, com 
boa colocação 

dos discentes que 
apresentam 
produções 
científicas. 

 

Intercâmbio e 
parcerias com 

outras IES 
regionais, nacionais 
e internacionais na 
produção científica 

 
 

Estabelecer 
parcerias com 
organizações 

privadas, 
governamentais e 

não-
governamentais, 
IES nacionais e 
internacionais, 
para viabilizar a 

captação de 
recursos, o 

desenvolvimento 
de projetos de 

pesquisa, o 
compartilhament

o e a 
disseminação da 

produção 
científica e 

tecnológica. 

Ampliação de 
parcerias com 

forças produtivas 
da comunidade 

catarinense, 
visando garantir 

recursos 
financeiros e 
tecnológicos, 
como: ACIF, 

ACATE, FIESC, 
FECAM, PMF, 
ANPAD, CDL, 
FECOMÉRCIO 
dentre outras. 

 
Estabelecimento 

de vários 
convênios com 
IES nacionais e 
internacionais 

para 
desenvolvimento 

de ações 
acadêmico-
científicas e 

técnicas 

 
 
 
 
 

Dificuldades 
de 

formalização 
das ações de 

internacionaliz
ação da pós-
graduação 
devido aos 
entraves 

burocráticos e 
restrições 

legais para a 
disponibilizaçã

o e uso de 
recursos 

institucionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse e 
mobilização do 
corpo diretivo,  
professores e 

alunos da ESAG.  
 
 
 

 

Investimento 
institucional em 

pesquisa 

Divulgar os editais 
de bolsas PROBIC, 

PROMOP e PAP 
da UDESC; 

 
 Ampliar e 

melhorias nos 
laboratórios; 

 
 Firmar convênio 
para implantação 

 
 
 

VIDE EVOLUÇÃO 
DE 

INVESTIMENTOS 
EM PESQUISA – 

GRÁFICO 2. 

 
Entraves 

formais na 
implementaçã
o de parcerias 
e convênios 
voltados ao 

incremento da 
produção 
científica. 

 
Iniciativa e 

motivação dos 
profissionais 

envolvidos com 
os projetos 
propostos 
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de Revista de 
Administração na 

ESAG; 
 

Estudar para 
implantação de 
Repositório de 
Publicações da 

ESAG 

Mecanismos de 
avaliação das 
atividades de 

pesquisa 

Avaliar dos 
objetivos, ações, 

resultados 
advindos dos 
projetos de 

pesquisa, através 
de comissões 
específicas; 

 
Analisar 

avaliações e 
pareceres da 
comissão de 
pesquisa do 

ESAG; 
 

 Realizar análises 
e pareceres da 

Direção de 
Pesquisa e Pós-

graduação; 
 

Avaliar as  
pesquisas pela 

comissão de 
pesquisa do 

departamento; 
pelo colegiado do 

departamento; 
pela Comissão de 

pesquisa do 
Centro; pelo 
Conselho de 

Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em geral, todos 
os itens são 

observados na 
íntegra, 

propiciando um 
ambiente de 

pesquisa profícuo 
e regularizado. 

 
Sistematização 

das atividades da 
Comissão de 
Pesquisa do 

Centro. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Amadureciment
o acadêmico em 

relação aos 
procedimentos 
necessários à 

adequada 
avaliação das 
atividades de 
pesquisa no 

Centro. 

 

Ocupação docente 
para as atividades 

de pesquisa 

 Verificar a 
Resolução 

006/2002 – 
CONSEPE 

estabelece 
critérios para 

alocação de carga 
horária para a 

pesquisa; 
 

Promover coesão 

 
A ocupação 

docente na ESAG 
apresenta-se em 

relação às 
atividades de 

pesquisa e PG, de 
forma adequada 

e bem 
relacionada, em 

geral, com a 

  
Alinhamento do 
‘discurso’ e da 

prática por 
todas as 

instâncias de 
gestão da ESAG 
(Departamentos 
e Direções) em 

torno do 
planejamento e 
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entre as 
atividades 

docentes com 
integração à 

pesquisa e a pós-
graduação. 

produção 
intelectual dos 

professores e da 
PG. 

 
Conscientização 

do corpo docente 
sobre a relevância 

de participar de 
projetos de 
pesquisa de 

forma efetiva e 
formalizada no 

planejamento de 
atividades 
docentes. 

 
 

requisitos para 
a ocupação 

docente, em 
consonância à 

regulamentação 
da 

Universidade. 

Tabela 3: Análise da Dimensão II – Políticas para a Pesquisa. 

FONTE: Dados primários. 

 

Projetos de Pesquisa elaborados e em desenvolvimento 

 

Projetos de Pesquisa ESAG – 2007/2008 

Elementos Constitutivos de Política Pública e sua aplicabilidade ao contexto brasileiro 

Capital Social e a co-produção dos serviços públicos no Estado de Santa Catarina 

Competências e o Novo Serviço Público: as atribuições dos Gestores da Secretaria do Estado de 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda (SST) de Santa Catarina. 

Estratégias Organizacionais frente ao aquecimento global 

A Uma Carteira Benchmark para os Fundos de Pensão Brasileiros 

Falhas em serviços: um estudo multi-casos 

Estratégias e Práticas de Recursos Humanos em empresas da região de Florianópolis 

Metodologia para avaliação de resultados e impactos em contratos administrativos 

A gestão das Fontes de Energia Alternativas nas Empresas Catarinenses 

Acessibilidade ergonômica: Análise do espaço arquitetônica numa perspectiva inclusiva 

Origem e reflexos da concentração de empresas de comunicação na região da Grande Florianópolis nas 

estratégias de marketing das organizações e no mercado de trabalho. 

Plano de Comunicação do Programa Escola Aberta à Cultura e Cidadania de Santa Catarina 

Prospecção e implementação de tecnologias que auxiliem o ensino de administração  

Evolução da economia digital no Brasil: um estudo quali-quanti do e-commerce brasileiro  

Economia Digital: formulação de um modelo para mensurar o alcance dos governos municipais 

Ferramentas de sensibilização para as empresas rumo à abertura de capital  

Quadro 1: Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2007/2008. 

FONTE: Dados primários. 

 

Projetos de Pesquisa ESAG – 2008/2009 

Análise da gestão estratégica do composto de marketing em empresas prestadoras de serviços de 

Florianópolis/SC 

Índice de ações de empresas de Santa Catarina: uma proposta 

O estado da arte do ensino das disciplinas de Administração de Recursos Humanos nos cursos de graduação 
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bacharelado em Administração do Estado de Santa Catarina 

Estratégias organizacionais e gestão ambiental: um estudo exploratório do estado de Santa Catarina 

Elementos constitutivos e aplicabilidade ao contexto brasileiro do conceito de políticas públicas 

Garantias em serviços: da promessa à recuperação 

Capital social e a coprodução dos serviços públicos: a questão da liderança e da motivação 

Competências e o novo serviço público: as atribuições dos gestores da secretaria de estado de assistência social, 

trabalho e habitação de Santa Catarina (SST/SC) 

Quadro 2: Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2008/2009. 

FONTE: Dados primários. 

 

Projetos de Pesquisa ESAG – 2009/2010 

Comunicação em tempos de crise: as estratégias de comunicação das empresas frente  

aos novos desafios ambientais 

Governança Corporativa: análise da função de “compliance” do BADESC 

Estratégias e práticas de recursos humanos em empresas de Santa Catarina 

Diagnóstico da estrutura administrativa do município de Santa Rosa de Limal 

Sistema de monitoramento do ambiente externo para pequenas empresas de base tecnológica 

Um estudo comparativo entre carteira indexada e administração ativa de ações 

Implementação de políticas públicas: com ou sem „policy orientation‟ 

Estratégias de gestão ambiental e atuação no mercado externo: um estudo nas empresas  

industriais catarinenses 

Estratégias de retenção de clientes em organizações de serviços 

Análise ergonômica dos fatores ambientais em Instituições de Longa Permanência para Idosos  

(ILPI) que atendem portadores da demência de Alzheimer, na cidade de Florianópolis-SC 

Conhecendo o investidor social de Florianópolis 

A descentralização político-administrativa em Santa Catarina e a co-produção dos serviços públicos 

O perfil da avaliação do ensino superior dos cinco maiores Cursos do País 

A produção acadêmica de dissertações e teses sobre aprendizagem no Brasil: 1995 a 2008 

Capital Social e a aprendizagem em comunidades de prática e desenvolvimento sócio-territorial 

Quadro 3: Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2009/2010. 

FONTE: Dados primários. 

 

Projetos de Pesquisa ESAG – 2011 

Um Estudo comparativo dos desempenhos de investimentos em ações e renda fixa a longo prazo para 

estabelecimento de estratégias de investimentos 

Coprodução de bem público, accountability e controle social: interações  

O Mercado Imobiliário de Florianópolis na perspectiva da Nova Sociologia Econômica 

O Gespública como propulsor das mudanças organizacionais 

Formulação, sistematização e análise de Indicadores de sustentabilidade regional- SDR Grande Florianópolis – 

como base para proposição de políticas públicas 

Políticas públicas e o engajamento entre governo, instituições de pesquisa, empresas e sociedade em ações para 

a inovação: um estudo comparativo entre o Brasil, a Coréia e os Estados Unidos 

Gestão de pessoas em governos municipais brasileiros 

Ações de responsabilidade ambiental implementadas em organizações de serviços de alimentação – 

Restaurantes de Florianópolis 

A busca por um novo conceito de Responsabilidade Corporativa Global 

Processo de construção e de legitimação do estado da arte das ferramentas de gestão em organizações de base 

tecnológica e do setor elétrico na Grande Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

Quadro 4: Projetos de Pesquisa novos - 2011. 

FONTE: Dados primários. 

 



   

36 
 

c) Políticas para a Extensão: A extensão consiste em um processo educativo, cultural 

e científico que viabiliza e propõe ações junto à sociedade e, nesta via de mão dupla, 

oportuniza um espaço de produção de novos saberes nas várias áreas de conhecimento, de 

forma articulada com o ensino e a pesquisa, numa concepção transformadora e crítica. Logo, 

contempla, em linhas gerais, o desenvolvimento de atividades pautadas para a continuidade de 

estudos, projetos e ações que permitam colocar em práticas, ou trazer para próximo dos 

acadêmicos e docentes, a realidade na qual se insere a Universidade e a comunidade.     

Para o engajamento do corpo docente com as ações de Extensão, há disposição e 

alocação de carga horária, que variam conforme a modalidade das mesmas, sendo que  

para efeito de ocupação docente, o professor poderá alocar no máximo 2 (duas) modalidades 

distintas de ações extensionistas e, cada uma, poderá ter somente um coordenador. 

assim, o atendimento dos seguintes critérios faz-se necessário: 

- Programas: para esta modalidade, o coordenador poderá alocar até 12 (doze) horas, desde 

que seja coordenador de, no mínimo, uma das ações do programa; 

- Projetos isolados: o coordenador poderá alocar até 4 (quatro) horas. Será admitida a 

alocação de carga horária limitada a 2 (dois) projetos isolados; 

- Cursos: o ministrante poderá alocar carga horária na proporção de 2 horas semanais para 

cada 15 horas de curso; 

- Eventos: para esta modalidade, o coordenador poderá alocar até 4 (quatro) horas, por evento, 

limitado a 1 (um) evento por semestre. No caso de eventos nacionais e internacionais de 

grande porte e de interesse da Instituição, a carga horária será definida por portaria específica 

do Reitor, após análise pelas Pró-Reitorias.  

 
Gráfico 3: Análise da evolução da Extensão na ESAG. 

FONTE: Dados primários. 
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO. 
FOCO: POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais de 

extensão e de 
intervenção social 

A UDESC concebe 
a extensão 

universitária 
como um 

processo cultural, 
artístico e 

científico, o qual 
promove, 

mediante a 
prática do ensino 
e da pesquisa, o 
envolvimento da 
universidade com 

a sociedade, 
produzindo e 
socializando o 
conhecimento 

pela inserção na 
realidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Lançamento e 
participação em 

Editais de 
Extensão. 

 
 

   

Políticas de 
extensão e sua 

articulação com o 
PDI 

Valorização da 
extensão, 

promovendo a 
integração entre 
pesquisa, ensino, 

gestão e 
comunidade; 

 
Ampliar e 

qualificar as 
ações de 
extensão 

desenvolvidas na 
ESAG (tanto com 
custos como sem 

custos), assim 
como o número 
de professores e 

alunos 
envolvidos com a 
extensão (tanto 
bolsistas como 
voluntários) e 

incrementar o nº 
de bolsas. 

 
 
 

VIDE GRÁFICO 3 - 
EVOLUÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO. 

   

Programas de 
incentivo e apoio 
institucional às 
atividades de 

A UDESC tem a 
política de 

incentivo às 
atividades de 

Possibilidade de 
ingresso em curso 

de Francês 
(técnicos, 
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extensão extensão (através 
de editais com 

recursos 
financeiros); 

 
Alocação de 

carga horária dos 
docentes para 
atividades de 

extensão. 
 
Desenvolvimento 

de projetos de 
extensão voltados 

às realidades 
sociais das 

comunidades. 
 

Criação de 
Grupos para 
realização de 

atividades que 
envolvam 

acadêmicos e 
servidores 

 
Firmação de 

convênios que 
atendem 
técnicos, 

docentes e 
discentes. 

docentes e 
discentes) através 

de convênio 
firmado com 

Aliança Francesa; 
 

Ampliação de 
espaço de 

interação de 
técnicos, 

discentes e 
docentes com a 

criação do Grupo 
CONVIVER ESAG, 
aproximando-os à 
Escola e gerando 
um melhor clima 
organizacional, 

produtivo e 
laboral. 

Participação 
acadêmica nas 
atividades de 

extensão e 
intervenção social: 

impacto na 
formação do aluno 

Envolvimento dos 
acadêmicos nas 

ações de 
extensão como: 

bolsistas de 
extensão, 

participante 
voluntário, 

participante de 
programa/projeto 

A oferta de 
desenvolvimento 

de projetos de 
extensão 

possibilita o 
contato discente 
com realidades 

adversas, 
colocando-o 

como agente de 
transformação.  

   

Áreas de atuação 
das atividades de 

extensão e sua 
relevância em 
termos local e 

regional 

Promoção de 
projetos em áreas 

sociais para 
modificação de 

situações 
conflitantes e/ou 

inserção 
comunitária. 

    

Mecanismos de 
avaliação das 
atividades de 

Implantar sistema 
de avaliação dos 

projetos de 
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extensão 
universitária 

extensão, 
inclusive com a 
participação da 

comunidade 
envolvida, bem 
como meios de 
divulgação mais 
estruturados dos 

resultados, os 
quais possam 

subsidiar a 
elaboração de um 

relatório de 
sustentabilidade 

da ESAG. 

Projetos de 
extensão 

elaborados e em 
desenvolvimento 

 
VIDE QUADROS 5, 

6 e 7 ABAIXO. 

    

Ocupação docente 
para as atividades 

de extensão 

Cumprir a 
Resolução 

006/2002 –
CONSEPE 

estabelece 
critérios para 

alocação de carga 
horária para a 

extensão. 

    

Tabela 4: Análise da Dimensão II – Políticas para a Extensão. 

FONTE: Dados primários. 

 

Projetos de Extensão elaborados e em desenvolvimento 

 

Ações da Extensão ESAG - 2008 

Programa Projeto 

TIC nas comunidades 

Projeto 1: Portal de Informações de serviços públicos 

Projeto 2: Capacitação em informática básica 

Projeto 3: Informática básica para todos 

Programa Comunicação 

Projeto 1: Dialogando 

Projeto 2: Divulgando o curso de administração do serviço público 

Projeto 3: Capacitação e aperfeiçoamento do acadêmico esaguiano 

Profissionalização da 

gestão pública 

UDESC/ESAG – Unidade 

de Balneário Camboriú 

Projeto 1: Projeto Semana Acadêmica de administração pública – UDESC/ESAG – 

Balneário Camboriú 

Projeto 2: Consultoria em Administração de Serviços Públicos 

Projeto 3: Colóquio sobre co-produção dos serviços públicos 

Laboratório de 

aprendizagem em serviços 

públicos 

Projeto 1: Projeto ensino em administração pública 

Projeto 2: Consultoria em administração de serviços públicos 

Projeto 3: Biblioteca de administração pública 

Formação de parcerias 

interinstitucionais com 

organizações públicas e 

privadas voltadas ao 

fomento aos projetos de 

extensão da UDESC 

Projeto 1: Evento no Mercado Público: espaço cedido por via da parceria com SC/SBT 

Projeto 2: Divulgação interinstitucional dos projetos de extensão da UDESC por meio de 

parceria com a rede SC/SBT 

Projeto 3: Parceria interinstitucional entre o Banco do Brasil e UDESC 

Projeto 4: Captação de recursos financeiros em organizações público e privadas 

direcionada à sustentabilidade dos Programas e Projetos de Extensão e Pesquisa da 
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ESAG/UDESC 

ESAG Sênior 

Projeto1: Projeto Consolidação Acadêmica  

Projeto2: Projeto de Eventos  

Projeto3: Projeto de Parcerias 

Sistema de acompanhamento do corpo discente da ESAG/UDESC 

Instalação de laboratórios de formação do trabalhador com deficiência – LABFOR – 

PCD 

Projeto UDESC e a Segurança Pública 

Esaguianos – Associação de alunos da ESAG 

Criação do núcleo de estudos em finanças, através do ensino e divulgação do software 

Economática 

Quadro 5: Projetos de Extensão desenvolvidos em 2008. 

FONTE: Coordenação de Extensão da ESAG. 

 

Ações da Extensão ESAG – 2009 

Programa Projeto 

ESAG Sênior 

P1: Projeto de Consolidação Acadêmica 

P2: Projeto Parcerias 

P3: Projeto de Eventos 

Laboratório de 

Aprendizagem  

em Serviços 

Públicos 

P1: Ciclo de Palestras 

P2: Pré-vestibular Comunitário 

P3: Projeto Biblioteca de Administração Pública 

Formação de um Núcleo de Relações Públicas - Internas e Externas Utilizando Tecnologias de 

Gestão 

Semana Esaguiana 

Núcleo de Estudos em Finanças 

Inclusão Digital para Inclusão Social do Cidadão Catarinense - Implantação e Avaliação de Impacto 

de Soluções Inovadoras 

InfoEsag - Ferramentas Tecnológicas Aplicadas à Administração e Gerência 

Capacitação de Gestores de Telecentros 

Quadro 6: Projetos de Extensão desenvolvidos em 2009. 

FONTE: Coordenação de Extensão da ESAG. 

 

Ações da Extensão ESAG – 2010 

Programa Projeto 

ESAG Sênior 

P1: Projeto de Consolidação Acadêmica 

P2: Projeto Parcerias 

P3: Projeto de Eventos 

Programa Laboratório de 

Aprendizado em Serviços 

Públicos 

P1: Ciclo de Palestras 

P2: Educação e Cidadania Fiscal 

P3: Diagnóstico Social 

Programa Tecnologia de 

Gestão da Coprodução e 

Empregabilidade 

P1: Gestão da Rede de Coprodução 

P2: Tecnologia de Informação na Comunidade 

P3: Gestão de Sistemas de Responsabilidade Socioambiental 

Programa Centro de 

Desenvolvimento em 

Finanças 

P1: Capacitação em Finanças 

P2: Índices Econômicos 

P3: Centro de Estudos de Mercado de Capitais 

 Projeto Conhecendo o Administrador Público 

 Projeto Cadernos de Economia Regional 

 Projeto Redes de Relacionamento de Formandos e Egressos  

Quadro 7: Projetos de Extensão desenvolvidos em 2010. 

FONTE: Coordenação de Extensão da ESAG. 
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d) Pós-graduação: A finalidade dos programas e cursos de pós-graduação da 

UDESC/ESAG é ampliar a formação profissional, contribuindo para a produção científica, 

artística e tecnológica e capacitando os alunos para solucionar questões relevantes para a 

sociedade. O ensino de pós-graduação Stricto Sensu compõe-se de atividades acadêmicas 

definidas pelo projeto do programa ou curso atendendo as normas aplicáveis.  

Logo, a oferta de cursos para continuidade de estudos, primando pelo desenvolvimento 

de pesquisa e projetos, além do aprimoramento do potencial profissional catarinense 

configura-se como um dos alicerces da proposta da pós-graduação, tanto stricto quanto lato 

sensu. Atualmente, a ESAG contabiliza 2 cursos de Mestrado em Administração (Acadêmico 

e Profissional), com objetivo de ampliar esta oferta de curso de Pós-graduação Stricto Sensu 

para Mestrado em Economia e Doutorado em Administração.  

Sumariamente, o desenvolvimento dos cursos de Mestrado em Administração, pauta-se 

pelos seguintes objetivos: 

d.1) Mestrado Profissional em Administração: Tem como objetivo central estudar, 

sob o viés estratégico, as organizações e as tecnologias de gestão, considerando as inovações, 

as mudanças, o comportamento, os processos, a gestão com suas tecnologias; e a co-produção 

do bem público, considerando a accountability, a responsabilidade social e o terceiro setor 

como enfoques. 

d.2) Mestrado Acadêmico em Administração: Tem como objetivo central 

desenvolver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos e preparar profissionais e 

pesquisadores em nível de mestrado, no campo da Administração, querendo, com isto, formar 

profissionais de excelência para o exercício do ensino, pesquisa e gestão de organizações 

privadas e da esfera pública; formar pesquisadores capazes de compreender o papel dos 

diferentes sujeitos coletivos e institucionais na construção do bem público; formar 

profissionais qualificados para atuação na esfera governamental, nas organizações da 

sociedade civil, na área empresarial e na interface entre elas, em prol de objetivos 

compartilhados; fortalecer o aprofundamento do conhecimento sobre as organizações de todos 

os tipos, por meio do desenvolvimento de pesquisas científicas, a partir de perspectivas 

teóricas inovadoras com repercussões em termos de desenvolvimento econômico, político e 

social, no âmbito regional, nacional e internacional. 

Não obstante, no ano de 2010 retomaram-se as atividades de Pós-graduação Lato Sensu, 

área de tradição no desenvolvimento de cursos de especialização, atualização e 
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aperfeiçoamento da ESAG. Segundo o Relatório de Gestão 2009 da PROEN, no biênio 2008-

2009, a ESAG realizou, em cada ano, 2 (dois) cursos Lato Sensu em especialização, 

matriculando 80 alunos por curso – maior índice de ingressos em toda UDESC (conforme o 

documento). Nos dias atuais, novos projetos estão sendo elaborados, com previsão de início 

para o 2º semestre de 2011, possibilitados que estão pelas favoráveis parcerias e convênios 

firmados. 

Na sequencia, decorre a análise dos dados da Política para a Pós-graduação. 

 

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

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Políticas 
institucionais para  
a pós-graduação 

Articular os 
projetos 

pedagógicos dos 
cursos de PG em 

relação à 
identidade 

institucional da 
ESAG e com o PDI 
e PPI da UDESC; 

 
Estruturar as 

ações de PG de 
acordo com o 

Estatuto as 
UDESC, assim 

como em relação 
às competências, 
pessoas, espaço 
físico, materiais, 

tecnologia. 

A linha de 
pesquisa em 

Gestão da Co-
Produção do Bem 
Público do MPA 

também está 
articulada com a 

proposta do curso 
de graduação em 

Administração 
Pública, com 

idênticos 
indicadores aos 

do curso de 
Administração 

Empresarial, ou 
seja, conceito 05 
(cinco) na prova 
do ENADE. Vale 
ressaltar que a 
linha Gestão da 
Co-produção do 

Bem Público, 
assim como o 

curso de 
Administração 

Pública da 
ESAG/UDESC, 

vêm sendo 
construídos em 
torno de uma 
perspectiva 

inovadora de 
administração 

pública, centrada 
na articulação 
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entre o Estado, a 
sociedade civil e o 

setor privado 
para co-produzir 
o bem público; 

 
A linha de 

pesquisa de 
Organizações e 
Tecnologias de 

Gestão articula-se 
ao curso de 

graduação em 
Administração 
Empresarial, o 
qual apresenta 

um desempenho 
excelente, 

refletido pelo seu 
conceito 5 (cinco) 
no IDD (Índice de 
Desenvolvimento 

Discente) nos 
últimos ENADEs, 

e os sete 
conceitos “A”, 
consecutivos, 
alcançados no 

Exame Nacional 
de Cursos. 

 

Expansão da pós-
graduação Lato 
Sensu e Stricto 

Sensu 

Consolidar o  
Programa de Pós-
Graduação stricto 

sensu da ESAG, 
com a 

implantação do 
Mestrado 

Acadêmico em 
Administração, a 
reformulação do 

Mestrado 
Profissional, 
criação do 

Mestrado em 
Economia e a 
elaboração do 
Doutorado em 
Administração; 

 
Ampliar a oferta 
de curso de PG 

lato sensu, 
revendo e 

 
 

Elaboração do 
Plano de Curso do 

Mestrado 
Acadêmico em 
Administração; 

 
 

Criação de 
manual para 

orientação da 
coordenação de 

cursos lato sensu; 
 

Estudos e 
parcerias para 

desenvolvimento 
de projetos de 

cursos de 
especialização. 
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definindo o fluxo 
e a sistemática 
legal envolvida; 

 
Ampliação do 
espaço físico. 

Programas de 
Incentivo e apoio 

institucional à pós-
graduação 

Estimular através 
de apoio 

financeiro a 
participação de 
professores da 
PG em eventos 

nacionais e 
internacionais, 
bem como no 

fomento à 
pesquisa. 

 
 
 

Divulgação e 
incentivo ao 

Edital PROEVEN 

   

Práticas de 
integração da 

graduação e pós-
graduação 

Criar e implantar 
a Revista de 

Administração da 
UDESC e o 

Repositório de 
Publicações da 

ESAG, 
incentivando a 
publicação de 
estudantes da 

graduação e pós-
graduação; 

 

Inserção da 
Revista Eletrônica 

RGO - convênio 
com Unochapecó 
– para editoração 

de artigos 
também da 

UDESC/ESAG; 
 

Estudos para 
implantação do 
Repositório da 

ESAG em 
continuidade. 

   

Programas e/ou 
incentivo para a 

formação de 
pesquisadores e de 
profissionais para o 
magistério superior 

 Resolução 
nº276/2006 – 

CONSUNI: dispõe 
sobre o 

afastamento de 
professor para 

freqüentar curso 
ou programa de 
Pós-Graduação 
‘stricto sensu’; 

 
Programas de 
auxílio, como 

PROMOP, 
PROBEP e PPG. 

 
 
 

Atendimento à 
Resolução; 

 
Divulgação e 

disponibilização 
dos programas de 

auxilio. 

   

Número de cursos 
de pós-graduação 
lato sensu e stricto 

sensu em 
andamento 

Ampliar a oferta 
de cursos ‘stricto 

sensu’; 
 

Rever critérios 
para oferta de 

cursos ‘lato 
sensu’ em nível 

Criação e do 
Curso de PG de 
Mestrado em 

Administração e 
manutenção do 

Curso PG de 
Mestrado 

Profissional; 

 Morosidade no 
fluxo de 

firmação dos 
convênios; 

gerando 
atrasos e 

implicando na 
adaptação de 

Conceituação 
CAPES; 

 
Demanda pelos 

cursos (tanto 
stricto quanto 

lato sensu); 
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de especialização, 
aperfeiçoamento 

e atualização. 

 
Desenvolvimento 

de Projetos de 
especialização, 

através de 
convênios in 

company: 
Estudos 

Estratégicos em 
Administração 
Pública; Gestão 

da Inovação; 
Marketing 

Estratégico, 
Gestão Pública. 

cronogramas e 
revisão das 
atividades. 

 
 

Organização 
institucional 

para realização 
de processo 
seletivo para 

inscrição. 

Relevância e 
pertinência social 

dos cursos 
oferecidos em 
termos locais, 

regionais e 
nacionais 

Ampliar a 
formação 

profissional 
contribuindo para 

a produção 
científica, artística 

e tecnológica 
capacitando os 

alunos para 
solucionar 
questões 

relevantes para a 
sociedade. 

   
 
 

Egressos 
capacitados e 
atuantes, com 
envolvimento 
em diferentes 

áreas. 

 

Intercâmbios e 
parcerias 

institucionais 
voltadas aos cursos 
de pós-graduação 

 A Secretaria de 
Cooperação 

Interinstitucional 
e Internacional da 
UDESC (SCII), tem 

como objetivo 
fomentar as 

relações entre a 
UDESC e 

universidades 
estrangeiras e 

brasileiras, 
visando a gestão 

e a criação de 
acordos de 

cooperação que 
beneficiem os 

docentes, 
discentes e 

recursos 
humanos da 

instituição, além 
de propiciar um 
maior destaque 
da universidade 

no contexto 

 
 
 
 
 
 

Recebimento de 
professores 

estrangeiros, com 
apresentação de 

palestras e 
debates, 

envolvendo 
técnicos, 

discentes e 
docentes, 

abordando o 
estudo da 

Administração e 
da Economia sob 

a ótica 
internacional; 

 
Recepção de 
acadêmicos 
oriundos de 
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internacional; 

 Estruturar o 
intercâmbio dos 

docentes e 
discentes da PG 
com instituições 

estrangeiras; 
 Viabilizar a 

participação de 
professores de 
IES estrangeiras 

como professores 
visitantes dos 
cursos de PG 

stricto sensu da 
ESAG. 

intercambio – das 
IES conveniadas – 
e autorização de 
acadêmicos da 

ESAG para 
realizar 

intercâmbio. 

Conceitos obtidos 
na avaliação da 

CAPES 

Obter uma 
satisfatória 

conceituação 
junto às 

estruturas 
avaliadoras. 

Desde o início do 
curso de 

mestrado, a ESAG 
possui Conceito 3 

(regular) no 
CAPES 

   

Mecanismos de 
avaliação do ensino 

 Reuniões 
sistemáticas para 
acompanhament

o, discussões e 
alterações, bem 
como avaliação 

das ações 
desenvolvidas. 

   

Mecanismos de 
revisão curricular 

dos cursos e 
programas 

Realizar revisão 
curricular  

Anualmente 
ocorrem reuniões 
dos professores 

da pós-graduação 
a fim de realizar a 
revisão curricular. 

   

Indicadores de 
atuação 

profissional dos 
alunos egressos da 

pós-graduação 

 

Não houve  

  A comunicação 
com os egressos 

é realizada 
através de e-

mails para 
divulgação 

interna. 

 

Tabela 5: Análise da Dimensão II – Políticas para a Pós-graduação. 

FONTE: Dados primários. 

 

2.3 Dimensão III - Responsabilidade Social da Instituição 

O tratamento dos dados da presente dimensão alude, sobretudo, fatores que se referem à 

contribuição da ESAG ao que concerne: inclusão social, desenvolvimento econômico e social, 

defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e  patrimônio cultural. 
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Para tanto, a ESAG possui o Instituto Técnico (ITAG), que desde 1968 é responsável 

pela análise divulgação, mensal, do Índice de Preços ao Consumidor (Custo de Vida) da 

cidade de Florianópolis, objetivando fortalecer o elo entre Escola e Comunidade, com a 

prestação de serviços em forma de pesquisas, consultorias, cursos dentre outros, 

possibilitando o atendimento do lema ESAGuiano: “ESCOLA-EMPRESA-COMUNIDADE” 

e sendo um instrumento de significativa importância para o acompanhamento econômico da 

cidade, de fácil acesso aos cidadãos. 

Ademais, requerendo aliar teoria e prática, bem como buscando o desenvolvimento 

local, a partir de 2009, estabeleceu-se o convênio entre ESAG e Prefeitura Municipal de 

Florianópolis - PMF, criando o Escritório de Projetos (PMO), visando sanar as necessidades 

identificadas na elaboração e gerenciamento de projetos públicos e do intuito de fomentar a 

integração da universidade com a PMF. 

Assim, em linhas gerais, configuram objetivos do PMO: apoiar a elaboração de projetos 

de interesse público; capacitar os funcionários da PMF e representantes de instituições sem 

fins lucrativos em elaboração e gerenciamento de projetos; integrar ações universitárias às 

necessidades da cidade; pesquisar e difundir oportunidades de captação de recursos; propor e 

implementar projetos que se apresentem como oportunidades de desenvolvimento para o 

município.  

Sobre as fontes de recursos, as pesquisas são feitas no portal de convênios do Governo 

Federal – SICONV, onde se encontram, por órgão do Governo, os programas nacionais que 

possibilitam a celebração de convênios e que disponibilizam recursos para a realização de 

projetos públicos mediante a sua submissão e análise. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos pelo PMO, podem-se citar: 

Projetos Concluídos Financiador 

História de SC - Náufragos e Conquistadores Tractebel (via Lei Rouanet) 

Projeto Curta-Metragem Softplan (via Lei Municipal de Cultura) 

Curso de Elaboração de Projetos para servidores da PMF PMF 

Curso de Elaboração de Projetos para ONGs conveniadas com a SME PMF 

 

Projetos Aprovados Financiador 

Observatório do Trabalho COPPIR SEPPRI 

O Artesanato e a Sustentabilidade das Mulheres Indígenas Ministério do Desenvolvimento Sustentável 

 Valorização das Podas Ministério Público/SC 

Catadores de Lixo FUNASA 

Estudo de Regionalização Visando a Gestão Integrada e Associada de 

Resíduos Sólidos Urbanos na Região Metropolitana da Grande 
Ministério do Meio Ambiente 
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Florianópolis 

Expedições Culturais de Arte Naif Lei Municipal de Cultura 

Plano de Ação para Cidades Históricas PAC Cultura 

Centro Cultural Aliança Francesa Aliança Francesa 

Quadro 8: Projetos em elaboração e desenvolvidos pelo PMO. 

FONTE: http://www.pmoesag.com.br/ 

 

Por fim, apresenta-se a tabela abaixo com as ponderações realizadas para a Dimensão 

III ao que compete a ESAG. 

 

DIMENSÃO III – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Impacto social 
das ações 

universitárias 
para o 

desenvolvimento 
local, regional e 

nacional 

 Desenvolver 
projetos de 

ensino, pesquisa 
e extensão 
voltados ao 

desenvolvimento 
socioambiental 

da área de 
abrangência do 

Centro e da 
UDESC; 

 
Fomentar 

convênios e 
parcerias para 
ampliação das 

ações – 
sobretudo de 

extensão – para 
atendimento e 
impacto para a 

comunidade local 
e regional; 

 
 Implantar 

políticas para 
viabilizar a 

democratização 
dos resultados 
dos trabalhos 

voltados para o 
desenvolvimento 

social junto à 
comunidade 

acadêmica e o 
meio; 

Projetos de 
ensino realizados 
pelos acadêmicos 

para 
transformação 
social, aliando 
teoria e prática 
(disciplina de 

Projetos - Adm. 
Empresarial e 
Adm. Pública); 

 
Projetos 

realizados pelo 
PMO; 

 
Elaboração e 
divulgação do 
Relatório de 

índice de Preços 
ao Consumidor -  
Custo de Vida –  
pela Instituto  

Técnico de 
Administração e 

Gerência da ESAG 
– ITAG/ESAG. 

 
 
 
 
 
 
 

Necessidade de 
maior 

integração das 
ações realizadas 
para promover 
desenvolviment
o social entre os 

diferentes 
cursos da ESAG.  

 
 
 
 
 

Resultados 
positivos das 

ações e 
projetos; 

 
Formação de 

parcerias; 
 

Pesquisas de 
relevância para 
informação e 
alteração da 

situação social 
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Elaborar o 

Relatório Índice 
de Preços ao 
Consumidor - 

Custo de Vida - 
de Florianópolis. 

Relações 
estabelecidas 

com os setores 
público e 

produtivo, com o 
mercado de 

trabalho e com 
instituições 

sociais, culturais e 
educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar parcerias 
para otimizar e 

expandir os 
serviços e 

atividades da 
ESAG 

Divulgação de 
vagas de estágios 

e seleção para 
trainee para 
inserção do 

Esaguiano no 
mercado de 

trabalho; 
 

Realização de 
encontros, 
palestras, 

seminários e 
demais meios 

com os diferentes 
atores (públicos, 

privados e 
terceiro setor); 

 
Desenvolvimento 

de projetos, 
através de 

convênios e 
parcerias, de 
cunho sócio- 

ambiental (como, 
por exemplo, os 

projetos do 
PMO). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convênios com 
instituições 
públicas e 

privadas para 
desenvolviment

o de projetos 

 

Políticas de 
acesso à 

universidade – 
ações afirmativas 

Promover o 
Edital de 

Transferência 
externa ofertado 
semestralmente; 

 
Promover Edital 
da ESAG Sênior; 

 
Definir políticas e 

critérios para 
participação da 

ESAG na 
Universidade 

Aberta do Brasil 
– UAB. 

   
 
 

Adoção do 
Ensino à 

Distância – EAD 
- na grade 

curricular da 
ESAG; 

 
 
 

 

Políticas de 
permanência na 

Implantação de 
bolsas de 
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universidade extensão para 
diversos 

programas e 
projetos de 
extensão; 

 
Envolvimento em 

projetos 
esportivos 
através da 

Atlética ESAG 

 
VIDE DA 

EVOLUÇÃO DA 
EXTENSÃO NA 

ESAG - GRÁFICO 3 

Ações sociais 
direcionadas ao 
corpo docente, 

discente e pessoal 
técnico – 

universitário, 
inclusive aos 

portadores de 
necessidades 

especiais 

Ofertar ações de 
extensão 

(academia, dança 
e etc) para 

atendimento das 
necessidades dos 

docentes, 
discentes e 

técnico-
universitários; 

 
Introduzir o Trote 

Solidário, 
envolvendo 

discentes em 
causas 

comunitárias; 
 

Criar alternativas 
de acesso e 

permanência de 
alunos e 

funcionários 
portadores de 
deficiências. 

 
 

Participação de 
docentes, 

discentes e 
técnicos na 

academia da 
UDESC; 

 
Consolidação do 
trote Solidário, 

semestralmente, 
organizado pelo 

Diretório 
Acadêmico da 
ESAG – DAAG. 

  
 
 
 
 
 
 

Beneficiamento 
de instituições e 

entidades 
sociais e dos 

próprios 
discentes com a 
participação do 
Trote Solidário. 

 
 

 

Ações sociais 
direcionadas à 

inclusão social e 
assistência a 

setores ou grupos 
sociais menos 

favorecidos 

Ampliar o 
atendimento aos 

grupos menos 
favorecidos, 
facilitando o 

acesso e 
comunicação 

entre 
organizações e 

sociedade. 

   
Abertura para 

inclusão de 
diferentes 
segmentos 
sociais nas 

atividades da 
ESAG 

 

Atividades 
universitárias de 
integração com a 

sociedade 
(educação, saúde, 

lazer, cultura, 
planejamento 

urbano, 

Possibilitar acesso 
ao público em 

geral aos eventos 
e palestras 

ofertados pela 
ESAG; 

 
Propiciar 

  
 
 
 
 
 
 

Espaço físico 

Importantes 
palestras e 
eventos já 

foram 
realizados, 

desde debates 
políticos, 

participação de 
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desenvolvimento 
social, meio 
ambiente, 

desenvolvimento 
econômico, entre 

outros) 

momentos de 
discussão sobre 

temas de 
relevância social 

(docentes, 
discentes, 

comunidade); 
 

Criar e divulgar o 
Balanço Social 
das ações da 

ESAG.  

limitado para 
atendimento de 

grandes 
públicos. 

diferentes 
representantes 

de Estado, 
como evento de 

avaliação de 
projetos sociais; 

 
Projeto de 

Pesquisa Eco 
Eficiência ESAG. 

Tabela 6: Análise da Dimensão III. 

FONTE: Dados primários. 

 

 

2.4 Dimensão IV - Comunicação com a Sociedade 

Considerando a finalidade pública das atividades e serviços prestados pela 

UDESC/ESAG, a comunicação com a sociedade consolida-se como fator precípuo à 

transparência, responsabilidade social e informação. Destarte, tendo em vista a realidade de 

múltiplas formas de acesso, é preocupação deste Centro não somente a plena divulgação de 

seus trabalhos, mas, principalmente, a compreensão/assimilação e participação comunitária 

nos espaços oportunizados para integração à Academia, fortalecendo as políticas de melhorias 

e garantindo um ensino de qualidade. 

 

DIMENSÃO IV – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Estratégias de 
qualidade na 
comunicação 

interna e externa 

 
Implantar o Núcleo 
de Comunicação na 

ESAG; 
 

Criar e implantar 
veículo de 

comunicação 
interna para 

divulgar as ações 
dos cursos junto ao 
segmento docente 

e discente e ao 
meio; 

 
Desenvolver o 

balanço anual da 
ESAG. 

Consolidação do 
Setor de 

Comunicação, 
realizando 

divulgação de 
notícias e demais 

publicações 
solicitadas, bem 

como 
organizando e  

dando 
publicidade ao 

Boletim de 
Serviços; 

 
Permanece em 

estudo o 
desenvolvimento 
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do Balanço Anual 
da ESAG. 

Qualidade da 
comunicação 

interna e externa: 
meios e canais 

Padronizar a 
comunicação visual 
interna e externa 

na ESAG; 
 

Criar e implanta o 
Momento ESAG 

junto a Rádio, a TV 
e Jornais; 

 
Rever o sistema e o 

conteúdo das 
informações a 

serem divulgadas 
para discentes e 
docentes (guias, 
murais, revistas, 

boletins, panfletos 
e etc); 

 
Desenvolver e 

aprimorar o 
Caderno 

Institucional da 
ESAG e folder 

setorial/cursos; 
 

Sistematizar 
informações em 

meios digitais 
(página da ESAG, 

dos cursos, portais, 
Intranet e 

Internet), bem 
como os meios 

impressos (guias, 
murais, revistas, 

boletins, panfletos 
e etc); 

 
Criar e implantar 

central de 
atendimento na 

ESAG; 
 

Implantar 
melhorias na 
divulgação de 

bolsas de pesquisa, 
extensão, de apoio 

discente e de 
monitorias. 

As bolsas de 
pesquisa 

possuem maior 
publicidade, bem 

como a 
divulgação de 

vagas de estágio – 
através do mural 
organizado pela 
Coordenação de 

Estágio; 
 

Informações e 
notícias 

divulgadas pela 
Rádio UDESC; 

 
Elaboração e 

divulgação 
trimestral do 
Boletim de 

Serviço da ESAG; 
 

Participação de 
docentes em 
programas de 

televisão e rádio 
voltados ao 

desenvolvimento 
do Estado de 

Santa Catarina, 
práticas de gestão 

e inovação. 
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Recursos 
humanos, 

materiais e 
financeiros para a 

comunicação 
interna e externa. 

 
 
 

Criar e implantar 
banco de dados 

com as 
necessidades para 
desenvolvimento 
das atividades dos 
departamentos de 
ensino, em sintonia 
com a coordenação 

de Estágio, Setor 
de RH, Direção de 

Pesquisa e de 
Extensão 

A prática do 
banco de dados 
permanece em 

análise; 
 

No ano de 2010, 
houve 

investimento de 
R$ 6.000,00 para 

comunicação 
interna e R$ 

10.000,00 para 
comunicação 

externa da ESAG, 
envolvendo um 
responsável – 

recurso humano – 
para sua 

execução. (VIDE 
PLANILHA 10) 

   

Imagem pública 
da Instituição 

Desenvolver e 
implantar ações 
para fortalecer a 

imagem pública e a 
divulgação das 

ações do Centro 
junto ao meio; 

 
Buscar participação 

da sociedade nos 
eventos realizados 

pela UDESC e 
ESAG. 

Estabelecimento 
de convênio com 
mídia local para 
divulgação das 
ações da ESAG; 

 
Divulgação da 
marca ESAG 
através dos 
convênios 
firmados e 

participação de 
docentes e 

discentes em 
congressos, 
palestras, 

seminários dentre 
outros. 

   

Documentos Legais 
e/ou Normas 
Regimentais 

Reguladoras e 
forma de 

divulgação aos 
professores, 

técnicos 
universitários, 

alunos e a 
comunidade 

externa 

Desenvolver e 
implantar o Código 
de Ética da ESAG; 

 
Criar banco de 

dados com a 
legislação docente; 

 
Rever e implantar o 

sistema de 
acompanhamento 

do CPA virtual 
junto aos docentes 

e técnico-
administrativos 

 
 
 

O Código já foi 
desenvolvido e 
disponibilizado 

para todo o 
aparato 

administrativo e 
docente. 

   

Tabela 7: Análise da Dimensão IV. 
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FONTE: Dados primários. 

 

 

2.5 Dimensão V - Políticas de Pessoal 

 

Pautada sob a prerrogativa de eficácia e eficiência na realização das atividades 

acadêmicas e administrativas, a presente dimensão busca mensurar a situação das carreiras do 

corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

De modo complementar, conforme elucida a Coordenação de Recursos Humanos da 

UDESC
2
, o atendimento à Lei nº. 345/2006, que instituiu a nova Carreira para os servidores, 

trazendo consigo não apenas um novo plano salarial, mas, também, inaugurando um novo 

paradigma nas relações entre servidores e Instituição, privilegiando e estimulando o 

aperfeiçoamento das categorias, e instaurando a necessidade de políticas institucionais 

voltadas ao desenvolvimento do seu quadro de pessoal, melhoramento das condições de 

trabalho e de modernização das rotinas administrativas serve como fundamento para a 

implementação do Plano de Aperfeiçoamento dos Servidores da UDESC, que ratifica, por sua 

vez, o compromisso Institucional de resgate e valorização dos servidores. 

Imiscuída em tal perspectiva, a ESAG, através do Planejamento Estratégico e das 

Diretrizes Institucionais, elaborou um conjunto de premissas que visam ao atendimento das 

ações propostas pelo Plano, bem como ampliando seus horizontes. 

 

DIMENSÃO V – POLÍTICA DE PESSOAL 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Política de planos 
de cargos e salários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizar o plano 
de Cargos de 

Elaboração do 
Plano de Cargos e 

Salários; 
 

Aprovação e 
encaminhamento 
– pelo CONSUNI - 

de Anteprojeto 
de Lei 

Complementar, a 
ser para alteração 

  
 
 
 
 
 
 
 

Aprovação do 
percentual 

estipulado pela 

 

                                                           
2
 Informações obtidas no Plano de Aperfeiçoamento da UDESC – 2009. Disponível em: 

http://www.udesc.br/arquivos/secao/crh/plano_de_aperfeicoamento/plano_de_aperfeicoamento_2009.pdf 

Acesso em 21 de março de 2011. 

http://www.udesc.br/arquivos/secao/crh/plano_de_aperfeicoamento/plano_de_aperfeicoamento_2009.pdf
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Salários dos 
Servidores 

do Anexo II da LC 
nº 345/2006, que 
“Dispõe sobre o 

Plano de Carreiras 
dos servidores da 

Fundação 
Universidade do 
Estado de Santa 

Catarina – UDESC 
e adota outras 
providências”.  

PROPLAN – 
9,84% 

Programas de 
qualificação do 
corpo docente e 

técnico 
universitário 

 
 
 
 

Valorizar e 
desenvolver o 
perfil pessoal e 
profissional dos 

docentes e 
técnico-

administrativos; 
 

Qualificar os 
docentes por 

meio de 
programas. 

 
 

Aprovação do 
Plano 

Institucional de 
Qualificação 

Docente – PIQD 
da UDESC 

(Resolução 
019/2009 – 

CONSUNI), para o 
biênio 2010-2011  

e do Plano 
Institucional de 

Qualificação 
Técnica - PIQT 

(Resolução 
007/2008 – 
CONSUNI).  

  
 
 
 
 
 

Aumento do 
efetivo de 
técnicos e 

professores 
através da 

realização de 
concursos 
públicos. 

Em 2010, a 
ESAG realizou 

3 (três) 
Processo 

Seletivos para 
Professor 

Substituto, 1 
(um) 

Concurso 
Público para 

Técnicos 
Universitários
; para 2011, 

até o primeiro 
trimestre, 
realizou 1 

(um) Processo 
Seletivo para 

Professor 
Substituto e 1 

(um) 
Concurso 

Público para 
Professor 
Adjunto. 

Envolvimento do 
corpo técnico 

universitário em 
pesquisa e extensão 

Lançar editais que 
oportunizem a 
participação de 

docentes e 
técnicos na 

coordenação de 
ações de 
extensão. 

 
 

Lançamentos de 
editais incluindo 
as prerrogativas. 

Restrita 
manifestação 
dos técnico-

universitários 
em assumirem 
coordenação 
de ações de 
extensão. 

 
Maior 

divulgação e 
ampliação da 

oferta de ações 
de extensão. 

 

Clima de relações 
interpessoais 

 
Propiciar clima 

amistoso entre os 
servidores; 

 
Sociabilizar os 

diferentes setores 
através de 

encontros e 
eventos 

Organização de 
encontros 

multisetoriais 
para 

comemoração de 
datas festivas, 
aniversários e 

demais ocasiões; 
 

Envolvimento em 

  
 

Coexiste à 
seriedade na 

realização dos 
trabalhos, clima 

agradável e 
amistoso, 

incitado pelo 
respeito mútuo 
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universitários eventos como o 
JIUDESC e demais 
ações esportivas 

propiciadas. 

e às diferenças. 

Estratégias de 
incentivo 

profissional 

 
 
 
 

Possibilitar a 
ampliação do 

processo 
cognitivo de 
docentes e 

técnico-
administrativos. 

Organização da 
Comissão 

Permanente de 
Pessoal Técnico 
Universitário – 

COPPTA Setorial 
da ESAG/UDESC – 
visando promover 

questões de 
interesse dos 

técnicos; 
 

Avaliação das 
solicitações e 

demandas dos 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 

Morosidade 
para 

atendimento 
de algumas 
demandas. 

 
Interesse e 

abertura para 
inclusão de 

todos os níveis 
e classes quanto 
à manifestação 

de opinião e 
requerimento 

de 
investimentos 

em 
capacitação/pro
fissionalização. 

 

Mecanismos para 
verificar a 
satisfação 

profissional 

  Não houve 
identificação 

de mecanismo 
para mensurar 

a satisfação 
profissional. 

  

Índice de 
qualificação 

docente 

 Usufruir da 
Resolução 

nº276/2006 – 
CONSUNI: dispõe 

sobre o 
afastamento de 
professor para 

freqüentar curso 
ou programa de 
Pós-Graduação 
‘stricto sensu’; 

 
Publicar editais 
de auxílio aos 
docentes para 

participação de 
eventos 

(nacionais e 
internacionais); 

 
 

VIDE PLANILHA 5  

Para o ano de 
2011, a ESAG 
contabiliza, 

distribuídos nos 3 
cursos de 

graduação do 
Centro, 31 

Professores 
Mestres e 32 
Professores 

Doutores em seu 
quadro de 
docentes 
efetivos. 

Necessidade 
de ampliação 
ainda maior, 

em virtude do 
crescimento 
da demanda 
pelos cursos, 

bem como 
para abertura 

de novos 
cursos de 

graduação já 
em aprovação 

pelas 
instâncias 

universitárias. 

Ampliação de nº 
de professores 

adjuntos 
através da 

realização de 
Concurso 

Público em 
2011 e de 

professores 
substitutos 
através de 
processos 
seletivos 

realizados em 
2010 e 2011; 

 
O programa de 
capacitação da 
UDESC mostra-

se eficiente, 
permitindo que 
o corpo docente 
tenha condições 

plenas para 
realização de 
estudos em 

nível de 
Doutorado. 
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Índice de titulação 
do corpo técnico 

universitário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir a 
evolução na 

titulação 
apresentada 

pelos técnicos da 
ESAG (VIDE 
GRÁFICO 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidade de 
continuidade de 

estudos é 
estendida aos 

técnicos, 
possibilitando a 

elevação do nível 
de formação e 

profissionalização 
dos mesmos. 

 Em análise ao 
Gráfico 4 é 

possível 
verificar que a 

redução no 
nível de 

técnicos com 
graduação em 

2010, dá-se 
mediante a 

elevação no nº 
de técnicos com 
especialização. 
Ainda em 2010, 
há diminuição 

no nº de 
técnicos com 
mestrado em 

virtude do 
aumento de 
técnicos com 

doutorado (em 
conseqüência 

dos programas 
de incentivo. 

 

Índice da relação 
entre número de 

estudantes e 
recursos humanos 
(docente e técnico 

universitário) 

 
Garantir a 

proporção entre o 
número de 
discentes, 
docentes e 

técnico-
universitários, a 
fim de promover 

uma prestação de 
serviços plena, 
eficiente e de 

qualidade. 

Atualmente, 
ESAG possui 

matriculados em 
seus 3 cursos de 
graduação, o nº 
de1.600 alunos,  

um corpo 
docentes de 33 

mestres, 36 
doutores, e, por 
fim, um corpo 

técnico 
constituído de 32 

servidores. 

   

Índice da relação 
entre número de 

professores e 
técnicos 

universitários 

     

Desempenho do 
corpo docente 

Avaliar o corpo 
docente 

mediante 
questionário 
aplicado aos 

discentes, 
avaliação do 

coordenador e 
da Comissão de 

Ensino do 

 
 
 
 

Avaliações 
realizadas 

semestralmente 

 
 
 

Não existe um 
instrumento 

claro de 
avaliação dos 

docentes. 
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Centro. 

Desempenho do 
corpo técnico 
universitário 

     

Dados e 
Indicadores 

relativos ao corpo 
docente 

     
 

Tabela 8: Análise da Dimensão V. 

FONTE: Dados primários. 

 

Gráfico 4: Evolução percentual do índice de titulação do corpo técnico-administrativo da ESAG. 

FONTE: Dados primários. 

2.6 Dimensão VI – Organização e Gestão da Instituição 

A funcionalidade organizacional depende, em linhas gerais, de um conjunto de 

engrenagens que possibilita a execução das atividades, o controle dos recursos e a deliberação 

das mudanças e decisões. Portanto, a Dimensão VI tem por finalidade a análise do 

gerenciamento institucional, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação 

dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Plano Institucional 

e sua relação com o 

PDI e PPI 

 
 

Estruturar o 
Plano 

Institucional da 

A ESAG adota o 
Plano 20 da UDES 

como eixo 
norteador de seu 

Planejamento 

  
 
 

O Plano 
Institucional é 
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ESAG com as 
diretrizes 

estabelecidas no 
PPI e PDI da 

UDESC. 

estratégico, 
influenciando nas 
disposições gerais 
tanto do ensino, 

como da 
pesquisa, 

extensão e gestão 
administrativa. 

coerente com o 
PPI e PDI da 

UDESC. 

Estrutura 

organizacional: 

funções e dinâmicas 

Implantar as 
prerrogativas 
definidas pela 

Resolução 
273/2006 - 
CONSUNI 

A resolução é 
atendimento, 
permitindo a 

organização no 
fluxo decisório 
em âmbito de 

UDESC e ESAG. 

  A estrutura 
organizacional 

é coerente 
àquela 

proposta no 
Regimento. 

Competências e 

atribuições dos 

Dirigentes 

Institucionais 

Estruturar o plano 
de carreira da 

ESAG em 
atendimento ao 

que dispõe a 
Resolução 

299/2005 – 
CONSUNI e suas 

alterações. 

  A competência e 
atribuições dos 
dirigentes estão 

definidas 
conforme o 

Regimento e 
Estatuto da 

UDESC. 

 

Composição e 

atribuição dos 

órgãos colegiados 

Atender às 
resoluções que 
dispõem acerca 
do Regimento 

Interno e 
composição dos 

órgãos 
colegiados. 

CONSUNI – 
Resolução 
Regimento 
Interno nº 
049/2008; 

 
CONSAD – 
Resolução 
Regimento 
Interno nº 

103/2007 – 
Consuni; 

 
CONSEPE – 
Resolução 
Regimento 
Interno nº 

005/2008 – 
Consuni; 

 
CONCUR – 
Resolução 
Regimento 
Interno nº 

023/2008 – 
Consuni; 

 
Conselho 

Comunitário – 
Resolução 

 O regimento 
estabelece 

critérios claros de 
representação 

discente e 
docente, 

definindo meios 
para a ativa 

participação dos 
diversos 

segmentos da 
comunidade nos 

processos 
decisivos. 
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Regimento 
Interno nº em 

tramitação. 

Desempenho do 

grupo gestor 

 
 

Vincular o 
desempenho do 
grupo gestor ao 

desenvolvimento 
do Plano 20 da 

UDESC 

Vinculação 
devidamente 
estabelecida, 
orientando os 

planos e ações da 
instituição e do 
grupo gestor; 

 
Elaboração e 
divulgação de 
Relatórios de 

Gestão Anuais. 

  
 
 

Utilização pelo 
Centro das 
diretrizes 

definidas em nível 
de UDESC. 

 

Metodologias e 

estratégias de 

Gestão 

 
Implantar as 

ações definidas 
no Plano 20 da 

UDESC. 

  Visita da Reitoria 
aos Centros, 

favorecendo a 
troca de 

informações e a 
retroalimentação 
do planejamento. 

 

Mecanismos de 

revisão, atualização 

e/ou manutenção 

dos documentos 

legais e normas 

regimentais 

reguladoras 

Divulgar 
resoluções, 
instruções 

normativas e 
demais 

documentos 
legais no site da 

UDESC. 

Implantação do 
Sistema de 

Gestão 
Documental pela 
PROPLAN, para 
sistematização 
documental no 

âmbito da UDESC. 

  
 

A ação 
programada está 

em pleno 
funcionamento. 

 

Tabela 9: Análise da Dimensão VI. 

FONTE: Dados primários. 

2.7 Dimensão VII – Infraestrutura Física 

 

O desenvolvimento e crescimento das atividades acadêmicas e administrativas, bem 

como ampliação da oferta de cursos na graduação e pós-graduação, requerem planejamento e 

investimentos nas diferentes áreas que compõem a Universidade, aliando expansão a 

aprimoramento e suporte de infraestrutura. Logo, dada a importância da perspectiva em 

inspeção, tem-se como foco a evolução do aporte físico, principalmente, de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Sendo assim, neste viés, cumpre salientar que, em relação à infraestrutura, A 

ESAG/UDESC tem investido e ampliado suas instalações para atender ao Mestrado 

Profissional em Administração, com a criação de espaços/salas individuais mais adequadas 

para os docentes e aprimoramento da base tecnológica disponibilizada a alunos e professores 

do curso. Atualmente, contabilizam-se 16 (dezesseis) salas individuais para os professores do 
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Programa; 02 (duas) salas de estudos para os alunos, cada uma com estação de trabalho com 4 

lugares; 01 (uma) sala de reuniões para grupos de pesquisa e professores do Programa; 2 

(duas) salas exclusivas para a realização das aulas e 5 (cinco) salas exclusivas para os grupos 

de pesquisa vinculados ao curso de Mestrado (Strategos, Politeia, Ensino de Administração, 

LabGes e Callipolis). A esta infraestrutura soma-se o auditório com capacidade para até 150 

(cento e cinqüenta) pessoas, que é utilizado para as defesas de dissertações, além de uma sala 

de aula com capacidade para 60 lugares compartilhada com o DINTER, por ocasião da 

realização de seminários e outros eventos acadêmicos associados ao stricto sensu.  

Ao que concerne o ensino de graduação, a ESAG possui 14 salas de aula, com 60 m
2

 

cada, 4 laboratórios de informática de 55 m
2 

, 1 sala de professores, 1 sala d reuniões, 1 

gabinete de trabalho, 1 auditório (sala de conferência) e 1 sala de vídeo, dispostos para 

atender os 1600 alunos do Centro, corpo docente e técnicos. 

As salas de aula do Mestrado e Doutorado (DINTER), por sua vez, contam com todos 

os recursos instrucionais necessários às aulas (projetores multimídia, computadores em rede e 

acesso à Internet, rede Wi-Fi), climatização e adequação à legislação específica do MEC no 

que tange a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, atendendo ao que dispõe o 

Decreto Lei nº 5.296/04. 

O Curso possui, ainda, infra-estrutura administrativa e secretaria próprias, com 03 (três) 

servidores técnico-administrativos e dois bolsistas de apoio discente, devendo haver 

ampliação destes números à medida que forem sendo consolidados os cursos de Mestrado em 

Economia e Acadêmico em Administração. 

Acerca dos recursos de informação e tecnologia, a ESAG possui 03 (três) laboratórios 

de informática com área aproximada de 70m² cada um, com 68 computadores, e um quarto 

laboratório sendo montado. Tais laboratórios estão assim organizados: 

- Laboratório 1 – com 21 computadores Celeron 2.8 Ghz, 512 MB de RAM, 40 GB de HD e 

monitor CRT 17; Projetor multimídia. 

- Laboratório 2 – com 21 computadores Celeron 2.8 Ghz, 512 MB de RAM, 40 GB de HD e 

monitor CRT 17; Projetor multimídia. 

- Laboratório 3 – com 26 computadores Celeron 2.8 Ghz, 512 MB de RAM, 40 GB de HD e 

monitor CRT 17; Projetor multimídia. 

Em continuidade, a finalidade a que se destina a presente infraestrutura é a utilização 

pelos alunos para aulas práticas que necessitem de recursos tecnológicos e para acesso às 
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bases de dados e ao Portal da CAPES. Particularmente, um dos laboratórios é exclusivamente 

destinado às aulas de Estatística do curso e à utilização do SPHINX, um software específico 

adquirido pela ESAG para coleta, análise e pesquisa de dados das pesquisas de campo 

desenvolvidas por professores e alunos da graduação e do mestrado, havendo, inclusive a 

disponibilização de um técnico para suporte aos pesquisadores.  

Por sua vez, para os dados relacionados à Biblioteca da UDESC/ESAG deve-se 

considerar a unificação dos acervos das antigas bibliotecas setoriais do Centro de Artes 

(CEART), das Ciências Humanas da Educação (FAED), da Administração (ESAG) e do 

Ensino a Distância (CEAD), ainda em 2007, atendendo cursos de graduação e pós-graduação 

por eles oferecidos (cerca de 3500 usuários) perfazendo um total de 49875 títulos e 108.655 

exemplares, constituindo a Biblioteca Central. Essa reunião dos acervos possibilitou a 

integração das bibliografias disponíveis nos programas de stricto sensu nas áreas de Artes, 

Música, Educação e Administração, que estão instalados neste Campus.  

Dimensionalmente, a área física da Biblioteca Central importa em 1.344 m², 

distribuídos em quatro andares de um prédio construído especificamente para abrigá-la. Este 

espaço permite um agradável ambiente de leitura e pesquisa e de um armazenamento 

adequado do acervo. Além dos setores administrativos e técnicos, possui salas equipadas para 

estudo individual ou em grupos. 

 No segundo andar está instalada, ainda, uma sala com capacidade para 50 pessoas que é 

utilizada para realização de cursos de capacitação, palestras e defesas de teses e dissertações. 

Conta com 10 terminais exclusivos para consulta a bases de dados e Internet e um scanner 

para digitalização de documentos, havendo, no quadro de pessoal, 05 (cinco) bibliotecários,  

04 (quatro) auxiliares e 8 (dezoitos) bolsistas.  

Para acesso e gerenciamento do acervo e atividades relacionadas ao cadastro de usuários 

e empréstimo, é utilizado o software Pergamum, que consiste em um sistema informatizado 

de gerenciamento de Bibliotecas, desenvolvido pela Divisão de Processamento de Dados da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná e que contempla as principais funções de uma 

Biblioteca, funcionando de forma integrada à aquisição ao empréstimo, tornando-se um 

software de gestão de Bibliotecas. 

Em análise à prestação de serviços, a Biblioteca Central está capacitada para a 

realização de: consulta local; empréstimo domiciliar; levantamento bibliográfico; 

normalização bibliográfica; treinamento para a utilização bases; serviço de Disseminação 
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Seletiva da Informação; divulgação de novas aquisições e serviços; Biblioteca Digital da 

UDESC; Banco Digital de Teses da UDESC; atividades artísticas e culturais; visita orientada; 

boletim de sumários correntes; intercâmbio bibliotecário; acesso a bases de dados.  

Quanto à forma de acesso aos dados, a Biblioteca Central dispõe das seguintes bases de 

dados: Scielo - Scientific Eletronic Library Online; Science Direct Online; Ebsco (parcial); 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development); Proquest/ABI Inform 

Global; General Science Full Text e Scopus, sendo que estas integram-se o Portal da CAPES, 

sendo o acesso permitido aos estudantes dentro do Campus e aos docentes e pesquisadores é 

disponibilizado o acesso remoto às bases de dados. 

 Não obstante, ainda em relação às bases de dados, destaca-se que em 2008 foi 

solicitado pela Direção de Pesquisa da ESAG, e aprovada, a compra da Base de Dados 

EBSCO Completa, disponível desde 2009, ampliando as possibilidades de pesquisas em 

periódicos científicos nacionais e internacionais. Em 2009 a UDESC deu início ao processo 

de assinatura (para disponibilização em 2010) contrato com a Springer EBooks, que permitira 

acesso online a coleções de livros eletrônicos, com mais de 3.400 títulos na íntegra, bem 

como a conteúdo diversificado, incluindo monografias, atas de conferências, textos 

profissionais, livros para graduação, dicionários, obras de referência, manuais, dentre diversos 

outros materiais 

Por fim, em relação ao acervo disponível stricto sensu e graduação, de acordo com o 

levantamento encerrado em 2009, obtêm-se os seguintes números: 49.875 títulos e 108.655 

exemplares; sendo: 39.330 títulos de livros (125.047 exemplares) 841 dissertações de 

mestrado; 132 teses de doutorado; 1.672 monografias de especialização; 1.045 periódicos e 

14.466 exemplares; 331 DVD; 891 fitas de vídeo, 206 CD-Rom e 279  exemplares. 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Adequação da 

infraestrutura em 

relação às 

atividades de 

ensino, pesquisa, 

extensão e 

administração 

Construir o novo 
prédio da ESAG; 

 
Rever e adequar o 
espaço físico para 
desenvolvimento 
das atividades de 
ensino, pesquisa 

e extensão; 
 

Criar espaço físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberação 
orçamentária 

Fragilidades Potencialidades  
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para a 
estruturação dos 
deptos de ensino 

e Grupos de 
Pesquisa da 

ESAG; 
 

Ajustar/construir 
novas salas de 
aula para os 

cursos de 
graduação em 

Direto, Sistemas 
da Informação, 
comunicação 

Social; 
publicidade e 
Propaganda; 
Dourado em 

Adm., Mestrado 
Acadêmico em 

Adm. e Mestrado 
em Economia.  

para construção 
do nome prédio 

da ESAG; 
 

Reestruturação 
do CIPEX, 

possibilitando a 
integração da 
pesquisa e da 
extensão, com 

maior 
organização de 

espaço. 
 
 

Condições 

infraestruturais em 

atuação, estado de 

conservação e 

segurança para a 

realização das 

atividades-fim da 

instituição 

 
 

Rever e adequar 
o espaço físico 

dos laboratórios 
de informática; 

 
Rever e adquirir 
mobiliário para 
adequação das 
dependências 

administrativas e 
acadêmicas. 

 

Troca do forro e 
pintura do 
Auditório; 

instalação de 14 
projetores 
multimídia 

(novos); 
instalação de tele 
multimídia na sala 

de reunião; 
mudança da 
vigilância e 
equipe de 

limpeza em 
virtude de 

licitação (todos 
realizados em 

2010); 
 

Aquisição de 68 
computadores 

novos com 
monitor 

widscreen, mouse 
e teclado (em 

2010). 

   

Utilização da 

infraestrutura no 

desenvolvimento de 

práticas 

pedagógicas 

inovadoras 

 
 
 

Propiciar a 
utilização dos 

Todas as salas de 
aula são 

equipadas com 
sistema de data 
show e acesso à 
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equipamentos e 
ferramentas para 

promoção de 
ensino 

diversificado e 
aliado às 

tecnologias; 
 

Equipar as salas 
de aula com 
materiais e 

equipamentos 
que permitam 

aulas atualizadas 
com conteúdo 

inovador 

internet, 
configurando 

elementos 
mínimos ao 

atendimento das 
necessidades 

atuais do ensino; 
 

Uso dos 
laboratórios de 
informática na 
realização de 

aulas voltadas a 
tecnologia da 
informação e 
comunicação, 

logística, 
plataformas 

governamentais  
e demais 

disciplinas que 
utilizam 

softwares como 
ferramenta de 

ensino. 
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 

  
A satisfação dos 

usuários da 
Biblioteca 
mostra-se 

elavada. (VIDE 
QAUDRO 9 e 

Gráfico ) 

   

Formas de 

atualização e 

expansão da 

Biblioteca 

Controlar as 
aquisições de 

acervo e 
acompanhar as 

solicitações 
realizadas pelos 
docentes para 
realização de 

levantamento de 
títulos e 

acuidade. 

Aquisição de170 
livros novos 

disponíveis na 
Biblioteca Central 

da UDESC, em 
2010/2 

 Anualmente, os 
docentes são 
consultados 

acerca de títulos 
que contribuem 
para o ensino, 

possibilitando a 
atualização, 
solicitação e 

aquisição dos 
mesmos. 

 

Adequação do 

acervo da 

Biblioteca com os 

cursos e programas 

previstos 

 
 

Revisar ementas 
dos cursos, 

verificando a 
disponibilidade 

de material 

 
Constituição de 

espaços para 
discussão dos 

materiais em uso 
pelo Centro e 
adequação à 

 Novamente, 
anualmente, os 

docentes são 
consultados 

acerca de títulos 
que contribuem 
para o ensino, 
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bibliográfico pela 
Biblioteca Central 

proposta dos 
cursos. 

possibilitando a 
atualização, 
solicitação e 

aquisição dos 
mesmos. 

Dados e 

indicadores da 

infraestrutura 

Não há.     

Tabela 10: Análise da Dimensão VII. 

FONTE: Dados primários. 

 

 

Análise da Satisfação dos Usuários da Biblioteca Central 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2010 – Formulário fixo no balcão 

  Atendimento Acervo Infra-estrutura Sistema Pergamum Total 

Ótimo 22 7 7 9 45 

Bom 4 17 9 11 41 

Regular 2 4 11 7 24 

Ruim 0 0 1 1 2 

Total 29 29 29 29  

Quadro 9: Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2008/2009. 

FONTE: Biblioteca Central. 

 
Gráfico 5: Quantidade de matrículas novas efetuadas por Curso. 

FONTE: Dados primários. 

 

2.8 Dimensão VIII – Planejamento e Avaliação 

Ampliar, modernizar e gerenciar recursos, configuram funções importantes à renovação 

e visibilidade das atividades desempenhadas por um Centro universitário. Todavia, a 

desassociação de tais fatores ao planejamento e ao controle, inviabiliza o desenvolvimento 

organizacional a médio e longo prazos.  Sem embargo, o planejamento é preceito fundamental 

ao êxito das práticas administrativas, consistindo na primeira etapa para 
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definição/especificação de metas, objetivos, missão, além de estabelecer uma análise das 

condições existentes para o pleno desenvolvimento dos mesmos.  

Consecutivamente, o planejamento e o desenvolvimento das atividades, por si só, não 

garantem a eficácia e efetividade dos serviços, havendo a necessidade de controlar e avaliar os 

resultados do objeto proposto/planejado e àquele alcançado. 

Nesta órbita, clarividenciam Graham Jr. e Hays (1994, p. 40) que:  

 

 

A avaliação é uma fonte importante de informações para planejamento e constitui 

assim uma atividade essencial, que termina uma rodada de decisões (“como o 

fizemos?”) e se torna o começo de outra rodada (“que faremos de modo diferente 

da próxima vez?”).  

 

Logo, estabelecida, sumariamente, a rede entre as ações de planejar e avaliar, a presente 

dimensão busca fixar as análises em relação aos processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional da ESAG, vinculando a isto seu planejamento estratégico. 

 

DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

Adequação e 
efetividade do 

Projeto Pedagógico 
Institucional e dos 

Projetos 
Pedagógicos dos 

Cursos ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional e ao 

Planejamento 
Estratégico 

Fortalecer a 
articulação entre 
os processos de 
planejamento e 

avaliação 
institucional; 

 
Estabelecer 

critérios para 
facilitar o uso dos 

resultados da 
avaliação 

institucional no 
aperfeiçoamento 

sistemático do 
planejamento 
estratégico da 

ESAG, em sintonia 
à UDESC e com o 

MEC. 

 Fragilidades Potencialidades  

Mecanismos de 
avaliação e 

acompanhamento 
do Plano de gestão 

e/ou Plano 
estratégico, PDI PPI 

 
Promover 
reuniões 

semanais entre a 
Direção Geral e o 

Grupo Gestor. 

 
As reuniões são 

realizadas 
conforme 
previsto. 
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e PPC 

Procedimentos de 
avaliação e 

acompanhamento 
do planejamento 
institucional e das 

atividades de 
ensino, pesquisa e 

extensão 

Rever e definir a 
concepção de 
avaliação de 

aproveitamento 
escolar para a 

ESAG/UDESC, em 
sintonia com as 

diretrizes 
estabelecidas no 
Regimento e nas 

Resoluções da 
UDESC 

    

Tabela 11: Análise da Dimensão VIII. 

FONTE: Dados primários. 

 

 

2.9 Dimensão IX – Política de Atendimento ao Estudante e Egresso 

 

DIMENSÃO IX – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E EGRESSO 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades 
 

 

Políticas de acesso 
e permanência dos 

estudantes da 
UDESC 

Recepcionar os 
alunos ingressos, 
apresentando as 

diretrizes do 
Centro e sua 

inserção na vida 
acadêmica; 

Disponibilizar 
acesso aos 

laboratórios e 
biblioteca em 

turnos e 
contraturnos, 

homogeneizando 
as oportunidades 

do ensino; 
 

Oportunizar bolsas 
de pesquisa e 
extensão para 

desenvolvimento 
de atividades 
acadêmicas 

relevantes ao 
corpo social e 

desenvolvimento 
institucional. 

    

Programas de 
participação dos 

Incentivar a 
participação dos 
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estudantes nas 
atividades de 

ensino, iniciação 
científica, extensão, 

avaliação 
institucional, 
atividades de 
intercâmbio 
estudantil 

acadêmicos nas 
atividades de 

ensino, iniciação 
científica e 

extensão através 
bolsas ou do 
estímulo à 

participação 
voluntária; 

 
Garantir o 

envolvimento de 
corpo discente nos 

processos de 
planejamento e 

avaliação 
institucional, 

através de reuniões 
e integração de 

comissões criadas 
para tal finalidade; 

 
Fomentar parcerias 
com IES nacionais e 
internacionais para 

promoção de 
intercâmbio 
estudantil, 

disponibilizando 
bolsas para 

participação dos 
acadêmicos.  

Análises sobre os 
índices de 
matrícula, 

retenção, evasão, 
abandono, 

reingresso, retorno, 
transferência e 

conclusão de curso 

 
 
 

VIDE GRÁFICOS nº 
5, 6,7, 8, 9 e 10. 

    

Mecanismos de 
acompanhamento 
do aluno egresso 

 
Desenvolver 
Projeto de 

Extensão para 
acompanhamento 

de Egressos 

 
Projeto de 

Extensão “Rede 
de 

Relacionamento 
do Aluno 

Formando e 
Egresso da 

ESAG” 

 Alimentar não 
somente banco 
de dados com 

registros 
quantitativos, 
mas também 

propiciar o 
acompanhamen
to profissional 
dos egressos, 

buscando 
analisar 

potencialidades 
e fragilidades do 

A iniciativa está 
diretamente 

relacionada com 
a busca da 

excelência pela 
ESAG, 

solidificando a 
ideia da melhoria 

contínua e 
criando canal de 

comunicação 
com os 

formandos e 
egressos, aqueles 
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perfil daqueles 
formados pela 

ESAG, 
almejando um 

processo 
contínuo de 
melhorias. 

que levam o 
nome da ESAG ao 
mercado. Espera-
se com isso obter 

uma melhor 
visão e avaliação 
do que o próprio 
mercado espera 
e demanda do 
administrador, 
além de abrir a 

oportunidade de 
contribuição e 

participação para 
os ESAGUIANOS 

depois de 
formados. Essa 

ação de extensão 
traz a 

possibilidade do 
estabelecimento 
de uma rede de 

contatos entre os 
egressos da 

ESAG/UDESC, 
bem como entre 

estes e os 
diversos 

membros da 
comunidade 
universitária. 

Muitos ex-alunos 
podem passar a 
se conhecer e a 

trocar 
experiências, 

firmando 
relacionamentos. 

Dessa troca de 
experiências 
podem surgir 

novos negócios, 
resultando, 
assim, em 

oportunidades e 
possibilidades de 

crescimento 
profissional para 
toda comunidade 
acadêmica e em 

geração de 
emprego e renda, 

a partir dos 
egressos da 
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ESAG/UDESC. 

Dados e indicadores 
do corpo discente 

Não houve     

Dados e indicadores 
do aluno egresso 

Não houve     

Tabela 12: Análise da Dimensão IX. 

FONTE: Dados primários. 

 

 

Os dados oriundos da análise realizada sobre os índices de matrícula, retenção, evasão, 

abandono, reingresso, retorno, transferência e conclusão de curso dos cursos de graduação da 

ESAG, propostos pela Dimensão IX, foram tratados na forma gráfica para uma melhor 

visualização de sua evolução quantitativa – tendo por fonte de elaboração os dados dispostos 

na planilha de autoavaliação do Centro. Outrossim, a partir desta manipulação, estabelecem-

se as ponderações qualitativas dos mesmos. 

a) Índice de Matrículas: Conforme a disponibilidade de vagas publicadas pelos 

Editais do Concurso Público Vestibular, para cada um dos cursos, o gráfico abaixo plotado 

considera o total de matrículas do curso de Administração Empresarial como sendo o 

somatório dos discentes dos turnos vespertino e noturno, bem como no caso de Administração 

Pública, que considera o somatório das matrículas realizadas tanto no campi de Florianópolis 

quanto em Balneário Camboriú.  

Ao longo do triênio analisado, notória a pequena variação quanto ao preenchimento de 

novas vagas ofertadas, havendo ocupação quase plena das turmas novas no início dos 

semestres. 

 

Gráfico 6: Quantidade de matrículas novas efetuadas por Curso. 

FONTE: Dados primários. 
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Gráfico 7: Evolução da quantidade de matrículas gerais por Curso. 

FONTE: Dados primários. 

 

Em análise ao Gráfico 6, perceptível o aumento no número de alunos da ESAG, 

considerando-se que, de maneira simplista, a média de matriculados para o primeiro e 

segundo semestres em cada ano, seria de 1385 estudantes em 2008, para 2009 o número de 

1508 alunos e, em 2010,  pouco mais de 1550 registros de matrículas. 

b) Índice de Retenção: em tal índice foi contabilizado, para efeitos da elaboração do 

gráfico, o índice real de reprovação por curso (Planilha de autoavaliação nº 15), novamente 

considerando o somatório das turmas vespertina e noturna de Administração Empresarial, e 

turmas de Florianópolis e Balneário Camboriú de Administração Pública. 

 

 
Gráfico 8: Evolução dos índices de retenção por Curso. 

FONTE: Dados primários. 
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c) Índice de Evasão: Tomando por base os dados da Planilha nº 15 referentes ao 

número de vagas preenchidas/matriculados em cada curso, por ano, e confrontando-os com o 

número de evasões, algumas análises podem ser estabelecidas.  

Em 2008, o número total de matrículas realizadas para o curso de Administração 

Empresarial (turnos vespertino e noturno) foi de 1651 alunos, considerando matrículas de 

calouros e veteranos, correspondendo a 5,20% das evasões sofridas no curso para o período. 

Em relação ao curso de Administração Pública (turmas de Florianópolis e Balneário 

Camboriú), o percentual de evasão foi de aproximadamente 8,78%, dado o número de 

matrículas igual a 1002 acadêmicos, em 2008. Por fim, considerando o fato de que o curso de 

Ciências Econômicas teve início neste mesmo ano, o índice de evasão mostrou-se 

relativamente baixo, se comparado com os demais cursos do Centro, sendo de 2,56% (com 

117 matrículas efetuadas). 

Sequencialmente, para 2009, o número de matriculados em Administração Empresarial 

foi de 1576 alunos, configurando um índice de evasão aproximado a 5,26%; enquanto que em 

Administração Pública, com 1171 matrículas, este índice foi de 6,31% e em Ciências 

Econômicas, obtendo 269 acadêmicos matriculados, o percentual foi igual a 1,41%. 

Já em 2010, nota-se que os valores referentes à Administração Empresarial, com 1606 

registros de matrículas, ficaram em torno de 6,60%, representando o segundo maior índice do 

triênio analisado; por sua vez, a evasão no curso de Administração Pública obteve índice de 

7,60%, para o número de 1131 matriculados e, por fim, para o curso de Ciências Econômicas, 

com 364 alunos matriculados, a evasão universitária foi de 0,6%.  

 
Gráfico 9: Evolução dos índices de evasão por Curso. 

FONTE: Dados primários. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2008 2009 2010

86 83

106

88

74

86

3

38

22

Adm. Empresarial

Adm. Pública

Economia



   

74 
 

d) Índice de Abandono: Infere-se que, para o curso de Administração Empresarial, o 

índice de abandono no ano de 2008 foi de 71 alunos, dos 1564 matriculados para o período, 

seguido por significativa redução em 2009 e, novamente, crescendo no ano de 2010, 

alcançando seu maior índice, sobretudo ao considerar-se o fato de que a variação no número 

de alunos matriculados entre 2009-2010 foi mínima (30 matrículas a mais, somente). 

Em Administração Pública, medianamente, não houve grande alteração no número de 

abandono discente, principalmente ao corroborar-se o aumento na quantidade de matrículas 

entre 2008-2009 e a quase manutenção das mesmas entre 2009-2010 (conforme explicita o 

Gráfico 7). 

Por fim, para Ciências Econômicas, nota-se que o crescimento no índice de abandono 

acompanha o crescimento no índice de matrícula do curso. 

 

 
Gráfico 10: Evolução dos índices de abandono por Curso. 

FONTE: Dados primários. 

 

e) Índice de Reingresso e Índice de Retorno: Tendo em vista a baixa recorrência 
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houve um tênue aumento nos índices, correspondendo a 2 pedidos de reingresso e 8 pedidos 

de retorno na  Administração Empresarial, 3 pedidos de retorno em Administração Pública e 3 

reingressos e 1 retorno para Ciências Econômicas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010

71

49

79

61

43
49

3
8

21

Adm. Empresarial

Adm. Pública

Economia



   

75 
 

f) Índice de Transferências: Em análise aos dados disponibilizados pela Secretaria 

Acadêmica da ESAG, obtêm-se os seguintes números ao que concerne o índice de 

transferências: 

 
Gráfico 11: Evolução dos índices de transferências por Curso. 

FONTE: Dados primários. 

 

g) Índice de Conclusão de Curso: Para tal índice, consideram-se como o total de 

concluintes no curso de Administração Empresarial as turmas vespertina e noturna e, para a 

Administração Pública, as turmas de Florianópolis e Balneário Camboriú, tomando por base 

os dados disponibilizados pela Secretaria Acadêmica da ESAG – Planilha nº 15. 

 

 
Gráfico 12: Evolução dos índices de conclusão de curso por Curso. 

FONTE: Dados primários. 
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2.10 Dimensão 10 – Política de Sustentação Financeira 

O foco de estudo desta Dimensão têm por critérios de análise a sustentabilidade 

financeira do Centro, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos 

na oferta da educação superior. 

 

DIMENSÃO X – POLÍTICA DE SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA 

INDICADORES AÇÕES 
PROGRAMADAS 

AÇÕES 
CONCLUÍDAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS OBSERVAÇÕES 

   Fragilidades Potencialidades  

Política 
orçamentária 

Gestionar pela 
ampliação 

orçamentária do 
Centro e da 
UDESC, bem 

como na 
participação e 
definição de 

bolsas; 
 

Implementar 
sistema de 

controle para 
acompanhar as 

receitas, as 
despesas e os 

investimentos; 
 

Utilizar de forma 
eficiente, os 
recursos do 
Centro em 

sintonia com o 
planejamento 
estratégico do 
Centro e seus 
respectivos 

planos de ações.  

Captação de 
recurso realizada 

través de 
convênios in 

company com os 
atores sociais, 
possibilitando 
tanto maior 
autonomia 

orçamentária 
quanto a 

expansão das 
ações de ensino, 

pesquisa e 
extensão; 

 
Maior mobilidade 

interna no 
gerenciamento 

dos recursos 
orçamentários, 

com 
acompanhament
o de despesas e 

receitas, bem 
com atendimento 
do planejamento 

estratégico. 

 
 
 
 
 

Restrições 
devido à 

vinculação da 
política 

orçamentária da 
ESAG estar 

estabelecida em 
conjunto com a 
LOA da UDESC, 
impactando na 
realização de 

obras de maior 
vulto em 

virtude da 
limitação de 

investimentos. 

  

Política salarial 
Observar o 

Regimento da 
UDESC. 

    

Investimento em 
capacitação 

docentes e técnicos 
universitários 

 
Adotar a PIQT e o 
PIQD da UDESC. 

    

Política de 
expansão e 

redimensionamento 
do espaço físico 

 
Construir o novo 
prédio da ESAG. 

Liberação de 
recursos 

orçamentários; 
realização do 

projeto; 
verificação do 

 A demanda 
por um novo 
prédio fez-se 

devido ao 
crescimento 

das atividades 
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espaço físico para 
construção. 

da ESAG, com 
ampliação de 

cursos de 
graduação; 

expansão na 
oferta de 
mestrado; 

desenvolvime
nto de 

projetos para 
criação de 
outras pós 
graduações 

(mestrado em 
Economia e 

doutorado em 
Administração
, por exemplo) 

Tabela 13: Análise da Dimensão X. 

FONTE: Dados primários. 
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4 BALANÇO CRÍTICO 

 

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

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

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

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

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

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

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

7. 7. Identificação do perfil dos ingressantes pelos gestores e professores   X  

Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão I: Há manutenção da coerência entre a missão e os objetivos com as ações institucionais nos 

aspectos relacionados à qualidade do ensino. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão I: O controle e acompanhamento dos alunos formandos e egressos necessitam ser realizados com 

maior afinco, considerando que estes revelam o potencial dos profissionais que passaram pela formação acadêmica da UDESC/ESAG. Por outro lado, o 

desenvolvimento do projeto de extensão, a ser iniciado neste ano de 2011, “Rede de Relacionamento do Aluno Formando e Egresso da ESAG” busca sanar tal 

falha, estabelecendo uma análise acerca do papel dos egressos no mercado de trabalho. 

Recomendações da CSA: Alguns pontos podem ser mais bem explorados para melhorar o desempenho organizacional da ESAG, como:  

 Ampliar a participação da comunidade acadêmica na construção e implementação do PDI; 

 Estabelecer formas de divulgação desses documentos institucionais; 

 Ampliar o uso dos resultados da avaliação institucional na revisão do PDI; 

 Ampliar o uso dos resultados e melhorar a capacitação dos gestores; 

 Implantar o Projeto para acompanhamento do Egresso. 
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Critérios a serem observados na Dimensão II 0 1-2 3-4 5 

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  

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

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 de pós-graduação   X  

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

Escala: 

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

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão II: Aprovação e liberação orçamentária para construção do novo prédio da ESAG; 

ampliação das ofertas de cursos de graduação e pós-graduação (mestrado acadêmico em Administração); aprovação de novos cursos de graduação. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão II: Em relação à infraestrutura, a ESAG mantém o mesmo espaço físico para realização de suas 

atividades, mesmo com o crescimento da demanda. As melhorias realizadas até agora são esforços pontuais, possíveis mediante a realidade orçamentária e 

física do Centro. Em continuação, a mensuração da satisfação dos alunos (item 9) deu-se parcial para este relatório, sendo analisado somente as discussões 

entre líderes  de turma e chefes de Departamento. 

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

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, corpo discente e pessoal técnico-universitário inclusive aos 

portadores de necessidades especiais 
    

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 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão III: Credibilidade e relevância das atividades de extensão na comunidade; grande procura de 

instituições públicas, privadas e entidades para estabelecer parcerias com a Universidade. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão III: Melhorar a infraestrutura de acesso para alunos e servidores portadores de deficiência. 

 

Recomendações da CSA: Ampliar os programas de pesquisa para o desenvolvimento social da comunidade; melhorar o processo de comunicação com a 

comunidade externa e interna. 

 

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

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 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 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IV: A criação do Setor de Comunicação da ESAG representou um importante avanço ao 

que concerne divulgação das ações do ensino, pesquisa e extensão, bem com ainda colaborando para a padronização das informações que circulam na 

instituição e os serviços realizados, tendo como produto final o Boletim de Serviços da ESAG.  A imagem da ESAG vem sendo fortalecida pelo conjunto de 

parcerias e convênios firmados com os diferentes setores da economia (Estado, iniciativa privada, terceiro setor), gerando visibilidade e elevando a 

credibilidade do Centro perante os público interno e externo.  

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IV: Há necessidade de maior promoção dos documentos legais que dão embasamento às ações 

praticadas pelo Centro, como por exemplo, o PDI e PPI da UDESC, promovendo uma articulação mais clara destes com o planejamento estratégico da ESAG 

e não apenas acesso aos mesmos pelo endereço eletrônico. Afora isto, a comunicação abaixo do nível de Direção de Centro pode ser melhorada. 

Recomendações da CSA: Finalizar a construção da nova página da ESAG, oportunizando espaços de maior comunicação ao público externo, como a 

divulgação de cursos lato sensu em desenvolvimento; chamadas de editais de concursos, portarias de homologação; notícias; parcerias e convênios firmados. 

Ademais, faz-se a necessário o desenvolvimento do Balanço Social da ESAG, buscando atender uma demanda institucional, tanto do Centro quanto da 

UDESC. 

 

 

 

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

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 
    

8. Existência de mecanismos de avaliação do corpo docente   X  

9. Existência de mecanismos de avaliação do corpo técnico universitário   X  
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Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão V: Existência e adoção dos planos institucionais de qualificação docente e técnico-

universitário (PIQD e PIQT), norteando as ações estratégicas do Centro e em consonância com as diretrizes traçadas pela UDESC. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão V: Não vêm sendo desenvolvimentos, na ESAG, mecanismos para mensurar a satisfação profissional, 

e, em relação às estratégias de incentivo profissional, o Centro atenta pelo cumprimento do regimento e resoluções que tratam da matéria. 

Recomendações da CSA: Implantar um sistema de avaliação contínua dos funcionários técnico-administrativos, incrementar com relação ao 

desenvolvimento profissional de seu corpo docente e realizar pesquisa de opinião entre funcionários técnico-administrativos. 

 

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

1. Coerência entre o Plano de 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 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VI: Total consonância entre as ações propostas pelo PDI e PPI da UDESC e o plano 

institucional. Ademais, os órgãos colegiados são bem estruturados, com representação de todos os membros da comunidade interna e externa. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VI: A proatividade nas ações estratégicas ocorre de forma pontual; não há um regimento próprio da 

ESAG – para definição de estruturas, responsabilidades e dinâmicas de funcionamento.  

Recomendações da CSA: Avaliar o desempenho da instituição em relação às metas e estabelecer avaliações integradas na gestão estratégica, desenvolver o 

regimento da ESAG (criando Comissão se necessário). 
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Critérios a serem observados na Dimensão VII 0 1-2 3-4 5 

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 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VII: Alto nível de satisfação com a Biblioteca Central (infraestrutura, acervo, sistema); 

melhorias nos equipamentos em sala de aula (climatização, equipamentos de informática, multimídia); atualização de hardwares e softwares dos laboratórios e 

setores administrativos; aprovação para construção do novo prédio da ESAG. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VII: Devido ao crescimento das ofertas de cursos de graduação, o espaço físico do prédio tornou-se 

pequeno, comprometendo a funcionalidade da integração do ensino, pesquisa e extensão. 

Recomendações da CSA: Dar andamento aos trâmites pára construção do novo prédio da ESAg, a fim de comportar toda a nova e crescente demanda. 

 

 

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

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     

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    
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Escala: 

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

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão VIII: Alto nível de satisfação com a Biblioteca Central (infraestrutura, acervo, sistema); 

melhorias nos equipamentos em sala de aula (climatização, equipamentos de informática, multimídia); atualização de hardwares e softwares dos laboratórios e 

setores administrativos; aprovação para construção do novo prédio da ESAG. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão VIII: Devido ao crescimento das ofertas de cursos de graduação, o espaço físico do prédio tornou-se 

pequeno, comprometendo a funcionalidade da integração do ensino, pesquisa e extensão; histórico de avaliação institucional deficiente. 

Recomendações da CSA: Adotar a prática da Avaliação Institucional como preceito a ser concebido por todo o Centro. 

 

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

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  

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 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão IX:  

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão IX: A divulgação da produção discente pode ser melhorada; não existe ainda um meio eficaz de 

comunicação com os egressos. 

Recomendações da CSA: Consolidar os mecanismos de divulgação de trabalhos e produção e inserir /desenvolver o projeto de extensão de acompanhamento 

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

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 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a Dimensão X: Organização e pontualidade no pagamento de salários; consonância entre previsão e 

execução orçamentária com as metas definidas no PDI, com atencioso acompanhamento; organização e  validação das informações financeiras. 

Pontos frágeis que requerem melhoria na Dimensão X: Os indicadores financeiros podem ser melhorados. 

Recomendações da CSA:  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de elaboração de uma avaliação institucional permeia o espaço de auto 

reconhecimento das dinâmicas e funcionalidade organizacional, propiciando momentos de 

reflexão e autocrítica que, consolidados no planejamento estratégico e ações diretivas, 

resultam no aprimoramento das atividades e serviços prestados.  

Para tanto, a instrumentalização e interiorização dos resultados são premissas precípuas 

à concretização da finalidade avaliativa, decorrendo daí a importância do presente Relatório 

de Autoavaliação da ESAG. 

Destarte, almejando não somente cumprir as determinações legais dispostas na Lei nº 

10.861/2004, mas, sobretudo, fortalecer a cultura de avaliação, desde o 2º semestre de 2010 a 

ESAG direciona esforços para levantamento e tratamento dos dados requeridos pela 

metodologia do SINAES – MEC, integrando os diferentes setores e conhecimentos para 

formalização de um estudo capaz de indigitar o contexto e realidade vivenciados na 

institucional. 

Em linhas gerais, vislumbrou-se que o planejamento estratégico e o PPC dos cursos de 

graduação encontram-se alinhados às diretrizes estabelecidas pelo PDI e PPI da UDESC, 

tornando consonantes os valores perseguidos. Não obstante, perceptível a atuação do Centro 

no desenvolvimento de projetos de impacto comunitário, promovendo a responsabilidade 

social e celando o compromisso de transformação junto à sociedade catarinense.  

Em relação às disposições internas, pôde-se apurar que as políticas de pessoal são 

reconhecidas com um ponto favorável à instituição, que atende às resoluções e incentiva seu 

corpo técnico e docente à atualização e expansão de conhecimentos, conforme demonstrou o 

estudo da Dimensão V. Por outro lado, considerando o crescimento das demandas e a 

aprovação de novos cursos de graduação, bem como a elevação da oferta de curso de 

Mestrado em Administração, a ampliação das estruturas físicas do Centro faz-se necessária, 

justificando assim a autorização para construção do prédio que abarcará toda a infraestrutura 

requerida. 

Outrossim, resultou como produto da análise quali-quantitativa realizada, a urgência em 

desenvolver projetos de acompanhamento do egresso, a fim de possibilitar o estudo do 

profissional formado pela ESAG e de sua atuação no mercado de trabalho, avaliando ainda 

sua colaboração para o desenvolvimento local e regional. 
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Em continuação, através da autoavaliação, inferiram-se os avanços já feitos em relação 

à comunicação interna e externa, entrementes, esta é uma área ainda em aperfeiçoamento, 

sobretudo ao que tange o conhecimento da comunidade (acadêmicos e sociedade em geral) 

dos planos da instituição (Resoluções, PPI, PDI dentre outros). 

Sob outra perspectiva, como fatores limitadores à realização da autoavaliação no 

Centro, teve-se o exíguo tempo disponível para desenvolver as atividades concernentes, haja 

vista os prazos de elaboração e entrega do Relatório coincidirem com o início do semestre 

letivo, no qual o volume de serviço de todo o corpo técnico é significativamente elevado.  

Logo, mediante os desafios de buscar melhorar a apresentação e realização dos serviços 

à comunidade, seja na oportunização de um ensino amplo e múltiplo, de pesquisas diversas e 

de reflexo, de uma extensão abrangente e inclusiva, de uma gestão capacitada e preocupada 

com os resultados a médio e longo prazos, a ESAG compreende que a utilização de 

ferramentas de auto avaliação possibilitam aliar o planejamento à inovação e à imprescindível 

qualidade de ensino, sendo esta a finalidade primeira da instituição. 
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