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UDESC: ENSINO DE GRADUAÇÃO PÚBLICO, GRATUITO, VOCACIONADO E DE 

QUALIDADE 

 

A criação e a implementação das unidades de ensino superior no Estado, a partir de 

1963, tiveram por objetivo a formação e qualificação de recursos humanos, cuja carência era um 

dos fatores limitantes à dinamização do processo de desenvolvimento de Santa Catarina. 

Assim, a história da UDESC se confunde com a própria história da educação superior 

catarinense. 

Durante os governos Celso Ramos (1961 – 1966) e Ivo Silveira (1966 – 1970), 

funcionou o Gabinete de Planejamento do Plano de Metas do Governo Estadual – PLAMEG, 

organismo que contava com assessorias especializadas para implementar no Estado uma 

administração planejada. Por proposta da Assessoria de Educação daquele órgão, foi criado o 

Conselho Estadual de Educação, que teve a finalidade imediata de normatizar, em nível  

estadual, a então recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que surgia como uma 

revolução no arcaico cenário educacional brasileiro. 

Um ano após a instalação do Conselho e aos dois anos de vida do PLAMEG, esses dois 

órgãos vêem nascer o fruto de um trabalho harmônico e integrado na direção do projeto 

desenvolvimentista e modernizador do Governador Celso Ramos: o Artigo 176 da Lei nº 3.191 

criava a Faculdade de Educação – FAED, a primeira do Brasil. Era o dia 08 de maio de 1963. 

A Faculdade, que viria a ser o marco inicial da futura UDESC, tinha uma nobre missão: 

proporcionar a qualificação pedagógica para o magistério e a realização de estudos e pesquisas 

educacionais que detectassem e apresentassem soluções aos problemas da educação. A FAED 

deveria formar professores para as matérias específicas do Curso Normal (1º e 2º Ciclos), 

preparar orientadores e administradores educacionais para o ensino primário; bem como analisar 

a problemática educacional do Estado e apontar soluções, fornecendo aos órgãos  

governamentais os elementos técnicos necessários ao planejamento educacional. O 

planejamento, tônica daquele momento histórico, era visto como o mecanismo capaz de romper 

com o desequilíbrio existente entre o até então arcaico sistema de ensino e o necessário 

desenvolvimento econômico. 

Em 11 de maio de 1965, foi criada a Escola Superior de Administração (ESAG) e 

Gerência, destinada a suprir a falta de profissionais qualificados para as empresas catarinenses, 

em evidente processo de expansão, bem como para proceder pesquisas visando à modernização 

da administração e da gerência. No mesmo ano, foi autorizada a funcionar a Faculdade de 

Engenharia de Joinville (FEJ), que buscava a formação de técnicos especializados, capazes de 

atender o crescimento do setor industrial, notadamente no setor metal-mecânico. 

Em 20 de maio de 1965, ainda sob a inspiração do PLAMEG, e também da doutrina da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), o Governador Celso Ramos expediu o 

Decreto n° 2.802, que instituiu a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina – UDESC, incorporando as unidades até então existentes. 

 

Na primeira versão a UDESC – Universidade para o Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina – foi cogitada como Universidade do Trabalho para 

Santa Catarina. Não era uma invenção de pedagogos. Foi uma concepção que 

respondia ao que o candidato ao Governo de Santa Catarina, Senhor Celso 

Ramos, colocava em sua plataforma em 1959. A proposta do Senhor Celso 

Ramos era de uma universidade inovadora, não repetitiva, competente para 

tratar recursos humanos como o capital fundamental da sociedade. Por isso 

delegara ao Conselho Estadual de Educação a tarefa de estudar e propor 

respostas e caminhos para o desenvolvimento do Homem Catarinense 

Universidade e Desenvolvimento, editado em 1965, foi um dos textos criados no 

Conselho Estadual de Educação. E ali estava o projeto que depois virou a lei  

da UDESC. Ainda era, nesse documento, Universidade para o Trabalho. O 

Governador Celso Ramos optou por designá-la como agora é. 

(ABREU, Alcides. Ainda é tempo. In: Idealização e construção da história: 

UDESC 1965-1990. Florianópolis: UDESC, 1990. p.33-39). 



Em 12 de julho de 1965, o Diário Oficial do Estado publicou decreto em que o 

Governador Celso Ramos designou o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Estadual de 

Educação, respectivamente os Professores Elpídio Barbosa e Osvaldo Ferreira de Melo, para, na 

qualidade de representantes do Estado de Santa Catarina, praticarem os atos necessários à 

constituição da Fundação Educacional de Santa Catarina – FESC, órgão destinado a manter a 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado, obedecendo a estudos que o Professor Alcides 

Abreu oferecera ao Conselho e ao PLAMEG, propondo esta meta. 

Como consequência desta ação, o primeiro Estatuto da Universidade foi aprovado em 10 de 

novembro de 1965, pelo Decreto n° 3.354, tendo por base o Artigo 79 da Lei n° 4.024/61 e 

parecer próprio do Conselho Estadual de Educação. 

 

Nascia, portanto, a UDESC sob o signo do ineditismo e da inovação, numa 

concepção de ensino baseada na pesquisa e na extensão. Delineava-se uma 

Universidade “sui generis”: sem um aparatoso “campus” central, mas 

acentuadamente voltada para a pesquisa, à experimentação pedagógica e a 

participação comunitária. 

(LINS, Zenilda Nunes. O caminho da UDESC. In: Idealização e construção da 

história: UDESC 1965-1990. Florianópolis: UDESC, 1990. p.45-48). 

 

Um documento publicado pelo PLAMEG em 1967, intitulado “Diretrizes para a 

Educação em Santa Catarina”, comentou os resultados do I Plano do Desenvolvimento do 

Ensino em Santa Catarina. Após mencionar as razões da criação da Faculdade de Educação, 

comenta a meta 8ª do Plano (Valorização de Recursos Humanos): “Meta suprema a ser 

alcançada com o pleno funcionamento da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de 

Santa Catarina, ora em fase final de implantação”. 

 

Posso reconstituir fácil o tempo. Tenho as marcas do tempo. Mas todos me 

dizem que deixei marcas no tempo. Se me pedem que fale da UDESC, deve ser 

por isso. Venho de um tronco rural. No século passado nasci. E nele as escolas 

raras eram. Aprendi a ler em escola da fazenda de minha família em Lages. E 

venci depois as etapas todas da aprendizagem até a Universidade que comecei, 

mas não concluí. Vidal Ramos, meu pai, Governador no início do século e da 

República, fez a primeira grande reforma educacional do Estado. Nereu Ramos 

seguiu-lhe o rumo e tornou obrigatória a escolarização. Pai sem quitação 

escolar, própria ou dos filhos, estava impedido de participar de atos 

jurisdicionados pelo Estado Catarinense. A Educação teve impulso. E Santa 

Catarina era o primeiro na quantidade e na qualidade do ensino nos Anos 

Quarenta. 

1960 surgiram como uma revolução na administração de Santa Catarina. Fui 

por ela responsável. Um plano e três programas: o Homem, o Meio, a 

Expansão Econômica. Um qüinqüênio e o primeiro orçamento plurianual do 

País. Orçamento plurianual e um Conselho juntando representantes de Regiões 

e de Setores para a explicitação dos investimentos anuais e a respectiva 

avaliação de resultados. Orçamentos que fizeram estradas e pontes, que 

unificaram o sistema energético e fizeram linhas de transmissão em torres 

metálicas de Tubarão para o Norte, o Planalto de Lages e o Oeste. Orçamentos 

que criaram o Banco do Estado e o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul. Orçamentos, sobretudo, que garantiram escola a quem a ela tinha 

direito e que abriram a milhares o então ensino médio, o hoje 2° grau, por um 

abrangente sistema de bolsa de estudos. 

Na plataforma que adotei como candidato em maio de 1959, o primeiro item do 

programa era a Educação. Estava ali o compromisso com a Universidade que 

veio a ser por nós designada como Universidade para o Desenvolvimento do 

Estado. Dizia então: 



“Todo o conjunto das obras que se enfeixam em nosso programa depende, para 

boa e adequada educação, de homens capazes, de sólida formação. Na 

Universidade formaremos estes homens. Somente ela nos poderá entregar, nas 

quantidades necessárias e na qualidade exigida, os cérebros que dinamizarão 

os serviços que havemos de implantar”. 

A implantação da Universidade foi precedida da criação e operação da 

Faculdade de Educação, a primeira do País. A Escola Superior de 

Administração e Gerência foi criada antes da regulamentação da profissão de 

Administrador. Formação de professores e pesquisa educacional; formação de 

administradores e técnicos gerenciais para qualificar o desempenho da 

economia, exprimem bem o tempo que os catarinenses comigo viveram no 

primeiro lustro dos Sessenta. 

Santa Catarina é impensável já agora sem a Universidade do Estado – sem a 

UDESC – e as Escolas que a integram, em Florianópolis e no interior. Nos 

Sessenta os primeiros cursos universitários abriram portas fora da Cidade- 

Capital. E foram núcleos das Universidades de Tubarão, Blumenau e Itajaí. 

Sou grato a Deus e ao povo catarinense pela oportunidade que me deram de  

ser um pouco agente e testemunha plena das mudanças que aconteceram em 

Santa Catarina. A UDESC tem muito a ver com isto. 

(RAMOS, Celso. Nos 25 anos da UDESC. In: Idealização e construção da 

história: UDESC 1965-1990. Florianópolis: UDESC, 1990. p.9-10). 

 

Já no ano de 1972, foi autorizada a funcionar, em Lages, a Escola Superior de Medicina 

Veterinária – ESMEVE, cujas atividades se iniciaram no ano seguinte, visando à formação de 

técnicos para o desenvolvimento do setor primário da economia catarinense. A ESMEVE seria o 

embrião do atual Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV. 

Em 1973, criou-se em Florianópolis a Escola Superior de Educação Física – ESEF, 

voltada à formação de professores de Educação Física para a execução de atividades de ensino e 

de desportos na rede educacional pública e privada. Mais tarde, a ESEF transformar-se-ia no 

Centro de Educação Física e Desportos – CEFID, recentemente alterado para Centro de 

Educação Física, Fisioterapia e Desportos, mantendo a mesma sigla. 

Por fim, em 1985 entrou em funcionamento o Centro de Artes, que incorporou o Curso 

de Educação Artística, com as habilitações em Artes Cênicas, Artes Plásticas, Desenho e 

Música, até então oferecidas pela Faculdade de Educação. 

Mantida pela Fundação Educacional de Santa Catarina – FESC, órgão do Governo 

Estadual, a UDESC não detinha autonomia administrativa. A FESC congregava não só o ensino 

superior público estadual, mas também algumas escolas de 1° e 2° Grau. 

Com o aumento no número de cursos e frente à necessidade de atender aos novos 

anseios da comunidade catarinense, a UDESC precisava firmar-se como universidade  

autônoma. Em 1973 foram iniciados os esforços para o seu reconhecimento, com processo 

protocolado junto ao Conselho Federal de Educação. Em 1978, a FESC retornou àquele 

Conselho. O processo, entretanto, não chegou a ser analisado, face aos estudos em andamento 

com vistas à mudança na legislação correspondente. 

Em 1982, com a existência de uma nova legislação sobre universidades, que 

contemplava a configuração da UDESC, reiniciou-se o processo de reconhecimento junto ao 

Conselho Federal de Educação, que culminou com a edição da Portaria Ministerial n° 893, de  

11 de novembro de 1985, publicada no Diário Oficial da União em 26 de novembro de 1985. 

Em 1989, com a promulgação da Constituição Estadual, a UDESC passou a oferecer 

ensino totalmente gratuito. O Artigo 39, caput, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias define que “para garantir a autonomia estabelecida no art. 169 da Constituição, a 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC será organizada sob a forma de fundação 

pública mantida pelo Estado, devendo seus recursos ser repassados em duodécimos”. 

Em 1° de outubro de 1990, através da Lei n° 8.092, o Governador do Estado de Santa 

Catarina Casildo Maldaner transformou a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de 



Santa Catarina em Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, mantendo a sigla 

UDESC, desvinculando-a da FESC e caracterizando-a como ente jurídico próprio, vinculada à 

Secretaria da Educação, com patrimônio e receita próprios, autonomia didático-científica, 

administrativa, financeira, pedagógica e disciplinar. 

Ao longo de seus cinquenta anos de vida, a UDESC traçou uma trajetória de  

crescimento institucional, criando e instalando cursos de graduação e de pós-graduação, e 

desenvolvendo uma efetiva ação no campo da pesquisa e extensão. 

 

1 OBJETIVO, FINALIDADES E PRINCÍPIOS. 

 

O Estatuto da Universidade, aprovado pelo Decreto nº 4.184, de 06 de abril de 2008, em 

seus Artigos 1º e 2º, estabelece que a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina é  

uma instituição pública, sem fins lucrativos, instituída e mantida pelo Estado de Santa Catarina, 

com base no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 

Estadual de 1989, e na Lei nº 8.092, de 12 de outubro de 1990, com sede e foro na cidade de 

Florianópolis e jurisdição em todo o território catarinense. 

Ainda, conforme o Artigo 3º de seu Estatuto, a UDESC como Universidade em busca  

de excelência, é aberta às diferentes correntes de pensamento e orienta-se pelos princípios de 

liberdade de expressão, democracia, moralidade, ética, transparência, respeito à dignidade da 

pessoa e seus direitos fundamentais. 

As finalidades principais da UDESC são: 

 Garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas diversas 

áreas do conhecimento, comprometidos com a cidadania e a socialização do saber; 

 Estabelecer parcerias solidárias com a comunidade na busca de soluções coletivas 

e na construção de uma sociedade democrática, plural e ética; 

 Promover a inclusão social e étnica, respeitando a diversidade cultural; 

 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; 

 Estimular, promover e manter a investigação científica; 

 Fomentar e promover de recursos às atividades de ensino, de pesquisa, e de 

extensão, no âmbito da UDESC. 

A UDESC é organizada em observância aos seguintes princípios: 

 Autonomia universitária; 

 Unicidade de patrimônio e administração; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Racionalidade na utilização dos recursos humanos e materiais; 

 Universalidade do conhecimento e do pensamento humano; 

 Descentralização e transparência administrativa; 

 Flexibilidade estrutural; 

 Gestão democrática e participativa. 

 

2 CRONOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A UDESC apresenta uma estrutura multi-campi, constituída por seis Campi: o Campus  

I, em Florianópolis; o Campus II, em Joinville; o Campus III, em Lages; o Campus IV, no Oeste 

Catarinense; o Campus V, no Vale do Itajaí; e o Campus VI, no Sul Catarinense. 

 

Data Ocorrência 

Março/1964 • Implantação do Curso de Pedagogia (FAED, Florianópolis). 

Agosto/1965 • Implantação do Curso de Engenharia de Operações (FEJ/ CCT, Joinville). 

Curso extinto. 

Março/1966 • Implantação do Curso de Administração (ESAG, Florianópolis). 



Março/1972 • Implantação do Curso de Engenharia Elétrica (CCT, Joinville). 

Março/1973 • Implantação do Curso de Medicina Veterinária (CAV, Lages). 

Abril/1973 • Implantação do Curso de Educação Física (CEFID, Florianópolis). 

Março/1974 • Implantação dos Cursos de Licenciatura em Educação Artística, 

Licenciatura em Estudos Sociais e Biblioteconomia (FAED, Florianópolis). 

Em 1986, o Curso de Licenciatura em Educação Artística foi transferido da 

FAED para o Centro de Artes (CEART), Florianópolis. Em 1988, o Curso de 

Estudos Sociais foi transformado nos Cursos de História e Geografia. 

Março/1975 • Implantação do Curso de Engenharia Mecânica (CCT, Joinville). 

Março/1979 • Implantação do Curso de Engenharia Civil (CCT, Joinville). 

Março/1980 • Implantação do Curso de Agronomia (CAV, Lages). 

Agosto/1988 • Implantação do Curso de Tecnologia em Processamento de Dados (CCT, 

Joinville). Curso extinto. 

Março/1989 • Implantação   do Curso de Licenciatura   em Geografia (FAED, 

Florianópolis), oferece também com a opção para a modalidade Bacharelado. 

Março/1990 • Implantação do Curso de Licenciatura em História (FAED, 

Florianópolis), oferece também com a opção para a modalidade Bacharelado. 

Março/1994 • Implantação do Curso de Bacharelado em Artes Plásticas, nas opções 

“Pintura e Gravura” ou “Escultura e Cerâmica” (CEART, Florianópolis). 

Atualmente, estas opções encontram-se extintas. 

• Implantação do Curso de Bacharelado em Música, nas opções Piano ou 

Violino (CEART, Florianópolis). 

Agosto/1994 • Implantação do Curso de Fisioterapia (CEFID, Florianópolis). 
• Implantação do Curso de Licenciatura em Física (CCT, Joinville). 
• Implantação do Curso de Tecnologia Mecânica – Produção Industrial de 

Móveis (CCT, São Bento do Sul). 

Março/1996 • Implantação do Curso de Moda (CEART, Florianópolis). 

Agosto/1996 • Implantação do Curso de Desenho Industrial (CEART, Florianópolis). 

• Implantação do Curso de Ciências da Computação (CCT, Joinville). 

Agosto/1999 • Implantação do Curso de Pedagogia, modalidade a distância (CEAD, 

Florianópolis). 

Agosto/2000 • Implantação dos Cursos de Design Gráfico e Design Industrial (CEART, 

Florianópolis). 

Março/2002 • Implantação dos Cursos de Engenharia da Produção e Sistemas, e de 

Tecnologia de Sistemas de Informação, o primeiro em Joinville e o  

segundo em Joinville e São Bento do Sul (CCT). 

• Implantação de nova turma no Curso de Administração, no turno vespertino 

(ESAG, Florianópolis). 

Março/2003 • Implantação de nova turma no Curso de Medicina Veterinária, no turno 

vespertino-noturno (CAV, Lages). 

Março/2004 • Implantação do Curso de Enfermagem (CEO, Palmitos). 

• Implantação do Curso de Zootecnia (CEO, Chapecó). 

• Implantação do Curso de Engenharia de Alimentos (CEO, Pinhalzinho). 

Agosto/2004 • Implantação do Curso de Administração de Serviços Públicos (ESAG, 

Florianópolis). 

• Implantação do Curso de Engenharia Florestal (CAV, Lages). 

Março/2006  Implantação das opções Viola e Violão no Curso de Bacharelado em 

Música (CEART, Florianópolis). 

Setembro/2006  Criação do CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte, em  

São Bento do Sul. 

Novembro/2006  Criação do Campus V – Vale do Itajaí, e do respectivo Centro de 

Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI. 

 Criação do Campus VI – Sul Catarinense, e do respectivo Centro de 



 Educação Superior da Região Sul – CERES. 

Março/2008  Implantação do Curso de Ciências Econômicas (ESAG, Florianópolis). 

 Implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo (CERES, Laguna). 
 Alteração da denominação dos cursos de tecnologia da UDESC (CCT, 

Joinville / CEPLAN, São Bento do Sul). 

Agosto/2008  Implantação do Curso de Licenciatura em Matemática (CCT, Joinville). 

 Implantação do Curso de Engenharia Ambiental (CAV, Lages). 

 Implantação  do  Curso  de  Bacharelado  em  Sistemas  de Informação 

(CEPLAN, São Bento do Sul). 

Março/2010  Implantação do curso de Engenharia Industrial Mecânica (CEPLAN, 

São Bento do Sul). 

Maio/2010  Criação do CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, 

em Balneário Camboriú, integrado ao Campus V. 

Agosto/2010  Implantação do Curso de Licenciatura em Química (CCT, Joinville). 
 Implantação do Curso de Engenharia da Pesca (CERES, Laguna). 

Fevereiro/2011  Implantação do curso de Engenharia Sanitária (CEAVI, Ibirama). 

Agosto/2011  Implantação do Curso de Engenharia de Petróleo (CESFI, Balneário 

Camboriú). 

Março/2012  Alteração da nomenclatura do Curso de Engenharia Industrial Mecânica 

para Curso de Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica 

(CEPLAN, São Bento do Sul). 

Agosto/2012  Implantação do Curso de Tecnologia em Produção Moveleira (CEO, 

Palmitos). (Curso extinto) 

Agosto/2013  Alteração do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (CEAVI, 

Ibirama) para Curso de Engenharia de Software. 

Outubro/2013  Alteração do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Geografia, 

separando a formação em Curso de Bacharelado em Geografia e Curso de 

Licenciatura em Geografia (FAED, Florianópolis). 

Outubro/2013  Alteração do Curso de Bacharelado e Licenciatura em  História, 

separando a formação em Curso de Bacharelado em História e Curso de 

Licenciatura em História (FAED, Florianópolis). 

Dezembro/2013  Amplia o número de vagas do Curso de Administração Pública (ESAG, 

Florianópolis) para o período noturno. 

Dezembro/2013  Criação do Curso de Administração Pública (CESFI, Balneário 

Camboriú). 

Março/2015  Criação do Curso de Engenharia Química (CEO, Pinhalzinho). 

Dezembro/2015  Criação do Curso de Ciências Biológicas – Opção Biologia Marinha e 
Opção Biodiversidade (CERES, Laguna). 



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UDESC 

 

 

 

A estrutura organizacional e as instâncias de decisão da UDESC compõem-se: 

 

 

Órgãos de Deliberação Superior 

 Conselho Curador - CONCUR 

 Conselho Universitário – CONSUNI 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 Conselho de Administração – CONSAD 

 

Órgãos de Administração Superior 

 Reitoria 

 Pró-Reitorias 

– Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

– Pró-Reitoria de Ensino – PROEN 

– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG 

– Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – PROEX 

– Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 

 

 

Órgãos Suplementares Superiores 

 Secretaria de Comunicação 

 Editora Universitária 

 Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

 Secretaria de Controle Interno 

 Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação 

 Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional 

 Museu da Escola Catarinense 

 Biblioteca Universitária 

 Coordenadoria de Avaliação Institucional 

 Coordenadoria de Propriedade Intelectual 

 Procuradoria Jurídica 

 

 

Órgão Consultivo Superior 

 Conselho Comunitário 



Órgãos de Deliberação Setorial e Deliberação Básica 

 Conselho de Centro 

 Colegiado Pleno do Departamento 

 Colegiado de Ensino 

 Comissão de Pesquisa e Extensão 

 

 

Órgãos de Administração Setorial e Administração Básica 

 Diretorias Gerais 

 Diretorias Assistentes de Ensino 

 Diretorias Assistentes de Pesquisa e Extensão 

 Chefias dos Departamentos 

 

Comissão de Assessoramento 

 COPPTA – Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo 



ESTRUTURA ACADÊMICA 
 
 

1 INFRAESTRUTURA 

 

1.1 Hospital de Clínica Veterinária 

O Hospital de Clínica Veterinária Prof. Lauro Ribas Zimmer é um órgão suplementar do 

Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), criado pela Resolução nº 64/2009 - CONSUNI, 

cuja finalidade primordial é ser Hospital-Escola, atendendo necessidade de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Por ter condições de internação e atendimento clínico e cirúrgico a animais de todos os 

portes e espécies, presta serviços na área de extensão à comunidade local, regional e de Estados 

vizinhos. No campo da pesquisa, vem divulgando os trabalhos realizados pelos professores à 

comunidade científica. 

 

1.2 Núcleos de Processamento de Dados e Laboratórios de Ensino de Informática 

Estão instalados nos seguintes Centros: 

 Centro de Artes – Florianópolis 

 Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – Florianópolis 

 Centro de Ciências Humanas e da Educação – Florianópolis 

 Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – Florianópolis 

 Centro de Educação a Distância – Florianópolis 

 Centro de Ciências Tecnológicas – Joinville 

 Centro de Educação do Planalto Norte – São Bento do Sul 

 Centro de Ciências Agroveterinárias – Lages 

 Centro de Educação Superior do Oeste – Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho 

 Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – Ibirama 

 Centro de Educação Superior da Região Sul – Laguna 

 

 

2 PROGRAMAS VOLTADOS AOS ESTUDANTES 

 

2.1 Promoção e Apoio aos Estudantes 

 

2.1.1 Serviço de Saúde 

 

Programa sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – 

PROEX, que presta assistência médica, odontológica, psicológica e de assistência social, em 

regime ambulatorial, à comunidade universitária (acadêmicos, professores, pessoal técnico- 

administrativo da UDESC e aos seus dependentes), com atendimentos e encaminhamentos para 

exames de segunda linha, quando necessário, nos seguintes locais: 

 Campus I: no ambulatório instalado no prédio da Reitoria da UDESC: assistência 

médica, odontológica, psicológica e de assistência social; no CEFID: assistência 

médica. 

 Campus II: assistência odontológica: informações junto à Divisão de Apoio à 

Comunidade Universitária do CCT. 

 Campus III: assistência médica, odontológica, psicológica, além de contar com 

enfermeira e pedagoga: informações no CAV. 



2.1.2 Bolsa de Trabalho 

Programa igualmente coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 

– PROEX, estando regulamentado pela Portaria UDESC n° 22/2000 e n° 212/2002. 
Objetiva proporcionar ao acadêmico uma oportunidade de exercício profissional, 

incorporando hábitos de trabalho intelectual que permitam sua adaptação ao com o campo de 

trabalho. 

 

2.1.3 Setor Cultural 

Programa que busca promover e apoiar a produção artístico-cultural da comunidade 

universitária. Informações na Coordenadoria de Promoção e Apoio à Comunidade Universitária, 

da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – PROEX. 

 

2.2 Programa Institucional de Bolsas Acadêmicas 

O Programa Institucional de Bolsas Acadêmicas da UDESC tem por finalidade  

propiciar ao acadêmico de graduação desenvolver habilidades inerentes à carreira docente, bem 

como incentivar talentos potenciais mediante sua participação em projetos, estimulando o 

desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 

confronto direto com os problemas da pesquisa e da extensão. 

As modalidades de Bolsas Acadêmicas são as seguintes: 
A. Monitoria (regido pela Resolução n° 91/2014 – CONSUNI) - Ligada ao ensino, tem por 

objetivo auxiliar o desenvolvimento de determinada disciplina, no aspecto teórico ou 

prático, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem e criando condições para 

o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à atividade docente. É coordenada pelas 

Direções de Ensino de Graduação dos Centros e pela Pró-Reitoria de Ensino – PROEN. 

B. Pesquisa - Objetiva incentivar vocações para a área da pesquisa científica ou 

tecnológica, interagindo com o orientador na busca do domínio do método científico. 

Está sob a coordenação das Direções de Pesquisa e Pós-Graduação dos Centros e da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG. Os programas são os seguintes: 

 Programa de Bolsa de Iniciação Científica, financiado pela UDESC – 

PROBIC/UDESC 

 Programa de Bolsa de Iniciação Científica, financiado pelo Conselho Nacional 

de Pesquisa – PIBIC/CNPq 

 Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação - PROMOP 

C. Extensão - Objetiva a interlocução teoria/prática no âmbito de seu Curso, contribuindo 

com o desenvolvimento da sociedade ao levar seus conhecimentos a ela. É coordenada 

pelas Direções de Extensão dos Centros e pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade – PROEX. 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade coordena também o Programa de 

Bolsa de Apoio a Discente, cujo objetivo é proporcionar aos acadêmicos regularmente 

matriculados em cursos de graduação da UDESC, principalmente aos carentes de recursos 

financeiros, a oportunidade de vivenciar experiências em seu campo de estudo e/ou outras áreas 

afins, bem como viabilizar uma fonte de renda, auxiliando na sua manutenção enquanto 

estudante. 

O Programa de Auxílio Permanência Estudantil da UDESC - PRAPE rege-se pela 

RESOLUÇÃO Nº 47/2012 – CONSUNI. É um programa de caráter social que visa propiciar 

auxílio financeiro aos acadêmicos regularmente matriculados e/ou conveniados nos Cursos de 

Graduação, classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a sua 

permanência na Universidade. 

As bolsas são concedidas em número compatível com os recursos financeiros 

disponíveis em cada programa, sendo vedado ao bolsista ter qualquer vínculo empregatício e o 

acúmulo de bolsas. 



2.3 Programa de Educação Tutorial – PET 

É um programa mantido com recursos financeiros externos que se destina a acadêmicos 

de graduação a partir da segunda ou terceira fase do curso e que tem por objetivo a formação de 

acadêmicos com uma visão acadêmica mais aprofundada e mais globalizada. Em nível nacional, 

o Programa é coordenado pela Secretaria de Educação Superior (SESu), vinculada ao MEC. 

É integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e tem como objetivo promover a 

formação ampla e de qualidade acadêmica dos acadêmicos de graduação envolvidos direta e 

indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a 

consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação. 

O programa compõe-se de atividades de desenvolvimento de ações coletivas, de caráter 

interdisciplinar, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.4 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid 

É um programa, mantido com recursos financeiros externos (Capes), que tem por 

objetivo a concessão de bolsas de iniciação à docência para acadêmicos de cursos de 

licenciatura e para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e demais despesas a ele vinculadas. 

A UDESC participa com 11 cursos de licenciatura: Pedagogia, Geografia, História, 

Artes Visuais, Música, Teatro, Pedagogia a Distância, Química, Física, Matemática e Educação 

Física e mais 1(um) projeto que congrega três destas licenciaturas – PIBID Interdisciplinar com 

96 acadêmicos bolsistas, distribuídos em 14 escolas da rede pública municipal e estadual. 

 

2.5 Mobilidade Acadêmica 

 

É a forma de realizar estudos em outra universidade, seja nacional ou internacional, sem 

perder o vinculo com a UDESC. Através dos convênios bilaterias firmados, os acadêmicos da 

Udesc poderão estudar em outras universidades sem pagar as taxas acadêmicas dessas 

universidades, sendo que o acadêmico poderá fazer mobilidade acadêmica por 6 (seis) meses ou 

1 ano. 

O Programa de Mobilidade Estudantil (PROME), da UDESC, visa regulamentar o apoio 

financeiro ao programa de mobilidade de acadêmicos de graduação, entre a UDESC e 

Universidades Estrangeiras conveniadas, com a finalidade de apoiar a realização de disciplinas e 

outras atividades acadêmicas, de modo a ampliar seus conhecimentos na área e aproveitamento 

das atividades realizadas. 

O PROME tem por finalidade oferecer bolsas de estudos para transporte e manutenção 

para a realização de disciplinas da matriz curricular de Cursos em Instituições estrangeiras 

conveniadas, ligadas a sua área de estudo na UDESC. 

 

 

3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

A Biblioteca Universitária, órgão suplementar da UDESC. Implantada pela Resolução  

nº 001/84 - CONSUNI, constitui-se num sistema formado pela Biblioteca Central e Bibliotecas 

Setoriais funcionando junto a alguns Centros de Ensino da Universidade (CEFID, CAV, CCT, 

CEPLAN, CEAVI). 

Como importante recurso didático à disposição do ensino, as Bibliotecas Central e 

Setoriais estão abertas ao público diariamente nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

 

 

4 CENTROS DE ENSINO SUPERIOR 

Cada uma das unidades universitárias é denominada de Centro, que é o órgão que 

coordena e superintende as atividades administrativas, didático-científicas e disciplinares da 

respectiva área. 



Os Centros de Ensino da UDESC são em número de onze, a saber: 

 Centro de Artes (CEART), em Florianópolis; 

 Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas (ESAG), em 

Florianópolis; 

 Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED), em Florianópolis; 

 Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), em Florianópolis; 

 Centro de Educação à Distância (CEAD), em Florianópolis; 

 Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), em Joinville; 

 Centro de Educação Superior do Planalto Norte (CEPLAN), em São Bento do Sul; 

 Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), em Lages; 

 Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), em Chapecó, Palmitos e 

Pinhalzinho; 

 Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), em Ibirama; 

 Centro de Educação Superior da Região Sul (CERES), em Laguna; 

 Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI), em Balneário Camboriú. 



REGULAMENTAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

1 ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

 

O ano letivo divide-se em dois períodos regulares (semestres), cada qual com a duração 

de, no mínimo, 100 (cem) dias letivos, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico. 

 

2 CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

É o documento elaborado anualmente pela Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, após 

ouvidos os Centros e a Reitoria, que contém todas as datas e/ou períodos de realização dos 

eventos e/ou atividades acadêmicas da UDESC, com a devida aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 

3 REGIME DIDÁTICO-CIENTÍFICO 

 

Conforme determinado pelo Regimento Geral da UDESC, o regime acadêmico 

compreende matrícula e disciplinas semestrais. 

Os cursos ou programas são oferecidos nas modalidades presencial e/ou a distância e 

terão o regime didático na forma de créditos (onde um crédito corresponde a 18 horas-aula de 

trabalho acadêmico efetivo), estruturado em um sistema de disciplinas hierarquizadas, definido 

pelo projeto político-pedagógico de cada curso regular. 

 

4 MATRÍCULA 

 

4.1 Disposições Gerais 

A matrícula nos cursos de graduação oferecidos pela UDESC é disciplinada pelos 

artigos 134 ao 140, do Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução nº 44/2007 - 

CONSUNI (a Resolução nº 030/2010 CONSEPE modifica o artigo 139 do Regimento Geral). 

A matrícula é efetivada nas datas previstas pelo Calendário Acadêmico, devendo ser 

requerida em formulário próprio, para cada período letivo regular, junto à Secretaria de cada 

Centro. 

Em qualquer fase é facultado ao acadêmico escolher quantas e quais disciplinas do 

currículo deseja cursar, desde que observe os seguintes critérios: 

 cumprimento de eventuais pré-requisitos; 

 compatibilidade de horários; 

 limite mínimo e máximo de créditos a serem integralizados num semestre, de 

acordo com o fixado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Resolução nº 

5/2014 - CONSEPE); 

 cumprimento de outros requisitos determinados pela Instituição. 

Não será concedida inscrição em disciplina que exija pré-requisito, estudo simultâneo  

ou outra condição, se nestas o acadêmico não tiver obtido aprovação. 

Conforme o Artigo 139 do Regimento Geral da UDESC perde direito à matrícula o 

acadêmico que: 

 não efetuar sua matrícula semestral dentro do prazo fixado pelo Calendário 

Acadêmico; 

 tiver sido desligado, de acordo com a legislação vigente. 

É vedado ao estudante cursar, simultaneamente, 2 (dois) ou mais cursos de graduação  

na UDESC. 



 

4.2 Matrícula em Disciplinas Isoladas 

A matrícula em disciplinas isoladas é permitida pelo Artigo 140 do Regimento Geral da 

UDESC. 

Desde que satisfaçam os requisitos exigidos, podem matricular-se em disciplinas 

isoladas os acadêmicos matriculados em cursos regulares da UDESC, bem como qualquer 

pessoa da comunidade que atenda as normas estabelecidas para os cursos regulares no que se 

refere à escolaridade mínima. 

É permitida matrícula em no máximo 2 (duas) disciplinas isoladas, a cada semestre, por 

acadêmico. 

O acadêmico matriculado em disciplinas isoladas deverá submeter-se à verificação da 

aprendizagem, assegurando-lhe o registro no Histórico Escolar, quando se tratar de acadêmico 

de outro curso da UDESC, ou emissão de certificado de conclusão correspondente, nos demais 

casos. 

O registro e o controle acadêmico dos acadêmicos deverão ser feitos pela estrutura já 

existente no respectivo Centro. Os acadêmicos matriculados em disciplinas isoladas serão 

supervisionados pelo Coordenador do Curso. 

 

5 MOVIMENTAÇÃO ACADÊMICA 

 

5.1 Trancamento de Matrícula 

O trancamento de matrícula, disciplinado pelo Artigo 135 do Regimento Geral da 

UDESC e seus respectivos parágrafos, é a forma legal de que dispõe o acadêmico para 

comunicar ao Centro que está impossibilitado de freqüentar o curso temporariamente,  

mantendo, porém, o vínculo com a Instituição. 

 

5.1.1 Acadêmico Calouro 

O trancamento de matrícula para acadêmico calouro é proibido por Lei. O acadêmico 

recém-ingressante deve, obrigatoriamente, matricular-se em disciplinas conforme o exposto no 

item 4 – Matrícula. 

 

5.1.2 Acadêmico Veterano 

Os acadêmicos veteranos podem trancar matrícula por até quatro semestres letivos, 

consecutivos ou não, obedecendo ao prazo fixado pelo Calendário Acadêmico. 

O trancamento pode ser requerido quando o acadêmico, ao se matricular, não desejar se 

inscrever em disciplinas ou quando, após matriculado e inscrito, não desejar mais cursá-las 

naquele semestre. 

É vedado o trancamento por dois, três ou quatro semestres de uma só vez. O 

trancamento deve ser renovado semestralmente, ou seja, a cada matrícula o acadêmico deve 

solicitar o trancamento para aquele, e somente para aquele semestre letivo. 

O acadêmico que não requerer sua matrícula após cada semestre de trancamento, dentro 

dos prazos fixados no Calendário Acadêmico, perde o vínculo com a Instituição, caracterizando 

abandono de Curso, e seu reingresso será possível somente através de novo Concurso Vestibular 

ou, no caso de existência de vaga ociosa, através de processo próprio de admissão. 

 

5.2 Abandono de Curso 

Entende-se que o acadêmico abandonou o Curso quando deixa de realizar a matrícula 

(ou matrícula com posterior trancamento) em um determinado período letivo, no período fixado 

pelo Calendário Acadêmico. 



O acadêmico que abandona o curso não goza de qualquer prerrogativa ou direito quanto 

ao processo escolar. Perde sua vaga e seu vínculo com a Universidade, ficando impedido de 

efetuar a rematrícula nos períodos subseqüentes. 

 

5.3 Transferência 

Observando o que dispõem os Artigos 141 e 142 do seu Regimento Geral, a UDESC 

recebe e concede transferência a acadêmicos que atendam as disposições legais vigentes. 

A transferência de acadêmicos é regulamentada pela Resolução n° 25/2012 –  

CONSEPE (alterada pela Resolução nº 2/2015 – CONSEPE), podendo ser de três tipos: interna, 

externa e “ex-officio”. 

Todos os casos de transferência dependem, entre outras condições, da existência de  

vaga e devem ser requeridas na época fixada pelo Calendário Acadêmico, com exceção das 

transferências “ex-offício”, que são feitas em qualquer época e independem da existência de 

vaga. 

Nos casos de transferência, independente da modalidade, os estudos realizados na 

Instituição ou Curso de origem poderão ser aproveitados de acordo com a legislação em vigor. 

As disciplinas não aproveitadas serão consideradas suplementares e incluídas no Histórico 

Escolar do acadêmico. 

 

5.3.1 Transferência Interna 

É a troca de turno, curso ou habilitação dentro da própria Instituição, solicitada pelo 

acadêmico que ingressou na UDESC via Concurso Vestibular. A transferência interna será 

concedida uma única vez. 

É vedada a transferência interna ao acadêmico que ingressar na UDESC por 

transferência externa, convênio, retorno por ser portador de Diploma de Curso Superior, bem 

como para aquele que não tenha condições de integralizar o Currículo Pleno do Curso 

pretendido nos prazos fixados pela legislação pertinente. 

 

5.3.2 Transferência Externa 

É a transferência de acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior para a 

UDESC. 

Para solicitar transferência externa para a UDESC, o acadêmico deve ter concluído, com 

aproveitamento, todas as disciplinas da primeira e segunda fases ou primeiro ano do Curso de 

origem, e não pode estar cursando as duas últimas fase ou último ano. 

O candidato à vaga por transferência externa deve requerê-la junto à Secretaria de 

Ensino de Graduação do Centro, em formulário próprio, devendo o interessado apresentar toda a 

documentação necessária, a critério de cada Centro. 

Para acadêmicos transferidos de Instituição de Ensino Superior estrangeira, todos os 

documentos devem ser visados pela autoridade consular competente e apresentar tradução para  

a língua brasileira (por tradutor juramentado). 

 

5.3.3 Transferência “ex-officio” 

A transferência “ex-officio” a que se refere o parágrafo único do Artigo 49 da Lei N° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e que está 

regulamentada pela Lei N° 9.536, de 11 de dezembro de 1997, será efetivada, entre instituições 

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da  

existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, 

que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou 

para localidade mais próxima desta. 

A transferência “ex-officio” não se aplica quando o interessado na transferência se 

deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou 

função de confiança. 



6 VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
A verificação de aprendizagem nos Cursos de Graduação é abordada no Artigo 144 do 

Regimento Geral, devendo ser feita por disciplina, atividades acadêmicas obrigatórias e 

atividades acadêmciascomplementares, abrangendo simultaneamente assiduidade e 

aproveitamento. 

a) Assiduidade: representa a frequência ou comparecimento do acadêmico às 

atividades, exigindo-se, para aprovação, a freqüência a pelo menos 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária programada, sendo vedado o abono de faltas. 

b) Aproveitamento: grau de aplicação do acadêmico aos estudos, encarados como 

processo e em função de seus resultados. 

A avaliação do aproveitamento é de responsabilidade do professor e será expressa 

através de notas de 0 a 10 e deverá considerar a assimilação progressiva de conhecimentos e a 

capacidade de sua aplicação. 

A média final na disciplina obedecerá os seguintes parâmetros: 

 a média semestral, de peso 6 (seis), representa o aproveitamento do acadêmico na 

disciplina e é obtida através da média oriunda das notas atribuídas a testes, 

trabalhos e/ou relatórios distribuídos ao longo do período letivo. 

 É considerado aprovado o acadêmico que obtiver média semestral igual ou 

superior a 7,0 (sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco 

por cento). 

 o acadêmico que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, 

obrigatoriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral 

com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média 

final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 

A Resolução n° 18/2004 - CONSEPE estabelece que o acadêmico que deixar de 

comparecer a alguma avaliação por motivo justificado de doença, luto ou gala, poderá solicitar 

segunda chamada de provas e/ou exames finais, no prazo de cinco (5) dias úteis, contados a 

partir da data de realização de cada prova. 

No Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, caso o acadêmico tenha sido reprovado por 

falta de aproveitamento (média final inferior a 5,0 – cinco vírgula zero – conforme detalhado 

acima), é facultado ao acadêmico à realização de um exame de segunda época. A nota obtida 

neste exame substitui a nota obtida no exame final, procedendo-se novo cálculo de média final 

na disciplina. 

 

6.1   Revisão de Nota de Avaliação 

A revisão de nota de avaliações de verificação de aprendizagem é um direito assegurado 

ao acadêmico, e está disciplinada pela Resolução n° 48/2001 - CONSEPE. 

As solicitações deverão dar entrada na Secretaria de Ensino de Graduação do Centro 

dentro do prazo de 10 (dez) dias após a data da publicação do seu resultado. A Coordenação do 

Colegiado do respectivo Curso estabelecerá data e horário para a revisão de nota, quando 

deverão estar presentes, além do próprio titular da Coordenação, também o Professor da 

Disciplina e o acadêmico. 

Após esta primeira etapa, não tendo o acadêmico concordado com a nota dela  

resultante, a Coordenação do Colegiado de Curso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, deve designar 

uma Comissão Avaliadora composta por 3 (três) professores, a qual, no prazo de outros 2 (dois) 

dias úteis, procederá à análise da avaliação realizada e da nota atribuída. 

O resultado da análise realizada pela Comissão Avaliadora é entregue à Coordenação do 

Colegiado de Curso, para homologação e publicação por meio da Secretaria de Ensino de 

Graduação. 

À decisão da Comissão Avaliadora cabe recurso fundamentado ao Colegiado de Curso. 



7 ABONO DE FALTAS 

 
A legislação em vigor não prevê o abono de faltas, o qual, por esta razão, evidentemente 

não pode ser praticado. O que a lei admite é a dispensa aos trabalhos escolares e a atribuição de 

exercícios domiciliares aos estudantes com incapacidade física relativa, desde que com 

acompanhamento da Universidade. 

 

7.1 A Situação do Acadêmico Militar 

A regra de assiduidade abre exceção em favor do acadêmico matriculado em Órgão de 

Formação da Reserva, que seja obrigado a faltar aos seus compromissos e atividades civis por 

força de exercícios ou manobras, ou ao Reservista do Serviço Militar que seja chamado para  

fins de exercício de apresentação de reservistas, ou de cerimônia cívica do Dia do Reservista. 

Conforme estabelece a Lei nº 4.375/64, em seu Artigo 60, parágrafo 4º, com a redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 715/69, Artigo 1º, nestes casos, o acadêmico “terá suas faltas abonadas 

para todos os efeitos”. 

Desde que as ausências sejam justificadas com comprovante de autoridade militar, é 

possível e justo permitir aos estudantes sujeitos a serviço militar a prestação de provas parciais e 

exames finais, independente de ser cumprida a exigência de um mínimo de presença às aulas e 

aos trabalhos escolares. Não há outra exceção no Direito Brasileiro. 

 

7.2 Faltas por Motivos Religiosos 

Conforme Lei Estadual 14.607/09, publicada no Diário Oficial 18. 521 de 07/01/09: 

“Art. 1º O  caput do art. 2º da Lei nº 11.225, de 20 de novembro de 1999, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º Os estabelecimentos de ensino da rede pública e particular do Estado de Santa 

Catarina ficam obrigados a abonar as faltas de acadêmicos que, por crença religiosa, estejam 

impedidos de frequentar as aulas ministradas às sextas-feiras após as dezoito horas, e aos 

sábados até o pôr-do-sol. 

§1º Para beneficiar-se do disposto neste artigo, o acadêmico apresentará ao 

estabelecimento de ensino declaração de congregação religiosa a que pertence, com firma 

reconhecida, atestando sua condição de membro da Igreja. 

§2º Na hipótese prevista neste artigo, o estabelecimento exigirá do acadêmico a 

realização de tarefas alternativas que supram as faltas abonadas". 

 

7.3 Faltas por Participação em Competições Esportivas 

A participação de estudantes integrantes de representação desportiva nacional em 

competições esportivas oficiais, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da carga 

horária da Disciplina, é considerada como atividade curricular, para efeito de verificação de 

assiduidade. 

Para avaliação do aproveitamento, ou seja, para realização das provas e trabalhos exigidos 

durante o período de afastamento, a Universidade deve estabelecer época especial que 

salvaguarde o direito destes estudantes. 

 

8 REGIMES ESPECIAIS 

 
A aluna gestante, a partir do oitavo mês de gestação, mediante Atestado Médico, poderá 

solicitar na Secretaria Acadêmica do Centro os benefícios concedidos pela Lei nº 6.202, de 17 

de abril de 1975. O Coordenador do Curso encaminhará o processo para os professores da 

respectiva fase ou disciplinas. Os benefícios da Lei não excluem a aluna das atividades 

acadêmicas. A mesma deverá manter-se em contato com os professores, realizando atividades 

domiciliares. 

O acadêmico portador de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições mórbidas, que determinem incapacidade física relativa, poderá requerer na 



Secretaria de Ensino de Graduação do Centro os benefícios concedidos pelo Decreto-Lei nº 

1.044, de 21 de outubro de 1969, anexando o laudo médico, com o respectivo CID. 

 

 

 

 

9 PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO DO CURSO 

 
Há um prazo máximo estipulado para conclusão de cada um dos cursos de graduação. O 

acadêmico que ultrapassar esse prazo, não tendo ele sido ampliado na forma explicitada adiante, 

será automaticamente desligado da Instituição. 

O acadêmico que teve seu prazo máximo de integralização curricular esgotado poderá 

retornar ao seu curso mediante novo Concurso Vestibular. 

No prazo de integralização curricular dos cursos não é computado o período 

correspondente a trancamentos de matrícula realizados pelo acadêmico na forma da Lei. 

 

9.1 Dilatação do Prazo Máximo para Conclusão de Curso 

O acadêmico portador de deficiências físicas ou afecções que importem em limitação da 

capacidade de aprendizagem, que esteja com o prazo de integralização curricular em vias de 

esgotar-se, poderá solicitar a dilatação do prazo máximo estabelecido para conclusão de seu 

Curso de Graduação, nos termos da Resolução n° 001/2000 - CONSEPE (alterada pela 

Resolução nº 002/2010 – CONSEPE). 

Tal dilatação poderá igualmente ser concedida em casos de força maior, devidamente 

comprovados. 

A dilatação de prazo não poderá ultrapassar a 50% (cinqüenta por cento) do limite 

máximo de duração fixado para o Curso. 

A solicitação, devidamente justificada e documentada, deve ser entregue pelo  

acadêmico na Secretaria de Ensino de Graduação do Centro, a partir do momento em que ficar 

caracterizada a impossibilidade de conclusão do Curso em tempo hábil, até o final do período de 

matrícula para o último semestre do prazo de integralização curricular. 

Quando o agente motivador da não conclusão no prazo máximo ocorrer durante o 

último semestre previsto para integralização curricular, a solicitação de dilatação de prazo 

poderá ser requerida antes do final do período letivo do semestre em questão. 

Não será permita ao acadêmico a conclusão do curso em um tempo menor do que o 

prazo mínimo fixado para integralização do respectivo currículo, exceto aos casos de retorno  

aos portadores de diploma de curso superior ou de renovação de vestibular. 

 

10 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS) 

 

O acadêmico poderá solicitar o aproveitamento de estudos realizados em cursos de 

graduação da UDESC ou de outras Instituições de Ensino Superior, desde que atenda aos 

requisitos estabelecidos na Resolução nº 47/2014 - CONSEPE. 

O aproveitamento de estudos ocorre nos seguintes casos: 

 transferência (interna e externa); 

 retorno de diplomado em curso superior; 

 reingresso após abandono; 

 mudança de currículo; 

 disciplinas cursadas e/ou realização de estágios em outros cursos ou Instituições de 

Ensino Superior nacional ou estrangeira, reconhecidas ou autorizadas; 

 realização de estudos e/ou de trabalho de participação em programas de pesquisa 

ou de extensão; 

 participação em cursos, seminários, congressos; 

 disciplinas cursadas em cursos seqüenciais, que conduzam a diploma; 

 disciplinas cursadas em cursos de extensão. 



A solicitação do acadêmico será concedida desde que o programa da disciplina cursada 

corresponda a, pelo menos, 75% do conteúdo e da carga horária da disciplina que o acadêmico 

deveria cumprir na UDESC. 

Cabe à Chefia do Departamento do Curso proceder essa apreciação e decidir sobre a 

viabilidade ou não do aproveitamento pretendido, baseado em parecer do departamento 

responsável pela disciplina. 

 

11 ESTUDANTE-CONVÊNIO 

 

Estudante ou Acadêmico-Convênio é o acadêmico estrangeiro que em razão de 

convênios de intercâmbio cultural entre o Brasil e seu país de origem, ingressa no ensino 

superior brasileiro, sem Concurso Vestibular, na condição de acadêmico especial. O ingresso de 

Estudantes-Convênio na UDESC está regulamentado pela Resolução n° 102/92-CONSEPE. 

A matrícula inicial do Estudante-Convênio somente será efetivada após o recebimento 

da autorização formal da Secretaria de Educação Superior do MEC, para o curso designado, de 

acordo com a oferta de vagas, e obedecidos os prazos de matrícula da UDESC. 

A documentação apresentada relativa à conclusão do curso secundário será isenta de 

tradução juramentada e revalidação, desde que endossada pela Embaixada Brasileira no País em 

questão. 

Maiores informações sobre este programa podem ser obtidas junto à Coodenadoria de 

Cooperação Interinstitucional e Internacional da UDESC. 

 

12 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

A UDESC entende estágio como sendo um processo interdisciplinar e avaliativo, 

articulador da indissociabilidade teoria/prática e ensino/pesquisa/extensão, que objetiva 

proporcionar ao acadêmico experiências que possibilitem e ampliem a sua formação 

profissional. 

O estágio curricular na UDESC é normatizado pela Resolução nº 66/2014 – CONSUNI 

e compreende 

 estágio obrigatório: contemplado na matriz curricular, que faz parte do currículo 

pleno de cada curso, sendo realizado em locais de interesse da UDESC. 

 estágio não obrigatório: realizado em local de interesse do acadêmico e que, de 

acordo com suas peculiaridades, dará direito a comprovante de horas de estágio ou 

de extensão. 

A existência de estágio obrigatório e sua carga horária variam entre os diversos Cursos. 

O  estágio  não  obrigatório,  se  realizado  conforme  as  normas  estabelecidas        pela 

Universidade, e mediante avaliação apropriada, poderá ser registrado no Histórico Escolar do 

acadêmico. 

13 COLAÇÃO DE GRAU E DIPLOMA 

Para colar grau, o acadêmico deve: 

 ter cumprido totalmente o Currículo do Curso; 

 estar em dia com a documentação na Secretaria de Ensino de Graduação do 

Centro, quanto aos documentos pessoais; 

 comprovar inexistência de pendências com a Biblioteca do Centro; 

 comparecer à solenidade de Colação de Grau; 

 assinar a Ata de Colação de Grau. 

Os acadêmicos que não comparecerem à solenidade de Colação de Grau deverão 

requerer, junto à Secretaria Acadêmica do Centro, mediante justificativa, Colação de Grau fora 

do prazo, a ser realizada em Gabinete. 

Para o recebimento do Diploma de Conclusão de Curso de Graduação é necessário: 

 ter assinado a Ata de Colação de Grau; 



 requerê-lo, na Secretaria de Ensino de Graduação. 

 

 

14 REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

A representação estudantil está prevista nos Artigos 207 a 210 do Regimento Geral da 

UDESC. 

Esta representação dá-se da seguinte forma: 

 os discentes da UDESC têm direito a constituir o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE). 

 os discentes de cada Centro têm o direito à organização de Diretório Acadêmico. 

 os discentes de cada curso têm o direito à organização de Centro Acadêmico. 

 os discentes de pós-graduação stricto sensu têm o direito de constituir  a 

Associação de Pós-Graduandos (APG). 

 O corpo discente tem representação com direito a voz e voto nos órgãos  

colegiados acadêmicos da UDESC. 


