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Introdução
Ao completar seus 45 anos de existência
e com abrangência em todo o Estado de Santa
Catarina, a UDESC está presente diretamente
em quase duas centenas de municípios
catarinenses com os Campi instalados nas
regiões da Capital, Planalto Serrano, Norte e
Oeste do Estado. Cada Campus
respectivamente vocacionado para a realidade
socioeconômica e cultural da região onde
atua, além dos municípios interligados pela
Educação a Distância.
Instituída com finalidade direcionada
para o desenvolvimento do Estado, a UDESC

tem cumprido relevante papel de qualificação
da sociedade a qual serve. Com representativa
atuação nas áreas de saúde, tecnologia,
educação, arte e socioeconômicas, ocupa uma
posição conceituada nos cenários acadêmicos
e de inovação. Incorpora em suas práticas,
consistente vínculo aos propósitos
desenvolvimentistas do Estado de Santa
Catarina, ao mesmo tempo em que busca o
aprimoramento contínuo na produção de
conhecimento associado às melhores práticas
de sustentabilidade socioeconômica e
ambiental.

O Balanço Social UDESC 2009 marca o
fortalecimento dos propósitos evolucionistas e
respectivas ações, pautadas por esforços
indistintos de toda a comunidade acadêmica –
professores, alunos e técnicos – constituindose num permanente desafio da UDESC.
Nossa instituição, ciente de suas
premissas, identifica neste importante
instrumento, algo além de uma comunicação
unidirecional, entende ser a oportunidade de a
instituição compreender como as ações
divulgadas estão em consonância com sua
visão estratégica e com os compromissos
estabelecidos por suas lideranças em direção à
sustentabilidade.
Ao definir como princípios
fundamentais a transparência, a veracidade e a
clareza de intenções, a UDESC opta por
estabelecer uma relação madura e em
consonância aos aprimoramentos sociais, com
seus diversos públicos. Além disso, torna
públicas suas metas em direção à
sustentabilidade e aumenta o
comprometimento de alguns desses públicos
nessa mesma direção.
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Mensagem do Reitor
Ao iniciarmos nossa gestão, muitos
desafios se apresentaram e,
simultaneamente, convidaram-nos a
exercitar de modo incansável, nossas
melhores competências e habilidades,
associando-as a uma atitude inovadora e
transformadora, pois afinal nosso
compromisso com o desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina e nacional é
inabalável.
Conhecedores acerca das
transformações socioeconômicas das
últimas décadas e suas significativas
influências nas formas de agir das
instituições, destaque-se as instituições
públicas fundacionais, incitadas a uma
maior aproximação de seus públicos-alvo,
os cidadãos. Desta forma, temos nos
relatórios sociais um instrumento
responsivo, capaz de demonstrar as
práticas distributivas, pluralistas,
transparentes, desenvolvimentistas e
sustentáveis, resultantes de nossos
esforços continuados.
Ao revestirmo-nos do papel de
protagonizar ações empreendedoras
relativas ao ensino, pesquisa e extensão,
nossos propósitos maiores, deparamo-nos
com um presente cada vez mais exigente e
um futuro muito mais seletivo. Aonde a
inovação apresenta-se enquanto premissa
de sustentabilidade das instituições,
mormente aquelas que produzem e
protagonizam o conhecimento científico
aplicado.
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Prof. Sebastião Iberes Lopes Melo

Os atuais paradigmas existente, bem como
os novos modelos que surgem diante dos
gestores da educação, vinculados às novas
exigências mundiais, se por um lado nos
exercita de modo crescente e qualificado,
por outro em muito nos alegra e estimula,
face à necessidade de amadurecimento das
instituições e na ampliação de seus focos e
propósitos, alinhando seus processos
estratégicos, táticos e operacionais aos
vetores econômicos, sociais e ambientais
de modo racional e sustentável.
Ao elaborarmos nosso Balanço
Social UDESC 2009 enquanto uma iniciativa
vinculada às demandas atuais e
emergentes vemo-nos convidados ao
exercício sistemático de novos olhares,
pensares e ações sobre as diversas
realidades catarinenses, compelindo-nos à
produção de inovadoras tecnologias,
conhecimentos e saberes, com o resoluto
intuito de melhor alcançar nossos objetivos
maiores, o desenvolvimento social,
econômico e sustentável do Estado de
Santa Catarina e do Brasil.
Obrigado, boa leitura.

Perfil da Instituição
O estatuto da Universidade, aprovado pelo Decreto nº 4.184, de 06 de abril de 2008, em seu
Artigo 2º, estabelece que a UDESC é uma instituição pública de educação, sem fins lucrativos, com
prazo de duração indeterminado, que goza de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira, disciplinar e patrimonial, e que obedece ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, conforme o artigo 207 da Constituição da República Federativa do
Brasil e os artigos 168 e 169 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
De acordo com o Artigo 3º de seu Estatuto, a UDESC como Universidade em permanente
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 a 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 as atividades
de ensino, de pesquisa, e de extensão, no âmbito da
UDESC.
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Setor da Economia
A UDESC insere-se enquanto
instituição pública, como prestadora de
serviços vinculados às necessidades e
demandas regionalizadas. Por conta do
conhecimento que produz, seja no âmbito
da ciência, seja nas instâncias filosóficoartístico-culturais, seja por conta do
exercício reflexivo e crítico, vincula seus
propósitos transformadores às
problemáticas enfrentadas pelo Estado de
Santa Catarina e sociedade brasileira em
geral.
A Universidade posiciona-se
enquanto instituição de apoio e incremento
às iniciativas do desenvolvimento
econômico catarinense, ao tempo em que
salvaguarda sua autonomia na busca de
soluções indissociáveis através do ensino,
pesquisa e extensão, enquanto estratégia de
fomento sustentável. Complementarmente
a UDESC garante e reforça o papel do
Estado, enquanto executora de políticas
públicas, desempenhando sua função

econômica não necessariamente vinculada
aos ditames de mercado como mandatórios
únicos.
A garantia do financiamento da
educação superior pelo Estado, dado ao
significado público do ensino superior
público, garante a autonomia e a própria
identidade da instituição universitária.
Grandes desafios se impõem à
Universidade pública no país neste
momento. Destaca-se o de encontrar
caminhos que possibilitem a
democratização do acesso ao ensino público
superior para amplos setores da população,
mantendo, ao mesmo tempo, o nível de
excelência alcançado e a indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
O desenvolvimento de sociedades
sustentáveis, em que os caminhos procuram
equilibrar as necessidades essenciais do
homem e da sociedade com os limites do
planeta, deve ser uma busca constante.
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Histórico
A Universidade para o Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina - UDESC foi criada em 20 de maio de 1965, pelo
Decreto nº 2.802. Em 1985 ocorre seu reconhecimento junto ao
Conselho Federal de Educação através da Portaria Ministerial nº
893, de 11 de novembro de 1985.
Com abrangência em todo o Estado de Santa Catarina, a
UDESC, está presente em diversos municípios catarinenses com
a sua estrutura Multi-Campi e atuação vocacionada para o perfil
socioeconômico e cultural das regiões onde a Universidade se
insere, visando sempre o fortalecimento das vocações
regionais.
Sua estrutura Multi-Campi é 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, em
Ibirama; e o Campus VI, em Laguna, além dos municípios
interligados pela Educação a Distância.
A procura por uma vaga não se relaciona apenas à
gratuidade do ensino, mas principalmente com a qualidade de
seus serviços de ensino, pesquisa e extensão. Ao longo de seus
quase quarenta e cinco anos, a UDESC traça uma trajetória de
crescimento institucional, criando e instalando cursos de
graduação e de pós-graduação, desenvolvendo ações efetivas
no campo da pesquisa e da extensão universitária. A UDESC,
desta forma, gera conhecimento, produz tecnologia e
dissemina o saber, a ciência e a cultura, em prol da melhoria da
qualidade de vida da população de Santa Catarina e do Brasil.
Ao encontrar-se inserida no que o mundo caracteriza
como a sociedade do conhecimento em rede global, é
imperativo que se projete um novo desenho para a
Universidade.
Acentua-se, pois, a importância do
relacionamento interinstitucional e, destacadamente, a
cooperação internacional, considerando-se que a produção do
conhecimento e sua disseminação só são possíveis mediante o
esforço coletivo da comunidade acadêmica nacional e
universal.
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Integrar-se às redes internacionais de
transferência de tecnologia, assimilar os
processos de desenvolvimento e promover a
produção e a produtividade e proporcionar o
desenvolvimento, exigem antes e acima de
tudo, a consideração pelo fator humano. A
pessoa é o fato. A crescente e contínua
elevação do índice de desenvolvimento
humano é o que realmente importa. Dele
decorrerá todo o processo. É o que se
persegue.
Unir-se a esse conceito é fator que se
impõe, incorporar os atuais paradigmas

ao tempo em que simultaneamente se
pensa em novas molduras mais avançadas,
sempre tendo em vista a promoção do ser
humano e assegurar o máximo de felicidade
às pessoas.
Como Universidade pública,
totalmente gratuita e com padrão de
excelência reconhecido nacionalmente, a
UDESC é a verdadeira “Universidade dos
Catarinenses”, mantendo permanente
compromisso com o desenvolvimento de
nossa terra e de nossa gente.

Missão e Visão
Missão
A UDESC tem por missão produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhecimento nos
diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente
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 e do País.

Visão
Ser uma Universidade pública inovadora, de referência nacional e de abrangência estadual, e
com ação acadêmica marcada pelo comprometimento e pela responsabilidade social.

Princípios e Valores
Ao definir a sua identidade Institucional, a UDESC enuncia sua missão, visão de futuro
e finalidades (fins institucionais), acompanhada dos princípios norteadores de sua política de
Universidade pública criada e mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
A UDESC, como Universidade pública de ensino gratuito e com padrão 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.
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.
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Estrutura e Funcionamento

Conforme estabelecido em seu Regimento Geral, art. 3º, “a UDESC está estruturada na forma de
Multi-Campi e compreende: a Reitoria, os Campi, os Centros, as Unidades Avançadas e os
Departamentos”.
O Regimento Geral define ainda, em seu art. 4º, que “a Reitoria, os Campi e as Unidades

estão assim distribuídos:
I - Reitoria da UDESC, com sede em Florianópolis:
II - Campus I - UDESC na Grande Florianópolis:
a)Centro de Educação a Distância -CEAD;
b) Centro de Artes - CEART;
c) Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas – ESAG;
d) Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED;
e) Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID;
III - Campus II - UDESC no Norte Catarinense:
a) Centro de Ciências Tecnológicas – CCT;
b) Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN;
IV - Campus III - UDESC no Planalto Serrano:
a) Centro de Ciências Agro-veterinárias – CAV;
V - Campus IV - UDESC no Oeste Catarinense:
a) Centro de Educação Superior do Oeste - CEO;
VI - Campus V - UDESC no Vale do Itajaí:
a) Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - CEAVI;
VII - Campus VI - UDESC no Sul Catarinense:
a) Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES.

13

Conselho de
Pesquisa e
Extensão
CONSEPE

Conselho
Universitário
CONSUNI

Conselho de
Administração
CONSAD

Secretaria dos
Conselhos
Superiores
SECON

Conselho
Curador
CONCUR

Conselho
Comunitário
CONCUM

GABINETE DO REITOR
Reitor
Vice-Reitor
Comitê de Ética em
Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos
COEP

Procuradoria Jurídica
PROJUR

Comitê de Ética em
Experimentação
Animal
COEEA

Pró-Reitoria de
Ensino
PROEN

Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós Graduação
PROPPG

Comissão
do Vestibular
COV

Conselho
Editorial
CEDIT

Coordenadoria de
Vestibulares e
Concursos
COVEST

Editora
Universitária
EDUNI

Coordenadoria
de Avaliação
Institucional
COAI

Centro de Artes
CEART

Biblioteca
Universitária
BU

Comissão Central
Permanente de
Licitação e Compra

Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura
e Comunidade
PROEX

Pró-Reitoria de
Planejamento
PROPLAN

Pró-Reitoria de
Administração
PROAD

Museu da Escola
Catarinense
MESC

Secretaria de
Tecnologia de
Informação
e Comunicação
SETIC

Secretaria de
Controle Interno
SECONTI

Secretaria de
Cooperação
Interinstitucional
e Internacional
SCII

Secretaria de
Comunicação
SECOM

Coordenadoria
de Propriedade
Intelectual
COPI

Centro de Ciências da
Adm. e Sócio-Econ.
ESAG
Centro de Ciências
Humanas e da
Educação
FAED
Centro de Ciências da
Saúde e do Esporte
CEFID
Centro de Ciências
Tecnológica
CCT
Centro de Educação do
Planalto Norte
CEPLAN
Centro de Ciências
Agroveterinárias
CAV
Centro de Educação
Superior do Oeste
CEO
Centro de Educação
Superior do Alto Vale do
Itajaí
CEAVI
Centro de Educação
Superior da Região Sul
CERES
Centro de Educação à
Distância
CEAD
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Governança Pública
No âmbito da administração universitária os conselhos são caracterizados como
Órgãos de Deliberação Superior. Os conselhos da UDESC são:
CONSUNI
O Conselho Universitário (CONSUNI), é o órgão que dispõe de função normativa,
consultiva, deliberativa e decisória.
CONSAD
O Conselho de Administração (CONSAD) é o órgão que dispõe de função normativa,
consultiva, deliberativa e decisória em matéria de administração e desenvolvimento.
CONSEPE
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão que dispõe de função
normativa, consultiva, deliberativa e decisória em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
CONSELHO CURADOR
O Conselho Curadoré um órgão autônomo e responsável pelo zelo das finalidades da
UDESC e pelo acompanhamento e fiscalização patrimonial e econômico-financeiro
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Diálogo com as
partes interessadas
A UDESC procura relacionar-se com seus
públicos-alvo e integrantes das demais atividades
institucionais com quem mantém relacionamentos
diversos. Pelo fato de ser uma instituição pública,
encontra-se vinculada aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e economicidade, bem
como demais instrumentos normativos que
parametrizam suas atividades.
Procura estabelecer vínculos com seus
parceiros em diversas iniciativas, tais como ensino,
pesquisas, atividades extensionistas, fomentos
diversos, dentre outras ações.
É oportunizado a todo e qualquer cidadão, a
qualquer momento, através da Ouvidoria Geral do
Estado, que dispõe de um mecanismo de fácil
acesso, poder encaminhar sugestões, críticas,
denúncias, reclamações, elogios ou comentários.
Todas as demandas recebem o respectivo e
devido tratamento institucional interno,
impactando em processos de aprimoramento
contínuo.
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Indicadores de Desempenho
A. Indicadores de Desempenho Social
I.

Público Interno

A instituição não exerce nenhuma pressão sobre seus colaboradores envolvidos em
atividades sindicais, pelo contrário, oferece condições ao associativismo representativo, fornece
informações sobre as condições de trabalho, reunindo-se com periodicidade para discutir melhorias
contínuas; mantém seus colaboradores devidamente informados através de seus instrumentos de
comunicação e disponibiliza informações amplas financeiras e operacionais, em plena observância
aos preceitos da publicidade de seus atos.
A UDESC disponibiliza também informações sobre seus objetivos estratégicos, com o intuito
de aperfeiçoar o alinhamento de seus propósitos institucionais, valendo-se de seus instrumentos de
comunicação. São fornecidas informações sobre sua missão, visão, valores, histórico, organograma,
públicos de interesse, dentre parceiros diversos.
A UDESC desenvolve programas de treinamento contínuos, ao mesmo tempo em que
fomenta toda e qualquer iniciativa de aprimoramento pessoal e profissional.
O processo participativo é um forte determinante em seu modelo de gestão, no qual os
representantes de todas as unidades têm condição de exteriorizar seus posicionamentos com total
liberdade de expressão.
A instituição dispõe de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, na qual seus
representantes são eleitos pelos próprios servidores.
A UDESC disponibiliza ainda aos seus servidores, através de sua estrutura gerencial, a
possibilidade de uma construção conjunta da instituição, onde é facultado aos seus integrantes,
agregar valores contributivos de aprendizagem e conhecimento.
A instituição dispõe de mecanismos de incentivo aos seus servidores através de programas
de reconhecimento diversos.
A UDESC observa de modo estrito as legislações que amparam os menores e adolescentes,
bem como, sempre que possível, desenvolve ações extensionistas e de pesquisa que possam
contribuir para o processo de desenvolvimento desta relevante parcela social.
A instituição também viabiliza a concessão de bolsas de apoio discente, por meio das quais
são oportunizadas funções administrativas aos alunos de diversos cursos, proporcionando-lhes
renda e aprendizado.
A UDESC oferece aos docentes, discentes e servidores técnicos, uma estrutura completa e
moderna de condicionamento físico, devidamente supervisionado por profissionais e estudantes
das áreas de Educação Física e Fisioterapia.
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A Universidade desenvolve iniciativas administrativas e extensionistas de valorização da
diversidade, onde reconhece a obrigação ética de combater incansavelmente todas as formas de
discriminação negativa ao tempo em que estimula ações inclusivas e afirmativas de participação
transformadora.
A UDESC valoriza a pluralidade ideológica, ao tempo em que promove isonomia entre
quaisquer dimensões humanas, dentre elas as étnico-raciais, de gênero, de idade, religiosas, de
orientação sexual, de origem geográfica, de classe social, de deficiência, de aparência física, dentre
outras.
A instituição possui uma metodologia de remuneração, de concessão de benefícios e
planificação de carreira que busca valorizar os servidores através de ações transparentes e de
conhecimento público.
A Universidade possui programas de saúde e segurança no trabalho que visam proporcionar
melhores condições de trabalho e de vida saudável, com programas preventivos. Dispõe em suas
dependências de um médico para o atendimento interno dos servidores e trabalhadores
terceirizados. Promove exercícios físicos nos horários de trabalho e possui programas de
compensação de horas.
A UDESC promove a capacitação contínua em todos os níveis hierárquicos e oferece aos seus
servidores oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional com impactos positivos em
sua empregabilidade. Possui programas de mapeamento de competências atuais e potenciais,
suscetíveis de aprimoramento.
A instituição dispõe programa interno de apoio, acompanhamento e preparo para a
aposentadoria que proporciona, dentre outras abordagens, a discussão dos aspectos psicológicos e
de planejamento financeiro.
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II. Fornecedores
A UDESC desenvolve suas relações com parceiros e fornecedores por critérios e políticas
amplamente conhecidas pelas partes envolvidas, não exclusivamente baseados em critérios de
preço, qualidade e prazo. A instituição possui normas conhecidas por todos os interessados, cujas
exigências referendam as legislações trabalhista, fiscal, previdenciária e ambiental.
A Universidade já começa a pensar a adoção de critérios específicos de responsabilidade
social, como a proibição do trabalho infantil, adoção de padrões sustentáveis sócioambientalmente.
A instituição começa a pensar em critérios de apoio ao desenvolvimento de fornecedores e
de suas atividades econômicas. As iniciativas, ainda embrionárias, têm como premissa a criação de
processo de gestão de fornecedores de acordo com os critérios da Responsabilidade
Sócioambiental, no qual a Universidade se propõe a organizar sua carteira de fornecedores para ter
clareza de quais devem ser objeto de incentivo
III. Usuários e Cidadãos
A UDESC proporciona fácil acesso aos cidadãos e usuários de seus serviços, oportuniza
informações de interesse e demais orientações facilitadoras das relações institucionais.
Procura estabelecer melhorias contínuas de seus atendimentos e tratamento de
contribuições diversas que priorizem o diálogo e o engajamento das partes interessadas nos
processos. Busca promover um atendimento ético, pautado no respeito à comunidade e na
veracidade de seus conteúdos.
A Universidade possui um sistema de ouvidoria que recepciona as demandas emergentes da
comunidade em geral e, de modo vinculado, busca ser responsiva às solicitações.
IV. Comunidade
A UDESC reconhece que a comunidade na qual se encontra inserida é parte representativa
nos seus processos decisórios, haja vista sua filosofia expansionista vocacionada. Busca construir
políticas de relacionamento e convivência com estas mesmas comunidades, visando seus
aprimoramentos pessoal, profissional e acadêmico.
Procura participar de forma ativa nas discussões dos problemas comunitários e nos
encaminhamentos de soluções. Contribui com melhorias nas infra-estruturas locais onde se
encontra presente.
Preocupa-se com a valorização das culturas locais e na preservação do patrimônio cultural
e humano e dos conhecimentos e práticas tradicionais e populares.
Nos projetos de expansão realiza levantamento prévio das necessidades locais antes de implantálos, envolvendo lideranças locais para analisar as atividades e impactos locais.
A UDESC aperfeiçoa o impacto de suas ações sociais alavancando recursos de outras
instituições e participação de outros órgãos públicos.
Os cursos oferecidos pela UDESC são capazes de produzir profissionais em diversas áreas do
saber que, quando inseridos em uma determinada estrutura sócio-econômica, contribuem com
iniciativas consistentes de erradicação da pobreza, segurança alimentar, inclusão digital, saúde
pública e em inúmeras outras áreas de interesse público.
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V. Governo e Sociedade
A UDESC desenvolve periodicamente atividades de educação para a cidadania e permite livre
discussão e troca de informações sobre temas políticos. Apóia iniciativas através da realização de
fóruns de discussão com candidatos a cargos eletivos, com o objetivo de assegurar o voto
consciente.
Protagoniza com freqüência o desenvolvimento de programas de educação para a cidadania,
tanto internamente, quanto nas comunidades em seu entorno, exercendo liderança na discussão de
temas como participação popular e combate à corrupção nas diversas municipalidades.
A instituição mantém uma postura reconhecida pelo público interno quanto à proibição de
favorecimento direto ou indireto de agentes do poder público ou iniciativa privada.
Está ciente de que a erradicação de práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um
processo educacional vinculado a iniciativas de combate à corrupção e à propina, valendo-se para
tanto, de ferramentas diversas para o alcance de tais propósitos.
A Universidade tem parceria com o Observatório Social de Florianópolis que tem por
finalidade o exercício da cidadania e atua como instrumento na busca da transparência e efetividade
na gestão dos recursos e serviços públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, mediante o
monitoramento das contas e ações dos órgãos públicos. Busca defender e reivindicar a necessária
austeridade na aplicação dos recursos públicos.
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Exige comportamento ético dos funcionários e dirigentes dos órgãos e instituições públicas,
com vistas à eliminação da corrupção, à qualidade dos serviços públicos e à justiça social.
A UDESC participa de comissões e grupos de trabalho relacionados à defesa e promoção dos
interesses do desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado de Santa Catarina, contribui na
elaboração de iniciativas de interesse público e de caráter socioambiental.
A instituição contribui regularmente com recursos humanos, técnicos ou financeiros para a
realização de projetos específicos e localizadas de entidades públicas e privadas, bem como
contribui para o controle avaliação de políticas públicas de interesse geral.
A Universidade adota e desenvolve parcerias diversas com organismos públicos que objetivam a
melhorias do ensino, pesquisa e extensão, de assistência social, à saúde e infraestrutura, à geração de
renda e emprego.
B) Indicadores de Desempenho Ambiental
A Universidade busca cumprir estritamente todas as legislações atinentes às questões
ambientais, todavia a instituição está ciente de que muitos avanços ainda devem ser objeto de
implantação e/ou aperfeiçoamento.
Dentre os aperfeiçoamentos buscados, destaca-se a inserção da questão ambiental
enquanto temática tratada de modo transversal na estrutura organizacional e adequadamente
inserida nos propósitos estratégicos.
A UDESC busca aperfeiçoar os procedimentos existentes ao tempo em que visa construir
uma política ambiental formalizada e ampla, com a inserção de comportamentos e atitudes em
suas condutas e declaração de valorativa da instituição.

A Universidade dispõe de práticas sustentáveis incorporadas em alguns de seus
cursos de graduação, todavia os destaques dos propósitos de sustentabilidade ambiental
ficam bem evidenciados através da criação em 2007 do curso de Engenharia Ambiental e
o projeto para 2010 do curso de Engenharia Sanitária.
A instituição tem clara a percepção da necessidade de se avançar nos seus processos
internos de educação e conscientização ambiental, bem como ampliá-los, tanto quanto
possível, para os demais públicos externos no sentido de estimular o melhor entendimento
dos desafios ambientais decorrentes da atividade humana e cultivar os valores de
responsabilidade ambiental.
A UDESC começa a pensar sobre programas periódicos e campanhas internas de
redução do consumo de água e energia, bem como considerar os impactos ambientais
resultantes de seus processos, produtos e serviços.
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Área
Ambiental
23

Unidade UDESC

CEO

Ação/Projeto
Pesquisa
Científica

Centro de Educação Superior
do Oeste

CEFID
Centro de Ciências da Saúde
e Esporte

CAV

Avaliação de indicadores de qualidade do solo em
pastagens perenes sob diferentes fontes de nutrientes
e manejo de solo.

Pesquisa
Científica

Aspectos Comportamentais, Bioclimatológicos e
Operacionais da Criação de Suínos (25-140 kg) em
Baias com Lâmina d'água sem Adição de Água e em
Baias com Piso Compacto.

Pesquisa
Científica

Aplicação de Bactéria Láctica Probiótica Proveniente do
Colostro Bovino em Bebida Funcional Produzida a
Partir do Soro de Leite.

Pesquisa
Científica

Efeito do Ácido Linoléico Conjugado (CLA) sobre a
Produção, Composição do Leite e Metabolismo de
Ovelhas Leiteiras da Raça Lacaune.

Núcleo de Extensão e
Pesquisa Grupo Ciclo
Brasil

Estimular a mobilidade ativa, incentivando a inclusão da
bicicleta e do caminhar na cidade. Busca incutir na
sociedade a questão de um transporte mais limpo.

NEA - Núcleo de
Educação Ambiental

O Núcleo de Educação Ambiental – NEA – Formação de
Recursos Humanos desenvolve um projeto de extensão
do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV).

A flora como recurso
para a educação
ambiental

O projeto objetiva conscientizar a população da região
sobre a importância de se preservar os recursos naturais
do Parque Natural Municipal de Lages/SC.

Desenvolvimento da
Sociedade Catarinense
Floricultura na região de
Lages/SC

Trabalho propiciou o treinamento para produtores,
leigos e comunidade em geral interessados na produção
de flores.

Diagnóstico de uso e
valorização de fragmentos
de florestas secundárias no
planalto sul catarinense

Valorização dos recursos florestais madeireiros e nãomadeireiros é fundamental para a manutenção dessas
florestas.

Centro de Ciências
Agroveterinárias
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Descrição da Ação

Unidade UDESC

FAED
Centro de Ciências Humanas
e da Educação

COVEST
Comissão de Vestibular

Ação/Projeto
Grupo de Estudos, Pesquisa
e Desenvolvimento em
Gestão de Riscos GCEPEDGR

Doação e Reciclagem
de Papel

Impressão racional de
cadernos de provas
dos concursos
Vestibulares

Descrição da Ação
Atuar em prol da prevenção de desastres naturais em Santa
Catarina. Objetiva avaliar as áreas de risco em Florianópolis
(Centro, Saco dos Limões, Saco Grande, Costa de Dentro, Rio
Tavares, entre outras áreas), Biguaçu, Rio do Sul

Doação de Cadernos de provas de Vestibulares a
entidades assistenciais para reciclagem,
proporcionando geração de renda para pessoas
envolvidas.
Adequação do modelo do caderno de provas da 2ª
fase do Vestibular UDESC gerando uma redução em
50% de consumo de papel na impressão de cadernos
de provas.
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Área
Cultural
27

Unidade UDESC

CEART
Centro de Artes

CEFID
Centro de Ciências da
Saúde e Esporte

PROEX

Ação/Projeto
Arte, Ações e Afetos –
palestra com Luiz
Guilherme Vergara e
Jessica Gogan

Projeto interdisciplinar entre UFF, MAC/Niterói e
Museu Warhol (Pittsburgh/USA)

Encontro com artistas –
Dora Longo Bahia,
Walmor Correa e Iran
do Espírito Santo

Encontro para bate-papo com os artistas

IV Ciclo de
Investigações

Tema escolhido para o Ciclo de Investigações do
PPGAV/UDESC 2009 foi DESLOCAMENTOS REFLEXIVOS.

2º Seminário de Leitura
de Imagens para a
Educação: múltiplas
mídias

Mesas redondas com diversos debatedores

Programa Ritmo e
Movimento -9ª Mostra
de Dança

Divulgar trabalhos coreográficos desenvolvidos pelos
grupos de dança de Florianópolis e Santa Catarina

Semana Ousada de
Artes UDESC e UFSC

Proposta que une duas instituições públicas numa parceria
artística e cultural com o objetivo de apresentar à
comunidade universitária e externa, o novo e o inusitado
na arte.

Concurso de
Fotografia

Tem como objetivo integrar acadêmicos e servidores da
UDESC, incentivar o despertar a criatividade e a capacidade
de observação do meio. Parceria com a Associação de Arte
Educadores.

Pró-Reitoria de Extensão
Cultura e Comunidade

SCII
Secretaria de Cooperação
Interinstitucional e Internacional
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Descrição da Ação

Acordo de Cooperação
com a Associação
Cultural Panvision

Realização de ações educativas para inclusão social e cultural,
participação em eventos relacionados a arte cinematográfica,
com o intuito de valorização e disseminação da Arte do Cinema
em Florianópolis

Acadêmicos da UDESC
e estrangeiros em
Mobilidade Acadêmica

Realização de Intercâmbios Acadêmicos, com o objetivo
de fortalecer o relacionamento entre as instituições

Unidade UDESC

ESAG
Centro de Ciências da
Administração e
Socioeconômicas

Ação/Projeto

Descrição da Ação

Convênio de
Graduação PEC-G

Atividade de Cooperação com o objetivo de formar
recursos humanos de países em desenvolvimento.

Corredor Cultural de
Florianópolis

Visa implementação de um circuito de atividades lúdicas
em pontos históricos culturais importantes para a cidade.

Conhecendo o
Administrador Público

Objetivo divulgar o profissional mostrando suas
competências técnicas, políticas e sociais. Proporcionar
sua inserção nas organizações públicas privadas e do
3º setor.

Projeto Missão
Possível e Cozinha
Mané

Arrecadar recursos para promover uma reforma na
instituição Casa Lar Missão, do Bairro Santa Mônica em
Florianópolis, que abriga crianças separadas judicialmente
de suas famílias.

Projeto Entrelinhas

Incentivo a leitura, com arrecadação de livros,
comercialização de marcadores de páginas, criação de
uma biblioteca de livros livres, entre outros.

Projeto Cáritas

Melhorar a qualidade de vida das crianças portadoras
de necessidades especiais e vítimas de maus tratos
assistidas na instituição Casa de Cáritas.

Projeto Mãos à Obra

Reforma da estrutura física essencial do Conselho de
Moradores do Saco Grande II. Foram captados recursos
materiais e financeiros junto à comunidade empresarial da
Grande Florianópolis.

29

Área
Social
31

Unidade UDESC

CAV

Ação/Projeto
Projeto Amigo do
Carroceiro

Centro de Ciências
Agroveterinárias

CEFID
Centro de Ciências da Saúde
e Esporte

CEAVI

Descrição da Ação

Melhorar as condições socioeconômicas dos carroceiros
através do associativismo e promover bem estar animal
dos eqüinos.

Posse responsável,
bem-estar animal e
zoonoses: saúde na
escola e na família

Visa conscientizar as comunidades sobre as melhores
práticas no exercício da posse de animais.

Reeducação Alimentar
nas Escolas Urbanas

Beneficia estudantes e comunidade em geral através
de uma alimentação mais saudável e nutritiva.

Programa Grupo de
Estudos da Terceira
Idade - GETI

Melhorar a qualidade de vida do idoso, com
diferentes atividades como: informática, ginástica,
natação e hidroterapia.

Programa Núcleo de
Cardiologia e
Medicina do Exercício

Atendimento de desportistas e atletas, visando à
prevenção de doenças em geral, com foco para o
diagnostico precoce e tratamento.

Programa Atenção à
Saúde de portadores
de seqüelas de AVC

Orienta e assiste, bem como desenvolve medidas
preventivas de Acidente Vascular Cerebral - AVC.

Projeto Terceira Idade

Projeto de Extensão para pessoas com idade acima
de 40 anos que proporciona a Inclusão Digital.

Projeto Educação

Comunicando-se em Alemão.

Programa Biblioteca
Pública do Estado: um
modelo de gestão

Assessoria gerencial e técnica à Biblioteca Pública,
possibilita a adequação da infraestrutura, da estrutura
organizacional e do funcionamento da BPSC.

Centro de Educação Superior
do Alto Vale do Itajaí

PROEX
Pró Reitoria de Extensão
Cultura e Comunidade
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Unidade UDESC

COVEST
Comissão de Vestibular

CEO

Ação/Projeto

Descrição da Ação

Programa Bolsa de
Apoio discente

Proporciona ao estudante a oportunidade do
desempenho de atividade laboral, visando incorporar
hábitos de trabalho intelectual e administrativo, e melhor
adaptação ao meio social.

Comitê de Articulação
das Ações de Inclusão
– COMINC

Órgão consultivo, que propõe políticas e diretrizes no
âmbito das ações de inclusão na UDESC através da
Promoção da Acessibilidade.

Grupo Conviver

Instituir, implementar, trabalhar e articular ações em
favor da qualidade de vida, como UDESC Saudável e
Semana UDESC de Bem com a Vida.

Rede Nacional de
Mobilização Social –
COEP SC

Auxilia nos programas do COEP: Escolas em Ação,
Comunidades em Ação, Sites mobilizadores, Prêmio
Betinho, semana de mobilização pela vida, dia da
alimentação e Natal pela vida.

SAAS

Oferece assistência social, médica, odontológica e
psicológica através de atendimento ambulatorial.

Isenção da Taxa de
Vestibular pelo citério
Socioeconômico/Portaria
UDESC 713/2009

Isenção do pagamento da Taxa de Inscrição do Vestibular
através de comprovação de carência financeira.

Isenção critério
Doador de Sangue
Lei Estadual Nº
10.567/97

Isenção do pagamento da taxa do Vestibular através
de declaração do órgão oficial coletor de sangue

Educação popular em
saúde

Ações educativas em saúde, na capacitação em
primeiros socorros, capacitação dos profissionais de
enfermagem. Incluiu também cuidadores leigos de
idosos em domicílio.

Melhoria da qualidade do
ensino - aprendizagem de
Física e Astronomia na
região de abrangência da
SDR de Maravilha

Cursos de “Introdução à Astronáutica”, “Inserção da física
Moderna – 2ª etapa” e “Preparação para a olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica”, para alunos e professores do ensino
médio no município de Pinhalzinho e do ensino médio da rede
estadual da SDR de Maravilha.

Centro de Educação Superior
do Oeste
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Unidade UDESC

CEO
Centro de Educação Superior
do Oeste

Ação/Projeto
Redução resistência
microbiana: desafio na
educação e na saúde

Reforço na importância da abordagem do tema, como
um alerta as práticas desenvolvidas pela população, que
podem trazer prejuízo a comunidade.

Capacitação e atualização
dos profissionais da área
da saúde do município de
Palmitos

Proporcionou o aumento do conhecimento dos
profissionais da saúde sobre os acidentes com animais
peçonhentos; aprofundou a discussão a respeito do
assunto a respeito dos acidentes.

Educação ambiental:
ética e
responsabilidade

Reciclagem do papel dispensado no prédio do curso da
Enfermagem. Registro de gastos de energia e consumo
de água. Produção de materiais didáticos.

Assistência técnica
parasitológica na
cadeia de produção de
pequenos ruminantes

Fomentar o desenvolvimento da ovinocultura na
Região; Prestar serviço aos produtores, Orientação de
manejo sanitário do rebanho e treinamento de
acadêmicos da UDESC.

Qualidade e segurança
alimentar no município
de Pinhalzinho

FAED
Centro de Ciências Humanas
e da Educação

34

Descrição da Ação

Implementação de Boas Práticas de Fabricação e procedimentos
operacionais padronizados pela ANVISA e sistema de qualidade dos
produtos e da Capacitou os manipuladores e empresários de
alimentos em relação a controle de limpeza do local, de
higienização dos alimentos e pessoal.

Assistência técnica
parasitológica na cadeia
de produção leiteira da
região oeste do estado de
Santa Catarina

Prestação de serviço aos produtores, através da análise
das amostras de fezes dos animais.

Curso de Leitura e
interpretação de textos
técnicos na língua
inglesa

Contato com a língua inglesa, através de leitura e
interpretação de artigos científicos da área médica e
biológica.

Criação do Centro de
Investigação e
Documentação em
Ciências Humanas-CIDCH

Formação de um Centro de Documentação.

Programas e Políticas de
Inclusão no âmbito da
Igualdade racial, eqüidade
de gênero e respeito às
diferenças sexuais

Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, busca a melhoria
nas relações interpessoais e respeito às diferenças e
identidades

Unidade UDESC

SCII
Secretaria de Cooperação
Interinstitucional e Internacional

Ação/Projeto

Descrição da Ação

Projetos de Ensino
vinculados ao PRAPEG

Profissionalização Docente da Educação Básica em
parceria com a Rede de Ensino da Região de
Florianópolis.

Criação e Implantação
do Orçamento
Participativo da FAED

Descentralização e transferência da gestão do
orçamento através da Participação democrática e
transparente de toda FAED para a tomada de decisão.

Humanização dos
Espaços de
Convivência da FAED

Oportuniza Qualidade e bem estar na vivência no
Centro, Imagem e Marketing positivos.

Gestão e criação de acordos
de cooperação com
Universidades Internacionais
e Interinstitucionais

Publicados 19 Convênios destacando-se a ampliação do
número de parceiros nos EUA, Itália, Alemanha e França,
beneficiando docentes discentes e recursos humanos da
instituição, destacando a UDESC no contexto internacional.
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INDICADORES
PASSIVO

ATIVO
Valores

Títulos

Ativo

Títulos

593.356.407,54

Ativo Circulante
Disponível
Disponível em Moeda Nacional
Créditos em Circulação
Créditos a Receber
Devedores - Entidades e Agentes
Bens e Valores em Circulação
Estoques

34.854.460,55
5.633.357,08
5.633.357,08
25.776.666,14
24.485.202,29
1.291.463,85
3.444.437,33
3.444.437,33

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos Realizáveis a Longo Prazo
Créditos a Receber

2.001,00
2.001,00
2.001,00

Ativo Permanente
Imobilizado
Bens Móveis e Imóveis

62.496.681,13
62.496.681,13
62.496.681,13

Ativo Compensado
Execução Orçamentária da Receita
Arrecadação Orçamentária - Natureza Receita
Arrecadação Orçamentária - Fonte Recursos
Fixação Orçamentária da Despesa
Dotação Orçamentária
Movimentação de Créditos
Execução da Despesa
Execução da Programação Financeira
Cotas de Despesa
Disponibilidades Financeiras
Execução de Restos a Pagar
Não Processados
Processados
Restos a Pagar Não Processados
Inscritos no Exercício
Compensações Ativas Diversas
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Direitos e Obrigações Contratuais
Outras Compensações

TOTAL GERAL

496.003.264,86
4.454.913,00
4.454.913,00
0,00
214.688.758,33
214.141.839,87
546.918,46
0,00
244.787.046,45
214.688.758,33
30.098.288,12
25.066.450,78
4.989.363,33
199.123,11
19.877.964,34
7.006.096,30
667.503,02
6.318.571,19
20.022,09

593.356.407,54

Valores

Passivo

593.356.407,54

Passivo Circulante
Depósitos
Consignações
Depósitos de Diversas Origens
Obrigações em Circulação
Obrigações a Pagar
Valores Pendentes
Receitas Pendentes

22.846.420,87
524.128,96
389.156,47
134.972,49
21.868.034,81
21.868.034,81
454.257,10
454.257,10

Passivo Exigível a Longo Prazo
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo
Obrigações a Pagar

5.671.084,85
5.671.084,85
5.671.084,85

Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Resultados de Exercícios Anteriores

59.804.347,75
59.804.347,75
59.804.347,75

Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Resultado do Exercício

9.031.289,21
9.031.289,21
9.031.289,21

Passivo Compensado
Previsão Orçamentária da Receita
Previsão Orçamentária - Natureza da Receita
Previsão Orçamentária - Fonte de Recursos
Execução Orçamentária da Despesa
Disponibilidade de Crédito
Movimento de Créditos
Execução da Despesa
Execução da Programação Financeira
Cotas de Despesas
Disponibilidades por Fonte de Recursos
Execução de Restos a Pagar
Não Processados
Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício
Compensações Passivas Diversas
Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade
Direitos e Obrigações Contratadas
Compensações Diversas

TOTAL GERAL

496.003.264,86
4.454.913,00
4.454.913,00
0,00
214.688.758,33
214.355.165,11
333.593,22
0,00
244.787.046,45
214.688.758,33
30.098.288,12
25.066.450,78
4.989.363,33
199.123,11
19.877.964,34
7.006.096,30
667.503,02
6.318.571,19
20.022,09

593.356.407,54
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BALANÇO SOCIAL UDESC 2009

CAV
Centro de Ciências Agroveterinárias
Av. Luiz de Camões,2009
Conta Dinheiro - Lages - SC
(49) 2101-9100

CCT
Centro de Ciências Tecnológicas
Rua Paulo Malschitzki, s/numero
Zona Industrial Norte - Joinville-SC - Brasil
(47) 4009-7900

CEAVI
Centro de Educação Superior do Alto Vale
do Itajaí
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822
Bela Vista - Ibirama - SC
(47) 3357-3077

CEO
Centro de Educação Superior do Oeste
Direção: Rua Benjamin Constant, 84
Centro - Chapecó - SC
(49) 3311-9300

CEPLAN
Centro de Educação do Planalto Norte
Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180
Centenário - São Bento do Sul - SC
(47) 3634-0988

CERES
Centro de Educação Superior da
Região Sul
Rua Cel. Fernandes Martins, 270
Progresso - Laguna - SC
(48) 3647-4190

CEAD
Centro de Educação a Distância
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8400

CEART
Centro de Artes
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8300

ESAG
Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8200

FAED
Centro de Ciências Humanas e da Educação
Av. Madre Benvenuta , 2007
Itacorubi - Florianópolis - SC
(48) 3321-8500

CEFID
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte
Rua Pascoal Simone, 358
Coqueiros- Florianópolis-SC
(48) 3321-8600

