
   

 

  

 
   

 

PORTARIA INTERNA DO CEAD Nº 040/2016, de 05/05/2016 

(REVOGADA P/RESOLUÇÃO CONCEAD Nº 004/17 de 14/09/2017)  

 

O Diretor Geral do Centro de Educação a Distância (CEAD) da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), no uso de suas atribuições e competências constantes do Estatuto aprovado 

pelo Decreto Nº 4184 de 06 de abril de 2006 e Regimento Geral da UDESC, aprovado pela 

Resolução Nº 044/2007 do CONSUNI de 01 de junho de 2007, resolve: 

 

Art.1º- PUBLICAR os Critérios do Departamento de Pedagogia a Distância para 

credenciamento de docentes (efetivos, substitutos e/ou visitantes) em disciplina no Centro de 

Educação a Distância (CEAD) da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, 

em atendimento da Resolução nº 003/2016-CONSEPE e considerando “Ad referendum” do 

Diretor Geral do CEAD/UDESC em 05/05/2016 relativo ao Processo nº 5734/2016. 

 Art. 2º - Com base no inciso III, Art. 3, Resolução 03/2016 – CONSEPE, o requerente, para ser credenciado 
na disciplina requerida, deverá atender a, pelo menos, dois (02) itens abaixo: 

I. Atuação, na UDESC ou em outra IES, em disciplina (s) na área do ensino de 

graduação do curso específico ou área afim por, no mínimo, um semestre letivo. 

II. Orientações em estágio curricular, em TCC, em iniciação científica, em projeto (s) de 

extensão, em projeto (s) de pesquisa, em projeto (s) de ensino, em monografias, em 

dissertações e em teses, na área da disciplina ou área afim. 

III. Coordenação de projetos de ensino, de projetos de pesquisa ou de projetos de 

extensão, na área ou área afim. 

IV. Publicação em periódico com corpo editorial e circulação nacional ou internacional, 

na área da disciplina ou área afim. 

V. Publicação de trabalho científico em anais de evento científico regional, nacional ou 

internacional, na área da disciplina ou área afim. 

VI. Autoria ou coautoria de livro, na área da disciplina ou área afim. 

VII. Autoria de capítulo de livro, na área da disciplina ou área afim. 

VIII. Experiência técnica ou artística, na área da disciplina ou área afim. 

IX. Estar frequentando curso de pós-graduação, na área da disciplina ou área afim.  

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na presente data. 

Florianópolis, 05 de maio de 2016.  

 

 
Prof. David Daniel e Silva 

Diretor Geral do CEAD/UDESC 
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