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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (Eixos) 

De acordo com o que foi definido no Planejamento Estratégico da UDESC, os 

programas estratégicos (Eixo) que servem de referência para o desenvolvimento do 

Planejamento Estratégico dos Centros são : 

 UDESC e Sociedade; 

 Excelência no Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Excelência em Gestão  

 Ser UDESC; 

 Infraestrutura e Investimentos; 

 

PLANO DE AÇÕES 

 

Programa Estratégico – UDESC e Sociedade 

Objetivo do Programa 

Aperfeiçoar a relação com o cidadão e com a sociedade, por meio de um processo 

sinérgico, que garanta a geração de valor para todas as partes interessadas. 
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PLANO DE AÇÕES 

Programa Estratégico – UDESC e Sociedade 

Objetivo do Programa 

Aperfeiçoar a relação com o cidadão e com a sociedade, por meio de um processo sinérgico, que garanta a geração de valor 

para todas as partes interessadas. 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Interação com a Sociedade 

Líder: Direção Geral 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Ampliar a participação nas 
atividades junto às instituições 
públicas, empresas e terceiro 
setor (comitês, conselhos e 
eventos).     

 

            

Fazer maior conexão com os 
gestores públicos das esferas 
municipal, estadual e federal e 
trazê-los para conhecer o CCT.     

 

            

Estabelecer conexão com a 
reitoria para ajudar nos pleitos 
junto ao Governo, no que tange 
os interesses do CCT ou da Udesc 
em geral.     

 

            

Estimular a criação de um 
Instituto de Pesquisa e Extensão 
Tecnológica, órgão setorial a ser 
criado no CCT com o objetivo de 
fomentar pesquisas e prestação 
de serviços voltadas às entidades 
públicas e privadas da região,   
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com implementação de 
infraestrutura baseada em 
parcerias público-privadas. 

          
 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Integração com a Cidade e a Região 

Líder: Direção Geral 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

            

Buscar apoio da Prefeitura de 
Joinville para uma melhor 
sinalização sobre a localização do 
campus do CCT e efetuar 
melhorias nas vias de acesso 
(veículos, pedestres e bicicletas) 
ao campus.     

 

            

Implementar o Centro de 
Projetos Multidisciplinares e de 
Visitação da CCT, para abrigar os 
projetos estudantis 
interdisciplinares e acolher 
estudantes do ensino 
fundamental e médio de escolas 
da região norte do Estado, em 
visitas programadas.     

 

            

Buscar parceria com a Prefeitura 
de Joinville para criar um parque 
de recreação em terrenos do CCT, 
para fazer a integração do Centro 
com a comunidade local.     
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Desenvolver parceria com a 
Univille para a montagem de um 
plano diretor conjunto de 
ocupação futura do terreno 
anexo ao campus do CCT, doado 
pela PMJ, de forma a otimizar 
recursos e evitar duplicidade de 
infraestrutura para a população.     

 

            

Reativar parceria do CCT com o 
Shopping Garten para 
compartilhamento e expansão de 
espaços e permitir maior 
interação com a comunidade e a 
divulgação dos cursos e projetos 
do CCT, através de eventos no 
Shopping.     

 

            

Implementar a Vitrine CCT – 
ponto turístico na cidade, com a 
construção de um Planetário Fixo 
e um Museu de Ciências e 
Tecnologia no terreno adquirido 
na rotatória de acesso ao 
campus.     

 

            

Realizar estudo que visem a 
destinação futura das instalações 
da Udesc no centro da cidade, 
após a mudança da Softville para 
o Park Perini, e buscar sua 
implementação.     

 

            

Buscar parcerias que visem a 
destinação futura do terreno do 
CCT na BR-101.     
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Criar as condições materiais e de 
pessoal para implementar a 
parceria do CCT com o Park 
Perini, através do Áhgora UNI.     

 

            
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Divulgação e Comunicação 

Líder: Direção Geral 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Articular com a reitoria para a 
realização de campanhas 
publicitárias do vestibular e 
programas de pós-graduação em 
outdoors, ônibus, rádios 
comerciais e mídias sociais.   

 

        

Melhorar a comunicação com a 
imprensa local e regional (TV, 
rádio, jornais e mídias sociais) 
divulgando as ações do Centro.     

 

            

Criar estratégias e incentivos para 
ampliação da matrícula nos 
cursos do CCT.     

 

            

Realizar uma campanha intensa e 
constante na Rádio Udesc de 
Joinville para divulgar o CCT, 
conectando-o junto à 
comunidade da região.     

 

            

Ampliar a divulgação do 
vestibular, edital de 
transferências e reingresso, 
utilizando a rádio Udesc e mídias 
sociais.     

 

            

                  



8 

 
 
___________________________________________________________________ 
 

Programa Estratégico – Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão 

Objetivo do Programa 

Garantir continuamente a excelência acadêmica por meio de projetos que busquem a formação integral dos discentes em 

ambiente favorável à inovação, a partir da indissociabilidade da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Excelência em Ensino 

Líder: Direção de Ensino 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Utilizar no CCT modernas 
estratégias de ensino de modo a 
ampliar o conceito de sala de 
aula, aproveitando os recursos 
tecnológicos e o espaço virtual 
como ambiente de ensino e de 
aprendizagem.   

 

        

Avaliar a estimular a 
implementação do ensino híbrido 
e da Educação a Distância nos 
cursos do Centro.     

 

            

Realizar diagnóstico para 
expansão dos cursos e melhor 
oferta dos cursos.     

 

            

Fazer a adequação dos PPCs 
tendo em vista o Novo Ensino 
Médio.     

 

            

Avaliar a oferta de nova 
modalidade     
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(licenciatura/bacharelado) dos 
cursos. 

Avaliar a oferta de nova do turno 
de oferta dos cursos.     

 
            

Capacitação de professores para 
uso de TIC's e de novas 
metodologias de ensino.     

 

            

Capacitação de professores que 
envolva aspectos psicológicos na 
relação com os alunos.     

 

            

Propor, em conjunto com os 
Departamentos, ações para 
combater a evasão nos cursos.     

 

            

Aproximar o SOE da Direção de 
Ensino, realizando ações 
integradas de modo a aperfeiçoar 
e ampliar programas de 
orientação psicopedagógica no 
CCT.   

 

      

Articular, com as demais Direções 
e Departamentos, ações para 
aumentar a visibilidade do CCT-
Udesc na comunidade; divulgar 
os cursos do CCT nas escolas.     

 

            

Aperfeiçoar o acompanhamento 
da qualidade de ensino, no que 
concerne à Comissão Setorial de 
Avaliação.     

 

            

Estimular a criação e 
implementação de laboratórios e 
oficinas compartilhadas entre os 
departamentos e a     
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implementação dos Espaços 
Inovadores de Ensino do CCT. 

                  

                  
 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Excelência em Pesquisa e Pós-Graduação 

Líder: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Buscar recursos humanos para 
atender os Programas de Pós-
Graduação.     

 

            

Investir em tecnologia e sistemas 
que otimizem os processos e 
demandas da pesquisa e pós-
graduação.     

 

            

Maior suporte na divulgação dos 
programas de pós-graduação e da 
pesquisa, inclusive com meios de 
comunicação de forma bilíngue.     

 

            

Fomentar a internacionalização 
dos Programas de Pós-
Graduação.     

 

            

Disponibilizar espaços adequados 
para as secretarias e 
coordenações dos Programas de 
Pós-Graduação.     

 

            

Oferecer Suporte técnico 
operacional de servidores para a     
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prestação de contas exigida dos 
líderes de grupos de pesquisa. 

Valorização das bolsas dos 
estudantes de PG e IC.     

 
            

Avaliar melhor os impactos da 
pesquisa na sociedade.     

 
            

                  

          

                  
 
 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Excelência em Extensão 

Líder: Direção de Extensão 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Implementar a Curricularização 
da Extensão.   

 
        

Buscar o envolvimento de 
técnicos universitários nos 
projetos de extensão.     

 

            

Buscar a valorização da extensão 
na prática docente e em sua 
carreira.     

 

            

Buscar parcerias, cooperações e 
convênios na área de extensão 
tecnológica e social e na geração 
de novas empresas.     

 

            

Buscar novos espaços físicos para 
projetos de extensão.     
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Valorização das Empresas 
Juniores, bem como estimular a 
criação de outras.     

 

            

Ampliar o relacionamento do CCT 
com seus egressos e entidades de 
classe da área.     

 

            

Desenvolver maior interação com 
as escolas de ensino fundamental 
e médio de Joinville e região.     

 

            

Estimular o Empreendedorismo 
nos currículos dos cursos e 
melhorar as condições para o 
fomento de startups oriundas de 
estudantes e servidores do CCT.     

 

            

Ampliar e melhorar o suporte e 
acolhimento dos alunos no 
Campus, como no Centro de 
Convivência, Ginásio, Biblioteca, 
dentre outros espaços físicos e 
serviços.     

 

            

Buscar melhorarias na oferta de 
bolsas estudantis e outros 
auxílios.     

 

            

Promover a integração dos 
estudantes do CCT através de 
ações voltadas à saúde e ao bem-
estar.     

 

            

Melhorar e ampliar as ações 
esportivas e recreativas.     
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Programa Estratégico – Excelência em Gestão 

Objetivo do Programa 

Dinamizar os processos de gestão da Universidade de forma inovadora e sustentável, fomentando práticas que qualifiquem o 

uso dos recursos institucionais. 

 
 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Excelência em Gestão Administrativa 

Líder: Direção de Administração 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Avaliar anualmente os trâmites 
burocráticos, otimizando o tempo 
e evitando a criação de novas 
resoluções e exigências 
demasiadas.     

 

            

Aprimorar as condições de 
utilização das TICs no contexto de 
todas as atividades do Centro.     

 

            

Priorizar metas institucionais do 
CCT a partir do impacto 
acadêmico, com conexão com as 
necessidades e oportunidades 
regionais.   

 

      

Criar estrutura administrativa 
para fazer uma melhor gestão da 
Avaliação e do Planejamento  
Institucional.     
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___________________________________________________________________ 
Propor revisão das funções de 
chefe de departamento e 
coordenador de curso, evitando 
concentrar na mesma pessoa.     

 

            

Promover Projetos de 
Responsabilidade Social, 
incentivando as ações de 
servidores e acadêmicos em prol 
de programas sociais locais.     

 

            

Criar e utilizar indicadores para 
medir e melhorar o Desempenho 
Institucional.     

 

            

Aumentar a transparência nas 
aquisições de bens, serviços e 
ações realizadas pelo CCT.     
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PLANO DE AÇÕES – Projeto Excelência em Gestão de Pessoal 

Líder: Direção de Administração 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Buscar a reposição e ampliação 
de servidores, junto à reitoria da 
Udesc,  com a contratação de 
docentes e técnicos 
universitários, levando em conta 
o tamanho e as particularidades 
do CCT.   

 

        

Promover a integração dos 
servidores do CCT através de 
ações voltadas à saúde e ao bem-
estar.   

 

        

Se articular com a reitoria e os 
sindicatos, visando recuperação 
perdas salariais.     

 

            

Buscar o melhor aproveitamento 
da capacidade de trabalho de 
cada servidor, levando em conta 
seu perfil e competências e as 
necessidades dos setores.     

 

            

Propor a atualização do plano de 
cargos e salários.     

 
            

Avaliar e dimensionar a 
quantidade de servidores 
necessários para o bom 
funcionamento da estrutura do 
Campus do CCT.     
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___________________________________________________________________ 
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Programa Estratégico – Ser UDESC 

Objetivo do Programa 

Impulsionar o sentimento de unidade e comprometimento da UDESC, por meio das pessoas que dela fazem parte, tanto 

discentes quantos servidores, terceirizados, egressos e aposentados. 

 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Ser UDESC dentro CCT 

Líder: Direção de  

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Propor e apoiar políticas 
institucionais para a igualdade de 
gênero e raça nos Cursos de 
Graduação e nos  Programas de 
Pós-Graduação     
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PLANO DE AÇÕES – Projeto Ser UDESC para além do CCT 

Líder: Direção de  

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Monitorar o Planejamento 
Estratégico do CCT de modo 
participativo, conectando os 
segmentos do CCT e 
representantes da sociedade, 
focando no desenvolvimento 
regional e na melhoria da 
educação.   

 

        

Realizar o mapeamento e 
integração dos egressos     

 
            

Inserir os egressos em projetos 
do CCT     
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Programa Estratégico – Infraestrutura e Investimentos 

Objetivo do Programa 

Dar suporte ao capital intelectual com condições tecnológicas e instalações adequadas para ensino, pesquisa, extensão, e 

gestão da UDESC, necessárias para enfrentar questões mais desafiadoras da sociedade atual. 

 

 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Melhoria da Infraestrutura 

Líder: Direção de Administração 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Aprimorar o controle de acesso 
do CCT e implantar o sistema de 
monitoramento eletrônico do 
CCT.   

 

        

Executar e finalizar o projeto de 
acessibilidade do CCT e revitalizar 
o sistema de iluminação do CCT.     

 

            

Realizar a regularização e 
viabilizar a utilização, através de 
infraestrutura de energia, água, 
esgoto e internet, e de um Plano 
Diretor, das áreas de expansão do 
Centro.     

 

            

Regularizar as edificações do CCT 
perante os órgãos fiscalizadores.     

 
            

Ampliar e adequar o espaço físico 
da Coordenadoria de Informática.     
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___________________________________________________________________ 
Viabilizar a infraestrutura de 
novos laboratórios multiusuários, 
através de programa de aquisição 
e manutenção de equipamentos.     

 

            

Melhorar o sistema de 
escoamento de águas do campus 
e ampliar o  aproveitamento de 
água das chuvas nas edificações.     

 

            

Ampliar e atualizar a frota de 
veículos oficiais, bem como 
viabilizar garagem para os 
mesmos.     

 

            

                  
 
 

PLANO DE AÇÕES – Projeto Ampliação de Investimentos 

Líder: Direção de Administração 

Ação estratégica Meta  
Nome do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador Responsável Prazo  Custo 

Origem dos Recursos 

UDESC Outros Soma 

Potencializar o aumento e a 
utilização de recursos oriundos de 
convênios.   

 

        

Adequar o calendário de 
demandas do CCT à 
disponibilização de recursos por 
parte de Universidade.     

 

            

Realizar estudos para propor à 
reitoria, a alocação de recursos 
para o Centro, baseada em 
critérios que levem em 
consideração o tamanho e a 
especificidade do CCT.     
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___________________________________________________________________ 
Buscar otimização nos contratos 
de serviços terceirizados do CCT.     
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