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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CCT 2023-2028 

SEMINÁRIO DA DIMENSÃO DO ENSINO – 14/09/2022 

1. Modalidade EAD e metodologia híbrida 

• Segundo os alunos a implementação do ensino EAD será uma forma eficaz de ensino para 
quem mora longe da universidade. Mas deve haver uma regulamentação e diretriz clara da 
Universidade quanto a utilização do ensino EAD em cursos presenciais. 

• A modalidade EAD deve ser programada e planejada dentro do curso e o ensino híbrido como 
alternativa deverá ser aprovado pelo NDE. 

• Deverá ser definido o que é a modalidade EAD e o que é o ensino híbrido; 

• Os professores precisam ter formação para poderem usar os recursos tecnológicos; 

• Para a implementação do ensino EAD é necessário que haja uma formação para os 
professores. 

• Segundo um aluno da universidade, ele encontrou dificuldades com a internet durante a 
pandemia e também com a disponibilização de computadores pela UDESC. Existem alunos 
carentes que não tem acesso a recursos tecnológicos. 

• A internet da UDESC não é boa, o acesso aos computadores é difícil. Nesse sentido deve-se 
ampliar e melhorar a cobertura de internet no CCT e deve-se implementar ampliar o 
empréstimo de notebooks para os alunos. 

2. Avaliação e expansão dos cursos 

· A UDESC precisa saber o que a sociedade vai querer antes de fazer a expansão dos cursos; 

· O professor questiona se adianta criar mais cursos, pois atualmente existem poucos alunos se 
formando no Ensino Médio. Existem muitas vagas para poucos alunos. Tem que aumentar os 
turnos e a duração dos cursos; 

· Deve haver uma formação sob o ponto de vista de competências nas áreas tecnológicas e que 
também envolva a psicologia; 

· Os cursos devem se adequar ao Novo Ensino Médio; 

· A UDESC precisa ter um curso de Bacharelado em Física; 
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· O aluno perguntou se é necessário ter um curso de Matemática em dois períodos, pois 
atualmente existe uma queda de alunos em todos os cursos; 

· O professor questiona se adianta criar mais cursos, pois atualmente existem poucos alunos se 
formando no Ensino Médio. Existem muitas vagas para poucos alunos. Tem que aumentar os 
turnos e a duração dos cursos; 

3. Divulgação e Comunicação 

• Para os alunos, a UDESC precisa ser mais divulgada. Seria interessante ter uma placa com uma 
boa iluminação. A pintura da UDESC é parecida com a da UNIVILLE; 

• Precisa melhorar a comunicação interna dentro do CCT entre professores e alunos. Uma das 
reclamações de uma das professoras é que ela não consegue mandar e-mail diretamente para 
todos os alunos. Tem que pedir para outro funcionário; 

• Implementar a divulgação do CCT por meio de Outdoors 

• Segundo o Prof. Omir poucos professores participam de projetos de ensino e extensão. 

• A universidade deve trabalhar com o aluno já no Ensino Médio. As iniciativas de visitas as 
escolas precisam ser ampliadas e melhoradas. 

 


