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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CCT 2023-2028 

SEMINÁRIO DA DIMENSÃO DE EXTENSÃO – 21/09/2022 

1. Curricularização da Extensão 

o NDEs: manter discussão e readequação dos currículos 
o Mapeamento das Competência dos cursos, para seguimento em projetos de 

extensão 
o Envolvimento de técnicos-administrativos nos projetos 
o Incentivo à participação discente 
o Valorização da extensão na prática docente 
o Fomento de parcerias, cooperações e convênios 
o Espaços físicos para projetos de extensão 
o Melhorar/facilitar o processo de análise e compra de equipamentos para os 

projetos de extensão. Muitos processos de de comprão dão como “deserto”. 
o Valorização das EJs dentro dos Currículos 
o NDEs: Envolver mais os alunos na discussão da curricularização 
o Utilização das avaliações semestrais para alteração do currículo (??) 
o Equidade na carreira docente quanto a pesquisa e extensão, estimular a 

participação docente na CE. 
o Disponibilizar uma quantidade maior de bolsas aos alunos 

2. Relacionamento 

o Com Entidades de Classe 
o Canal permanente de comunicação com os egressos. Por exemplo, via SEI 
o Com Voluntários Externos 
o Aproximação com outros órgãos públicos, objetivando CCT/UDESC ter 

participação em Comissões, Conselhos. 
o Desenvolver maior interação com as escolas de Joinville 
o Promover as ações esportivas 

 Bolsa atleta 
 Treinamento de alto rendimento 
 Maior divulgação das atividades esportivas 

o Desenvolver ações juntos as ONGs, envolvendo também os alunos 
o Divulgação e Comunicação 

 Estabelecer um canal de comunicação geral na UDESC 
 Melhor utilização dos murais 
 Listas de e-mails mais eficientes 
 Profissionalismo: engenheiros e cientistas não são designers 
 Uso da Radio UDESC  
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3. Empreendedorismo 
a. Fomento e treinamento para empreendedorismo/startups 

i. Por onde eu começo ? 
ii. Mini cursos 

iii. Foco na administração 
b. Empresas Jr: fortalecimento e incentivo 
c. Incubação de empresas 
d. Trazer as empresas Startups para dentro da Universidade 

i. Envolver os ex estudantes 
e. Desenvolver um canal direto de comunicação entre as EJs e os alunos 
f. Melhoras a divulgação das EJs 
g. Disponibilizar espaços compartilhados 

i. Multidisciplinaridade 
ii. Lazer 

iii. Compartilhamento de experiências 

 

4. Permanência Estudantil 
a. Maior apoio à Atlética 
b. Centros Acadêmicos 
c. Subsídios 

i. RU com preço mais acessível 
ii. Corrigir os valores pagos pelas bolsas 

d. Suporte e acolhimento 
i. Realização de eventos comunitários nos fins de semana 

ii. Os eventos de acolhimento devem envolver todos os professores 
e. Moradia estudantil 
f. Locais de estudo pelo campus/ estrutura de bem-estar 

i. Mais tomadas de energia para os notebooks 
ii. Maior disponibilidade de bancos e mesas  

g. Incentivo à formação de equipes de competição estudantis 
h. Incentivo a participarem de Entidades de Classe (CEAJ, AJECI, ...) 

 


