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APRESENTAÇÃO 

 

 

É atribuída aos Centros Universitários da Universidade do Estado de Santa Catarina-

UDESC, entre outras atividades, a produção do Relatório Anual de Atividades. Compete 

ao Diretor Geral do Centro o monitoramento direto e indireto da emissão do Relatório, 

no âmbito das suas atribuições. 

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 28, item X do Estatuto da UDESC e 

atendendo ao solicitado no Ofício GAB Nº. 440/06 de 18 de dezembro de 2006 do 

Magnífico Reitor passamos a relatar as atividades do Centro de Educação a Distância-

CEAD referentes ao período de fevereiro a dezembro do ano de 2006, a partir de dados 

fornecidos pelas Direções, Coordenadores, Chefes de Departamentos e responsáveis 

pelos setores. 

O presente Relatório de Atividades torna pública nota das atividades desenvolvidas pelo 

CEAD no decurso do ano de 2006, criando assim um instrumento que ofereça 

parâmetros que virá facilitar as atividades administrativas e gerenciais da UDESC. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Educação a Distância-CEAD tem como um dos objetivos na área do ensino 

de graduação formar professores de Pedagogia em Magistério do ensino fundamental de 

1ª a 4ª série-Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Educacional, sob a modalidade 

de educação a distância e, prioritariamente hoje, qualificar os docentes das escolas da 

rede pública de ensino, numa dinâmica interdisciplinar, integrando Ensino-Graduação e 

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, cujos conhecimentos auxiliem na análise e 

reflexão a respeito do processo educativo, tendo em vista o contexto sociopolítico e 

econômico-cultural brasileira e suas transformações.  

A atual configuração do CEAD remonta à 01 de junho de 2000, data em que a 

Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC foi credenciada junto ao Ministério 

da Educação e Cultura-MEC, para oferecer o Curso de Pedagogia na modalidade a 

distância, através da Portaria Nº 769, publicada no Diário Oficial da União em 02 de 

junho de 2000. 

Em 24 de outubro de 2002, através da Resolução CONSUNI/UDESC Nº 055/2002 foi 

criado o Centro de Educação a Distância–CEAD, aprovado por unanimidade em todas 

as instâncias da UDESC: Câmara de Ensino-Processo nº 730/025 em 21/12/2002; 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão–CONSEPE em 21/10/2002; Conselho 

Universitário–CONSUNI em 24/10/2002. 

A partir de dezembro de 2002, finalmente, pelo Decreto Estadual Nº. 6034/2002 de 11 

de dezembro de 2002, do Governador de Santa Catarina, foi criado o Centro de 

Educação a Distância – CEAD da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC. 

 

 



 

     

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 

 7 

2 – ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CEAD 

 

Apresentamos a estrutura do CEAD, juntamente com a composição nominativa no ano 

de 2006:  

Organograma do CEAD – (ANEXO 01)  

Quadro geral da composição nominativa por direção e setores do quadro de pessoal do 

CEAD/UDESC: diretores, docentes, técnicos e terceirizados.  (ANEXO 02) 

 

2.1 - do Centro de Educação a Distância – CEAD 

Pelo Decreto Estadual nº 6034/2002 de 11 de dezembro de 2002, fica criado o Centro de 

Educação a Distância-CEAD/UDESC com os princípios e organização dos demais 

centros como estabelece o Art. 8º do Estatuto da UDESC. 

 

Como registro é importante considerar que o CEAD não teve orçamento próprio até 

dezembro de 2006. 

 

2.2 - do Conselho de Centro – CONCENTRO 

 

O Conselho de Centro é um órgão normativo, consultivo e deliberativo do Centro.  

 

2.3 – da Direção Geral – DG  

Compõe a Diretoria do Centro, juntamente com os dois Diretores Assistentes de Ensino 

e Pesquisa e Extensão o Diretor Administrativo-interino. 

É o órgão de representação do Centro e que gerencia as atividades desenvolvidas no seu 

âmbito, ao qual compete a execução das atividades Técnico-administrativas, na área do 

Centro, dentro dos limites legais, estatutários e regimentais. 
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2.4 – da Direção Assistente de Ensino – DAE  

 

Juntamente com o Diretor Geral, Diretor Assistente de Pesquisa e Extensão e o Diretor 

Administrativo, compõe a Diretoria do Centro, sendo, portanto um órgão de 

representação do Centro que gerencia as atividades desenvolvidas no seu âmbito ao qual 

compete a execução das atividades pedagógicas e técnico-administrativas, na área de 

ensino de graduação do Centro, dentro dos limites legais, estatutários e regimentais. 

 

2.4.1. - do Comitê de Apoio ao Ensino-CAE 

 

A estrutura e composição do Comitê de Apoio ao Ensino estão definidas na Resolução 

Nº 002/2001 do CONSEPE que cria os Comitês de Apoio ao Ensino e aprova o 

respectivo Regimento Interno. 

O Comitê de Apoio ao Ensino do CEAD apresenta uma composição, que, devido a 

pequena quantidade de professores efetivos do Centro (apenas 04), tem o apoio de  

professores colaboradores e/ou substitutos. 

O Comitê também funciona como apoio à coordenação do curso. 

2.4.2.– da Secretaria Acadêmica-SeAc  

 

Pelo Organograma do Centro, até maio de 2005, a Secretaria Acadêmica estava 

subordinada adminstrativamente à Coordenação Administrativa. A partir desta data, em 

reunião do CONCENTRO  ficou determinado que a Secretaria Acadêmica está 

diretamente  subordinada à Direção Assistente de Ensino, tanto no nível pedagógico 

quanto administrativo. 

 

Integrante da estrutura normativa da Instituição, tem a função de receber, processar, 

distribuir informações e dados, bem como centralizar a administração da vida 

acadêmica nos processos de admissão, matrícula, integralização curricular e avaliação 

de aprendizagem: efetuando o controle, registro e certificação de todos os atos 

acadêmicos pertinentes a graduação, acompanhando  a legislação vigente. 
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2.4.3. da Supervisão Pedagógica 

 

Ao término das Colações de Grau das Turmas T3, em maio de 2006, a Direção 

Assistente de Ensino-DAE, manteve a equipe com o objetivo de desenvolver um 

trabalho de parceria entre Comitê de Apoio, Secretaria Acadêmica e Setor Virtual, 

iniciando-se o processo de garimpagem dos alunos que não colaram grau por 

apresentarem ainda algum débito/pendência de disciplinas/carga horária. O Setor 

Virtual disponibilizou ao Setor da Supervisão um arquivo em PDF, por Região, de 

alunos com reprovações, tomando por base os dados do Sistema HT. 

 

2.4.4.– da Prática de Ensino e Prática Pedagógica  

 

Compreende ações articuladas e integradas cujo referencial teórico que sustenta o curso 

de pedagogia na modalidade a distância, perpassa também, as atividades ligadas à etapa 

do estágio curricular supervisionado de ensino que é um dos componentes obrigatório 

do curso de formação de professores.  

 

2.4.5. – da Reprodução e Distribuição de Provas 

 

O Setor de Reprodução de Provas é responsável pelas seguintes atividades relacionadas 

aos processos de avaliação previstos no Regimento do Curso de Pedagogia a Distância – 

CEAD/UDESC – e no Cronograma de Atividades do Curso:: 

a) Formatação, edição e reprodução das avaliações; 

b) Embalagem, protocolo e distribuição para os Núcleos; 

c) Armazenamento e recuperação dos modelos de avaliação. 

 

2.4.6.– da Correção de Provas 

  

É composto por uma equipe multidisciplinar de professores e tem por objetivo realizar a 

etapa de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Em agosto de 2006, a equipe 

foi substituída, em virtude de novos contratos de trabalho. 
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2.4.7. - dos Estudos Independentes 

Estudos Independentes compreendem o reconhecimento de habilidades e competências 

extracurriculares, resultantes do aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

aluno, através de estudos e práticas presenciais e/ou a distância, realizados nesta ou em 

outra instituição, validados pela Coordenação de Curso, tais como: monitorias e 

estágios, programas de iniciação cientifica, estudos complementares para 

aprofundamento de determinada área do conhecimento próprios ao exercício 

profissional, cursos realizados em outras áreas afins, cursos seqüenciais correlatos a 

área, participação em seminários, eventos e afins na área educacional”. 

Assim sendo, os alunos deste curso deverão, além das disciplinas obrigatórias da grade 

curricular, deverão apresentar mais 465 horas/aula, também obrigatórias, tendo por 

objetivo a realização de “aprendizagens” consideradas importantes para suas formações.  

2.4.8 – Núcleo Deodoro 

Núcleo com sede localizada na rua Deodoro, no centro da cidade de Florianópolis/SC, 

montado e equipado para atender os alunos da turma T3 da região da Grande 

Florianópolis compreendendo as cidades de: Florianópolis, Palhoça, São José, Rancho 

Queimado, Antonio Carlos, Angelina, Biguaçú, Anitápolis, Águas Mornas, Santo Amaro 

da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Paulo Lopes e São Bonifácio. Bem como 

atendimento as quatro turmas de Educação Especial, destinadas aos alunos com 

deficiência auditiva. 

Atendimento do Núcleo também nas sedes localizadas na Escola Sul da CUT, em 

Canasvieiras, SENAC e CEFID–UDESC/Núcleo, em Florianópolis/SC, também 

destinado aos alunos da turma T3.  

O Núcleo ocupava dois andares de um prédio comercial e compunha-se de seis salas de 

aula sala, uma secretaria acadêmica, uma biblioteca, um laboratório de informática e 

uma copa.  
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A equipe para atendimento, orientação e acompanhamento dos alunos era, composta por 

16 docentes na função de tutores, além de duas bolsistas e uma supervisão. Parte destes 

professores tinha contrato vencendo em fevereiro e março de 2006.  

O Núcleo da Deodoro manteve suas atividades até 22/02/2006, quando da formação dos 

alunos, que se efetivou juntamente com a bateria de colações, ocorridas entre março e 

maio de 2006, por todo o estado de Santa Catarina.  

Todo o patrimônio constante no Núcleo foi devidamente transferido para a sede do 

Centro de Educação à Distância, no Itacorubi sendo que, parte da mobília, foi doada 

para a Faculdade de Educação (FAED) que assumiu a locação do imóvel para 

atendimento de seus alunos e manutenção dos laboratórios já existentes.  

Os funcionários da equipe com contratos ainda vigentes, foram transferidos para a sede 

do CEAD, passando a integrar um grupo criado para promover as colações ocorridas 

entre fevereiro e março, conforme determinado pela Direção Assistente de Ensino. Isto 

porque diante do ineditismo do evento de Outorga de Grau de um grande número de 

alunos por todo o estado e dos contratempos surgidos, todos os professores migrados da 

sede da Deodoro passaram a integrar uma “força-tarefa” com o intuito de viabilizar as 

colações, trabalhando em conjunto com a Secretaria Acadêmica do Centro.  

2.4.9.- dos Docentes e disciplinas 

 

Quadro nominativo dos docentes e disciplinas (ANEXO 03) 

 

 

2.4.10.- dos Tutores 

 

Realizam atividades de facilitadores da aprendizagem, orientadores, motivadores e 

avaliadores nos Núcleos locais, criados em cada município.  

 

Cabe a tarefa de facilitar aos alunos a aprendizagem das disciplinas científicas, além de 

exercer outras funções sumamente importantes tais como assessorar e orientar, dando 
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respostas aos alunos, de forma individualizada ou em grupo, para ajudá-lo a alcançar o 

êxito acadêmico. 

 

A função tutorial não se realiza de maneira isolada, e sim em conjunto com os demais 

profissionais do CEAD.  

 

Quadro nominativo dos tutores por região. (ANEXO 04) 

 

 

 

 

2.5. - da Direção Assistente de Pesquisa e Extensão-DAPE  

Juntamente com o Diretor Geral, Diretor Assistente de Ensino e o Diretor 

Administrativo-interino, compõe a Diretoria do Centro, sendo também, portanto órgão 

de representação do Centro e que gerencia as atividades desenvolvidas no seu âmbito a 

qual compete coordenar, orientar e supervisionar os cursos de pós-graduação na 

modalidade a distância e as atividades de pesquisa e extensão, dentro dos limites legais, 

estatutários e regimentais. 

2.5.1.- da Coordenação de Pesquisa  

 

Cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para a construção do conhecimento, objetiva 

também, incentivar o trabalho na área da pesquisa científica, bem como sedimentar e 

fortalecer as linhas de pesquisa em Educação a Distância no CEAD/UDESC como 

subsídio permanente à realimentação dos projetos pedagógicos daí decorrentes.  

 

Nos anos anteriores a 2006, por não haver docentes efetivos lotados no Centro, nem a 

possibilidade de montar a comissão de pesquisa, as pesquisas que aconteciam em seu 

espaço, na grande maioria, eram pesquisas ligadas à temática EaD e aprovadas em 

outros Centros da UDESC. Porém, em 2006, a partir do ingresso por Concurso Público 

de duas professoras efetivas, bem como com a lotação de mais outros dois professores 

http://www.virtual.udesc.br/DAPE/link1_dape.htm
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efetivos no CEAD,  a aprovação das pesquisas passou a ser atividade dos professores do 

CEAD. 

 

2. 5.2.– da Coordenação de Pós-Graduação  

Coordena os Cursos de Pós-Graudação, lato sensu, em nível de especialização, abertos a 

candidatos com diploma de Curso de Graduação. 

2.5.3.- da Coordenação de Extensão  

Coordena as atividades de extensão, prática acadêmica que interliga a universidade nas 

suas atividades de ensino e de pesquisa, com a demanda da maioria da população, 

possibilitando a formação de profissionais cidadãos, credenciando-se cada vez mais, 

junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento. 

 

 

2.6 - da Direção Administrativa-DAD 

A Coordenadoria Administrativa do CEAD foi instituída na criação do Centro. No 

período de 03/05/2004 a 30/08/2006 essa coordenação esteve a cargo da servidora 

técnica-administrativa Dalva Magro. Ao deixar a Coordenação a servidora, não entregou 

à Direção Geral do CEAD um relatório de atividades do seu tempo neste setor. 

A Coordenadora Administrativa também coordenava a Comissão designada para 

organizar o cerimonial de Colações de Grau junto aos municípios, realizando contatos 

nas sedes dos municípios antes e durante as colações. 

Com o afastamento da servidora supracitada para capacitação, a Direção Geral do 

Centro propôs que a Secretária da Direção Geral – servidora Maria Izabel Gonçalves 

Gallotti passasse também a responder interinamente pela Direção Administrativa do 

CEAD, pedido aprovado pelo CONCENTRO em 30/08/2006. 
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A partir de 01/09/2006, a Direção Administrativa-interina do CEAD se estruturou da 

seguindo o Organograma do CEAD. 

2.6.1.- do Setor Administrativo 

 

Responsável pelos processos de licitações, solicitações de pagamentos, diárias entre 

outros itens.   

  

2.6.2.- do Setor de Patrimônio  e Almoxarifado 

 

Responsável pela guarda e controle do material permanente e de expediente do CEAD. 

 

2.6.3.- do Setor de Financeiro  

 

Responsável pelo controle e a guarda dos contratos e convênios de parceria com as 

prefeituras e demais instituições. 

 

2.6.4.- do Setor de Pessoal  

O Setor de Pessoal do Centro de Educação a Distância - CEAD, desenvolve serviços  

afetos à Recursos Humanos, destinados ao controle e apoio dos servidores que atuam ou 

atuaram no Centro. 

A missão do Setor de Pessoal do CEAD é “oferecer serviços com eficiência e eficácia, a 

fim de suprir as necessidades de todos que  necessitam de seus serviços”. 

A visão do Setor de Pessoal do CEAD é “ser referência dentro da instituição em 

serviços de Recursos Humanos”. 

2.6.5.- do Setor de Serviços Gerais  
 

Setor que, em suas competências, dá sustentação à infra-estrutura do CEAD, no seu 

cotidiano de atividades. 

 

2.6.6.- do Setor Manutenção e Consertos  

Setor que, em suas competências, dá sustentação à manutenção e consertos de infra-

estrutura do CEAD, no seu cotidiano de atividades. 
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2.6.7.- do Setor de Protocolo 

 

Setor que registra e controla toda documentação recebida e expedida do CEAD. 

 

2.6.8.- do Setor Programa de Bolsas de Apoio Discente   

 

O Programa de Bolsas de Apoio Discente do CEAD visa atender aos trabalhos técnico-

administrativos do Centro, visto a grande demanda de trabalho e o número pequeno de 

servidores para tal. 

 

A partir de 01/09/2006 a coordenação do Programa de Bolsas de Apoio Discente do 

CEAD passou à responsabilidade da Direção Administrativa-interina do CEAD. 

 

 

 

2.7.- dos Departamentos 

 

É a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos da organização 

didático-científica e administrativa, constituindo-se na base organizacional da 

Universidade, conforme estabelece o Estatuto no Art. 9º. 

 

2.7.1. do Departamento Pedagógico 

O CEAD conta com três departamentos de ensino: Pedagógico, Multimídia e 

Planejamento. Na atualidade, por força das mudanças regimentais que a 

universidade vem passando, a Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, 

eleita Chefe do Departamento Pedagógico, acumula a chefia dos demais 

departamentos do CEAD, por não contar esse centro ainda com número necessário de 

docentes efetivos.  

Quadro Geral dos professores do Departamento Pedagógico - Florianópolis/SC-2006, 

PTI-1º e  2º semestre/2006 (ANEXOS 04 e 05).  



 

     

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 

 16 

2.7.2.- do Departamento Planejamento 

Planilha Geral dos professores do Departamento de Planejamento–Florianópolis/SC-

2006, PTI-1º e 2º semestre/2006 (ANEXOS 04 e 05).  

2.7.3.- Departamento Multimídia 

Planilha Geral dos professores do Departamento de Multimídia –Florianópolis/SC-

2006, PTI-1º e 2º semestre/2006 (ANEXOS 04 e 05).  

 

 

2.8.- dos Órgãos Setoriais 

2.8.1.- da UDESC VIRTUAL 

Estrutura técnico-pedagógica que tem como responsabilidade o desenvolvimento e a 

manutenção dos ambientes virtuais e de aprendizagem que dão suporte aos processos de 

ensino, pesquisa e extensão no CEAD. 

2.8.1.1. – da Tutoria Virtual 

A Tutoria Virtual atua no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão do CEAD, 

aberta e parceria com os demais Centros da UDESC, na função tutorial, com atividades 

de capacitação, orientação, apoio técnico didático-pedagógico, desenvolvendo 

estratégias e ferramentas de ensino adequadas à modalidade de estudo on-line.  

2.8.1.2.-Setor de Informática (Suporte – Programação e Desenvolvimento) 

O Setor de Informática atua no Suporte ao usuário à utilização dos computadores no 

CEAD, e na criação de soluções, tanto administrativas, quanto pedagógicas, além da 

manutenção dos Servidores de Rede. 

2.8.1.3.- do Setor de Multimídia 
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O setor de Multimídia atua na área de criação, desenvolvimento, execução de projetos 

multimídia, como ferramenta de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. 

2.8.2.- do Arquivo Permanente 

No final de 2006 iniciou-se a sua organização que, primeiramente, teve dinamizado um 

espaço físico que visa oferecer condições de trabalho e de atendimento.  

O CEAD tem previsto otimizar o espaço com a construção do anexo entre o seu prédio e 

o da Coordenação de Obras, para a instalação definitiva e apropriada ao arquivo 

permanente. 

O acervo atual é o de: 

a) Ensino de Graduação: 

- provas dos alunos das Turmas: Piloto(T1), T2, T3, T4, T5, Maranhão e Amapá, 

armazenadas em caixas arquivos; 

- trabalhos dos alunos, referentes aos Estudos Independentes. 

 

b) Ensino de Pós-Graduação: 

- quatro mil (4.000) pastas dos alunos do  Pós-Graduação em Gestão Escolar do Ceará  

e Arquivos mais o material encontrado nas caixas sobre o Curso de Especialização 

Gestão Escolar – Convênio UDESC e Secretaria Estadual de Educação totalizando, um 

mil e quinhentos (1.500) alunos. 

2.8.3.- da Biblioteca 

A Biblioteca do Centro faz parte do sistema de Bibliotecas da UDESC, gerenciada pelo 

programa Pergamun http: www.bu.udesc.br / - Bibliotecas setoriais UDESC http: 

www.bu.udesc.br / relação de livros pedagógicos.doc, http: www.bu.udesc.br / relação 

de fitas pedagogicas. Doc, que integra todas as Bibliotecas. Isto significa que o aluno do 

Curso de Pedagogia na modalidade a distancia tem acesso ao acervo bibliográfico da 

UDESC. Existe também, o recurso virtual da MIDIATECA que consta na página da 

UDESC Virtual e através do qual o acadêmico tem acesso a outras bibliotecas do país e 

do exterior. 

http://www.bu.udesc.br/
http://www.bu.udesc.br/
http://www.bu.udesc.br/
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Além disso, o CEAD disponibiliza a cada núcleo um kit de bibliografia básica, os 

cadernos pedagógicos e vídeos produzidos pelo corpo docente da Universidade. 

2.8.4. – Laboratório de Educação Inclusiva – LeDi 

O laboratório de educação inclusiva da UDESC - Órgão Setorial do CEAD funciona 

como organismo de produção e dinamização das ações de educação inclusiva. Fomenta 

também políticas e ações de inclusão, na formação continuada de professores e na 

ampliação do acesso e permanência dos Portadores de necessidades educacionais 

especiais na UDESC. Busca ampliar o atendimento dos estudantes no que diz respeito à 

produção de materiais que possibilitem a acessibilidade, bem como, produzir interfaces 

com diversos grupos de pesquisa, núcleos da UDESC, por exemplo o NEAB/UDESC e 

entidades  que atuam no desenvolvimento tecnológico, na ampliação de conhecimentos 

necessários para a inclusão social dos portadores de necessidades educacionais, bem 

como, na implementação de políticas de ação afirmativa. 
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3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

 

 

3.1. Centro de Educação a Distância-CEAD 

A missão do CEAD cumpre-se através de um conjunto de atividades que podem 

resumir-se no seguinte: 

 

3.2.-  Atividades do CONCENTRO  

 

- realizou reuniões ordinárias e extraordinárias no âmbito de sua competência. 

 

 

3.3 – Atividades da Direção Geral - DG 

Além das atividades próprias do Diretor Geral, realizou: 

- efetivação de cinqüenta e três (53) atos de Outorga de Grau nos diversos núcleos e 

regiões com a participação do Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores; 

- efetivação de atos de Outorga de Grau em Gabinete de janeiro a dezembro;  

- realizou reuniões com responsáveis pelos Núcleos do Amapá e Maranhão, visando 

acompanhar e orientar quanto à execução dos convênios; 

- encaminhamento e acompanhamento do Projeto de reconhecimento da Habilitação de 

Gestão Educacional junto ao CEEE/SC;  

-encaminhamento do processo de recredenciamento em EaD, junto ao MEC na parte 

que compete ao CEAD; 

- participação em reuniões de colegiados da UDESC;  

- representações junto a entidades públicas e privadas; 

- participação na produção do Plano 20. 

-participação no Projeto “Conversando sobre Arquivos Universitários”, promovido pela 

PROPLAN/UDESC (of. PROPLAN Nº 053/06 de 18/08/2006 do Pró-Reitor Arlindo 

Carvalho Rocha, com a coordenação da Prof. Maria de Lourdes Blatt Ohira) com a 

indicação dos nomes das técnicas Laura Gonçalves Marques e Maria Izabel Gonçalves 
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Gallotti para participar dos treinamentos sobre gestão de documentos em arquivos, 

como também para integrar o grupo de estudos sobre arquivos universitários. Reuniões 

de estudos realizadas de acordo com o seguinte calendário: 

- 11/09/2006, apresentação e levantamento dos assuntos e definição dos trabalhos; 

- 16/10/06, apresentação dos diagnósticos pelos centros participantes;  

e 20/11/06,  apresentação, análise e parecer referente a Tabela de Temporalidade de 

documentos das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UDESC para aprovação e 

divulgação no DOES ; 

-continuidade dos trabalhos a/c do mês de abril 2007. 

 

- elaboração e apresentação do Diagnóstico dos arquivos do CEAD/UDESC em reunião 

de 16/10/06 através das técnicas representantes do CEAD no Projeto “Conversando 

sobre Arquivos Universitários”,  

- participação de 16 a 17/11/06 no Curso “Cerimonial Universitário e Protocolo nas 

Universidades”, promovido pela PROEX/UDESC (of.Cir.PROEX Nº 086/06 de 

26/10/2006 da Pró-Reitora Tatiana Comiotto Menestrina) com a indicação dos nomes 

das técnicas Laura Gonçalves Marques e Maria Helena Tomaz para participar da 

capacitação sobre adaptarmos as necessidades atuais dos protocolos universitários, 

reciclar e fomentar a necessidade de planejamento e execução de cerimônias, orientar de 

forma correta a execução de colações de grau entre outras solenidades universitárias, 

seguindo a legislação vigente.  

3.4 – Atividades da Direção Assistente de Ensino - DAE 

No início do ano de 2006 o total de alunos era  de 9.210 correspondentes as turmas T3 e 

remanescentes das turmas Piloto(T1) e T2. A partir da outorga de grau dos alunos da T3, 

(8.912) o CEAD desenvolveu suas atividades acadêmicas pedagógicas  com os alunos 

das turmas T4, T5, Maranhão e Amapá. 

a) quanto ao Núcleo de Criciúma-Turmas T4 e T5 

- Atendimento às turmas, denominadas genericamente de T4 e T5, conforme Tabela I e 

Tabela II; 

- desenvolvimento das disciplinas integrantes da grade curricular, de acordo com os 

Cronogramas (ANEXO 06), através do atendimento dos Professores efetivos do Centro, 

bem como pelos Professores Colaboradores e/ou Substitutos; 

- atendimento tutorial presencial;  

- suporte às atividades de ensino de graduação do CEAD pelos Professores Tutores 

Virtuais e Professores Tutores na Correção de Provas e Estudos Independentes. 
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TABELA I - Demonstrativo do número de turmas e alunos da T4-Núcleo de 

Criciúma.(UDESC) 

Municípios/Núcleos  Nº de Turmas Nº de Alunos 

Criciúma 14 551 

Nova Veneza 01 032 

Total 15 583 

TABELA II - Demonstrativo do número de turmas e alunos da T5-Núcleo de Criciúma. 

(UDESC) 

Municípios/Núcleos Nº de Turmas Nº de Alunos 

Criciúma 10 379 

b) quanto ao Núcleo de Araranguá-Turma T4 

- Atendimento às turmas, denominadas genericamente de Turma T4-Convênio, 

conforme Tabela III; (Previsão de Outorga de Grau a partir de 2007) 

- desenvolvimento das disciplinas integrantes da grade curricular, de acordo com o 

Cronograma (ANEXO 06), através do atendimento dos Professores efetivos do Centro, 

bem como pelos Professores Colaboradores e/ou Substitutos;  

- suporte às atividades de ensino de graduação do CEAD pelos Professores Tutores 

Virtuais e Professores Tutores na Correção de Provas e Estudos Independentes; 

TABELA III – Demonstrativo do número de turmas e alunos da T4-Núcleo de 

Araranguá. (Convênio) 

Municípios/Núcleos Nº de Turmas Nº de Alunos 

Araranguá 06 198 

Jacinto Machado 01 045 

Morro da Fumaça 02 059 

Total 09 302 

No desenvolvimento dos cronogramas foram utilizadas estratégias de ensino 

diferenciada. No caso dos núcleos localizados no Estado de Santa Catarina, ou seja, em 

Criciúma e Araranguá, foram utilizadas as seguintes estratégias: 

- capacitação dos tutores presenciais sob a coordenação do professor responsável pela 

disciplina, para o estudo do caderno pedagógico da mesma; 

- encontros presenciais entre tutores e alunos para apresentação e estudo do caderno 

pedagógico, cuja capacitação prévia está descrita no ítem anterior; 

- encontro presencial do professor responsável pela disciplina com os alunos; 
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- prova presencial sob a coordenação e supervisão do tutor presencial. 

c) quanto ao Núcleo do Estado do Maranhão 

- Atendimento as turmas-convênio, conforme Tabela IV; (Previsão de Outorga de Grau a 

partir de maio de 2007) 

- desenvolvimento das disciplinas integrantes da grade curricular, de acordo com o 

Cronograma (ANEXO 07), através do atendimento dos Professores efetivos do centro, 

bem como pelos Professores Colaboradores e/ou Substitutos; 

- suporte às atividades de ensino de graduação do CEAD pelos Professores Tutores 

Virtuais e Professores Tutores na Correção de Provas e Estudos Independentes; 

No caso dos núcleos localizados no Maranhão, foram usadas as seguintes estratégias: 

- capacitação dos tutores presenciais sob a coordenação do professor responsável pela 

disciplina, para o estudo do caderno pedagógico da mesma, através de 

videoconferências (skype); 

- Encontros presenciais entre tutores e alunos para apresentação e estudo do caderno 

pedagógico, cuja capacitação prévia está descrita no ítem anterior. 

- encontro presencial do professor responsável pela disciplina com os alunos; 

- prova presencial sob a coordenação e supervisão do tutor. 

TABELA IV - Demonstrativo do número de turmas e alunos-Núcleo do Maranhão. 

(Convênio) 

Municípios Núcleos N
o
 de turmas N

o
 de alunos 

São Luís São Luis 15 542 

Barreirinha 05 298 

Pinheiro Pinheiro 01   50 

Turiaçu 01   31 

Peri-Mirim 01   20 

Turilândia 01   42 

Barra do Corda Barra do Corda 02   55 

Imperatriz Imperatriz 01   41 

Açailândia 03   84 

TOTAL 09 30           1163 

d) quanto ao Núcleo do Estado do Amapá 
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- Atendimento as turmas-convênio, conforme Tabela V; (Previsão de Outorga de Grau 

em julho/2007) 

- desenvolvimento das disciplinas integrantes da grade curricular, de acordo com o 

Cronograma (ANEXO 08), através do atendimento dos Professores efetivos do centro, 

bem como pelos Professores Colaboradores e/ou Substitutos; 

- suporte às atividades de ensino de graduação do CEAD pelos Professores Tutores 

Virtuais e Professores Tutores na Correção de Provas e Estudos Independentes; 

No caso dos núcleos localizados no Amapá, foram usadas as seguintes estratégias: 

- capacitação dos tutores presenciais sob a coordenação do professor responsável pela 

disciplina, para o estudo do caderno pedagógico da mesma, através de 

videoconferências (skype); 

- encontros presenciais entre tutores e alunos para apresentação e estudo do caderno 

pedagógico, cuja capacitação prévia está descrita no ítem anterior; 

- encontro presencial do professor responsável pela disciplina com os alunos através de 

teleconferência gravada e encaminhada com antecedência aos núcleos do Amapá e 

videoconferência (skype); 

- prova presencial sob a coordenação e supervisão do tutor. 

TABELA V - Demonstrativo do número de turmas e alunos-Núcleos do Amapá. 

(Convênio) 

Municípios Núcleos Nº. de turmas Nº. de alunos 

Macapá Tartarugalzinho 01   30 

Macapá 16 352 

Oiapoque Oiapoque 02   89 

Mazagão Mazagão 01   37 

Santana Santana 01   44 

Porto Grande Porto Grande  03   76 

Vitória do Jari Vitória do Jari 01   32 

Monte Dourado 01   43 

Serra do Navio Serra do Navio 01   21 

TOTAL 09 27 724 

e) quanto aos Alunos Remanescentes  

- Oferecido um cronograma de Provas de Recuperação para os alunos remanescentes 

das turmas denominadas genericamente de Turma T2 e Turma T3 (ANEXO 09); 



 

     

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 

 24 

f) quanto a Outorga de Grau 

No primeiro semestre de 2006 no período de 07 de março a 15 de maio, colaram Grau 

no Estado de Santa Catarina oito mil novecentos e doze (8.912) alunos da turma 

denominada genericamente de Turma T3. Esses alunos, em dezembro de 2005, 

concluíram a Grade Curricular do curso de Pedagogia a Distância, oferecido pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina, através do Centro de Educação à Distância.  

As datas das colações ocorreram mantendo suas estruturas de distribuições, ou seja, 

divididas em Regiões e subdivididas por municípios compreendendo as Região Sul, 

Região Grande Florianópolis, Região Serrana, Região Norte e Região Oeste, de acordo 

com o Cronograma de Colações de Grau (ANEXO 10). 

g) quanto ao Processo Seletivo: 

Visando a continuidade dos trabalhos pedagógicos do CEAD, foi publicado Edital Nº 

04/2006 de 24 de abril de 2006, bem como a efetivação do Processo Seletivo, com cento 

e setenta e oito (178) inscritos e efetuando-se a contratação de trinta e cinco (035) 

professores substitutos das diversas áreas do conhecimento do Curso de Pedagogia. 

h) quanto ao Recredenciamento:  

Assessoramento à Direção Geral e PROEN na elaboração e encaminhamento do 

processo de Recredenciamento da UDESC juntamente com o Projeto do Curso de 

Pedagogia, ao Ministério da Educação-MEC em Brasília/DF, que foi reestruturado 

atendendo a nova Legislação, relativamente às Diretrizes Curriculares Nacionais. 

i) Reconhecimento pelo CEE da Habilitação em Gestão Educacional 

O Projeto de reconhecimento foi elaborado e encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino-

PROEN, e posteriormente para o Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa 

Catarina-CEE/SC, onde foi aprovado através da Resolução Nº 030/2006 de 23 de maio 

de 2006, e reconhecido pelo Decreto nº 4.416 de 14 de junho de 2006 do Governador do 

Estado de Santa Catarina, publicado no D.O. Nº 17.904 da mesma data. 
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Os alunos definiram a habilitação em maio de 2005, após cursarem as disciplinas dos 

Fundamentos-Contexto da Educação Básica, iniciadas no 2º semestre/2001, não houve 

trancamento/desistência/reprovação. 

TABELA  VI – Grade com número de alunos da Habilitação Gestão Educacional: 

Região  Cidade Alunos 

Matriculados 

Trancamentos/Desistências  Formandos 

Grande 

Florianópolis 

Florianópolis 137 - 137 

Norte Joinville 009 - 009 

Serrana Lages 014 - 014 

j) Concurso Público 

Primeiro concurso destinado ao provimento de cargo efetivo da categoria de Professor 

de Ensino Superior do Quadro de Pessoal Permanente de acordo com a Lei Nº 8.332 de 

09/09/1991 e Lei Complementar Nº 039/91 de 09/09/1991, para o Centro de Educação a 

Distância. 

Publicado Edital Nº 02/2006 de 06 de janeiro de 2006, como a efetivação do Concurso, 

com quatorze (014) inscritos e a admissão de dois (002) professores efetivos das áreas 

do conhecimento do Curso de Pedagogia conforme Edital, tornando-se os primeiros 

professores efetivos do centro. 

3.4.1.- Atividades do Comitê de Apoio ao Ensino-CAE 

- Reuniões semanais para encaminhamento de assuntos de cunho pedagógico, quais 

sejam: acompanhamento e supervisão das atividades de ensino desenvolvidas no CEAD 

e nos seus diversos núcleos;  

- recebimento e encaminhamento de processos acadêmicos (transferências, reingresso, 

abandono, trancamento e outros); 

- análise e emissão de parecer sobre processos acadêmicos; 
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- reunião pedagógica com os tutores da turma T4, núcleos de Criciúma e Araranguá e 

turma T5, núcleo de Criciúma; 

- planejamento das atividades de ensino do CEAD para 2007. 

 

3.4.2. – Atividades da Secretaria Acadêmica-SeAc 

  

a) emissão de Relatórios: 

- Relatório de Recuperação e Plano de recuperação de disciplinas pendentes  turma T3; 

(jan) 

- Relatórios e solicitações à Direção Assistente de Ensino referentes a manutenção do 

Sistema HT; (fev a jun) 

- elaboração de documento registrando dados estatísticos ( junho) sobre :  

a) Editais de Matrícula; 

b) matrículas por Estado e por ano; 

c) número de alunos por Estado e por ano matriculados e alunos formandos. 

- Relatórios estatísticos mensais de alunos matriculados respectivamente por região, 

turma e tutor. 

b) Outorga de grau: 

- mobilização dos funcionários para a organização da antecipação da Outorga de Grau 

em Gabinete de setenta e seis alunos aprovados em Concurso Público  e com data de 

imgresso/contratação  anterior às datas das respectivas colações agendadas em suas 

respectivas  regiões; (fev) 

- organização e elaboração das Atas de Outorga de Grau de aproximadamente nove mil 

(9.000) alunos da turma T3;(março até maio) 

- emissão e conferência das Certidões de Outorga de Grau de aproximadamente nove 

mil (9.000) alunos da turma T3;(março até maio) 

- organização das atividades acadêmicas e efetivação das 053 cerimônias de Colações 

de Grau nos núcleos  (ANEXO 10), somando-se as  cerimônias de Colações de Grau de 

Gabinete, realizadas na sede do CEAD/UDESC, de acordo com a tabela abaixo: 
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 TABELA  VII – Demonstrativo do número total de formandos: 

1) Colações de Grau em gabinete: 

Mês Nº de formados 

janeiro   001 

fevereiro   080 

março   039 

abril   019 

junho   063 

agosto   021 

setembro   002 

novembro   016 

dezembro   044 

sub-total   285 

2) Colações de Grau nos núcleos: 

março à maio 8.627 

Total de alunos formados  8.912 

 

c) emissão de diplomas: 

- agilização dos Diplomas e processos pendentes da turma T2;(jan) 

- agilização da emissão e entrega dos Diplomas, iniciada a contar de 10 de fevereiro 

quando da Outorga de Grau em Gabinete de setenta e seis alunos que requereram 

antecipação através de justificativa de ingresso no serviço público e mandato judicial; 

(fev) 

- conferência do banco de dados do Sistema HT dos nove mil e duzentos alunos da T3 

para emissão dos Históricos Escolares e Diplomas; (fev) 

- recebimento dos processos devolvidos pela PROEN, com a listagem dos deferidos, ou 

seja, alunos que tiveram seus diplomas registrados junto à PROEN, bem como a 

devolução de processos que apresentaram inexatidão de informações, quais sejam: 

dados pessoais e profissionais constantes no histórico escolar e no diploma dos alunos 

que não conferem com os documentos apresentados no processo (jun. a dez) 

- correção dos processos devolvidos pela PROEN e imediato reencaminhamento ao 

setor competente; (jun a dez) 

- emissão de aproximadamente oito mil e duzentos diplomas de alunos formados; 

- elaboração de Cronograma concretização de entrega de diplomas tendo como critério a 

ordem de datas de Outorga de Grau, com divulgação no site do CEAD para retirada nos 

locais citados abaixo:  
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Região Local/Cidade 

Grande Florianópolis CEAD em Florianópolis 

Norte CCT em Joinville 

Oeste CEO em Chapecó 

Serrana CAV em Lages 

Sul no núcleo do Colegião em Criciúma 

d) emissão de certificados: 

- organização de rotina de procedimentos pela Secretaria Acadêmica para emissão de 

certificados aos alunos da DAPE; (fev) 

- emissão de certificados e arquivamento dos processos dos alunos da DAPE feitos pela 

Secretaria Acadêmica; (fev) 

- registro de certificados de extensão realizados pela DAPE, em comum acordo com a 

Secretaria Acadêmica, cabendo a Secretária Geral assinar os mesmos; (fev) 

e) documentação de alunos: 

- envio de ofício circular aos tutores solicitando documentos faltantes nas pastas dos 

alunos da turma T3, necessários para a emissão dos diplomas após as Colações de 

Grau;(jan) 

- emissão e publicação na internet, para consulta, de listagem de alunos com pendências 

de documentação para regularização do processo de emissão de diplomas ;(jun a dez) 

- recebimento da documentação pendente dos alunos da turma T3, e encaminhamento 

dos processos de registro dos diplomas; (jun a dez) 

f) protocolo interno e externo: 

- registro informatizado de entrada e saída de documentos e processos, via protocolo 

interno e externo, devido a grande demanda de documentos recebidos; (jan a jun) 

g) atendimento externo: 

 - plantão de atendimento via telefone aos alunos e tutores em relação as notas, em 

função do Sistema  de Visualização de notas ter ficado indisponível aos alunos devido a 

digitação dos Estudos Independentes; (jan) 

- atendimento ao alunos, tutores e supervisores quanto à emissão de documentação 

solicitada e pendências acadêmicas.  



 

     

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 

 29 

h) Estudos Independentes 

- digitação de cinco mil seiscentos e cinqüênta e seis processos dos Estudos 

Independentes, trabalho realizado por bolsistas disponibilizados para trabalharem no 

mês de janeiro bemo como terceirizados;(fev) 

- digitação de três mil processos de Estudos Independentes realizado por funcionários da 

UDESC em regime de mutirão (março/abril). 

i) ações de dinamização do trabalho: 

- dinamização do espaço físico, oferecendo melhorias nas condições de trabalho e 

atendimento ao público interno e externo; (fev) 

- levantamento dos alunos desistentes das turmas  T3, T4 e T5, através de solicitação 

aos tutores de conferência  e envio de relação;(fev) 

j) situação acadêmica dos alunos : 

- rastreamento em regime de mutirão em parceria com tutores e supervisão pedagógica 

de conferência um a um dos nove mil alunos e duzentos alunos em relação as notas e 

validação dos Estudos Independentes, em razão das inconsistências geradas pelo 

Sistema HT; para a efetivação das colações de grau em andamento (início : março) 

-  rasteamento da situação acadêmica de trinta e dois alunos que requereram antecipação 

de Outorga de Grau em Gabinete por motivos de contratação/ ingresso no Magistério 

Público e Particular; 

- levantamento dos alunos desistentes das turmas  T3, T4 e T5, através de solicitação 

aos tutores de conferência  e envio de relação;(fev) 

- mudança no mês de março do espaço físico da Secretaria para a sala da Supervisão, 

visto que o prédio corria riscos de desabamento, e mudança de retorno para a antiga sala 

da Secretaria em 12/junho, após reforma no prédio; (março a jun)  

- organização das pastas das Turmas T4 e T5 para posterior organização do Processo 

Seletivo; (jun) 

l) organização do trabalho setorial: 

- mudança no mês de março do espaço físico da Secretaria para a sala da Supervisão, 

visto que o prédio corria riscos de desabamento, e mudança de retorno para a antiga sala 

da Secretaria em 12/junho, após reforma no prédio; (março a jun)  

- reuniões mensais para avaliação e qualificação dos trabalhos setoriais; 
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- organização de prazos de entrega das listagens de alunos e relatórios de notas para o 

Setor de Distribuição de Provas; (jun) 

- registro no banco de dados do Sistema HT dos nomes dos alunos dos Núcleos do 

Amapá e Maranhão com seus respectivos números de matrícula;(jun) 

- organização em regime de mutirão do banco de dados do Sistema HT, com dados 

cadastrais das turmas T4 e T5 para  preenchimento do CENSO/2005;(jun) 

- início da elaboração de Normativa em parceria com a DAE para reger os processos 

acadêmicos;(jun) 

- conferência de dados do levantamento dos alunos remanescentes da turma T3 com o 

objetivo de organizar o Cronograma das Disciplinas Pendentes, em parceria com a 

Supervisão e o Comitê de Apoio ao Ensino; 

- arquivamento de documentos e processos nas pastas dos alunos da turma T3 das 

regiões da Sul, Grande Florianópolis, Serrana, Norte e Oeste,  que concluíram a grade 

curricular do curso em dezembro de 2005; (jun a dez)  

- arquivamento de mil e duzentos processos de Estudos Independentes da Região Sul 

nas pastas dos alunos da turma T3; (jun) 

- normatização das solicitações – referentes à situação acadêmica e emissão de 

documentação via requerimento escrito utilizando as tecnologias a que os alunos tem 

acesso: fax, e-mail, para os responsáveis pela Região e/ou CEAD; (jun) 

- normatização na entrega de documentos solicitados; 

- organização dos dados estatísticos acadêmicos (semestral) tendo como fonte o Sistema 

HT; (jun) 

- emissão dos Históricos Escolares e dos Diplomas dos alunos; (jun a dez) 

- encaminhamento dos processos de certificação, cuja documentação não apresentou 

pendências para a PROEN  proceder o registro dos diplomas junto ao setor competente; 

(jun a dez) 

3.4.2.1- Dados estatísticos  

- Vale registrar especificadamente e geral Quadro número de alunos por vagas, 

ingressantes, matrículas iniciais,  trancamentos, desistentes, formandos, a partir da 

Tuma Piloto-1999 até 2006; (ANEXO 11) 
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3.4.3. – Atividades da Supervisão 

 

As principais atividades em que a equipe da supervisão esteve envolvida no segundo 

semestre foram: atendimento aos estudantes Remanescentes das Turmas T2 e T3; 

questões referentes à entrega de Diplomas; participação no Comitê de Apoio ao Ensino, 

com o desempenho em: 

a) aluno remanescentes da T2 e T3: 

- conferência e mapeamento de duzentos e vinte e sete (227) alunos com reprovações 

em disciplinas curriculares obrigatórias. Destes cento e oitenta e seis (186) alunos 

deveriam realizar atividades de estudo, trabalho e avaliação; 

- orientação aos professores das disciplinas em suas atividades, referente ao atendimento 

dos alunos (e eventuais ex-tutores) sobre dúvidas em relação aos conteúdos para 

realização das provas; 

- elaboração de proposta de distribuição de disciplinas para estudos e provas, com 

ampliada divulgação do serviço de atendimento e orientação aos estudantes para o 

sucesso do processo ensino a aprendizagem. Foram reservadas quatro (4) semanas para 

estudo e orientações e duas (2) semanas para as avaliações; 

- caracterização dos grupos de estudantes por disciplina para preparar os Calendários de 

Provas Pendentes Especiais,  

- recalculação das quantidades de disciplinas com reprovações, por estudante e por 

região, para que o corpo docente pudesse se organizar para prestar atendimentos 

(orientações nos estudos e preparação para as provas); 

- elaboração de um calendário de atendimento por telefone, e-mail e chats (ANEXO 

12), em virtude do período de atividades (junho à agosto de 2006) ter coincidido 

justamente com o período de troca de professores (encerramento de contrato e entrada 

de novos professores), onde enfrentamos a dificuldade de cumprir os prazos de 

orientação aos estudantes e ex-tutores para que realizassem o estudos dos conteúdos dos 

Cadernos Pedagógicos – base para a realização das provas; 

- ampla divulgação dos professores das disciplinas aos estudantes remanescentes do 

calendário de atendimento por telefone, e-mail e chats (ANEXO 13),  para o que, 

contamos com o apoio dos ex-tutores, dirigindo a estes uma Carta de Orientação que 

fosse divulgada aos estudantes; 
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- produção de processos de listas de contato com estudantes; tabelas de disciplinas 

pendentes; cronograma de provas especiais; orientações à tutores ou estudantes por via 

eletrônica e correio regular, disponíveis nos arquivos eletrônicos da Supervisão. 

b) - atuação no Comitê de Apoio ao Ensino 

Ao necessitar levar constantemente problemáticas à Direção de Ensino para que 

tomássemos orientações de como proceder, o Setor da Supervisão foi convidado a tomar 

parte no grupo de docentes que compunha o Comitê de Apoio ao Ensino, pois este era o 

fórum de tomada de decisões sobre estes casos.  

Em trabalho conjunto com esta instância consultiva e assessora, os trabalhos de 

atendimento, orientação e realização das provas com os Estudantes Remanescentes 

agilizou-se sobremaneira. Conseguimos definir um cronograma exeqüível para 

realização das provas e definição da equipe de professores que realizaria a aplicação das 

provas nas diferentes regiões do Estado (ANEXO 09),  

 Cronograma de provas atendido com o resultado expresso na tabela abaixo e 

demonstrativo gráfico e especificação das disciplinas no (ANEXO 14);  

TABELA VIII – Demonstrativo final e total do resultado das provas dos alunos 

remanescentes: 

Nº de Provas Nº de Alunos Reprovados Nº de 

alunos 
Aprovados 

Estimadas Identificadas 

como válidas 

Realizadas ñ/compareceram 

à prova 

(faltantes) 

Reprovados 

na prova 

227 186 132 54 88 44 

- deliberação sobre outros assuntos pertinentes ao trato pedagógico, com o 

conhecimento melhor da estrutura didática do Curso, suas Normas e Legislação; 

- aprendizagem da linguagem burocrática na lida e resolução dos problemas 

acadêmicos, uma vez que passamos a operar com processos formais, via CPA/UDESC. 

Necessidade constatada no decorrer dos trabalhos do Comitê;  

- atendimento via telefone deve ser destacado, pois parte expressiva do tempo de 

trabalho neste semestre foi tomado com ele.  

c) atuação junto ao setor de entrega de diplomas: 

Uma outra grande tarefa desempenhada no segundo semestre de 2006, que tomou tempo 

expressivo de trabalho – gerando vários conflitos com os “impacientes” com a demora 

dos Diplomas ou com a falta de documentação , foi o atendimento aos estudante para 

entrega dos Diplomas e resolução dos casos com pendência de carga horária ou 

ausência de documentação necessária para confecção dos mesmos.  
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Também operamos com a confecção de outros documentos, como Histórico Acadêmico, 

Certidão de Conclusão do Curso, Atestado de Freqüência, orientações para 

preenchimento e recebimento dos Requerimentos para Fins Diversos. 

 

3.4.4.-Atividades da Prática de Ensino e Prática Pedagógica  

a) orientações: 

- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso do Amapá, Maranhão e 

remanescentes; 

- orientação de tutores: Maranhão, Amapá, Criciúma e Araranguá; 

- orientação aos alunos remanescentes. 

b) aulas presenciais: 

- com tutores e alunos nos estados de: Maranhão, Amapá, e Santa Catarina nas cidades 

de Criciúma e Araranguá. 

c) supervisão: 

- de Estágio: Maranhão, Amapá, Criciúma e Araranguá. 

d) reuniões: 

- deliberativas da Prática de Ensino todas as segundas pela manhã; 

- participação em reuniões de Departamento e representação no Comitê de Apoio ao 

Ensino. 

e) relatórios: 

- Relatório de viagem: Maranhão, Amapá, Criciúma e Araranguá. 

f) produções: 

- do Caderno Pedagógico - Plano de Ação da Prática de Ensino. 

g) pareceres: 

- elaboração de Pareceres para processos do Departamento Pedagógico e/ou Comitê de 

apoio ao Ensino. 
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h) elaboração de materiais: 

- de material de orientação para Elaboração dos Trabalhos de Conclusão do Curso; 

- de material orientador do relatório dos tutores; 

- do Plano de Recuperação dos alunos Remanescentes da Turmas T2 e T3; 

- de Trabalhos e Provas das  disciplinas  integradas à prática de ensino (Planejamento e 

Avaliação, Metodologia da Pesquisa e Extensão I e II, Currículo e Didática) para alunos 

remanescentes das turmas 2 e 3 no sitema on-line e prensencial; 

- do Material Pedagógico para aulas presenciais: Amapá, Maranhão, Criciúma e 

Araranguá; 

- do Guia Prático de Realização de Estágio Curricular Supervisionado; 

- do Plano de Atividades de recuperação dos alunos remanescentes. 

i) atendimentos: 

- atendimentos on-line (tira dúvidas), e-mails, telefones convencionais disponíveis;  

-  pelo telefone  0800 para alunos e tutores. 

Desempenho ainda as atividades de: 

- encaminhamentos de certificados para Profissional Referência; 

- correção de provas das disciplinas integradas à prática de ensino ( Planejamento e 

Avaliação, Currículo e Didática); 

- análise e avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso; 

- atualização dos dados da disciplina de Prática de Ensino. 

 

3.4.5.- Atividades da Reprodução e Distribuição de Provas  

 

a) Formatação, edição e reprodução das avaliações; 

b) embalagem, protocolo e distribuição para os Núcleos; 

c) armazenamento e recuperação dos modelos de avaliação; 

d) leitura ótica dos gabaritos de prova. 
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Dentre as atividades acima relacionadas, o Setor de Reprodução de Provas atingiu a 

marca de 12.000 avaliações editadas, reproduzidas e distribuídas aos Núcleos, em 2006.  

 

O projeto de padronização de procedimentos e automação de tarefas permitiu aliar o 

aumento da produtividade de seus colaboradores (que passaram de oito, em fevereiro de 

2006, para dois, em dezembro do mesmo ano) à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, como por exemplo, na elaboração de um layout de prova único, e a 

incorporação de atividades antes dependentes da Secretaria Acadêmica e do Setor de 

Programação. A modernização dos padrões de etiquetagem de envelopes de provas 

superou a técnica manual para utilizar-se de mala direta de etiquetas, cujo resultado foi 

a redução em mais de 50% do tempo dispensado com as atividades de embalagem. 
 
Diante desse quadro o Setor de Reprodução de Provas passou a dedicar-se a projetos 

antes inviabilizados por questões de tempo, como o da elaboração do Banco de 

Avaliações. 

 

O Banco de Avaliações constitui um sistema de armazenamento e recuperação de 

avaliações padronizadas, em meio digital, fisicamente localizados em CD´s de dados. 

Para isso desenvolveu-se um procedimento para digitalização de avaliações, cujo 

resultado final foi a conversão de mais de duas mil provas em meio papel para meio 

digital, ou seja, considerando a média de quatro páginas por prova, o total de 

escaneamentos atingiu a marca de oito mil páginas convertidas. Por meio do banco de 

provas, qualquer avaliação, atualmente, é rapidamente localizada e acessada, atendendo 

principalmente à recuperação de gabaritos, e solicitações de revisão de provas. 
 
Aproximadamente, em julho de 2006, o Setor incorporou os serviços de Leitura Ótica 

de Provas. O contato direto com a empresa NCS Pearson, dos EUA, permitiu a 

aquisição de todos os manuais de manutenção do equipamento OPSCAN 8, leitora ótica 

de última geração com capacidade de leitura de cinco mil provas por hora, cujo 

resultado traduziu-se na rápida padronização dos processos de aquisição dos dados dos 

formulários de prova. A OPSCAN 8 é o único equipamento de leitura ótica em toda a 

UDESC, e a capacitação dos recursos humanos do Setor de Reprodução de Provas para 

essa atividade permitiu o cooperação mútua com o Sistema ACAFE, por exemplo, 

quanto às técnicas de manutenção de equipamento, que aos serem antes terceirizadas, 

possuíam um custo médio de quinhentos reais. 

Para 2007, o Setor de Reprodução de Provas tem por meta alcançar a padronização total 

de seus processos tendo como norteadora a NBR ISSO 9002, além de desenvolver as 

técnicas de elaboração de formulários de prova e incorporar os serviços de reprografia. 

 

3.4.6.-Atividades da Correção de Provas  
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As atividades do setor dividem-se em rotinas e ações. As atividades de rotina incluem:  

- estudo dos cadernos pedagógicos de cada disciplina; 

- capacitação da equipe pelo professor da disciplina; 

- protocolo de recebimento de provas; 

- correção das provas aplicando o gabarito elaborado pelos professores das disciplinas; 

- elaboração de parecer individual em cada prova; 

- encaminhamento das provas com notas abaixo de 1,0 (inclusive) ao professor 

responsável pela disciplina para análise e parecer; 

- envio das provas para leitura ótica; 

- digitação das notas no HT das provas que não são de leitura ótica; 

- arquivamento das provas; 

- recebimento de provas de Rec.1 e 2 (protocolo, encaminhamento aos professores da 

disciplina); 

- eventual correção de provas de Rec.1 e 2; 

- digitação e arquivamento das provas de Rec.1 e 2 ; 

- recebimento de Planos de Recuperação (protocolo, encaminhamento aos professores 

da disciplina); 

-  digitação e arquivamento dos planos; 

- recebimento de pedidos de revisão de prova e planos; 

- localização da prova ou plano nos arquivos; 

- encaminhamento do pedido juntamente com a prova/plano aos professores da 

disciplina; 

- recebimento do parecer do professor sobre o pedido de revisão 

- comunicação ao tutor do aluno, informando o parecer do professor.  

- digitação da nova nota e arquivamento do processo. 
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As ações incluem demandas esporádicas oriundas do processo como um todo. Durante o 

segundo semestre de 2006, o setor de correção de provas empreendeu as seguintes 

ações: 

- Identificação de alunos com problemas na expressão e escrita; 

- auxílio à secretária no atendimento à entrega de diplomas; 

- aplicação de provas pendentes para turmas anteriores; 

- representação no Comitê de Ensino.  

Além dessas atividades, o setor participou ativamente na resolução de casos específicos 

de alunos quanto à investigação e busca de provas.  

 

3.4.7.- Atividades dos Estudos Independentes 

- Orientações quanto o aproveitamento ou não dos cursos para validação dos Estudos 

Independentes (alunos, tutores e coordenadora – Santa Catarina, Amapá e Maranhão); 

- análise dos processos verificando os dados contidos nos certificados dos cursos; 

 - protocolo de entrada e saída dos processos; 

- encaminhamento dos processos analisados para digitação – Secretaria Acadêmica; 

- intercâmbio com os funcionários da Secretaria Acadêmica para confirmar a situação 

dos alunos quanto aos Estudos Independentes; 

- envio para os tutores e coordenadores de listagens contendo a relação dos nomes dos 

alunos com as respectivas cargas horárias (CH) analisadas; 

- atendimento a alunos por telefone para dar ciência de situação pendente dos Estudos 

Independentes. 

OBSERVAÇÃO 

Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 a equipe esteve envolvida no 

movimento de atendimento ao público para entrega de diplomas, bem como 

acompanhamento e encaminhamento de processos pendentes para recebimento dos 

diplomas, junto ao trabalho da Secretaria Acadêmica. 
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3.4.8.- Atividades do Núcleo da Deodoro 

A supervisão do Núcleo tinha por atribuições pedagógicas e administrativas, repassadas 

pela Direção de Ensino do CEAD as seguintes atividades: 

- atendimento aos alunos;  

TABELA IX- Quadro demonstrativo das turmas do núcleo da Deodoro: 

Turma Sede Nº de alunos Nº de tutores 

 

T3 

Rua Deodoro,  

Escola Sul da CUT,  

SENAC e  

CEFID–UDESC/Núcleo 

 

342 

 

012 

Educação Especial 

(deficiência auditiva) 

Rua Deodoro  037 004 

Total  379 016 

 - acompanhamento do desempenho de alunos e professores; 

- orientação pedagógica e administrativa aos professores-tutores e demais funcionários 

da sede;  

- constatação e encaminhamento para a Direção de Ensino todas as questões 

pedagógicas e administrativas que surgem no cotidiano do curso; 

- planejamento e capacitação continuada, junto com a Direção de Ensino dos 

professores-tutores; 

- avaliação e encaminhamento de toda a documentação recolhida e recebida no Núcleo; 

- aplicação de todas as avaliações determinadas pelo centro, sendo que para isso o 

Núcleo mantinha um plantão pedagógico para atendimento dos alunos. 

 

 

3.4.9.- Atividades dos Docentes 

- docência, através dos encontros presenciais com tutores e com alunos; 

- produção, revisão, atualização e  reelaboração de material didático; 

- participação nas discussões relativas à produção e uso de material didático; 
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- auxílio ao tutor quanto as dificuldades do aluno; 

- participação do processo de avaliação de aprendizagem do aluno e do Curso; 

- orientação aos tutores no uso de materiais didáticos; 

- plantão para atendimento de tutores e alunos; 

- elaboração de provas e atividades de avaliação; 

- elaboração do plano de recuperação de estudos do aluno. 

 

3.4.10.-Atividades dos Tutores 

- participação aos encontros presenciais com os professores das disciplinas para estudo 

do Caderno Pedagógico e demais materiais didáticos; 

- auxílio aos alunos na superação das dificuldades, orientando-os individualmente e/ou 

coletivamente; 

- orientação aos alunos referentes ao desempenho bem como a atividades de 

recuperação; 

- participação na avaliação do aluno; 

- aplicação de provas presenciais; 

- correção de trabalhos indicados pelo professor da disciplina. 

 

3.5.- Atividades da Direção Assistente de Pesquisa e Extensão-DAPE 

Regimentais, supervisionando e coordenando as atividades das três coordenações a ela 

afetas, além das representações em colegiados como membro nato. 

3.5.1.- Atividades da Coordenação de  Pesquisa -DAPE 

-aprovação de  duas pesquisas no Centro para o período de 2006/2007, e  em andamento 

(sem bolsistas e sem PAP) demonstradas na Tabela X: 
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TABELA  X– Demonstrativo dos Projetos de Pesquisas em andamento: 

Ano Titulo Orientador 

2006/2007 Perfil do Aluno e do Servidor com 

necessidades Especiais da UDESC. 

Msc.Solange Cristina da 

Silva 

2006/2007 Mapeamento dos portadores de 

necessidades educacionais especiais e 

diagnósticos das carências 

para inclusão no ensino universitário da 

UDESC 

Dra.Maria Cristina da Rosa 

Fonseca da Silva 

- os relatórios parciais/ou artigo já foram entregues no período devido; 

- estruturação e composição da Comissão de Pesquisa do CEAD, Prof.Dra. Sonia Maria 

Melo Martins, Prof. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva e Prof. Dra. 

Ademilde Silveira Sartori.  

- trabalho de organização e acompanhamento do Projeto de Extensão Colóquio Sobre 

Metodologias e Práticas de Pesquisa em Ciências da Educação, promovido pelo CEAD, 

projeto este que auxilia em muito o debate sobre essa importante atividade da 

Universidade. Esse colóquio, em sua versão presencial, possibilita que professores e 

pesquisadores convidados palestrem sobre suas trajetórias de investigação, ajudem a 

fomentar o diálogo sobre as práticas e metodologias de pesquisas com a população 

externa, graduandos e demais pesquisadores da UDESC. Na versão on-line, o site 

Colóquio vem possibilitar um espaço em rede para o acesso a informações ligadas às 

metodologias e práticas de pesquisa. A ação do setor de pesquisa junto a este projeto de 

extensão acontece por entender que espaços de debates sobre pesquisa são de 

fundamental importância para a área. 

 

3.5.2. - Atividades da Coordenação de Pós-Graduação-DAPE  

a) Cursos realizados: 

1- Identificação do curso: 

a) Denominação:  

Curso de Especialização em nível de Pós-Graduação-Gestão Escolar - 2001/2002,  

realizado pela Coordenadoria EAD, então da FAED.  O CEAD, a partir do seu decreto 

como Centro, trabalhou e trabalha até hoje, inclusive com intensas atividades em 2006, 

com a criação e estruturação do arquivo do curso, na organização do material 

encontrado em caixas sem listagem nem categorização dos conteúdos. 

 

b) Caracterização do Curso: 

Especialização em Gestão Escolar 2001/2002 em Parceria da UDESC com a Secretaria 

De Educação do Estado de Santa Catarina. 

 

c)Público-Alvo. 
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Destinou-se a portadores de título de graduação vinculados às 26 CRE’S pertencentes a 

SE-SC 

 

d)Carga-Horária Total 

Trezentas e sessenta horas – aula - 360h/a 

 

e) Número de alunos vinculados ao Curso: 

 Especialização em Gestão Escolar – 2001/2002 - UDESC/SE-SC, que estão com 

material na guarda do CEAD. 

 

TABELA XI– Demonstrativo do número de alunos vinculados. 

Clientela Nº de Alunos Percentual 

Ingressantes 1826 100% 

Concluintes 1759 96,33% 

Autores de TTC 1680 92% 

Desistentes    67 3,67% 
Fonte: Secretaria do Estado de Santa Catarina.-SE-SC 

Importante: Nº de alunos aguardando especialização 2ª etapa – 7.229. 

Estes alunos realizaram a 1ª etapa, via Secretaria de Estado de Educação, Ciência e 

Tecnologia –SC. 

No ano de 2006, por solicitação do governo do Estado, a DAPE/CEAD elaborou a parte 

técnico-pedagógica e metodológica dessa versão do curso para atender três mil (3.000) 

alunos, com a coordenação do então Diretor Geral, Professor Sebastião Iberes Lopes 

Melo. 

Após o trabalho concluído e aprovado em seu mérito e modelo pela UDESC/PROPPG e 

realizada a análise final pela PROJUR/UDESC, chegou-se a um impasse sobre a o 

necessário repasse de verbas para repor os custos à universidade, PROJUR/UDESC 

recomendou a não execução. 

O CEAD/UDESC tem o projeto pronto e a disposição da UDESC para executá-lo. 

2-Identificação do curso: 

a)Denominação: 

Curso de Especialização em Gestão Escolar – Ceará 

Projeto desenvolvido anteriormente, a 2002 e aguardava sindicância da gestão atual da 

UDESC, que realizada, liberou o CEAD para certificar os concluintes. 

b) Caracterização do Curso: 

Pós Graduação em Gestão Escolar em Parceria da UDESC com a Universidade Estadual 

do Ceará – UECE 
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c) Público-Alvo: 

Destina-se a portadores de título de graduação, vinculados ao Centro de Educação – 

CED, pertencente à Universidade Estadual do Ceará – UECE 

 

d) Carga-Horária Total: 

Trezentas e sessenta horas – aula - 360h/a. 

 

e) Concluintes: 

Concluíram o “Curso de Pós Graduação em Gestão Escolar” três mil e quinhentos e 

quarenta e quatro (3.544) alunos vinculados ao Centro de Educação – CED, pertencente 

à Universidade Estadual do Ceará – UECE, e que estão sendo certificados pelo CEAD, 

desde fevereiro de 2006.  

 

f) Situação atual de certificação do Curso Pós-Graduação – DAPE/CEAD/UDESC – 

2007: 

 

- Estão em fase de certificação três mil e quatrocentos e vinte e oito (3.428) concluintes. 

 

 

TABELA XII–Demonstrativo dos Certificados já registrados e entregues à UECE em 

2006: 

CREDE(Região de realização do curso) TOTAL 

01 226 

02 180 

03   80 

04   29 

05 129 

06 208 

07   78 

08 154 

09 118 

10 165 

11   97 

12 113 

13 252 

14   92 

15   37 

16 106 

17   60 

18 109 

19 157 

20  98 

21 113 

22 119 
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23 143 

Total 2682 

 

TABELA XIII–Demonstrativo dos Certificados no Setor de Registro – UDESC no final 

de 2006: 

CREDE TOTAL 

01 3 

02 8 

03 2 

04 0 

05 1 

06 0 

07 1 

08  2 

09  1 

10  2 

11  2 

12  2 

13  5 

14  0 

15  1 

16  2 

17  2 

18  1 

19  2 

20 10 

21  2 

22  5 

23 12 

Total 66 

- Certificados aguardando documentação do Ceará = 640 (pendências) 

3-Identificação do curso: 

a)Denominação: 

Projeto de Curso de Especialização em Fundamentos Curriculares da Educação 

Inclusiva 

Atendendo a um pedido do Magnífico Reitor da UDESC, Prof. Anselmo Fábio de 

Moraes, uma equipe de docentes da área, coordenada pela Diretora Assistente de 

Pesquisa e Extensão e Coordenadora de Pós-Graduação do CEAD e Diretora da 

DAPE/CEAD, elaboraram um projeto que está em fase de análise técnica-financeira, 

para ser submetido aos órgãos devidos. 
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3.5.3.- Atividades da Coordenação de Extensão-DAPE 

TABELA XIV–Demonstrativo dos Programas e projetos de extensão em andamento 

2006-2007. 

01 Programas e Projetos: Programa de Educação Inclusiva 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: sim 

Observação: Com verbas PAEX 

 

02 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Adaptação de Material: tornando a 

Educação acessível às pessoas cegas e com baixa visão. 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: sim 

Observação: Vinculado ao Programa de Educação Inclusiva 

 

03 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Tecendo a Rede de Educação 

Inclusiva na UDESC. 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva (de 01/08 a 01/09/06) 

Prof Drª. Maria Cristina da Rosa (a partir de 01.09.06) 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não 

Observação: Vinculado ao Programa de Educação Inclusiva 

 

04 Programas e Projetos: Evento de Extensão I Jornada de Educação Inclusiva: 

Conhecendo para Respeitar as Diferenças. 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: sim 

Observação: Vinculado ao Programa de Educação Inclusiva 

 

05 Programas e Projetos: Programa Formação de Educadores/Professores em 

Educação para o desenvolvimento Sustentável (EDS) a 

Distância – versão I. 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos  

Período de realização 

(2005/2006): 

Finalizado 

Bolsista: sim 

Observação: Com verbas PAEX 
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06 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Construção do Curso a Distância de 

Formação de Educadores/Professores em “Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)” – Versão I 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos 

Período de realização 

(2005/2006): 

Finalizado 

Bolsista: Sim do programa 

Observação: Vinculado ao Programa Formação de Educadores/Prof. 

em Educação para o desenvolvimento Sustentável (EDS) 

a Distância – versão I 

 

07 Programas e Projetos: Evento de Extensão 2º Seminário de Extensão em 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) e 

a Formação de Educadores/Professores a Distância. 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos 

Período de realização 

(2005/2006): 

Finalizado 

Bolsista: Sim do programa 

Observação: Vinculado ao Programa Formação de Educadores/Prof. 

em Educação para o desenvolvimento Sustentável (EDS) 

a Distância – versão I 

 

08 Programas e Projetos: Curso a Distância de Formação de 

Educadores/Professores em Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) – Versão I 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos 

Período de realização 

(2005/2006): 

Finalizado 

Bolsista: Sim do programa 

Observação: Vinculado ao Programa Formação de Educadores/Prof. 

em Educação para o desenvolvimento Sustentável (EDS) 

a Distância – versão I 

 

09 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Formação - Formação Continuada 

de Professores: Estudo de Metodologias de Ensino de 

Arte e as Novas Tecnologias 

Coordenadores: Prof Drª Maria Cristina da Rosa Fonseca de Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Sim  

Observação: Projeto Isolado 
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10 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Colóquio sobre Metodologias e 

Práticas de Pesquisa em Ciências da Educação (Colóquio 

Presencial e no site on-line). 

Coordenadores: Drª Martha Kaschny Borges (coordenadora)  

Drª Sonia Maria Martins de Melo (vice-coordenadora) 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Sim do programa 

Observação: Projeto Isolado com verbas PAEX 

 

11 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Laboratório de Educação Inclusiva 

na UDESC 

Coordenadores: Prof Drª. Maria Cristina da Rosa (coordenadora) 

Prof MSc Solange Cristina da Silva (vice-coordenadora) 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado 

 

12 Programas e Projetos: Curso de Extensão Noções Técnicas de Organização de 

Setores Administrativos em Instituições Públicas 

(matutino) 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

13 Programas e Projetos: Curso de Extensão Noções Técnicas de Organização de 

Setores Administrativos em Instituições Públicas 

(vespertino) 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

14 

 

Programas e Projetos: Curso de Extensão Conversando Sobre a Sexualidade 

Adolescente com Bolsistas de Trabalho, Pesquisa e 

Extensão do Centro de Educação a Distância – CEAD 

Coordenadores: Prof Drª  Sonia Maria Martins de Melo  

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem  
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Observação: Projeto Isolado 

 

15 Programas e Projetos: Curso de Extensão Conversando Sobre a Sexualidade 

Adolescente (on-line) hipermídia 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado. Foi enviado um resumo para 

apresentação visual (pôster) no 3º Congresso Brasileiro 

de Extensão Universitária. 

 

16 Programas e Projetos: Curso de Introdução da Língua Brasileira de Sinais 

Coordenadores: Prof MSc.  Maria Conceição Coppete 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Sim  

Observação: Projeto Isolado 

 

17 Programas e Projetos: Acessibilidade na Biblioteca da UDESC 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

18 Programas e Projetos: Projeto de Extensão Acessibilidade no Site da UDESC 

Coordenadores: Prof MSc Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

19 Programas e Projetos: Programa de Extensão Construção do Curso a Distância 

de Formação de Educadores/Professores em “Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)” – Versão II 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Sim do programa 

Observação:  
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20 Programas e Projetos: 1º Encontro Científico do Grupo de Pesquisa Formação 

de Educadores e Educação Sexual 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Sim  

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

21 Programas e Projetos: Colóquio dos Grupos de Pesquisa e Formação de 

Professores e Educação Sexual UDESC, UEL, UNESP e 

Universidade de Lisboa. 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

22 Programas e Projetos: Oficina sobre Utilização de Ambiente Virtual em 

disciplinas semi-presenciais em programas de Mestrado 

– Relato de Experiência em Portugal 

Coordenadores: Prof
.
 Drª

s. 
Maria Tereza Cunha e  

Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

23 Programas e Projetos: Curso Noções Básicas sobre o uso do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Moodle com o apoio metodológico 

duo-modal ao processo ensino-aprendizagem 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

24 Programas e Projetos: I Ciclo Pedagógico do CEAD – A EAD no Ensino 

Superior: Desafios da Prática 

Coordenadores: Prof Drª Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 
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25 Programas e Projetos: Museu de Arte: Possibilidade de Inclusão 

Coordenadores: Prof Drª Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado(sem ônus) 

 

26 Programas e Projetos: Conferência Metodologias de Pesquisa em Educação: 

Algumas Reflexões Necessárias 

Coordenadores: Prof Drª
. 
Maria Tereza Cunha  

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2006 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

27 Programas e Projetos: Semana Pedagógica do CEAD –  

A Educação a Distância na UDESC - Avaliação e 

Perspectiva” 

Coordenadores: Prof Drª Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

28 Programas e Projetos: Curso Capacitação de Professor/Tutor no Gerenciamento 

de Atividades de Aprendizagem 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento. 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

    

29 Programas e Projetos: Curso Competências Pedagógicas na Formação de 

Professores da Educação Infantil e Séries Iniciais 

Coordenadores: Prof MSc. Lucimara da Cunha Santos 

Período de realização 

(2006/2007): 

Finalizado em 2007 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

30 Programas e Projetos: Conversando sobre Sexualidade Adolescente – Curso on-

line – para comunidade de educadores e educadores do 

município de Presidente Prudente – SP 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 
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Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento  

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

31 Programas e Projetos: Conversando sobre Sexualidade Adolescente – on-line – 

2ª versão 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação: Projeto Isolado (sem ônus) 

 

32 Programas e Projetos: Didática: Uma perspectiva de (re) significação da prática 

docente. 

Coordenadores: Prof Drª Sonia Maria Martins de Melo 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Não tem 

Observação:  

 

33 Programas e Projetos: Curso Aprendendo o Braille: um exercício de cidadania 

(Convênio UDESC-MEC 122/2005) 

Coordenadores: Prof MSc. Solange Cristina da Silva 

Período de realização 

(2006/2007): 

Em andamento 

Bolsista: Sim  

Observação:  

 

3.6. – da Direção Administrativa-DAD. 

 

3.6.1- Atividades do Administrativo  

- organização de um setor para controle de empréstimos de equipamentos audiovisuais 

(computador notebook e projetor datashow) para professores; 

- regularização do Setor de Almoxarifado quanto ao ambiente físico conforme as 

exigências da PROAD/ reitoria em diligência feita no mês de fevereiro de 2006.  
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- realização de março a junho de várias atividades para organização do almoxarifado do 

CEAD; 

- implementação de várias mudanças do espaço físico CEAD; 

- realização entre outras ações administrativas, a operacionalização das viagens e diárias 

para os professores, para atender ao cronograma dos núcleos da Turma T4 e T5;   

- execução de apoio administrativo aos encontros Presenciais, chats com os alunos, 

fórum, Plantões Pedagógicos com atendimento aos alunos, contatos com os tutores nos 

núcleos implantados no estado de Santa Catarina, no envio de provas para os alunos, 

para atender a parte pedagógica;  

- participação dos técnicos nos processos administrativos para a realização do Concurso 

Públicos CEAD nº. Edital 01/2006 e no Processo Seletivo Edital nº. 04/2006, assim 

como a disponibilização de materiais e locais apropriados aos mesmos; 

- suporte administrativo com várias ações, dentre elas no atendimento ao cronograma de 

colações;  

- deslocamento para diversas regiões do Estado de servidores técnicos administrativos 

do CEAD, que de setembro a dezembro viajaram para núcleos nas operações de Força-

Tarefa, com o objetivo de entregar o mais próximo possível os diplomas aos alunos. 

Para todas as ações contamos com o trabalho administrativo;  

Cronograma de Entrega de diplomas elaborado pela Diretora Assistente de Ensino do 

CEAD 

Regiões Centros/ Municípios 

Norte CCT – Joinville 

Oeste CEO – Chapecó 

Serrana CAV – Lages 

Sul Núcleos de Criciúma-Criciúma 

Grande Florianópolis CEAD – Florianópolis 

 

3.6.2.- Atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado  

- Paralelamente a regularização do setor foi feito o Recolhimento de kit de livros e 

aparelho telefônico usados como material de estudo e teleconferência, respectivamente, 

nas cidades-núcleos do curso de Pedagogia à Distância que encerraram suas atividades; 

- viagens às cidades das Regiões Norte, Serrana, Oeste, Sul e da Grande Florianópolis 

que finalizaram o curso de Pedagogia feita por diversos funcionários para o 

recolhimento do material didático citado; 
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- embalagem dos livros em caixa e arquivamento dos mesmos no depósito-container; 

- recebimento de materiais de consumo e permanente; 

- certificação em notas fiscais dos materiais de consumo e permanente adquiridos; 

- entrada nos sistemas de almoxarifado e patrimônio CIASC (SME e GIM) dos 

materiais de consumo e permanente adquiridos pelo centro; 

- emissão diária de guias de saída do sistema de Almoxarifado do material de consumo 

utilizado pelos setores; 

- elaboração e envio de relatório para o Setor de Almoxarifado Central na 

PROAD/Reitoria das compras e gastos mensais; 

- levantamento patrimonial e atualização dos termos de responsabilidade de mobiliário e 

equipamentos nos setores. 

- adequação do espaço físico e ventilação do ambiente, a forma observando a 

iluminação do ambiente, a forma correta de estocagem e o espaço de trabalho destinado 

ao almoxarife entre outros requisitos; 

- distribuição e alocação do material de consumo no novo espaço;- levantamento de 

documentação, como notas fiscais e ordens bancárias, referente ao material de consumo 

encontrado com saldo físico no almoxarifado; 

- adequação do método de entrada e saída de matérias do setor de acordo com o sistema 

SME da rede CIASC utilizada em toda universidade; 

- realização do levantamento de equipamentos e mobiliário do patrimônio do centro 

com emissão dos Termos de Responsabilidade, conferência e assinaturas pelos 

responsáveis de cada setor; 

- conferência, contagem e listagem dos livros de cada cidade núcleo que obteve o 

empréstimo do kit de livro. 

Lista Geral do Patrimônio do CEAD no ano de 2006: 

TABELA XV–Demonstrativo geral do Patrimônio do CEAD 

Item: Quantidade: Material: 

1)  01 Aparelho de som pequeno 

2)  01 Aparelho digitador de senhas 

3)  01 Aparelho HUB 

4)  01 Aparelho registrador de ponto 
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5)  07 Aparelhos condicionador de ar 

6)  02 Aparelhos de DVD 

7)  03 Aparelhos de Fax 

8)  05 Aparelhos de telefone celular 

9)  04 Aparelhos distribuidor 

10)  02 Aparelhos Scanner 

11)  169 Aparelhos telefônicos 

12)  01 Armário 03 gavetas 

13)  02 Armário 03 portas e 06 gavetas 

14)  01 Armário madeira 01 coluna e 05 prateleiras 

15)  01 Armário madeira 01 coluna e 06 prateleiras 

16)  01 Armário madeira 02 colunas e 03 prateleiras 

17)  01 Armário madeira 02 colunas e 06 prateleiras 

18)  01 Armário madeira 03 colunas e 03 prateleiras 

19)  01 Armário madeira 03 colunas e 06 prateleiras 

20)  01 Armário madeira 04 colunas e 06 prateleiras 

21)  01 Armário estante com 18 prateleiras 

22)  19 Armário para escritório 

23)  02 Armário pequeno 05 gavetas 

24)  04 Armários com 03 prateleiras e 02 portas 

25)  16 Arquivos de aço 

26)  06 Arquivos de madeira 

27)  02 Balcão 02 portas 

28)  03 Balcão 03 gavetas 

29)  02 Balcão 06 gavetas e 03 portas 

30)  01 Balcão de alumínio e vidro 

31)  01 Balcão de madeira com 02 portas de correr 

32)  01 Balcão dobrável 02 portas 

33)  03 Banquetas de madeira 

34)  04 Banquetas plástica 

35)  03 Bebedouros elétricos 

36)  52 Bibliocantos 

37)  89 Cadeiras fixas 

38)  43 Cadeiras giratórias 

39)  01 Cafeteira elétrica domestica 

40)  01 Cafeteira industrial 

41)  02 Câmeras de filmagem 

42)  20 Carteiras escolar 

43)  01 Central telefônica 

44)  01 Cofre de aço 

45)  01 Contentor de lixo 

46)  01 Diner Box para 12 canais 

47)  08 Estabilizadores de tensão 
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48)  01 Estante de madeira com 04 prateleiras 

49)  01 Estante em madeira 

50)  01 Estante em madeira 02 portas 

51)  01 Estante metal com 07 prateleiras 

52)  02 Estantes com 05 prateleiras 

53)  02 Estantes de aço 

54)  01 Fogão a gás doméstico 

55)  01 Fogão industrial 02 bocas 

56)  01 Forno microondas 

57)  07 Fresnel 

58)  05 Iluminadores 

59)  01 Impressora matricial 

60)  22 Impressoras 

61)  02 Impressoras multiuso 

62)  01 Leitora ótica de provas 

63)  01 Leitora ótica de senhas 

64)  01 Liquidificador doméstico 

65)  02 Maquinas calculadora 

66)  01 Mesa de controle de luz com 12 canais 

67)  03 Mesa de trabalho 

68)  01 Mesa de vidro 

69)  01 Mesa escritório estação de trabalho 

70)  01 Mesa para datilografia 

71)  32 Mesa para escritório tipo escrivaninha 

72)  03 Mesa para impressora 

73)  01 Mesa para refeitório 

74)  01 Mesa plástica quadrada 

75)  01 Mesa quadrada pequena 

76)  01 Mesa redonda 

77)  01 Mesa reunião grande 

78)  02 Mesas escritório com suporte para computador 

79)  19 Mesas para escritório 

80)  02 Mesas para impressora 

81)  35 Mesas para microcomputador 

82)  17 Mesas retangulares de reunião 

83)  59 Microcomputadores 

84)  05 Microfones de lapela 

85)  04 Microfones de mão 

 01 Mini-brot 

 04 Murais de aviso 

 02 Painéis de mensagem 

 29 Poltronas fixas 

 16 Porta-revista metálico 
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 11 Portas revista 

 08 Projetores Data Show 

 01 Quadro branco 

 01 Refrigerador 

 01 Refrigerador compacto 

 05 Retro-projetores 

 08 Sanfonas 

 05 Seletor de vídeo 

 01 Sofá 02 lugares 

 08 Softs de estúdio 

 01 Tanque de lavar roupa 

 02 Telas de projeção 

 04 Televisores 

 15 Tripés 

 17 Vídeos-cassete 

 

Lista Geral das aquisições do CEAD - Patrimônio do CEAD no ano de 2006: 

 

- Foram adquiridos 02 containers para atender as necessidades de armazenamento de 

grande massa documental do CEAD como Cadernos Pedagógicos e materiais em geral. 

 

TABELA XVI–Demonstrativo de equipamentos adquiridos para Biblioteca do CEAD- 

Patrimônio do CEAD 

- 01 Aparelho Digitador de Senhas 

- 01 Leitora Ótica  

 -01 Impressora Matricial 

 

 

3.6.3.- Atividades do Setor Financeiro 

 

- consultas referentes a convênios e contratos. 

 

 

3.6.4.-  Atividades do Setor Pessoal  

 

3.6.4.1. Atividades: 

a)  Realização de etapas referentes ao registro de freqüência dos servidores como: 

 a) impressão; 

 b) distribuição; 

 c) controle; 

 d) arquivamento; 

 e) emissão do relatório de freqüência. 
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b)  Procedimentos referentes aos afastamentos do trabalho como: 

 a) preenchimento de documentos; 

 b) marcação de perícia médica; 

 c) comunicação aos setores pertinentes; 

 d) emissão de relatório de afastamento. 

 

c)  Realização de etapas envolvendo o estágio probatório dos servidores como: 

 a) organização; 

 b) distribuição; 

 c) controle; 

 d) emissão dos relatórios finais. 

 

d)  Realização de etapas referentes a pagamento de horas-extras como: 

 a) preenchimento da solicitação de horas-extras; 

 b) digitação de planilhas; 

 c) encaminhamento a chefia; 

 d) encaminhamento da solicitação de hora-extra a PROAD. 

- emissão de pareceres; 

- realização de etapas referentes à mudança de nível; 

- realização de etapas referentes à renovação de contratos dos professores 

colaboradores; 

- solicitação de pareceres à Procuradoria Jurídica da UDESC; 

- realização de etapas referentes à contratação de professores e técnicos; 

- procedimentos referentes à exoneração de professores e técnicos; 

- emissão de declarações; 

- realização de etapas referentes ao vale transporte; 

- realização de etapas referentes à mudança de carga horária; 

- arquivamento de documentos; 

- participação em Reuniões Administrativas; 

- consultoria aos servidores; 

- diagnósticos de atividades pertinentes ao Setor de Pessoal. 
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3.6.4.2. Ações Realizadas: 

- Organização e realização de etapas referentes ao Processo Seletivo Edital Nº. 04/2006 

como: 

 a) realização da inscrição de 178 candidatos;  

 b) digitação de documentos e formulários; 

 c) organização e devolução dos documentos recebidos; 

 d) arquivamento dos documentos; 

 e) divulgação dos resultados; 

 f) admissão de 33 Professores Colaboradores. 

 

- organização dos documentos do Setor de Pessoal por assunto, ordem alfabética e 

temporalidade; 

 

- mudanças em etapas relacionadas ao registro de freqüência dos servidores; 

 

- organização e realização de etapas referentes ao Concurso Público Edital Nº. 02/2006, 

como: 

 a) realização das inscrições de 14 candidatos;  

 b) digitação de documentos e formulários; 

 c) organização dos documentos; 

 d) arquivamento e devolução de documentos; 

 e) divulgação dos resultados; 

 f) admissão de 02 Servidores. 

 

- elaboração e padronização de documentos; 

 

- implantação de diversos tipos de comunicação interna; 

 

- atualização dos dados cadastrais de todos os servidores; 

 

- mudança no Layout do Setor; 

 

- mudanças no processo de distribuição de documentos de responsabilidade do Setor de 

Pessoal; 

 

- descrição e realização de um calendário com as atividades do setor; 

 

- registramos também que houve uma pesquisa “A visão dos servidores técnico-

administrativos acerca do trabalho em equipe no Centro de educação a Distância da 

UDESC” de autoria da servidora Márcia Vieira. 

 

- elaboração de tabelas demonstrativas do quadro de pessoal: 
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TABELA XVII– Demonstrativo Geral do quadro de pessoal do CEAD – 1º semestre de  

2006 

 Até 28/02/06 Após 28/02/06 

a) - Técnicos Universitários Efetivos 

Servidores Técnicos Universitários lotados no CEAD 24 23 

Servidores Técnicos Universitários de outros Centros 04 04 

Sub-Total (28) (27) 

b) - Professores Colaboradores e Substitutos 

Professores Colaboradores e Substitutos-
CEAD/ITACORUBI 

396 51 

Professores Colaboradores e Substitutos / CRICIÚMA 23 23 

Sub-Total (419) (74) 

c) -Professores Efetivos 

Professores Efetivos lotados no CEAD 00 04 

Professores Efetivos lotados em outros Centros 02 01 

Professores Efetivos de outros Centros com carga-

horária no CEAD 

- 05 

Sub-Total: (02) (10) 

d) - Prestadores de Serviço Não temos 

registro 

11 

Sub-total ( - ) (11) 

Total geral 449 121 

 

TABELA XVIII- Demonstrativo Geral do quadro de pessoal do CEAD - 2º semestre de 

2006 

a) - Técnicos Universitários Efetivos 

Servidores Técnicos Universitários lotados no CEAD 23 

Servidores Técnicos Universitários de outros Centros 04 

Sub-Total (27) 

b) - Professores Colaboradores e Substitutos 

Professores Colaboradores e Substitutos-CEAD/ITACORUBI 56 

Professores Colaboradores e Substitutos / CRICIÚMA 23 

Sub-Total (79) 

c) -Professores Efetivos 

Professores Efetivos lotados no CEAD 04 

Professores Efetivos lotados em outros Centros 05 

Sub-Total: (09) 
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d) - Prestadores de Serviço 11 

Sub-total (11) 

Total geral 119 

 

TABELA XIX – Quadro Geral do Corpo Docente de CEAD por Titulação–1º semestre 

até 28 de fevereiro de 2006. 

Titulação Carga Horária Regime de Trabalho 

10 20 40 TOTAL (professores 

colaboradores, 

efetivos, e visitante) 
Especialista 206 072 - 276 

Graduado 051 021 - 082 

Mestre 029 039 001 069 

Doutor -  001 001 002 

TOTAL GERAL 286 133 002 419 

 

 

TABELA XX – Quadro Geral do Corpo Docente de CEAD por Titulação–2º semestre 

de 2006. 

Titulação Carga Horária Regime de Trabalho 

10 20 40 TOTAL (professores 

colaboradores e/ou 

substitutos e efetivos) 
Especialista 11 20 - 31 

Graduado 01 05 - 06 

Mestre 03 36 01 40 

Doutor - 04 01 05 

Pós-Doutor - 01 - 01 

TOTAL GERAL 05 66 02 83 

 

 

3.6.5.- Atividades do Setor de Serviços Gerais 

- Otimização e supervisão das mudanças internas de mobiliário e espaços físicos; 

- solicitação de consertos e reparos hidráulicos, elétricos e outros; 

- supervisão, orientação e acompanhamento das atividades dos setores de: limpeza, 

manutenção, copa, telefonia, recepção, protocolo; 

- orientações gerais ao setor de vigilância (sobre autorização de entrada fora do horário 

de serviço, normas de entradas e saídas de materiais, procedimentos, etc); 

- registro das chaves internas e elaboração de listas de controle e atualização das 

mesmas; 

- fazer cumprir e observar as normas de segurança; 
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- fornecimento e orientação de uso do material de limpeza; 

- controle da realização dos serviços; 

- solicitação de reposição de mão de obra em caso de falta e orientação; sobre cuidados 

no uso de produtos usados nos serviços de limpeza; 

- a) setor Telefonia: 

Em 2006 tivemos a implantação do novo sistema telefônico da UDESC e adesão do 

CEAD ao projeto. 

O ano de 2006 também registrou uma enorme demanda nas ligações telefônicas, fase ao 

grande número de alunos que colaram grau, bem como para a retirada dos diplomas, 

causando muitas vezes pane no sistema; 

- atendimento às operações das centrais telefônicas, troncos e ramais internos; 

- participação nas normas de serviços e remodelação de equipamentos; 

- elaboração das listagens telefônicas de ramais internos e atualização das mesmas; 

- emissão de pareceres sobre os serviços referentes a centrais telefônicas; 

- recepção e encaminhamentos de pessoas que vieram em busca de informações, 

documentos, funcionários, departamentos específicos; 

b) Setor Recepção: 

- Em 2006 o setor de Recepção trabalhou com um enorme fluxo de solicitações devido à 

entrega de diplomas aos alunos formados pelo CEAD; 

- Atendimentos e recepção à visitas, autoridades, alunos, professores, servidores etc. e 

encaminhamento aos setores solicitados; 

- otimização dos murais internos de avisos e divulgação; 

c) Setor Limpeza: 

- atendimento às necessidades de limpeza das instalações do CEAD.  

d) Setor Copa; 

- atendimento aos setores internos às necessidades de café, água, etc.; 
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- verificação e reposição de água nos bebedouros do CEAD; 

- levantamento periódico dos materiais da copa registrados no patrimônio do CEAD;  

- atendimento às necessidades de uso, limpeza e manutenção da cozinha. 

e) Setor Vigilância (terceirizado): 

Em 2006 o CEAD contou com 04 postos de vigilantes trabalhando em turnos de 12 h 

por 12h. 

- atendimento às necessidades de segurança dos bens patrimoniais do CEAD e dos seus 

funcionários e servidores; 

- controle e acompanhamento da entrada e saída de materiais, servidores e visitantes; 

 

3..6.6- Atividades do Setor de Manutenção e Consertos  

- Verificação e atendimento de solicitações de consertos e reparos de materiais e 

diversos e acompanhamento dos mesmos; 

- atendimentos às solicitações de mudanças internas de móveis e de materiais do CEAD; 

- remoção do acervo da Biblioteca e do setor de Provas do CEAD para o andar térreo, 

por motivo de excesso de peso dos materiais, livros e caixas de provas, proporcionando 

maior segurança aos servidores do CEAD. 

a) Mudanças no espaço físico no prédio do CEAD  

O CEAD, em 14/03/2006, recebeu orientação do Pró-Reitor de Administração da 

UDESC, Prof. Ivair de Lucca, através do oficio PROAD 024/2006, que anexa cópia do 

laudo técnico do Depto de Obras da UDESC sobre a deformação estrutural que se 

apresentava na edificação do CEAD, e que o mesmo deveria ser evacuado. Por questões 

de zelo e de segurança aos usuários, foi solicitada a transferência das atividades ali 

desenvolvidas para outros espaços das instalações no próprio CEAD, até a solução dos 

problemas. 

A citada mudança, em que rapidez e decisões administrativas incisivas foram 

necessárias, já que o CEAD estava em plena execução do cronograma de colações de 

grau, a mudança para o já restrito espaço físico do CEAD de todo o pessoal que 

trabalhava no prédio prejudicado, exigiu extremo esforço físico e estratégico de todos os 

setores, especialmente o administrativo, para continuar com o cotidiano do CEAD, um 
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Centro com poucos servidores, frente ao grande número de alunos, somado a execução 

em todo o estado de Santa Catarina de 51 colações de grau. 

Na volta ao espaço restaurado, novo esforço foi despendido, inclusive pela decisão do 

CONCENTRO de definir e implantar novo layout no CEAD, para otimizar seus 

espaços, sempre tão reduzidos. O setor administrativo atuou intensamente nessa tarefa, 

com o apoio dos servidores, docentes, bolsistas, terceirizados e pessoal de apoio do 

setor de jardinagem da UDESC. 

Registra-se que conseguimos realizar esta mudança sem causar interrupção ou 

descontinuidade dos nossos serviços internos e externos de trabalho. 

 

3.6.7. - Atividades do Setor de Protocolo   

- implantação do CPA – Sistema de Controle de Correspondências e Processos que 

regulamenta a forma de tramitação de processos administrativos no âmbito da UDESC, 

implantado pela PROPLAN/UDESC em abril de 2006 e início no CEAD em 

08/05/2006. Participaram do treinamento dois servidores técnicos: Roberto Oliveira do 

Prado e Laura Gonçalves Marques na primeira fase, e Roberto Oliveira do Prado, Laura 

Gonçalves Marques, Márcia Vieira, Maria Helena Tomaz, Luiz Fabiano da Silva na 

segunda fase. 

 

3.6.8. Atividades do Programa de Bolsas de Apoio Discente do CEAD 

TABELA XXI – Demonstrativo do  número de Bolsas de Apoio Discente: 

      Mês  Nº  de Bolsa 

Janeiro         16 

Fevereiro         31 

Março         51 

Abril         56 

Maio          56 

Junho          52 

Julho         47 

Agosto         49 

Setembro         53 

Outubro         63 

Novembro         62 

Dezembro         50 
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Observamos que também houve o ingresso de um Bolsista de Estágio portador de 

necessidades especiais cego para estagiar no Laboratório de Educação Inclusiva, que é 

também ligado ao Programa de Bolsas. 

 

 

3.6. DEPARTAMENTOS 

 

3.6.1.- Atividades do Departamento Pedagógico 

O DEPED, cumprindo seu papel regimental, tem atuado no sentido de encaminhar as 

atividades docentes relativas ao curso de pedagogia, bem como, nas demais atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. 

 Entre as atividades de destaque o DEPED realizou o I Ciclo Pedagógico do CEAD com 

a participação de professores pesquisadores que atuam na Educação a distância. 

3.6.2.- Atividades do Departamento de Planejamento 

- atividades conjuntas com os demais departamentos. 

3.6.3.- Atividades do Departamento de Multimídia 

- atividades conjuntas com os demais departamentos. 

 

3.7. Órgãos Setoriais do CEAD 

 

3.7.1.- Atividades da UDESC VIRTUAL 

- participação e elaboração de tarefas de especificação de sistema, implantação 

desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados; 
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- participação da especificação de procedimentos administrativos; 

- assessoramento as direções na resolução de problemas específicos na sua área de 

competência; 

- desenvolvimento de projetos; 

-adequação dos dados às normas de padronização; 

-avaliação do desempenho de sistemas e verificação de sua performance com soluções 

para otimização e/ou substituição; 

- pesquisa a novos softwares; 

- participação nas comissões de avaliação de compras e equipamentos, softwares e 

aplicativos; 

- emissão de relatórios técnicos. 

3.7.1.1.- Atividades da Tutoria Virtual 

a) Ensino de graduação: 

- atendimento a alunos da Turma T4 com Tutoria Virtual; 

- matrícula dos alunos da Tutoria Virtual; 

-  acompanhamento regular da Turma T4;  

- encontros de capacitação e planejamento entre os tutores virtuais e os professores de 

disciplinas da Turma T4 do Curso de Pedagogia a Distância para elaboração do 

ambiente virtual. 

- elaboração do plano de oferecimento de Disciplinas On-line para o primeiro semestre 

de 2007 (para alunos das Turmas T2 e T3 que ainda possuem disciplinas pendentes e 

que não possuem mais tutor nem Núcleo) e para alunos da T4 (turma em andamento), 

incluindo: 

a) levantamento no sistema acadêmico HT, sistema de notas na Internet e listagem da 

supervisão para elaboração de uma lista com alunos da T2 e T3 que ainda devem 

disciplinas; 

b) elaboração do Edital n
o
 001/2006 de matrícula para o primeiro semestre de 2007; 

c) laboração da Carta de orientação ao aluno; 
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d) elaboração do tutorial do ambiente de aprendizagem; 

e) elaboração do Guia do aluno para cursar Disciplinas On-line; 

f) elaboração da Planilha de alunos com disciplinas pendentes; 

g) construção do Cronograma de disciplinas a serem oferecidas no primeiro semestre, 

incluindo datas de chats com o tutor, chats com o professor, prova geral, prova para 

impedimento religioso, recuperação 1, recuperação 2 e plano de recuperação; 

h) definição de tutoras responsáveis pelas Disciplinas do primeiro semestre de 2007; 

i) elaboração da lista de disciplinas a serem oferecidas no segundo semestre de 2007; 

j) atendimento de alunos através de telefone convencional e do “0800”; 

l) criação de Disciplinas on-line no ambiente virtual Moodle; 

m) encaminhamento de correspondências e kits de matrícula aos alunos da Tutoria 

Virtual; 

n) elaboração do ambiente virtual das Disciplinas On-line e contato com professores das 

respectivas disciplinas para elaboração do material e capacitação dos tutores; 

o) acompanhamento dos ex-alunos da tutoria sobre questões pendentes via e-mail e 

contato telefônico. 

b) Ambiente virtual de aprendizagem 

- Estudo e elaboração de parecer técnico sobre o ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle; 

- instalação do ambiente virtual Moodle com apoio do Setor Udesc Virtual e Coinf.; 

- apoio e criação da disciplina “Tecnologias de Aprendizagem em Administração” da 

Pós-graduação da ESAG ministrada pela Prof. Martha Kaschny Borges no ambiente 

virtual Moodle; 

- realização de alterações solicitadas pelos respectivos professores no Caderno 

Pedagógico de Didática para lançamento do Curso de Extensão On-line “Didática: uma 

perspectiva de resignificação da prática docente”. Criação do curso no ambiente virtual; 

- criação da página da Tutoria Virtual na internet. 
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c) Extensão 

- Elaboração e execução do Curso de Extensão “Noções básicas sobre o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle como apoio metodológico duo-modal ao 

processo ensino-aprendizagem”, por Graziela Naspolini Delpizzo e Ana Paula Netto 

Carneiro junto com as professoras Lidiane Goedert e Klalter Bez Fontana do 

Departamento Pedagógico, sob a coordenação da Prof. Dra. Sonia Maria Melo Martins; 

 

- elaboração do Curso de Extensão “Capacitação de professor/tutor no gerenciamento de 

atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle” que foi desenvolvido em 

janeiro e fevereiro de 2007, por Graziela Naspolini Delpizzo e Ana Paula Netto 

Carneiro junto com as professoras Lidiane Goedert e Klalter Bez Fontana do 

Departamento Pedagógico, sob a coordenação da Prof. Dra. Sonia Maria Melo Martins; 

- participação no Projeto de Extensão “Conversando sobre a sexualidade adolescente”, 

sob coordenação da Prof. Dra. Sônia Melo com publicação de trabalho no Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária; 

- participação no Projeto de Extensão “Revista Educação em Rede”. Administração do 

Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas – SEER e participação no lançamento do 

primeiro volume da Revista Educação em Rede; 

- participação no Projeto de Extensão “Acessibilidade no site da UDESC”, sob a 

coordenação da Prof. Msc Solange Cristina da Silva; 

- participação nos Projetos de Extensão do Programa “Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS)” 

- participação nos Projetos de Extensão do Programa “Formação continuada de 

professores: Estudos de metodologia de ensino de arte inclusiva e as novas tecnologias”, 

sob a coordenação da Prof. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. 

d) Administrativo 

- Participação nas reuniões de Departamento e da equipe da Tutoria Virtual; 

- participação nas reuniões do Plano 20 e revisão do documento com sugestões para 

alteração do Plano 20 da UDESC; 

- elaboração de modelos de documentos oficiais para o CEAD conforme a nova 

logomarca da UDESC, com equipe formada por técnicas: Graziela Naspolini Delpizzo e 

Laura Gonçalves Marques, designadas para comporem a equipe de sistematização e 

divulgação dos mesmos e disponibilização no site do CEAD/UDESC. 

e) Capacitação 
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- Participação de funcionário como aluno no curso Web Designer. 

f) Comissões 

- Participação da técnica Graziela Naspolini Delpizzo como Membro do Comitê de 

Apoio ao Ensino, Membro da Comissão de Extensão do CEAD e Membro da Comissão 

do Plano 20 do CEAD. 

3.7.1.2.- Atividades do Setor de Informática  

a) Ensino de graduação: 

- Suporte ao Sistema Acadêmico – HT, já que o mesmo ficou sem manutenção pela 

empresa HT durante todo o ano de 2005/2006, devido a problemas administrativos; 

- Relatórios gerados através do Sistema Acadêmico solicitados pela DAE; 

- suporte a Secretária Acadêmica, em diversos assuntos relacionados ao HT; 

b) Ambiente virtual (site): 

- Manutenção do site www.virtual.udesc.br; 

- implementação e elaboração de sites voltados a novos cursos; 

- manutenção dos Servidores de rede do CEAD, sendo eles: Servidor de Rede Local, 

Servidor de e-mails e do site, Servidor do Sistema Acadêmico HT; 

- instalação de um novo Servidor de Rede Local, devido a problemas no antigo 

Servidor; 

- atualização dos e-mail’s(exclusão e inclusão) no Servidor de e-mails, devido à falta de 

espaço, pelo grande número de alunos que eram atendidos até a Outorga de grau 

realizada entre março e maio de 2006. 

c) Suporte ao Usuário: 

Trabalharam em 2006, 4(quatro) bolsistas que auxiliaram no suporte ao usuário dos 

computadores. 

- manutenção preventiva e corretiva equipamentos de informática sob a 

responsabilidade do centro; 

- manutenção das contas de usuários dos sistemas do CEAD – UDESC; 

http://www.virtual.udesc.br/
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- apoio técnico ao todos os usuários (professores, Técnicos e bolsistas) do centro. 

d) Administrativo: 

- Participação nas reuniões Setoriais no CEAD; 

- pedido de suprimentos de informática em fevereiro de 2006, onde fomos somente 

atentidos no pregão realizado em março de 2007; 

- elaboração de relatórios e justificativas técnicas para as aquisições e problemas do 

CEAD – UDESC. 

e) Capacitação: 

- Participação dos servidores Luiz Fabiano e Cleber Conte em cursos de PHP (básico), 

Administrando Sistemas Linux (básico) e Administrando Redes Linux (básico). 

f) Comissões: 

- Participação do servidor Cleber Conte como Membro do Conselho de Centro do 

CEAD, e do servidor Luiz Fabiano no COOPTA da UDESC. 

3.7.1.3.- Atividades do Setor de Multimídia 

a) Ensino de graduação: 

- transmissão de Vídeo Conferências para Estados do Amapá e Maranhão; 

- digitalização de material analógico (vhs) para DVD; 

- duplicação de Tele-Conferências, para uso nos estados do Amapá e Maranhão; 

- apoio às formaturas de Pedagogia das turmas T3; 

- participação no mutirão pró-formatura para organização dos diplomas e históricos 

escolares; 

- elaboração de material Multimídia pra exibição nas formaturas de Pedagogia das 

turmas T3; 

- elaboração de estudo de viabilidade para transmissão de aulas via satélite do Estúdio 

Multimídia; 

- digitalização e tratamento de fotos e documentos para professores do CEAD; 
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- elaboração da interface gráfica do sistema interno do CEAD. 

b) Extensão: 

- participação no projeto de extensão I Jornada de Educação Inclusiva da UDESC, como 

Assessoria Técnica. 

 

c) Administrativo 

- participação nas reuniões Setoriais no CEAD; 

- diagnóstico da situação do Estúdio Multimídia;  

- levantamento e manutenção de equipamentos do Estúdio Multimídia. 

d) Capacitação: 

- Participação de funcionário no curso de Extensão “Noções básicas sobre o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle como apoio metodológico duo-modal ao 

processo ensino-aprendizagem”. 

e) Comissões 

- participação do servidor Max Leiras Prujansky como Suplente do COOPTA Setorial e 

da servidora Zuleica Campagna como Suplente no Concentro do CEAD/UDESC. 

 

3.7.2. – Atividades do Arquivo Permanente 

- recebimento do material. 

 

3.7.3.-Atividades da Biblioteca 

- processamento técnico de 206 títulos de livros e de 215 exemplares; 

- preparação dos livros para empréstimo; 

- listagem de 585 TCCs e de 1979 CD-ROMs; 

- listagem e solicitação dos livros emprestados; 

- empréstimo local e domiciliar totalizando 177; 

- aquisição de 37 títulos de vídeos e 61 exemplares; 
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- aquisição de 90 títulos de DVDs e 110 exemplares. 

Oferece os serviços de: consulta ao acervo e informação local, empréstimo domiciliar 

manual, orientação bibliográfica (referência), levantamento bibliográfico. 

 

O acervo é composto por: Livros, Cadernos pedagógicos, Projetos pedagógicos, 

Relatórios de tutores, TCCs, CD ROMs, fitas de vídeo, dissertações e DVDs. 

 

TABELA XXII – Demonstrativo do  acervo da Biblioteca: 

Espécie existente processado 

em 2006 

Total do 

acervo 

Obras Gerais – Livros/Exemplares 1675 215 1890 

Cadernos pedagógicos 328 - 0328 

Títulos de livros 0846 - 0846 

Títulos de cadernos pedagógicos 0116 - 0116 

Teses, Dissertações e Monografias 0005 002 0007 

Projetos pedagógicos 0004 - 0004 

TCCs 0852 0585 1437 

Relatórios de Tutores 0364 - 0364 

CDs-ROM 2713 1979 4692 

Outros –DVDs 0110 0110 0220 

Fitas de vídeo (títulos) 0125 - 0125 

Fitas de vídeo (exemplares) 0212 - 0212 

Assinaturas de jornais diários 0002 - 0002 

 

Demonstrativo da utilização do acervo: 

Fev. Março Abril Maio Junho Julho Agos. Set. Out. Nov. Dez. Total 

049 006 002 - 003 008 025 032 015 029 008 177 

 

TABELA XXII – Demonstrativo do total de usuários na Biblioteca: 

Categoria Potenciais 

Graduação 3367 

Professores 0080 

Servidores 0117 

Pós-graduação - 

Seqüencial - 

Total 3507 

3.7.4. Atividades do Laboratório de Educação Inclusiva-LeDi  

As ações do Laboratório vão ao encontro das ações inclusivas de extensão, pesquisa e 

ensino amparadas em legislação federal. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 

Revisando a caminhada do ano de 2006, o Centro de Educação a Distância-CEAD, 

dentro das circunstâncias contextuais da Universidade do Estado de Santa Catarina-

UDESC em relação a política de  Ensino a Distância-EaD, considera que atingiu seus 

objetivos em ensino, pesquisa e extensão, conseguindo manter com qualidade, 

competência e responsabilidade o pioneirismo da UDESC na Educação a Distância. 

 

 

Centro de Educação a Distância 

Maio de 2007 

 

 

          Estevão Roberto Ribeiro 

Diretor Geral do CEAD/UDESC 
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ANEXOS 

(Organograma   (ANEXO 01)   

Quadro geral da composição nominativa por direção e setores do quadro de pessoal do 

CEAD/UDESC: diretores, docentes, técnicos e terceirizados.  (ANEXO 02)  

Quadro nominativo dos docentes e disciplinas. (ANEXO 03) 

Quadro nominativo tutores p/regiões. (ANEXO 04)   

Docentes Relação do PTI –1º SEMESTRE (ANEXO 04)   

Docentes Relação do PTI - 2º SENESTRE  (ANEXO 05)   

Cronograma da T4 e T5/Criciúma   (ANEXO 06)  

Cronograma da T4/Araranguá         (ANEXO 06)  

Cronograma do Maranhão (ANEXO 07)  

Cronograma do Amapá  (ANEXO 08)    

Cronograma de Provas de Recuperação alunos remanescentes (ANEXO 09)  

Cronograma de Colações de Grau. (ANEXO 10) 

Quadro do número de alunos por vagas, ingressantes, matrículas iniciais,  trancamentos, 

desistentes, formandos, a partir da Tuma Piloto-1999 até 2006; (ANEXO  11)  

Calendário de atendimento por telefone, e-mail e chats (ANEXO 12)  

Alerta aos professores (ANEXO 13) 

Relatório de aprovação e reprovação de alunos remanescentes/2006 (ANEXO 14). 

 

 


