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 APRESENTAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DA UDESC/OESTE/CEO 

 

Assumi a Direção Geral do Centro de Educação Superior do Oeste 

(UDESC/Oeste/CEO) com o compromisso principal de discutir, fortalecer e melhorar, por 

meio do planejamento (RESOLUÇÃO N° 002/2018 – CONCEO, Planejamento 2017-2021) a 

gestão da UDESC/Oeste/CEO. Ao longo desses três anos e dois meses de gestão, foram 

inúmeras conquistas, resultados que serão apresentados por Direção. Acreditamos que 

passamos por uma das piores crises econômicas no Estado, além da falta de servidores 

técnicos para desenvolvimento das atividades. Entretanto, enfrentamos com planejamento, 

trabalho, disciplina, organização e criatividade, atributos necessários para realizar uma 

excelente gestão. Os resultados aqui apresentados só foram possíveis, pois contamos com o 

apoio, o engajamento e a união de discentes, docentes e técnicos universitários. Assim, fica 

aqui o meu agradecimento pela dedicação e empenho de todo(a)s.  

Em razão da saída do cargo de Diretor Geral do Professor Dilmar Baretta para 

concorrer ao cargo de Reitor da UDESC, a Professora Silvana dos Santos Zanotelli, do 

Departamento de Enfermagem, por meio de decisão do Conselho de Centro, assumiu Pró-

Tempore a Direção Geral da UDESC/Oeste/CEO, até que se realize o pleito eleitoral para 

Direção Geral, que foi interrompido, em fevereiro de 2020, em razão da pandemia do novo 

coronavírus.    

Profª. Dilmar BARETTA 

Profa.  Silvana dos Santos ZANOTELLF 

Figura 1 – Diretores que iniciaram a gestão 2016/2020. 
Da esquerda para direita: Profº. Marcel Manente Boiago (Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade); Téc. 

Marilha dos Santos (Diretora de Administração); Profº. Dilmar Baretta (Diretor Geral); Profª. Ivete Maroso 

Krauzer (Diretora de Ensino de Graduação) e o Profº. Cleuzir da Luz (Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação). 

 
Fonte: Acervo da DAD, 2016. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DA DIREÇÃO DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO DA 

UDESC/OESTE/CEO2 
 

 

 

 

                                            
2 A redação do relatório da gestão da Direção de Ensino de Graduação se refere ao período de junho de 2016 a 

fevereiro de 2020 e é de inteira responsabilidade da Profa. Dra. Ivete Maroso Krauzer, que organizou as  

informações deste relatório, de acordo com a ABNT, com auxílio da profissional Civonei M. Oliveira. 



INTEGRANTES DA DIREÇÃO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA 

UDESC/OESTE/CEO DE 1916 À 1920 

 

ATUAIS 

 

Amanda Stoltz Pedroso – Bolsista de apoio discente 

Carolina Moreira Menegali – Estagiária 

Cristiane Raquel Selle Gubert – Secretária acadêmica 

Édlamar Katia Adamy – Coordenadora Geral de Estágios 

Fernanda Fabiana Ledra – Psicóloga 

Ivete Maroso Krauzer – Diretora de Ensino de Graduação 

Ordali Terezinha de Lemes Ferronatto – Técnica 

 

 

 

ANTERIORES 

 

Bianca Franz – Estagiária 

Fabielle Muller – Bolsista de Apoio Discente 

Gabriela Daiana Volpi Babosa – Estagiária 

Itelvina Cavalheiro Cima – Secretária da DEG 

Jian Luchetta – Estagiário 

Thaynara Granzotto – Bolsista de apoio discente 

Toshio Favoretto Torii – Estagiário da Comunicação 
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2 APRESENTAÇÃO DA DIREÇAO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Somente nesta apresentação vou me permitir utilizar a primeira pessoa do singular, 

porque o que se segue foi feito em conjunto. Uma das primeiras impressões que tive ao chegar 

à Direção de Ensino foi o acolhimento da equipe, logo me senti bem. Aos poucos, fui me 

inteirando das atividades e percebi que os temas mais recorrentes eram a questão da evasão 

estudantil; o problema do apoio psicológico aos servidores e acadêmicos, o pouco apoio 

pedagógico aos professores, dificuldades internas de fluxo, entre outros.  

Formei um grupo de servidores para estudar os temas. Esse grupo foi denominado de 

Staff, integrado por mim, pela Cristiane Raquel Selle Gubert, Édlamar Katia Adamy, Fabielle 

Muller, Itelvina Cima Vina, Jian Luchetta, Fernanda Ledra, Marcel Manente Boiago, 

Marilene Franceschi, Tania Maria Ascari, Sara Angelita Goellner, Gilvania Mascarello e 

Carlos Tosin, bem como, os Chefes de Departamento. Destes encontros, surgiram importantes 

programas da DEG como: o Programa valorizando a vida e o bem-estar das pessoas da 

UDESC e a Evasão estudantil, entre outros.  

Figura 2 – Grupo de estudos, 2016. 

 
Fonte: Foto de Bianca Franz (2016). 
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Em meio a tantas ações desenvolvidas pela Direção de Ensino de Graduação, fica 

impossível destacar alguma, contudo, quero ressaltar a harmonia que houve no 

desenvolvimento das atividades entre os servidores técnicos, estagiários e bolsistas da 

UDESC/Oeste/CEO, bem como, com a Reitoria, demais Centros, Coordenadorias, Setores e 

pessoas da universidade. Não poderia deixar de citar as Chefias de Departamento, as quais 

desenvolvem um trabalho árduo, minuncioso e de muita responsabilidade. A todos um 

agradecimento muito especial. 

Agradeço imensamente ao Reitor Marcus Tomasi e a Pró-reitora de Ensino de 

Graduação, Profa. Drª. Soraia Cristina Tonon da Luz e suas equipes, por terem atendido as 

nossas demandas, sempre gentis e preocupados com o desenvolvimento do Centro. 

Quanto a Direção Geral, primeiro, com o Prof. Dilmar Baretta e, posteriormente, com 

a Profª. Silvana dos Santos Zanotelli; a Diretora de Administração Marilha dos Santos; o 

Profº. Marcel Manente Boiago, o Profº. Cleuzir da Luz. Quero dizer que foi um prazer 

enorme trabalhar com vocês e certamente esta gestão ficará marcada pela competência e zelo 

público. A todos um grande abraço e obrigada por fazerem parte da minha vida. 

 

Profa. Drª. Ivete Maroso Krauzer 

Diretora de Ensino de Graduação 
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3 INTRODUÇÃO 

 Ivete Maroso KRAUZER3 

 

A Direção de Ensino de Graduação é um órgão integrante da Direção Geral do Centro 

e conforme o Regimento Geral da UDESC, aprovado por meio da Resolução no 044/2007 do 

CONSUNI em seu Art. 66o, são atribuições do Diretor de Ensino de Graduação:  

✓ I – coordenar as atividades referentes ao ensino de graduação e sequencial, 

promovendo e supervisionando a elaboração e atualização dos projetos político 

pedagógicos dos cursos de graduação do Centro;   

✓ II – prestar suporte e instrução técnica às propostas de currículos e suas alterações, 

encaminhando-as aos órgãos competentes para aprovação;   

✓ III – coordenar a Comissão de Ensino do Centro; 

✓ IV – coordenar os processos de admissão, avaliação, transferência e exoneração 

de membros do corpo docente;  

✓ V – supervisionar os processos de ingresso, transferências e matrícula dos cursos 

de graduação e sequenciais, de planejamento e execução dos trabalhos escolares, e 

dos registros oficiais decorrentes;  

✓ VI – coordenar a elaboração da proposta do calendário anual do Centro;  

✓ VII – coordenar a política de formação didático-pedagógica do corpo docente;  

✓ VIII – coordenar os programas de monitoria e/ou equivalentes; 

✓ IX – supervisionar a execução e a avaliação dos cursos de graduação e 

sequenciais;  

✓ X – supervisionar, no âmbito do Centro, os programas de intercâmbio de 

estudantes;  

✓ XI – coordenar a elaboração das grades de horários das atividades de ensino;  

✓ XII – supervisionar o planejamento da ocupação docente; XIII – desempenhar 

outras atividades determinadas pelo Diretor Geral do Centro; 

✓ XIV – decidir sobre questões inerentes à sua função. 

Além destas funções, entendemos que: 

Ensino de graduação e os currículos considerados como elementos norteadores das 

práticas de formação, carecem de diretrizes que possam indicar e regular um caminho 

adequado às questões da atualidade. A estrutura que sustenta a prática de formação ainda 

                                            
3 Profª. Drª. em Enfermagem. Diretora de Ensino de Graduação da UDESC/Oeste/CEO. 
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preserva princípios tradicionais e conservadores provocando um descompasso entre discurso, 

prática e demandas no âmbito da formação humana e profissional4:2. 

Diante dessas afirmações, foi desencadeada pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

– PROEN, uma ampla discussão com os Diretores de Ensino, partindo das indagações 

trazidas pelos Centros que versavam sobre: qual o perfil docente para atuar no século XXI? O 

que convoca os professores universitários aos novos desafios? Que universidade queremos 

para o século XXI? O que se espera dos cursos de graduação? Quais as profissões futuras? 

Que formação o estudante precisa para o século XXI? Como preparar os estudantes para os 

desafios do século XXI? Responder essas questões foi fundamental para estabelecermos as 

nove Diretrizes da Graduação, que, em nosso modo de ver, dariam conta das principais 

dúvidas e anseios. Para cada uma destas perguntas, foram estabelecidas ações e estratégias 

que a PROEN e os Centros se responsabilizaram em implementar1: 

1) Incentivo a inovações curriculares; 2) Formação pedagógica aos professores da 

UDESC; 3) Institucionalizar a Educação à Distância – EaD na UDESC; 4) Elevação do 

número de matrícula e do índice de permanência; 5) Estabelecimento de critérios de qualidade 

orientados para a excelência dos cursos de graduação; 6) Fomento e incentivo à graduação; 7) 

Adoção de créditos curriculares em Extensão; 8) Incentivo a internacionalização; 9) 

Fortalecer a relação da graduação com a pesquisa e pós-graduação. 

A Diretora da UDESC/Oeste/CEO, Profª. Drª. Ivete Maroso Krauzer cumpriu o 

mandato por quatro anos e três meses, bem como, integrou o Colegiado Pleno do Curso de 

Enfermagem, Conselho de Centro – ConCEO, Conselho Superior de Administração – 

CONSAD, Conselho Universitário – CONSUNI e o Fórum de Diretores de Ensino da 

UDESC. Estão ligadas diretamente a esta Direção, a Secretaria de Ensino da Graduação, 

Coordenadoria Setorial de Estágios, Coordenadoria das Bibliotecas, Departamento de 

Zootecnia, Departamento de Enfermagem e Departamento da Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Química. 

Nesse relatório foram descritas as ações, estratégias e avaliações de cada uma dessas 

instâncias, bem como, o relato dos programas, projetos e outras atividades não previstas, mas 

que ocorreram durante a gestão 2016-2020. 

 

 

                                            
4 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Pró-reitoria de Ensino de Graduação. Diretrizes da 

Graduação, p. 2, 2018. 
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4 SECRETARIA DE ENSINO DA GRADUAÇÃO 
Cristiane Raquel Selle GUBERT5  

                                                  Gabriela Daiane Volpi BARBOSA6 

Jian LUCHETTA7  

 Ordali Terezinha de Lemes FERRONATO8 

Ivete Maroso KRAUZER9 

 

A Secretaria de Ensino de Graduação efetua o controle, registro e certificação de todos 

os atos acadêmicos pertinentes à graduação, acompanhando a legislação vigente. É um órgão 

de apoio administrativo cuja função é receber, processar, distribuir informações e dados, bem 

como, centralizar a administração da vida acadêmica nos processos de admissão, matrícula, 

integralização curricular, transferências, reingresso, retorno, informar sobre a assistência 

estudantil10,  bem como, lançar os horários de aula no sistema – SIGA, fechar os diários, 

enfim, todas as atividades que mantém a vida acadêmica organizada. A secretaria também é 

responsável pela organização dos diplomas de graduação, organização das cerimônias de 

formatura, colação de grau em gabinete e todas as questões que envolvem a formatura. 

Esta Secretaria, também, desenvolve o projeto: Acolhimento aos calouros 

UDESC/Oeste/CEO, no momento da matrícula, cujos objetivos são: 

✓ Promover o acolhimento dos calouros e familiares no dia da matrícula; 

✓ informar o calouro sobre as modalidades de bolsa que a UDESC oferece; 

✓ integrar veteranos e calouros através da participação dos centros acadêmicos no 

dia da acolhida; 

✓ esclarecer os calouros sobre o funcionamento da UDESC como um todo e 

algumas especificidades do curso em que este se matriculou. 

O projeto acontece, por meio, da organização de uma sala, na maioria das vezes, 

utilizamos a Biblioteca Setorial da Zootecnia, para a acolhida dos calouros e acompanhantes, 

bem como, para os integrantes dos centros acadêmicos, secretaria acadêmica, e o pessoal da 

biblioteca. Enquanto aguardavam ser chamados para a matrícula foi exibido o vídeo 

institucional da UDESC. Os veteranos compartilham as vivências de seus cursos, tiram 

dúvidas dos calouros e trocam informações sobre: locais para morar, como funciona o 

transporte público em Chapecó, curiosidades sobre o curso, entre outras informações.  

                                            
5 Responsável: Técnica Universitária. 
6 Estagiária do Curso de Administração da UFFS 
7 Estagiário do Curso de Administração as UFFS 
8 Técnica cedida pela Prefeitura de Chapecó 
9 Diretora da DEG 
10 <https://www.udesc.br/ceo/secretariagraduacao>. 



29 

 

Os integrantes da secretaria acadêmica informavam sobre o procedimento de matrícula 

e as oportunidades de bolsas oferecidas pela UDESC. O espaço contava com música 

ambiente, climatização, mesas e cadeiras para a acomodação dos presentes, além do 

oferecimento de café, água, chá e bolachas.  Outra estratégia que auxiliou na orientação aos 

acadêmicos foi o Manual do acadêmico, produzido pelos técnicos, estagiários e bolsistas 

discente da DEG, os quais contém as informações básicas para o acadêmico iniciar a sua 

trajetória na UDESC e se locomover no município.  

Semestralmente, acolhe-se em torno de 80 estudantes ingressantes, pela modalidade 

Vestibular e Sistema de Seleção Unificada – SISU11, para os Cursos de Enfermagem, 

Zootecnia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. 

Figura 3 – Recepção dos calouros e familiares na biblioteca/ZOO. 

 
Fonte: Foto de Cristiane R.S Guber (2018). 

 

Figura 4 – Manual do calouro. 

 

Fonte: Foto de Carolina Menegali (2019). 

                                            
11  Programa do Governo Federal de seleção para ingresso em universidades públicas estaduais e federais.  
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5 COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 

Coordenadora: Profa. Dra. Edlamar Kátia ADAMY 

 

De acordo com a Lei 11.788 Federal de 25 de setembro de 2008, em seu Art. 1º, o 

“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos”.  

O Estágio faz parte do projeto pedagógico do curso e integra o itinerário formativo do 

educando, pois visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. O estágio obrigatório é 

aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional.  

No âmbito da UDESC, de acordo com a Resolução n. 66/2014 do CONSUNI, o 

estágio obrigatório é o estágio contemplado na matriz curricular, que faz parte do currículo de 

cada curso, sendo realizado em local que atenda as finalidades do processo formativo do(a) 

acadêmico(a). O estágio não obrigatório é o estágio realizado em local que atenda as 

finalidades do processo formativo do(a) acadêmico(a). Neste sentido, na sequência, destacam-

se as atividades desenvolvidas de agosto de 2016 a fevereiro de 2020 na UDESC/Oeste/CEO. 

Quadro 1 – Estudantes em estágio obrigatório. 

Ano Enfermagem Zootecnia Eng. Alimentos Eng. Química 

2016-2 33 23 14  

2017-1 39 13 8  

2017-2 44 14 10  

2018-1 35 12 13  

2018-2 35 10 04  

2019-1 45 19 08  

2019-2 44 16 05  

2020-1 36 10 01 07 
Fonte: Relatório da coordenadora. 
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Quadro 2 – Estudantes em estágio não obrigatório. 

Ano  Enfermagem Zootecnia Eng. Alimentos Eng. Química 

2016 a 2020  12  14 18 

Fonte: Relatório da Coordenadora. 

5.1 ESTÁGIOS NO EXTERIOR  

A realização de estágio no exterior ainda é incipiente na UDESC/Oeste/CEO. No 

período equivalente, os seguintes estágios foram realizados no exterior: 

a) Empresa INIA Tacuaremb – Uruguai, realizado pela acadêmica de Zootecnia 

Georgia Cristina de Aguiar. 

b) Empresa Clayton Livestock Research Center – Estados Unidos, realizado pelo 

acadêmico de Zootecnia Hiam Jardel Marcon Giacomelli.  

5.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

Participação da coordenadora geral e coordenadores setoriais de estágio nos seguintes 

eventos: 

5.2.1 I Fórum de estágios da UDESC, realizado no dia 30 de maio de 2017, em 

Florianópolis/SC 

Tema abordados: 

✓ O estágio como etapa do processo de formação profissional/Termo de 

Compromisso.  

✓ Retratando o estágio curricular nos cursos/Centro onde cada centro apresentou as 

atividades desenvolvidas. 

✓ Conversa Guiada por Tópicos: Grupo das Licenciaturas e Grupo dos Bacharelados  

✓ Concepção de Estágio (contribuição do estágio na formação, habilidades 

essenciais, formação por competências, aprendizado no momento do estágio, 

vinculação de teoria e prática, acompanhamento e avaliação do estágio).  

✓ Legislação/documentação (estágios obrigatórios e não-obrigatórios, ocupação 

docente, termo de compromisso, mobilidade/estágio internacional).  

✓ Ofertas de vagas de estágio (ampliação, visibilidade, integração entre os campi)  

✓ Relação estagiário/orientador/supervisor (sistema de orientação, acompanhamento 

e avaliação; estratégias de comunicação e de aproximação). 
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5.2.2 II Fórum de estágios da UDESC, realizado no dia 22 de maio de 2018 em 

Florianópolis/SC 

Temas abordados: 

✓ Plataforma de Gestão de Estágio: apresentação da experiência da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 

✓ Apresentação do Projeto da Plataforma de Estágio para a UDESC- SETIC. 

✓ Legislação sobre o Estágio no Ensino Superior.  

✓ Projetos Integradores no Estágio.  

✓ Campo de Estágio: semelhanças, diferenças e dificuldades. 

5.2.3 III Fórum de estágios da UDESC, realizado no dia 23 de maio de 2019, em 

Florianópolis/SC 

Temas abordados: 

✓ Apresentação do Portal de Estágio da UDESC. 

✓ O Site e os Portais (do Aluno, do Professor, da Empresa, de Gestão). 

✓ As vantagens e os benefícios da plataforma e os processos que serão atendidos 

pelo Portal. 

• 28º Fórum Catarinense das Escolas de Enfermagem. Realizado no dia 23 de 

junho de 2019 em Joaçaba/SC. 

Figura 5 – Professoras do curso de enfermagem no 28º Fórum Catarinense das Escolas de Enfermagem. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora setorial de estágios. Da esquerda para direita Profa. Fernanda Metelski, Carine 

Vendruscolo, Édlamar Kátia Adamy, Olvani Martin da Silva e Silvana dos Santos Zanotelli. 
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• XIX Congresso Médico Amazônico. Mesa redonda: Qualidade da formação em 

tempos de novas diretrizes – Estágio Curricular no processo de formação do 

enfermeiro, realizado de 23 a 25 de junho de 2018, em Belém/Pará. 

Figura 6 – XIX Congresso Médico Amazônico.  

 
Fonte: Acervo da coordenadora setorial de estágios 

5.3 PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE 

ESTÁGIOS DA UDESC 

Os coordenadores setoriais de todos os cursos da UDESC, bem como os 

coordenadores gerais e técnicos vinculados ao setor de estágio participaram ativamente da 

construção do portal de estágio com sugestões quanto aos conteúdos nele contidos, testagem 

do protótipo, capacitação com SETIC e teste piloto nos centros. A UDESC/Oeste/CEO tem 

programado capacitação a docentes, discentes e técnicos administrativos com previsão de 

inicio de operacionalização do Portal no segundo semestre de 2020. O Portal permite emissão 

de Termo de Compromisso on line, com assinatura digital, divulgação de vagas de estágio por 

empresas, os acadêmicos podem se candidatar às vagas oferecidas, contratação de convênio, 

dentre outras vantagens de maneira mais simples e rápida. 
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Figura 7 – Portal de estágios de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 
Fonte: PROEN. 

5.4 ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES 

  Realização de oficinas de estágio para orientar estudantes na UDESC/Oeste/CEO. 
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Figura 8 – Oficina sobre estágio. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora de estágio. 

5.5 CONVÊNIOS FIRMADOSCOM INSTITUIÇÕES RECEPTORAS DE ACADÊMICOS 

PARA ESTÁGIO E ATIVIDADES TEÓRICO/PRÁTICAS 

Afim de garantir campo para realização de atividades teórico práticas e estágio, os 

seguintes convênios foram firmados com empresas  

✓ Nutripura Nutrição Animal Ltda. 

✓ UNESP Jaboticabal. 

✓ Cooperativa Agroindustrial Aliança de Carnes Nobres – CooperAliança. 

✓ Hospital regional São Paulo de Xanxerê-SC. 

✓ Clinica Renal do Oeste – Chapecó-SC. 

✓ Prefeitura Municipal de Chapecó-SC. 

✓ Laticinios Bela Vista Ltda. – Piracanjuba. 

✓ Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS. 

✓ Prefeitura Municipal de Quilombo-SC. 

✓ Escola de Saúde Pública de Florianópolis. 

✓ Prefeitura Municipal de Florianópolis-SC. 

✓ Cooperativa Central Aurora Alimentos. 

✓ Laticínios Tirol Ltda. 

✓ Hospital UNIMED Chapecó-SC. 

✓ Hospital Regional de Palmitos. 

✓ Hathor S.A. – Delicias Damagrinha. 

✓ Agropecuária Carboni Ltda. – Videira. 

✓ Whirlpool Corporation – WjirlpoolVorp.  

✓ Prefeitura Municipal de Joinville-SC. 

http://www.hathorsa.com/
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✓ Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia. 

✓ Vetanco Brasil. 

✓ Primato Cooperativa Agroindustrial. 

✓ Gelnex Indústria de Gelatinas S/A. 

✓ Distribuidor Magapor Brasil e Estados Unidos-Bretanha. 

✓ Empresa LightSweet. 

✓ Prefeitura Municipal de Porto Alegre-RS. 

Além dos convênios, as empresas que ofertam estágio curricular não obrigatório e 

obrigatório, podem divulgar suas vagas no mural. O mural e atualizado de acordo com a 

necessidade das empresas, bem como, gestão do seguro dos estudantes em atividades teórico 

práticas e estágios, trabalho de conclusão de curso em campo prático e petianos é realizada 

mensalmente, cadastrando os estudantes no sistema de seguros do Estado de Santa Catarina- 

SIGRH. O relatório é emitido até dia 05 de cada mês e encaminhado para a seguradora (Gente 

seguradora S/A) gerar o boleto de pagamento que é entregue ao setor financeiro do centro 

efetuar o pagamento.  

5.6 REVISÃO DE RESOLUÇÕES 

A coordenação geral de estágio do centro, realizou o apoio e assessoria às 

coordenações setoriais de estágio na revisão das seguintes Resoluções, aprovadas pelo 

Conselho de Centro: 

− Resolução 001/2017 – Resolução de Estágio Curricular Supervisionado dos 

Cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. 

− Resolução 002/2017 – Resolução de Atividades Teórico Práticas e Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem. 

Além disso, emitiu a declaração de acompanhamento de acadêmicos em campo de 

estágio aos preceptores da instituição concedente de estágio, realizada ao término de cada 

semestre letivo, constando nome do preceptor, carga horária de preceptoria, local da atividade 

e modalidade. 
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6 SECRETARIA DA DIREÇÃO DE ENSINO 

 Itelvina Cavalheiro CIMA12  

     Carolina Moreira MENEGALI13  

Ivete Maroso KRAUZER14 

 

A Secretaria da Direção de Ensino é responsável pelo controle e acompanhamento 

técnico dos acadêmicos com bolsas de monitoria remuneradas e voluntárias, cadastramento no 

Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA, conferência e recebimento dos termos de 

compromisso, receber instrumentos de assiduidade do acadêmico, emissão de certificados 

para os monitores. Além disso, esse setor é responsável por acompanhar as reuniões da 

Comissão de Ensino e do Núcleo Setorial de Formação Continuada, fazer as atas, coletar as 

assinaturas, receber e organizar os documentos dos candidatos ao Programa de Mobilidade 

estudantil – PROME, receber os documentos dos candidatos aos processos seletivos e 

concursos para docentes. Organizar os ambientes para que as reuniões, processos seletivos e 

concursos aconteçam, priorizando o bem-estar das pessoas que vem até a UDESC, atender as 

demandas da Direção, entre outras atividades administrativas. 

6.1 CONTINGENTE DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA 

UDESC/OESTE/CEO 

Atualmente existe um contingente de pessoas, entre docentes, técnicos universitários, 

estudantes, estagiários e bolsistas na UDESC/Oeste/CEO, conforme o quadro 3: 

Quadro 3 – Número de cursos, profissionais, projetos e bolsas da UDESC/Oeste/CEO. 

Cursos de Graduação Nº de Acadêmicos 

Enfermagem 240 

Engenharia de Alimentos 92 

Engenharia Química 105 

Zootecnia – Ênfase em Produção Animal Sustentável 171 

Visitantes 18 

TOTAL 626 

Cursos de Pós-Graduação Nº de estudantes 

 formados cursando 

Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária 

em Saúde 

10 2016 60 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 24 2017 102 

Mestrado em Zootecnia 69 2018 125 

  2019 113 

TOTAL          93 
Docentes Nº Profissionais 

                                            
12 Mestre em Educação, Secretária da Direção de Ensino, até setembro/2019. 
13 Estagiária da DEG, a partir de setembro de 2019. 
14 Diretora de Ensino de Graduação 
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Efetivos 63 

Substitutos 31 

TOTAL 94 

Técnicos Nº Profissionais 

Efetivos 22 

Colaboradores 10 

TOTAL 32 

Estagiários 12 

Projetos Quantidade 

Ensino Programas de Ensino da 

DEG 

03 

PRAPEG 02 

Projetos da DEG 06 

Extensão  Enfermagem 06 

Engenharias 04 

Zootecnia 01 + 07 Programas 

TOTAL  25 - Projetos 

07- Programas 

Pesquisa Enfermagem 21 

Engenharias 39 

Zootecnia 51 

TOTAL  145 

Bolsas Quantidade 

Apoio Discente 23 

Extensão 26 - (20 bolsas -16h e 10 bolsas - 15h)  

Monitoria 54 

TOTAL  103 

Fonte: Planejamento estratégico da UDESC/Oeste/CEO (2016-2020), atualizado em 2020. 

6.2 EVOLUÇÃO DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA, DE PROFESSORES 

SUBSTITUTOS REFERENTE A 2018/1; 2018/2; 2019/1; 2019/2 E 2020/1 

Semestralmente, as Chefias de Departamento, em conjunto com a Direção de Ensino 

estudam e definem, de acordo com os seus projetos pedagógicos de curso (PPC) a carga 

horária necessária para desenvolver o semestre letivo. Assim, é estabelecida a necessidade de 

fazer processo seletivo para docentes ou não. Os quadros 4,5,6,7 e 8 demonstram carga 

horária contratada de professores substitutos, por semestre. 
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Quadro 4 – Carga horária contratada de professores substitutos em 2018/1. 

2018/1 Qdade. de 

Professores 

CH 

Administrativo 

Outros CH 

Ensino 

Orientação 

TCC 

Orientação 

Estágio 

DEAQ 11 19 0 114 0 0 

DENF 14 10 0 217 o 0 

DZO 10 8 0 108 0,5 7,5 

TOTAL 35 37 0 439 0 7,5 
Fonte: COMODO/PROEN. 

 
Quadro 5 – Carga horária contratada de professores substitutos em 2018/2. 

2018/2 Qdade. de 

Professores 

CH 

Administrativo 

Outros CH 

Ensino 

Orientação 

TCC 

Orientação 

Estágio 

DEAQ 13 21 0 135 0 o 

DENF 17 10 0 265 0 0 

DZO 10 8 0 107 8 3 

TOTAL 40 39 0 507 8 3 
Fonte: COMODO/PROEN. 

 
Quadro 6 – Carga horária contratada de professores substitutos em 2019/1. 

2019/1 Qdade. de 

Professores 

CH 

Administrativo 

Outros CH 

Ensino 

Orientação 

TCC 

Orientação 

Estágio 

DEAQ 13 7 0 126 0 0 

DENF 14 7 0 237 0 0 

DZO 10 5 0 91 12 0 

TOTAL 37 19 0 454 13 0 
Fonte: COMODO/PROEN. 

 
Quadro 7 – Carga horária contratada de professores substitutos em 2019/2. 

2019/2 Qdade.de 

Professores 

CH 

Administrativo 

Outros CH 

Ensino 

Orientação 

TCC 

Orientação 

Estágio 

DEAQ 13 9 0 110 0 0 

DENF 14 7 0 226 0 0 

DZO 9 5 0 112 1 7 

TOTAL 36 21 0 448 1 7 
Fonte: COMODO/PROEN. 

 
Quadro 8 – Carga horária contratada de professores substitutos em 2020/1. 

2020/1 Qdade. de 

Professores 

CH 

Administrativo 

Outros CH 

Ensino 

Orientação 

TCC 

Orientação 

Estágio 

DEAQ 13 5 0 136 0 0 

DENF 15 5 0 214 0 0 

DZO 9 8 0 124 0 1 

TOTAL 37 18 0 474 0 1 
Fonte: COMODO/PROEN. 

 

Nota-se que o Departamento de Enfermagem é o que mais contrata, com um a média 

de 231 H/A por semestre. Isso tem relação direta com o número de alunos, por fase e a 

divisão dos grupos para fazer as atividades teórico práticas e estágios. A Enfermagem, 

conforme o quadro 3 tem 240 acadêmicos. Também, cumpre informar que depende muito das 

disciplinas optativas que são oferecidas no semestre. No Departamento de Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Química – DEAQ a média de contratações nos últimos cinco 
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semestres foi de 124 H/A. Temos 92 acadêmicos na Engenharia de Alimentos e 105 na 

Engenharia Química. O DEAQ oferece esses cursos, de forma alternada. O Departamento de 

Zootecnia – Ênfase em Produção Animal Sustentável, com 171 acadêmicos, tem uma média 

de 108 horas contratadas, nos últimos cinco semestres. É um curso que não tem muita divisão 

de turmas e isso diminui as contratações de professores substitutos. 

Podemos afirmar, também, que a contratação de horas administrativas vem 

diminuindo significativamente no Centro, contudo, ainda essas contratações são necessárias, 

porque, não temos número suficiente de técnicos universitários para atender a demanda diária. 

Um exemplo bem prático é a falta de técnicos de laboratório. 

A gestão dessas horas é um ponto bem sensível para os Chefes de Departamento, 

porque aumentar ou diminuir horas de um professor, significa salário no final do mês. Nesse 

sentido quero elogiar os Chefes, porque tem sido parcimoniosos e fazem um controle efetivo 

sobre essas horas. 

As alterações de carga horária docente, também, têm origem nos Departamentos, são 

encaminhadas à DEG e Coordenadoria de Recurso Humanos que as confere, solicita 

assinaturas dos responsáveis e são encaminhadas à Coordenadoria de Movimentação Docente 

– COMODO/PROEN.  A Coordenaria de Recurso Humanos – CDR pertence à Direção 

Administrativa, mas tem íntima ligação com a DEG, porque, realiza as admissões e demissões 

de servidores, controla o registro de ponto, faz a guarda dos documentos dos servidores, 

informa à direção de ensino os trâmites dos processos, bem como, essa Coordenadoria auxilia 

a Direção de Ensino e aos Chefes de Departamentos a esclarecer sobre a dinâmica de 

funcionamento do Plano de Trabalho Individual – PTI, alteração de carga horária de docentes 

efetivos e substitutos, dentre outras atividades. Também faz o primeiro contato com os 

servidores aprovados em processos seletivos ou concursos, solicita e confere documentos e 

tramita os processos. 

6.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIREÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, 

EM CONJUNTO COM AS DEMAIS DIREÇÕES, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 

6.3.1 Planos de trabalho individuais – PTI  

Os Planos de Trabalho Individuais – PTI tem origem nos Departamentos, são 

aprovados no Colegiado Pleno de cada Departamento, tramitam na DEG, ConCEO e, quando 

aprovados, são encaminhados à PROEN.  O PTI consiste no planejamento de alocação de 

horas semanais de trabalho de um professor na UDESC, tendo em vista seu teto de horas 



41 

 

semanal, estabelecido em contrato de trabalho (40 horas semanais). As regras de alocação de 

ocupação docente para o PTI estão definidas na Resolução no 029/2009 CONSUNI15. Durante 

a nossa gestão, era muito forte a crítica feita pelos professores e, principalmente, Chefes de 

Departamento, referente ao a elaboração desses planos. As principais queixas eram: tomava 

muito tempo, era muito burocrático, mudava com frequência. Em cursos em que ocorre 

divisão de turmas isso ficava mais complicado, precisava de muitas assinaturas. Diante dessas 

fortes críticas uma das decisões tomadas pela PROEN, junto com o Fórum de Diretores de 

Ensino foi buscar meios de construir o PTI digital. Desde 2017, iniciaram as tratativas para 

viabilizá-lo, com o objetivo de desenvolver uma plataforma digital de gestão dos planos de 

trabalhos individuais dos docentes que atuam na UDESC (professores efetivos ou 

substitutos/colaboradores).  

O Setor de Tecnologia da Informação – TI da PROEN, junto com a TI da UDESC, 

mais a empresa terceirizada, não mediram esforços para implementar o PTI digital nesses três 

anos. Foram feitos treinamentos dos Secretários acadêmicos, tutoriais e à medida que foi 

sendo implementado, os problemas foram aparecendo. Na UDESC/Oeste/CEO avançamos 

gradativamente. Há pouco tempo, era tudo manual e atualmente o Chefe de Departamento 

insere o PTI no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGPe, solicita assinatura digital 

dos professores e os envia para a DEG, que confere, solicita assinatura dos Diretores e envia 

para a COMODO/PROEN. Esse é o fluxo atual. Ainda não é o ideal, mas melhorou muito. 

Quando estiver totalmente implantado, O PTI fará a coleta de dados existentes em 

diferentes plataformas que armazenam as atividades do professor.  São as atividades de ensino 

da graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e atividades administrativas. Além disso, o 

PTI, também, buscará informações do Sistema de Recursos Humanos, acerca dos dados de 

capacitação e afastamentos, conforme a figura 9. 

                                            
15 <https://www.udesc.br/ptidigital>. 

http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2009/029-2009-cni.pdf
https://www.udesc.br/ptidigital
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Figura 9 – Fluxo do Plano de trabalho individual. 

 

Fonte: <https://www.udesc.br/ptidigital/ptidigital_origemdasinformacoes>. 

  

Alguns Centros já conseguiram efetivar os PTI desta maneira. Na UDESC/Oeste/CEO 

ainda não atingimos o ideal e, em 2020 deverão continuar os trabalhos das equipes da TI para 

que o PTI seja digital, por completo. No Curso de Enfermagem, sabemos, de antemão, que 

precisará de um software específico par dar conta da divisão dos grupos de acadêmicos. 

Então, o PTI em nosso Centro está em implantação. 

6.3.2 Processos seletivos e concursos para docentes 

Após a solicitação pelos Departamentos e aprovação pelas instâncias da UDESC, são 

emitidos editais para contratação de docentes. A realização de processos seletivos e concursos 

é de responsabilidade da Direção de Ensino, desde o recebimento dos documentos, 

organização do calendário, conforme o edital, contato com as bancas para explicitar as 

dúvidas e preparo das salas para a realização das provas e promulgação do resultado. No ano 

de 2016 foram realizados três processos seletivos; em 2017 foram quatro processos; em 2018 

sete processos foram efetivados; em 2019, onze processos e até abril de 2020 um processo 

seletivo, totalizando 26 processos seletivos. Em relação a concursos públicos para docentes, 

foi realizado um em 2018 e outro em 2019 para complementar as vagas não preenchidas. 

6.3.3 Programa de mobilidade estudantil – PROME 

O Programa de Mobilidade Estudantil – PROME, ocorre por meio de edital semestral, 

com vagas para estudantes estudarem no exterior. Além do PROME, que lança mão dos 

https://www.udesc.br/ptidigital/ptidigital_origemdasinformacoes


43 

 

recursos de universidade, semestralmente, também temos uma bolsa Ibero Americana 

SANTANDER Universidades. O PROME visa regulamentar o apoio financeiro aos 

acadêmicos de graduação da UDESC com Universidades estrangeiras conveniadas para a 

realização de disciplinas e/ou estágio previstos na matriz curricular dos cursos, ligados à sua 

área de estudo, de modo a ampliar seus conhecimentos. 

O quadro 9 informa os acadêmicos que passaram por uma ampla concorrência e 

conseguiram a vaga para intercambiar no Exterior e no Brasil, de 2016 a 2019. 

Quadro 9 – Acadêmicos que fizeram intercâmbio internacional e nacional. 

ANO CENTRO ACADÊMICO INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE 

2016/2 DEAQ Patrick Breitenbach SANTANDER Instituto Superior de 

Agronomia - Portugal 

2016/2 DZO Alessandra Arno PROME Universidade de Trás os 

Montes e Alto Douro. 

Vila Real. Portugal 

2017/1 DEAQ Sabrina Franceschi PROME  

2017/2 DENF Gabriela Vicari PROME Escola Superior de 

Enfermagem do Porto 

2018/1 DENF Lucas Sores dos Santos PROME Aishland University - 

EUA 

2018/2 DENF Katia Jamile da Silva PROME Universidade do Minho - 

Portugal 

2019/1 DEAQ Ana Maria Tischer PROME Universidade do Minho - 

Portugal 

2019/1 DENF Vanessa B. de Souza PROME  

2019/2 DEAQ Cassieli Tafarel PROME  

2018/2 DENF Maria Carolina V. Lira ABRUEM Universidade de Feira de 

Santana-BA 
Fonte: Secretaria da direção de ensino. 

6.3.4 Estágio probatório docente 

A Resolução no 019/2018 CONSUNI dispõe sobre a avaliação de desempenho dos 

servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento efetivo, da Carreira de 

Professor de Ensino Superior. Neste sentido, o professor de ensino superior, fica sujeito a 

estágio probatório, pelo período determinado de três anos de efetivo exercício do cargo. O 

Art. 5º institui as subcomissões de avaliação de desempenho docente específicas. Em cada 

Centro, a comissão é composta por três servidores estáveis, sob a Presidência de um membro.  

Na UDESC/Oeste/CEO a comissão é formada pelas Profª. Ivete Maroso Krauzer, Profº. 

Daniel Iunes Raimann e Profº. Rosemário Barichello, mediante a Portaria No 0926/2016 

Reitoria. No período de 2016 a 2020 foi dado continuidade a avaliação de oito professores, 

que finalizaram o probatório com êxito e cinco estão em processo de avaliação. 
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7 COMISSÕES DE APOIO À DIREÇÃO DE ENSINO E AOS DEPARTAMENTOS 

7.1 COMISSÃO DE ENSINO 

As Comissões de Ensino foram criadas pela Resolução no 016/2013 CONSUNI e tem 

a finalidade de promover o assessoramento técnico, científico, didático e pedagógico à 

Direção de Ensino. Nesta gestão, foram realizadas 25 reuniões da comissão. Os membros da 

Comissão, exceto o Presidente tem mandato de dois anos e são indicados pelos 

Departamentos. Nos quadros 10, 11, 12 e 13 constam os professores que fizeram parte desta 

Comissão, bem como o número de reuniões realizadas. 

Essa Comissão foi responsável em analisar e fazer o ranqueamento dos acadêmicos 

candidatos ao PROME e a bolsa SANTADER; avaliar e emitir parecer sobre solicitações de 

projetos e relatórios de monitorias remuneradas e voluntárias; analisar e emitir parecer sobre 

solicitação de reingresso de acadêmicos aos cursos, por perda de vaga; projetos e relatórios do 

PRAPEG, bem como, analisar projeto do Núcleo de Formação Continuada docente. Em todas 

as reuniões foram realizadas atas, registradas em um livro, disponível na Secretaria da 

Direção de Ensino. 

Quadro 10 – Membros da comissão de ensino, 2017. 

Membros da Comissão 2017 No de reuniões 

Ivete Maroso Krauzer  Presidente  

 

 

 

Seis reuniões 

Georgia Ane Raquel Sehn Membro 

Darlene Cavalheiro Membro 

Lucimare Ferraz Membro 

Leila Zanatta  Membro 

Diego Cucco Membro 

Cleuzir da Luz  Membro 

Denise Nunes Araujo Membro 

Lucinéia Ferraz Membro 
Fonte: Secretaria da Direção de Ensino. 

 

Quadro 11 – Membros da comissão de ensino, 2018. 

Membros da Comissão 2018 No de reuniões 

Ivete Maroso Krauzer  Presidente  

 

 

Cinco reuniões 

Georgia Ane Raquel Sehn Membro 

Darlene Cavalheiro Membro 

Rogerio Ferreira Membro 

Lucinéia Ferraz Membro 

Silvana Zanotelli Membro 

Cleuzir da Luz  Membro 

Denise Nunes Araujo Membro  
Fonte: Secretaria da direção de ensino. 
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Quadro 12 – Membros da comissão de ensino, 2020. 

Membros da Comissão 2020 No de reuniões 

Ivete Maroso Krauzer  Presidente  

 

 

13 reuniões 

Daniel Iunes Raimann Membro 

Darlene Cavalheiro Membro 

Rogerio Ferreira Membro 

Leticia de Lima Trindade Membro 

Silvana dos Santos Zanotelli Membro 

Denise Nunes Araujo Membro 

Fonte: Secretaria da direção de ensino. 

 
Quadro 13 – Membros da comissão de ensino, 2020. 

Membros da Comissão 2020 No de reuniões 

Ivete Maroso Krauzer  Presidente  

 

 

quatro reuniões 

Daniel Iunes Raimann Membro 

Darlene Cavalheiro Membro 

Rogerio Ferreira Membro 

Leticia de Lima Trindade Membro 

Leila Zanatta Membro 

Denise Nunes Araujo Membro 

Fonte: Secretaria da Direção de Ensino de Graduação 

7.2 NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DA 

UDESC/OESTE/CEO 

É mister reconhecer que nas gestões passadas sempre houveram iniciativas de 

formação de docentes, por meio de palestras, oficinas e cursos sobre os mais variados temas, 

inclusive em alguns eventos, as atividades de ensino, pesquisa e extensão foram transferidas 

para os eventos, para que a comunidade acadêmica pudesse participar efetivamente. 

Tradicionalmente no mês de julho estava posto no calendário acadêmico, alguma atividade de 

formação dos docentes.  

A formação continuada para os docentes da UDESC/Oeste/CEO vem sendo 

organizadas pelas Direções de Ensino, Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e os 

Departamentos. Frequentemente, a formação ocorria por iniciativas individuais ou de um 

grupo de docentes, por cursos, por datas específicas, semanas alusivas s determinado tema; 

mês amarelo (Setembro) com ações voltadas ao combate ao suicídio; mês rosa (outubro) em 

apoio prevenção do câncer de mama; mês azul (novembro) em alerta para prevenção ao 

câncer de próstata para os homens, bem como, por necessidade de aprofundar um 

determinado tema. Aulas inaugurais, eventos específicos dos NDE, entre outros. Esse jeito de 

fazer oferecia uma dinamicidade aos Departamentos e Centro e é próprio da Universidade.  

Contudo, o Fórum de Diretores de Ensino e a PROEN entendia que deveria haver uma 

política de formação docente para toda a universidade. Após muitos debates, foi criada a 
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Política de Formação Continuada para Docentes, pela Resolução no 022/2019 CONSEPE, 

cujo objetivo é a qualificação universitária. Metodologicamente, funciona com um Núcleo 

Central na Pró-reitoria de Ensino e os Núcleos Setoriais de Formação Continuada – NSEC, 

sediados nos Centros. Cada um desses Núcleos tem seus objetivos e atribuições. 

Na UDESC/Oeste/CEO fez-se um diagnóstico situacional da formação, em 2019, com 

o objetivo de estabelecer caminhos para minimizar as dificuldades e propor estratégias de 

melhorias.  

Quadro 14 – Fatores promotores e obstaculizadores da formação continuada. 

Fatores promotores Fatores obstaculizadores 

Corpo docente qualificado. Departamentos separados em três locais 

Programas da PROEN que fomentam o 

Ensino: PRAPEG, Bolsas de Ensino, reforço 

com recurso nos Núcleo Docente 

Estruturante-NDE. 

Professores altamente qualificados, contudo, sem 

formação pedagógica e base teórica. 

Seminário de Ensino Pesquisa e Extensão 

realizado no CEO. 

Práticas pedagógicas conteudistas, com o foco no 

ensino e não no aprendizado. 

Centro relativamente jovem, com pessoas 

proativas e com vontade de construir e tornar 

a UDESC/Oeste/CEO referência na região. 

Déficit na gestão do tempo e dos recursos 

disponíveis. 

 Regime disciplinar dos PPC, com CH, além dos dias 

letivos. 

 Dificuldades de entendimento sobre o currículo. 

 Não superação do modelo tradicional de ensino 

aprendizagem fundamentado no transmitir.  

 Dificuldade de mobilizar as pessoas para temas que 

não sejam os da sua área de conhecimento. 
Fonte: Comissão de ensino da UDESC/Oeste/CEO. 

 

A partir desse diagnóstico, o Núcleo Setorial de Formação Continuada da 

UDESC/Oeste/CEO propôs o projeto: Formação continuada para docentes, sob o no SGPe 

33409/2019, com as seguintes propostas: 

Acolher os professores novos; manter um diálogo constante com os professores que já 

estão na universidade; avançar na discussão sobre gestão e PPC; superar o modelo tradicional 

de ensino aprendizagem fundamentado no transmitir; fortalecer a constituição de uma 

identidade profissional/pedagogia universitária; propor cursos de especialização em 

licenciatura para os professores bacharéis; Realizar estratégias de aprendizagem 

significativas, como as rodas de conversa; sala de aula invertida; metodologia da 

problematização; incluir a disciplina de didática nos currículos; projeto para professor 

iniciante (tutorial); formar equipes multidisciplinares que se responsabilizem pela formação 

universitária das diferentes áreas/Criar uma cultura de formação continuada. 
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Esse projeto foi aprovado pelas instâncias da UDESC está previsto para ser 

desenvolvido em 2020 e 2021, com recursos de R$ 36.000,00 para os dois anos. Integram o 

Núcleo Setorial, a Diretora de Ensino Ivete Maroso Krauzer (que permanecerá na função até a 

junho de 2020, em função do término do seu mandato), a Profª. Drª. Carine Vendrusculo – 

DENF; Profª Drª. Denise Nunes de Araújo – DZO; o Profº. Drº. Daniel Iunes Raimann – 

DEAQ e a Técnica Universitária Sara Angelita Goellner. 

Espera-se que as atividades planejadas para a formação pedagógica, contendo 

temáticas didáticas e pedagógicas consubstanciadas no exame crítico das práticas docentes 

seja efetiva. Assim sendo, a sistemática empregada priorizará os ambientes dialógicos e 

dialéticos a partir dos aprendizados oriundos das vivências em sala de aula. Sobretudo tendo 

em vista a valorização e a construção da identidade docente focado na profissionalização, 

entendida como o reconhecimento do professor como ser humano e como profissional em fase 

de autodesenvolvimento por intermédio da criticidade dos afazeres didático-pedagógicos. 

7.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Cada curso de graduação possui o seu Núcleo Docente Estruturante – NDE que é 

regulamentado pela Resolução no 019/2011 CONSEPE. Essa instância é consultiva, 

responsável pela concepção, implementação, avaliação, consolidação e implantação dos 

projetos pedagógicos dos Cursos. O NDE é constituído pelo Chefe de Departamento, que é o 

presidente e, por 30% dos docentes efetivos, preferencialmente de doutores. 

Nessa gestão, o Departamento de Enfermagem propôs um novo projeto pedagógico 

para o curso, o qual foi debatido nas instâncias do Colegiado de Curso e do Conselho de 

Centro – ConCEO. Em novembro de 2019, foi enviado à Coordenadoria de Ensino de 

Graduação CEG/PROEN. O NDE do Curso de Zootecnia tem estudado a legislação e 

pretende, em 2020, iniciar as alterações em seu PPC. O NDE do Curso de Engenharia de 

Alimentos desenvolveu o projeto denominado: Apoio à reformulação do projeto pedagógico 

do curso de Engenharia de Alimentos, com recursos do PRAPEG, nos últimos dois anos, com 

a finalidade de propor um novo projeto O Curso de Engenharia Química ainda não tem turma 

formada e aguarda o reconhecimento. 

O papel da Direção de Ensino junto aos NDE é o de apoiar em suas necessidades, seja 

de ordem financeira, como pagamento de pró-labore para assessores técnicos, ou mesmo 

colaborar na discussão e tramitação do processo. A PROEN disponibilizou o valor de R$ 

5.000,00 anuais para os NDE dos cursos que fazem o Exame Nacional de Desempenho – 
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ENADE. No ano de 2019, tivemos oportunidade de fazer um vídeo sobre o NDE, disponível 

no link:https://www.youtube.com/watch?v=2HeHi-LwtS0&feature=youtu.be. 

7.4 COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO – CSA 

A Resolução no 065/2018 CONSUNI regulamenta o funcionamento da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA e das Comissões Setoriais de Avaliação CSAs da UDESC. A 

Comissão Setorial de Avaliação da UDESC/Oeste/CEO foi instituída pela Portaria CEO no 

068 de 27/03/2018. A CPA, órgão colegiado permanente, consultivo e deliberativo tem por 

finalidade a coordenação, condução e sistematização dos processos de avaliação institucional 

da UDESC, observada a legislação pertinente.  

A CSA não está ligada diretamente à Direção de Ensino, mas planeja e organiza as 

avaliações internas e faz os relatórios semestralmente. Estes documentos são compilados e 

enviados à DEG e aos Departamentos, para que tomem as providências em relação aos 

problemas apontados. Ano após ano, o percentual de acadêmicos e professores que 

respondem à avaliação interna tem aumentado. No quadro a seguir, ilustramos o resultado dos 

respondentes de 2019/2. Os critérios são: avaliação docente, discentes, infraestrutura do curso 

e organização didático pedagógica. 

Quadro 15 – Respondentes das avaliações internas de 2019/2. 

CURSOS 
ALUNOS MATRICULADOS EM 

2019 2 
PARTICIPANTES % 

Enfermagem  249 51% (127) 

Engenharia de alimentos  57 56,13% (32) 

Engenharia química  105 72,38% (76) 

Zootecnia  172 51,74% (89) 

GERAL  583 54,89% (320) 

CURSOS Nº PROFESSORES PARTICIPANTES % 

Enfermagem  39 92,31% (36) 

Engenharia de alimentos  21 100% (21) 

Engenharia química  19 100% (19) 

Zootecnia  29 68,97% (20) 

GERAL  88 86,36% (76) 
Fonte: Comissão setorial de avaliação. 

 

A comunidade acadêmica costuma fazer a avaliação periodicamente, especialmente os 

professores que alcançaram um percentual acima de 86%. Obter estes percentuais nem sempre 

foi assim. A CSA, em conjunto com a DEG, as Chefias de Departamento e a PROEN 

trabalharam muito na divulgação da avaliação. É interessante salientar, também, que os 
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boletins de preenchimento das avaliações, enviado diariamente pela PROEN aos Centros 

promovia uma predisposição para os acadêmicos e professores preencherem o formulário. 

A primeira comissão CSA formada na UDESC/Oeste/CEO foi constituída pelos 

seguintes membros, de acordo com a Portaria no 068/2018, com mandato de 20/02/2017 a 

19/02/2020. 

 

REPRESENTANTES DOS DOCENTES EFETIVOS  

Titular: Tania Maria Ascari (Presidente) – Suplente: Martha Kolhs. 

Titular: Édlamar Kátia Adamy – Suplente: Rosemário Barichello. 

Titular: Daniel Iunes Raimann – Suplente: Andreia Zili Dinon. 

Titular: Julcemar Dias Kessker – Suplente: Ana Luiza B. Shogor. 

 

REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS  

Titular: Samara Cristina Bobbi Adamczuk – Suplente: Cristiane Raquel Selle Gubert. 

Titular: Paula Cristina Primo – Suplente: Lucia Terezinha Ruwer Hackenhar. 

Titular: Vanessa Isabel de Marco Canton – Suplente: Sara Angelita Goellner. 

 

REPRESENTANTES DOS DISCENTES (GRADUAÇÃO E PÓS- GRADUAÇÃO)  

Titular: Claudia de Mari – Suplente: Luniele Belker. 

Titular: Tamires Rodrigues dos Reis – Suplente: Stefan Grander. 

 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL  

Titular: Locenir Tereza de Moura – Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina 

(AMOSC).  

Suplente: Odete Maria Baratto – Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina 

(AMOSC).  

 

A Segunda Comissão Setorial de Avaliação da UDESC/Oeste/CEO foi formada, 

recentemente e, consta na Portaria Interna do CEO no 55/2020 de 26/02/2020. 

 

REPRESENTANTES DOS DOCENTES EFETIVOS  

Titular: Marta Kolhs – Suplente: Lucinéia Ferraz.  

Titular: Andréia Zílio Dinon – Suplente: Daniel Iunes Raimann.  

Titular: Aniela Pinto Kempka – Suplente: Tânia Ascari. 
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Titular: Mayra Teruya Eichember – Suplente: Ana Luiza Bachmann Schogor.  

REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS  

Titular: Afonso Romano Brustolin Baldo – Suplente: Lucia Terezinha Ruwer. 

Titular: Carlos Eduardo Tosin – Suplente: Melchiones Aparecida Berte Abido.  

Titular: Sara Angelita Goellner – Suplente: Vanessa Isabel de Marco Canton.  

 

REPRESENTANTES DOS DISCENTES (GRADUAÇÃO E PÓS – GRADUAÇÃO)  

Titular: Renan Lima Savio – Suplente: Eduardo Alberti Baumel.  

Titular: Letícia Maria Rostirolla – Suplente: Diana Augusta Três.  

 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL  

Titular: Locenir Tereza de Moura – Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina 

(AMOSC). Suplente: Odete Maria Baratto – Associação dos Municípios do Oeste de Santa 

Catarina (AMOSC).  

7.5 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL DA UDESC (NAE-

PROEN/UDESC) 

O Núcleo de Acessibilidade Educacional – NAE tem por objetivo desenvolver e 

executar ações de apoio pedagógico para promover a acessibilidade de estudantes com 

deficiência e/ou com necessidades específicas. Considera-se: pessoa com deficiência – aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Necessidades Educacionais 

Específicas – qualquer alteração funcional que, em situações de aprendizagem colocam o 

sujeito em situação de desvantagem entre seus pares, dessa maneira há necessidade de 

adequação das metodologias e estratégias pedagógicas para acolher características e 

necessidades dos diferentes sujeitos. Na UDESC/Oeste/CEO foi realizado, em 2018, um 

levantamento de acessibilidade, por meio do preenchimento de um formulário que buscava 

identificar os estudantes e servidores que tivessem necessidades educacionais específicas ou 

algum tipo de deficiência. 

Naquela ocasião 18 pessoas se autodeclararam com essas situações. Nesse sentido, 

várias ações foram desencadeadas pela Direção Geral, como a construção e a reforma dos 

prédios do DEAQ, as melhorias de acessibilidade nas edificações da Enfermagem e da 
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Zootecnia e a aquisição de uma cadeira de rodas. O lançamento do Programa: promovendo a 

vida e o bem-estar das pessoas da UDESC, bem como, as iniciativas dos Departamentos em 

acolher essas pessoas. Muitas coisas estão ainda por fazer, mas houve um avanço significativo 

na acessibilidade em nossos campis. 

7.6 CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO 

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre 

as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da 

aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. São 

consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as 

comunidades externas à UDESC e que estejam vinculadas à formação do estudante. De 

acordo com o FORPROEX, há 53 linhas de Extensão atreladas a oito áreas temáticas: 

comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia 

e produção; e trabalho16. 

A Resolução Nº 007/2018 CNE/CES Estabelece as Diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/201 

(Resolução CNE/CES 7/2018. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de dezembro de 2018, 

Seção 1, pp. 49 e 50).  Além desta Resolução Geral – Resolução Nº 007/2018 

MEC/CNE/CES (Diretrizes da Extensão Universitária e Regimento da Creditação da 

Extensão Universitária). 

− Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação (PND – 2014-24). 

−  LDB – CF 1988. 

− Resolução Nº 015/2019 – CONSUNI (Política de Extensão Universitária da 

UDESC). 

− Diretrizes da Graduação UDESC. 

− PDI/UDESC – 2017-21. 

                                            
16 <https://www.udesc.br/creditacaodaextensao/oqueeextensao>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/015-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/015-2019-cni.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/42/Diretrizes_Gradua__o_15640826190854_42.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/PDI_2017_2021_1_21_10_0680670001477414630.pdf
https://www.udesc.br/creditacaodaextensao/oqueeextensao
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Pode-se notar que não faltam legislações que amparem a Creditação da Extensão. A 

PROEN e PROEX, junto com as DEG e DEX dos Centros, desencadearam uma série de 

eventos e debates com o intuito de construirmos uma minuta interna e uma resolução que 

servisse de base para os cursos se ampararem, quando fossem modificar os seus currículos. 

Avançamos no debate, mas ainda não tem uma Resolução aprovada pelas instâncias da 

UDESC sobre esse assunto. 

 

8 EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA DIREÇÃO DE ENSINO 

O Plano de Gestão UDESC 2016-2020 apresenta propostas baseadas nos eixos de 

inovação, relacionamento e sustentabilidade propondo ações para que a instituição possa 

evoluir nas áreas administrativas e de ensino, pesquisa e extensão. A Direção de Ensino da 

UDESC/Oeste/CEO visa consolidar o projeto: fortalecimento da articulação do PDI-PPC-PPI 

cujo objetivo é fortalecer o alinhamento estratégico através da articulação do Projeto de 

desenvolvimento institucional (PDI), do Projeto Pedagógico institucional (PPI) e dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC), posicionando a universidade face aos desafios do século 21.    

Uma das ações deste projeto consolidação e sustentabilidade dos cursos de graduação: foco 

nos cursos com altos índices de evasão, retenção e relação candidato/vaga (plano de gestão 

2016-2020, p. 9). Este estudo fundamentou-se, também, no Planejamento Estratégico da 

UDESC/Oeste/CEO 2017-202117. Nesse sentido, a DEG criou um grupo de trabalho formado 

por servidores, professores e estagiários para debater esse tema. 

A evasão escolar tem sido discutida em diferentes instâncias, sejam públicas ou 

privadas, desde o ensino fundamental até a graduação. Sabe-se que ocorre por fatores 

múltiplos. Pressupõe-se que “a evasão e a permanência são conceitos intimamente ligados e 

possuem elementos complementares”18:13. Interessa-nos neste estudo compreender o aumento 

significativo da evasão estudantil na educação superior, principalmente logo após o primeiro 

semestre19. Este projeto entra na Dimensão 2 – Políticas para o ensino de graduação, pós-

                                            
17 UDESC/Oeste/CEO. Resolução No 002/2018 – ConCEO. Aprova o planejamento estratégico da 

UDESC/Oeste/CEO 2017/2021, em 27/12/2019. 
18 SANTOS, P; GIRAFFA LM. Evasão na Educação Superior no Brasil. Anais. VI Conferencia Latinoamericana 

Sobre el Abandono El Educación Superior – CLABES. Quito, EQ, 2016. 
19 SOUZA, Clair Teresinha de; PETRÓ Caroline da Silva; GESSINGER, Rosana Maria. Um estudo sobre a 

evasão no ensino superior do Brasil nos últimos 10 anos. II Conferencia Latinoamericana Sobre Abandono En 

La Educacíon Superior (CLABES). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), 2012. 

Disponível em: <http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3018:ii-

conferencia-latinoamericana-sobre-el-abandono-en-la-educacion-superior-

cables&catid=11&Itemid=466&lang=es>. Acesso em: 07 fev. 2020. 

http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3018:ii-conferencia-latinoamericana-sobre-el-abandono-en-la-educacion-superior-cables&catid=11&Itemid=466&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3018:ii-conferencia-latinoamericana-sobre-el-abandono-en-la-educacion-superior-cables&catid=11&Itemid=466&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3018:ii-conferencia-latinoamericana-sobre-el-abandono-en-la-educacion-superior-cables&catid=11&Itemid=466&lang=es
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graduação, a pesquisa e a extensão alinhado ao Plano 20 da UDESC, elaborado à luz das dez 

dimensões do SINAES, acrescidas das dimensões relativas aos planos de expansão da 

UDESC. Antes da criação dos Núcleos setoriais, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, 

denominávamos as atividades de capacitações docentes, focadas na questão da evasão 

estudantil. 

8.1  COLÓQUIO SOBRE EVASÃO ESTUDANTIL 

O primeiro evento significativo organizado pela Direção de Ensino de Graduação foi o  

I Colóquio sobre evasão escolar, realizado em junho de 2018, e abordou contexto e as 

estratégias de enfrentamentos, com os objetivos de compreender o aumento significativo da 

evasão estudantil na educação superior, em especial nos Cursos de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos e descrever as estratégias desenvolvidas pela Equipe multidisciplinar da 

UDESC/Oeste/CEO, para diminuir os índices de evasão escolar. 

 8.2 PARTICIPAÇÃO NA OCTAVA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL 

ABANDONO EM LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PANAMÁ 

Em continuidade as ações de combate à evasão, a Diretora de Ensino participou da 

Octava Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior, a convite 

da Coordenação do evento. Esta conferência aconteceu no Panamá, nos dias 10 a 14/11/2018. 

A ideia foi reunir as universidades parceiras, professores, autoridades educativas e estudantes, 

fundamentalmente de países da América Latina, preocupados com os aspectos relacionados 

com a qualidade geral do ensino, em particular, com o abandono de estudos. O evento se 

configurou como um ponto de encontro em que se analisou os fatores associados ao 

abandono, seus efeitos individuais, sociais, assim como definir as possíveis políticas que se 

podem adotar em todos os níveis de responsabilidade para contribuir com a permanência e 

ingresso dos estudantes. A UDESC/Oeste/CEO fez parte desse debate, haja vista ter 

problemas de evasão semelhantes e teve a oportunidade de dialogar sobre possíveis soluções. 

Além do evento, fez-se uma visita acadêmica aos laboratórios de Engenharia Química e 

Engenharia de Alimentos, com a intenção de estabelecer intercâmbio. Foi possível fazer uma 

visita acadêmica aos laboratórios dos Cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Química, com a finalidade de estabelecer intercâmbio entre às universidades. Fomos 

acolhidos pelos professores da Universidade Tecnológica do Panamá: Dra. Rosa Quintero; 
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Licenciado Juan Aranda; Décano Dr°. Juan Gonçales e Drª. Vielka de Balazza. A ideia era, 

também internacionalizar a UDESC, atendendo uma das Diretrizes da Graduação. 

Os Temas debatidos no evento foram Deserción Estudantil en las Universidades 

públicas panameñas: primicias investigativas. Lic. Pablo Díaz (Panamá); el acceso a la 

Información como mecanismo de reducción del abandono en la educación superior. Dr°. 

Pedro Costa (Perú); Mentoria entre iguales e integración en entornos educativos. Dr°. Miguel   

Alonso (España). 

Figura 10 – Integrantes da Universidade Tecnológica do Panamá. 

 
Fonte: Foto de Juan Aranda. 

                    

Ao participar desse evento percebemos que o problema da evasão estudantil, assim 

como tínhamos estudado no grupo na UDESC, não era um problema localizado, mas sim um 

problema que, pelo menos, afeta os países ibero-americanos, pelos motivos semelhantes: 

situação econômica deficitária dos países, a não priorização da educação, e outras causas que 

já foram descritas no capítulo anterior.   

Contudo, no debate da conferência percebeu-se algumas ações convergentes que são 

realizadas na UDESC/Oeste/CEO, bem como, em outros países, como: 

✓ alinhamento dos projetos da UDESC/Oeste/CEO com as ações internacionais no 

combate à evasão estudantil, principalmente nas atividades psicossociais; 

✓ acolhimento e acompanhamento dos estudantes, pelo menos, no primeiro ano; 

✓ melhoria da ambiência; 

✓ escuta qualificada;  

✓ incentivo ao diálogo entre estudantes e entre estudantes e servidores; 



55 

 

✓ incentivo aos esportes. 

Estamos no caminho certo para combater a evasão, entretanto, é um trabalho lento 

porque não depende somente da universidade, mas de um contexto multicausal. 

 

8.3 PALESTRA:  O LUGAR DE FORÇA DO PROFESSOR 

A UDESC/Oeste CEO, em parceria com o Instituto Clínico de Conhecimento – IOD, 

promoveu no dia 22/02/2019, às 19h, no auditório da Câmara Junior. A palestra: “O lugar de 

força do professor”, ministrada pelo educador e terapeuta sistêmico Leo Costa, de Salvador-

Bahia.  O Profº. Leo é Diretor do Instituto Alegria, com sede em Salvador e realiza palestras e 

vivências na abordagem sistêmica voltada para educadores, líderes e público em geral. A 

palestra em Chapecó teve a presença de 40 servidores, entre professores e servidores técnicos 

que participaram efetivamente das dinâmicas coordenadas pelo professor Leo, bem como, 

aprenderam estratégias de como se portar em sala, diante de estudantes com problemas de 

aprendizagem, atitudes inadequadas, além de melhorar o desempenho de todos a partir da 

compreensão sistêmica. Esta foi mais uma ação de Formação Continuada da 

UDESC/Oeste/CEO e os recursos utilizados para a participação dos servidores foram do 

Programa de Valorização do Ensino – PRAPEG da Direção de Ensino. 

Figura 11 – Servidores técnicos e professores presentes no evento. 

 
Fonte: Fotógrafo do IOD.  

8.4 II COLÓQUIO SOBRE EVASÃO ESTUDANTIL 

Ocorreu no dia 26/04/2019, no auditório do Curso de Enfermagem, no período 

matutino com uma roda de conversa com os Chefes de Departamentos e os professores dos 
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Núcleos Docentes Estruturantes do DEAQ, DZO e DENF sobre as Diretrizes da Graduação 

da UDESC. No período da tarde o Prof. Dr. José Moran Manuel Costas (USP) abordou o 

tema metodologias ativas com o objetivo de mostrar como essas metodologias podem 

contribuir para que os estudantes aprendam de forma mais personalizada, colaborativa e 

profunda, com o apoio das tecnologias digitais. Metodologias que fazem sentido em contextos 

de mudança estruturada e sistêmica.  

8.4.1 Avaliação do evento  

Participaram desse evento 84 servidores, entre professores e técnicos universitários. 33 

pessoas avaliaram o evento nos aspectos de divulgação, programação, local, tema, 

metodologia e convidado externo, considerando de bom a ótimo. Destacam-se os 

comentários: 

“o prof. Moran é ótimo”;  

“ o momento foi muito oportuno para discutir o tema”;  

“ positivo, a prática de uma das técnicas de metodologias ativas”.  

Também se registrou o comentário: 

“embora interessante para alguns presentes, sinto que esses momentos e temáticas são 

‘mais do mesmo’, a experiência de um palestrante certamente é diferencial em sua 

explanação, mas palestrantes mais jovens seria adequado”.  

As sugestões de temas para os próximos eventos foram: continuar o tema de 

metodologias ativas, com abordagens diferentes, mais práticas. Saúde mental e educação, bem 

como, e requisitos docentes para as atividades teórico-práticas. 



57 

 

Figura 12 – Atividade de metodologias ativas, coordenada pelo Profº. Moran. 

 
Fonte: Foto estagiário Toshio Favoretto Torii. 

 
Figura 13 – Atividades de metodologias ativas, com o Profº. José Moran. 

 
Fonte: Foto estagiário Toshio Favoretto Torii.                    

8.5 PARTICIPAÇÃO NO PARQUE DAS PROFISSÕES – FLORIANÓPOLIS 

O Parque das Profissões da UDESC é uma iniciativa da PROEN e foi criado para 

receber estudantes do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares, que estão na fase da 

escolha do seu futuro profissional. Essa decisão passa, certamente, pela opção do curso de 

graduação ideal. No parque, os estudantes puderam conhecer de perto todos os 58 cursos de 

graduação, gratuitos oferecidos pela UDESC, a fim de obter informações preciosas para 

contribuir na escolha certa do melhor curso de graduação para sua vida. O evento foi 

realizado, com apoio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX) e 

https://www.udesc.br/gradua%C3%A7%C3%A3o/cursospresenciais
https://www.udesc.br/gradua%C3%A7%C3%A3o/cursospresenciais
https://www.udesc.br/proreitoria/proex
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da Secretaria de Comunicação (SECOM) da UDESC20. A UDESC/Oeste/CEO participou, em 

Florianópolis, das duas edições do Parque, levando representantes dos Cursos de Zootecnia, 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Química e Enfermagem para apresentar os cursos para 

a comunidade. Foram eventos de muita visibilidade, especialmente, pela mídia televisionada, 

bem como, pelo número de visitantes. Cumpre ressaltar que para efetivar a participação do 

Centro nesse evento há uma retaguarda da Direção da Administração, que organiza toda a 

logística. A 3ª edição do Parque das Profissões está prevista para agosto de 2020. 

Figura 14 – Primeira edição do parque das profissões, campus I, 29/08/2018. 

 
Fonte: <https://www.udesc.br/parquedasprofissoes/edicoes/2019>. 

 

Figura 15 – Apresentação da UDESC/Oeste/CEO no parque das profissões. 

 

Fonte: <https://www.udesc.br/parquedasprofissoes/edicoes/2018>. Monitora.  

 

                                            
20 <https://www.udesc.br/parquedasprofissoes>. 

https://www.udesc.br/secretaria/secom
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes/edicoes/2018
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8.6 PARTICIPAÇÃO NO UDESC PORTAS ABERTAS 

O evento UDESC Portas Abertas ocorreu pela primeira vez, por iniciativa do 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, em 2017, em Pinhalzinho. 

É um momento em que se recebe os estudantes das escolas de ensino médio do município e da 

região e abrir as portas da universidade para mostrar a estrutura e os projetos de pesquisa, 

ensino e extensão. Esta atividade envolve praticamente todos os servidores, no intuito de 

apresentar o que se tem de melhor nos Departamentos. Esse evento vem se repetindo no 

DEAQ, cada vez mais aprimorado. O Departamento de Enfermagem também realiza essa 

modalidade de evento desde 2018 e o Departamento de Zootecnia efetivou o UDESC Portas 

Abertas, em 2019. 

 Pelas avaliações realizadas, definimos que esse evento seria incorporado à 

UDESC/Oese/CEO, e incluido no calendário acadêmico. Foi constituída uma comissão 

central para coordenar as atividades. A Direção de Ensino, no ano de 2020, disponibilizará R$ 

1.500,00 reais para cada Departamento, oriundo do projeto PRAPEG da DEG, bem como 

auxiliar na divulgação dos eventos e nas necessidades dos Departamentos, junto com as outras 

Direções. 

Esse evento, também, envolve todos os setores da Direção Administrativa, sem a qual 

não seria possível acontecer. 

8.7 SEMINÁRIO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – SEPE 

A Direção de Ensino integra a organização do Seminário de Ensino Pesquisa e 

Extensão – SEPE. Nesta gestão, auxiliamos a organizar o 6º, 7º e 8º seminário. São dois dias 

de intensos trabalhos em que ocorrem três eventos em conjunto: o próprio SEPE, o Seminário 

de Iniciação Científica – SIC e o Encontro da Pós-Graduação-EPG. Pode ser considerado o 

maior evento interno da UDESC/Oeste/CEO, momento em que os acadêmicos e professores 

dos três departamentos e os mestrados se reunem para apresentar a sua produção científica.  

As atividades do Centro são transferidas para o Centro de Eventos onde ocorre o 

Seminário e toda equipe de servidores organiza o local, junto com empresas contratadas para 

fazer o som e a decoração do evento.  Tradicionalmente, a DEG fica responsável em trazer o 

palestrante do primeiro dia. Os demais momentos são utilizados para apresentação de 

trabalhos, que ocorrem simultaneamente em duas ou três salas, com bancas de professores, 

organizadas por curso. A maior parte dos trabalhos é de Pesquisa e Extensão, contudo, o 
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Ensino vem aumentando a sua participação com os projetos de Ensino PRAPEG. Então, as 

palestras foram com os seguintes temas: 

✓ 2016 – Desenvolvimento Profissional e Gerencial – Profª. Vera Inez. 

✓ 2017 – Potencialidades e possibilidades de inovar no contexto acadêmico – Profª. 

Iselda Pereira. 

✓ 2018 – Surpreendedorismo: empreender com inovação – Sr. Nelson Eiji Akimoto. 

✓ 2019 – Design thinking: Para uma abordagem acadêmica centrada no ser humano 

– Prof°. Roy Ristow Wippel Schulenburg e Profª. Marina Ramos Pezzini. 

 

Os resumos apresentados pelo ensino, em 2019, constam no quadro 16. 

Quadro 16 – Título dos resumos de ensino apresentados no 9º SEPE, 2019. 

No Título do trabalho Autores Departamento 

2019 

01 Apoio à reformulação do projeto 

político pedagógico do curso (PPC) 

de Engenharia de Alimentos 

 

Discente: Adrieli M. P. do 

Amaral 

Orientadora: Profa. Dra. Darlene 

Cavalheiro 

Colaborador: Prof. Dr. Cleiton 

Vaz 

DEAQ 

02 A ambiência como um fator 

facilitador do bem-estar da 

comunidade acadêmica 

Ivete Maroso Krauzer; Edlamar 

Kátia Adamy;  Kiciosan 

Bernardi Galli;  Fernanda 

Fabiana Ledra;  Itelvina 

Cavalheiro Cima;  Marilha dos 

Santos;  Carlos Eduardo Tosin;  

Marilene Franceschi;  Cristiane 

Raquel Selle Gubert;  Gilvania 

Mascarello;  Sara Angelita 

Goellner e  Gabriela Daiana 

Volpi 

DEG 

03 Apoio psicológico ao estudante 

universitário: contribuições do 

programa de ensino valorizando a 

vida e o bem-estar das pessoas21 

Fernanda Fabiana Ledra; Tania 

Maria Ascari e Ivete Maroso 

Krauzer. 

 

DEG 

04 Concepção de equipamentos 

didáticos para o laboratório de 

operações unitárias e fenômenos de 

transporte 

Prof.. Dr. Cleiton Vaz e Profª. 

Dra. Marlene Bampi 

Discente: Ketllin Simonetti 

 

DEAQ 

05 Percepção e atuação profissional dos 

egressos da Zootecnia UDESC e 

realização anual do fórum de 

egressos 

Guilherme Deolindo, Bruno 

Cécere, Giovana Machado, 

Alana Volpini, Alexandre 

Marcelino, Aline Nascimento, 

Carina Baretta, Fernanda Prina, 

Luisa Nora, Thais Bet, Viviane 

Dalla Rosa, Diogo Lopes, Maria 

Luísa Zotti e Julia Segat 

DZO 

                                            
21 Ganhou o prêmio de mérito. 
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06 Gaba News e manual etológico como 

ferramentas de capacitação dos 

estudantes de zootecnia da UDESC 

nas áreas de ambiência e bem-estar 

animal 

Acadêmicas: Amanda Dilda e 

Emily C. S. Lazarin 

 

DZO 

07 Ensinando e aprendendo: capacitação 

de monitores e estudantes para 

melhoria do processo ensino-

aprendizagem 

Luisa Nora, Thais Bet, 

Alexandre Marcelino, Fernanda 

Prina, Alana Volpini, Aline 

Nascimento, Bruno Cécere, 

Carina Baretta, Giovana 

Machado, Guilherme Deolindo, 

Renan Savio, Viviane Dalla 

Rosa, Diogo  Lopes, Maria 

Luísa Zotti, Julia Segat. 

DZO 

08 Programa de recepção, acolhimento e 

fixação dos calouros 

Viviane Dalla Rosa; Luisa Nora; 

Carina Baretta; Giovana 

Machado; Alexandre Marcelino; 

Fernanda Prina; Alana Volpini; 

Aline do Nascimento; Bruno 

Cecere; Guilherme Deolindo; 

Thais Bet; Diogo Lopes; Maria 

Luísa Appendino Nunes Zotti; 

Julia Corá Segat. 

DZO 

09 Projeto de ensino das disciplinas de 

Matemática, Estatística e Vivência 

Agropecuária na Zootecnia  

 

Luisa Nora, Bruno Moreira da 

Rocha, Renan Lima Savio, 

Viviane Dalla Rosa, Aline 

Zampar 

DZO 

10 Espaço PICS: cuidado integral à 

comunidade acadêmica 

 

 

Kiciosan da Silva Bernardi 

Galli; Renata Mendonça 

Rodrigues; Sara Angelita 

Goellner; Fernanda Fabiana 

Ledra e Itelvina Cima. 

DENF 

11 Apresenta PET (ciclo de 

apresentações técnicas e culturais) e 

CINEPET 

 

Renan Lima. Alana Aparecida 

Volpini. Luisa Nora. Bruno 

Giorgio de Oliveira Cécere. 

Guilherme Luiz Deolindo. 

Giovana Machado. Carina Ana 

Baretta. Aline Luisa do 

Nascimento. Fernanda Prina. 

Thaís Bet. Alexandre Marcelino. 

Viviane Dalla Rosa. Maria Luisa 

Appendino Nunes Zotti. Diogo 

Luiz de Alcantara Lopes e Julia 

Corá Segat. 

DZO 

12 Projeto seu limite é você! Caminhos 

da reflexão ao autoconhecimento 

 

Itelvina Cavalheiro Cima; Ivete 

Maroso Krauzer e Sara Angelita 

Goellner 

DEG 

13 Relato de experiência de uma 

mobilidade internacional 

 

 

Kátia Jamile da Silva, Rui Pedro 

Gomes Pereira, Alexandra 

Rodrigues, Rosa Jesus Silva e 

Carine Vendruscolo 

DENF 

Fonte: Anais do evento. 
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8.8 PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO CONHECIMENTO – FACE 

A UDESC/Oeste/CEO participou desta feira do conhecimento, que ocorreu no Centro 

de Eventos de Chapecó, no período de 31/08 a 02/09/2017. A UDESC organizou um stand  

com material de divulgação dos seus cursos e demostração de atividades próprias dos cursos. 

Além disso, integrou uma ampla programação educativa e cultural, como exposição de 

fotografias, danças urbanas, lançamento de livros, entre outras atividades. Além do stand, a 

UDESC participou com palestras: O que faz um Zootecnista, ministrada pelo Profº. Dr°. 

Marcel Manente Boiago. O que faz um Enfermeiro, oferecida pela profa. Drª. Sandra Mara 

Marin e o que faz um Engenheiro de Alimentos, apresentada pelo Prof°. Dr°. Cleiton Vaz. 

Esse foi um importante evento em que a UDESC pode mostrar a sociedade seus cursos e 

socializar os conhecimentos com as pessoas que frequentaram a Feira. Todas as Direções e 

Departamento se organizaram para manter o stand com estudantes e servidores de acordo com 

o cronograma. Conforme a Coordenação passou pela Feira cerca de 20 mil pessoas, em três 

dias. 

Figura 16 – Feira do conhecimento – FACE, 2017. 

 
Fonte: Foto Ivete Maroso Krauzer. 

8.9 IV SEMANA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – 2017 

No dia 24/7/2017 no Campus IV foi debatido o tema: Uso e abuso de álcool e outras 

drogas: limites e possibilidades de cuidado na Universidade, ministrado pela Psicóloga Ana 

Paula Fonini Araújo. Participaram 24 docentes. 

8.10 III SEMANA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – 2016  
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Promovida pela Direção de Ensino em conjunto com a PROEN, ocorreu no período de 

25 a 29/07/2016 e os temas debatidos foram: avaliação do processo de ensino aprendizagem 

no ensino superior (videoconferência), com a participação de 18 professores; Tecnologias 

educacionais (videoconferência), participaram 21 professores; no minicurso MOODLE  

Possibilidades Pedagógicas se inscreveram e participaram 18 professores, bem como, na 

Oficina sobre Plano de Ensino (videoconferência). 

8.11 PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, NO SETEMBRO 

AMARELO, UDESC/OESTE/CEO – 2018 

Esse evento foi promovido pelas Professoras de Saúde Mental do Departamento de 

Enfermagem; Técnicos das Bibliotecas, integrantes do Projeto de Extensão Saúde e 

Equilíbrio; integrantes do Projeto Rondon, Centros Acadêmicos, Atlética, Direção de Ensino 

de Graduação, Programa de Educação Tutorial (PET) e Serviço de Apoio Psicopedagógico 

(SAPES).  

Nossa participação, junto com a Psicóloga Fernanda Ledra e a Profa. Denise Zocche 

ocorreu no dia 24/09/2018 – 15h30, na biblioteca da Enfermagem com uma roda de conversa 

sobre o suicídio. Também, no dia 27/09/2018 ocorreu no DEAQ outro momento de reflexão 

na roda de conversa sobre o suicídio. Em especial, nesse diálogo que ocorreu no DEAQ foi 

muito interessante, pois o público, mesclado entre estudantes e professores, demonstrou muito 

interesse pelo tema, pois, pela primeira vez eles estavam dialogando com uma mãe que 

perdeu o filho para o suicídio. 

8.12 CANAL DO ENSINO 

O Canal de Ensino da UDESC é uma plataforma de conteúdos por iniciativa da 

PROEN, voltada para estudantes de graduação e professores da UDESC. Neste canal é 

possível conferir informações sobre o ensino da universidade de uma forma mais fácil e 

direta, com o calendário acadêmico, guias, orientações, vídeos especiais e notícias. Nós 

tivemos oportunidade de gravar um vídeo sobre o NDE e está disponível no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HeHi-LwtS0&feature=youtu.be. Nesse canal, podemos 

encontrar os temas como: PPC, PPI, PDI, ENADE, Estágios, NDE, Plano de Ensino, 

PRAPEG, dentre outros. Vale a pena acessar, são vídeos didáticos, curtos e explicam de uma 

forma simples esses temas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HeHi-LwtS0&feature=youtu.be
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8.13 POLÍTICA DO EGRESSO 

A Política do egresso consiste em um conjunto de ações que incluem o programa de 

acompanhamento do egresso, implantação de mecanismos para conhecer o perfil profissional 

dos Alumni (pessoa que já passou pela universidade), criação de um canal de comunicação 

permanente, organização de eventos, entre outras ações. Um alumnus (pl. alumni) é o nome 

utilizado para designar um aluno graduado ou antigo aluno de uma universidade. 

Alumnus é um substantivo latino que designa “pupilo” ou “filho a cuidado de outro” e 

deriva do verbo alere, significando “cuidar”, “alimentar”. Alumni UDESC são os discentes de 

Graduação que receberam a outorga de grau, os portadores de diploma dos cursos de Pós-

Graduação (Stricto Sensu) – Doutorado e Mestrado, bem como os portadores de certificado 

dos cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) – Especialização; ofertados por esta Universidade. 

A marca Alumni UDESC incorpora valores como vínculo, orgulho e crescimento22. 

Na UDESC/Oeste/CEO, em 2017, Júlia Rosseto Marchetti, egressa e professora 

substituta do Curso de Enfermagem foi contemplada com um troféu Alumni. Posteriormente, 

o Curso de Zootecnia, em conjunto com o PET, fez um projeto de ensino de apoio aos 

egressos com um evento anual, onde todos recebem um troféu. Esta atividade foi muito 

importante pela simbologia que representa e pelo orgulho demostrado pelos egressos em 

serem agraciados com o troféu. 

Figura 17 – logomarca do troféu Alumni. 

 
Fonte: PROEN, 2017. 

                                            
22 <https://www.udesc.br/alumni/oquee>. 

https://www.udesc.br/alumni/oquee
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9 AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

Os cursos das universidades recebem a avaliação externa que tem como foco a 

Instituição e os cursos de graduação e pós-graduação. Em Santa Catarina, essa avaliação é 

feita pelo Conselho de Educação do Estado – CEE. Além disso, os cursos são avaliados por 

meio do Exame Nacional de Desempenho Acadêmico – ENADE e dos dados do e-MEC, que 

dão origem ao Conceito Preliminar de Curso (CPC). Caso o curso obtenha CPC igual ou 

menor que 4, o curso recebe a visita do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina 

(CEE/SC). A Avaliação institucional é realizada pelo CEE/SC, dentro de um período que 

pode variar até 10 anos. 

 Em 2012 a universidade foi avaliada e o seu Conceito Institucional (CI) ficou em 4,3; 

em 2016 a universidade foi avaliada e o seu Conceito Institucional (CI) ficou em 4,72. A 

UDESC foi recredenciada junto ao Conselho Estadual de Educação por 10 anos, ou seja, só 

receberemos nova avaliação institucional em 2026. As avaliações, notas e conceitos 

dos cursos de graduação podem ser conhecida por meio de dois indicadores: 

 Índice Geral dos Cursos (IGC): o IGC é um indicador de qualidade que analisa as 

instituições todos os anos, realizado pelo Ministério da Educação (MEC). O cálculo inclui a 

média de desempenho das graduações nos últimos três anos – definida com base nos 

Conceitos Preliminares de Curso (CPC) – e a combina com os conceitos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que avalia os programas de pós-

graduação, ilustrado no quadro 17.  

           Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE): o ENADE, que integra 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem o objetivo de aferir o 

rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências. A nota pode variar de 1 a 523.  

Quadro 17 – Série histórica do IGC da UDESC entre 2015 e 2018. 

ANO IGC CONTÍNUO IGC FAIXA POSIÇÃO 

GERALa 

POSIÇÃO ENTRE AS 

ESTADUAISb 

2018 3.50445 4 40 8 

2017 3.5898 4 33 9 

2016 3.4509 4 38 8 

2015 3.4242 4 44 9 
Legenda: a) Posição da UDESC em relação às Universidades (públicas, privadas) e IFETs; b) Posição da 

UDESC em relação às Universidades Estaduais. 

             

                                            
23 <https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/ENADE___IDD_2017___15409864585035_8617.pdf>. 
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Quadro 18 – Conceito CPC ENADE (resultado trienal 2014-2016). 

CURSO CENTRO CICLO CPC ENADE 

Enfermagem CEO 2016 3 3 

Engenharia de Alimentos CEO 2017 3 3 

Engenharia Químicaa CEO - - - 

Zootecnia CEO 2016 4 4 
Fonte: a) – INEP Não foi avaliada neste ciclo.   
    

No quadro 17, observamos a posição geral da UDESC (entre públicas e privadas e 

Institutos Federais) variou entre 44 e 40, sendo a melhor colocação obtida em 2017, com a 

posição no 33. A posição da UDESC em relação às demais universidades estaduais tem se 

mantido ente a 8ª e 9ª posição. No quadro 18 o CPC dos Cursos não se alterou desde 2016. 

No ano de 2019, todos os cursos da UDESC/Oeste/CEO foram avaliados pelo ENADE, 

contudo, os resultados ainda não foram disponibilizados pelo Ministério da Educação. 

Estamos muito confiantes que os resultados serão melhores, haja vista, o investimento que foi 

feito junto aos acadêmicos. 

Outrossim, desde 2016 têm sido realizados vários investimentos nas turmas de 

acadêmicos que fazem o ENADE, como por exemplo, a Pró-reitoria disponibilizou R$ 

5.000,00 para cada NDE que tem curso que faz o exame. Esses valores são utilizados para 

aprimorar estratégias preparatórias e fazer oficinas de capacitação. Neste ano, a Direção de 

Ensino adquiriu licenças do Software Simula Aprova. Este software foi aplicado para todos os 

estudantes que fizeram a prova. Entendemos que esses investimentos devem ser feitos desde o 

início dos cursos, para que docentes e discentes se preparem melhor para as avaliações. 

Quadro 19 – Total de matriculados, por semestre, na UDESC/Oeste/CEO. 

Curso 2016/1 2016/

2 

2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 vagas 

E.A 27 - 26 - 17 - 21 - 23 40 

ENF. 30 30 26 26 30 28 31 29 30 30 

E.Q. - 34 - 31 - 15 - 22 - 35 

ZOO 30 15 27 25 34 10 25 9 25 40 

Fonte: PROEN. 

 

Quadro 20 – Percentual de evasão da UDESC/Oeste/CEO entre 2015/1 e 2019/1 (parâmetro para análise ≥ 30%).  

%EVASÃO 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 

Engenharia de 

Alimentos 53,33 - 66,67  61,54 - 50,00 - 66,67 

Enfermagem 10,71 18,18 30,30 19,35 27,59 29,03 20,00 10,53 6,45 

Engenharia Química - 25,71 - 33,33 - 27,78 - 25,00 - 

Zootecnia 50,00 47,37 40,00 26,67 32,14 41,38 23,53 18,18 10,71 
Fonte: Referência novembro de 2019, PROEN (2019).  
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9.1 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

Na análise dos quadros 18,19 e 20, percebemos que estamos mantendo as matrículas, 

especialmente do Curso de Enfermagem desde 2016/1, com uma média de 26 a 31 

acadêmicos semestrais e o índice de evasão caiu drásticamente em 2018/2 (10,53) e 2019/1 

para (6.41 %). No Curso de Zootencia constata-se que o número de ingressantes é maior nos 

vestibulares de verão, baixando a entrada de acadêmicos no vestibular de inverso. No que se 

refere a evasão a partir de 2018/1, rompeu-se um ciclo de alta evasão no curso de Zootecnia, 

baixando para 10.71%, em 2019/1.  

Nas Engenharias, as entradas têm se matido em 50 a 60% das vagas, contudo, no meio 

do ano muitos acadêmicos de Engenharia de Alimentoss fazem vestibular para Engenharia 

Química e trocam de curso. Esta ação é um dos motivos da alta evasão na Engenharia de 

Alimentos, mas não explica tudo sobre esses altos percentuais. Um fato identificado pelos 

professores do próprio DEAQ é que o Projeto Pedagógio da Engenharia de Alimentos, se 

comparado com outras universidades, é muito extenso. Em razão disso o NDE do Curso já 

vem tomando as providências para modificá-lo. 

Esses resultados apontam, mais uma vez, que devemos manter as atividades de 

apresentação dos cursos à sociedade, contudo, devemos reforçar as atividades didático-

pedagógicas, avaliativas, manter e melhorar o investimento na estrutura, nos docentes e os 

cuidados de cunho psicossocial. 
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Quadro 21 – Matriculas de acadêmicos, via SISU e vestibular. 

Centro Curso 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 

  

2018/2  2019/1 

 

2019/2 2020/1 vagas 

CEO 

Engenharia de 

Alimentos - SISU 5 - 1 - 1 

  

- 2 

 

4 10 

CEO 

Engenharia de 

Alimentos - Vest. 22 - 25 - 16 

  

- 19 

 

19 30 

CEO Enfermagem - SISU 6 7 3 2 2   2 5 - 5 7 

CEO Enfermagem - Vest. 27 23 23 24 29   26 26 - 20 23 

CEO 

Engenharia Química 

SISU - 4 - 6 - 

  

6 - 

 

8 - 9 

CEO 

Engenharia Química - 

 Vest. - 30 - 25 - 

  

9 - 

 

14 - 26 

CEO  

Zootecnia - Ênfase em 

produção animal 

sustentável 

SISU 

2 3 2 1    1 6 1 5 10 

CEO 

Zootecnia - Ênfase em 

produção animal 

sustentável - Vest. 

28 12 25 24 30   9 19 8 20 30 

Fonte: PROEN (2019). 
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10 PROGRAMAS E PROJETOS 

10.1 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DA GRADUAÇÃO – PRAPEG    

A mais recente resolução do Programa de Apoio ao Ensino da Graduação – PRAPEG 

é a de no 049/2017 – CONSUNI, contudo, o Programa existe desde 2009 e foi constantemente 

aprimorado. Os objetivos atuais são: propor e/ou desenvolver ações de apoio didático-

pedagógico ao processo ensino-aprendizagem; aprofundar estudos do conteúdo programático 

da disciplina que complementem a formação acadêmica; apoiar atividades de ensino que 

fortaleçam a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão; financiar despesas de 

custeio e/ou de capital que sirvam para a melhoria qualitativa do ensino de graduação e apoiar 

financeiramente a realização da formação continuada dos docentes e a estruturação de 

laboratórios de ensino voltados para novas metodologias de aprendizagens coletivas. 

A Direção de Ensino junto com os Departamentos de Enfermagem, Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos e Zootecnia tem apresentado projetos muito importantes à 

comunidade acadêmica. Nos quadros 22 e 23 constam os projetos de ensino desenvolvidos 

desde 2016. E no quadro 24 estão os projetos aprovados para o biênio 2020/2021. 

Quadro 22 – Projetos de ensino de graduação – discentes bolsistas de ensino, 2016. 

Número Nome do projeto Professor horas 

01 Um Bolsista da disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica II – Enfermagem 

Tania Maria Ascari 20 

02 Projeto bolsista discente para disciplina de 

estatística na Zootecnia 

Aline Zampar 20 

03 Dois bolsistas para elaboração de materiais de 

apoio didático-pedagógico das disciplinas de 

controle de processos, fenômenos de transporte 

e termodinâmica (Engenharia de Alimentos) 

Gustavo Henrique Santos 

Flores Ponce 

20 

04 Um bolsista para auxiliar nos seminários 

técnicos: contribuindo para o desenvolvimento 

acadêmico (Engenharia Química) 

Liziane Schittler 20 

Fonte: Relatório dos projetos. 
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Quadro 23 – Projetos de ensino PRAPEG, referentes ao período 2016-2019. Já desenvolvidos e prestado contas. 

Período Título do projeto Coordenador Departamento Valor Disponibilizado Valor investido 

2016 Workshop sobre o processo de 

ensino aprendizagem 

Profª. Ivete Maroso Krauzer DEG 17.000,00 12.559,44 

2016 Fortalecendo os processos de 

formação dos profissionais e 

estudantes de Enfermagem 

Profª Denise de Azambuja 

Zocche 

DENF 9.000,00 6.500.00 

2016 Aquisição de material bibliográfico 

para os Cursos de Graduação em 

Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Química 

Profª. Andréia Zilio Dinon DEAQ 18.000,00 5.000,00 

2016 Aquisição de material para o 

aprimoramento e melhoria das 

condições didáticas dos laboratórios 

do Curso de Zootecnia 

Profª. Denise Nunes de Araújo DZO 9.000,00 6.000,00 

2017 Planejamento, coleta de dados e 

análise estatística na Zootecnia 

Profª. Aline Zampar DZO 9.000,00  6.154,39 

01/03/2018 

31/12/2019 

Evasão escolar: um fenômeno a ser 

enfrentado 

Profª. Ivete Maroso Krauzer DEG 34.000,00  30.2017,00 

01/03/2018 

31/12/2019 

Projeto de ensino das disciplinas de 

Matemática, Estatística e Vivência 

Agropecuária na Zootecnia 

 

 

Aline Zampar24 DZO  18.000,00  

01/03/2018 

31/12/2019 

Uso de simulação clínica no ensino 

em enfermagem e qualificação nos 

insumos do laboratório de 

microscopia 

Danielle Bezerra DENF  18.000,00 13.500,00 

01/03/2018 

31/12/2019 

Apoio à reformulação do projeto 

pedagógico do curso de Engenharia 

de Alimentos 

Darlene Cavalheiro DEAQ  18.000,00  12.049,00 

                                            
24 A professora entrou em licença de saúde por 8 meses. 
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01/03/2018 

31/12/2019 

Projeto e concepção de equipamentos 

didáticos para o laboratório de 

operações unitárias e fenômenos de 

transporte dos Cursos de Engenharia 

de Alimentos e Engenharia Química 

Marlene Bampi DEAQ 18.000,00 11.066,07 

01/03/2018 

31/12/2019 

Apoio para a disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica I e II 

Bolsista 20 h 

Tania Maria Ascari DENF  8.000,00  8.000,00 

Fonte: Secretaria da direção de ensino. 
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10.1.1 Projetos do PRAPEG aprovados na coordenadoria de ensino da graduação – CEG/PROEN para desenvolver no biênio 2020/2021. 

Quadro 24 – Projetos do PRAPEG aprovados na coordenadoria de ensino da graduação – CEG/PROEN para 2020/2021. 

No SGPe NOME DE PROJETO RESPONSÁVEL VALOR R$ 

33093/2019 

DEAQ 

Projeto: construção de módulos didáticos de processos no Laboratório da análise 

de escalas do Curso de Engenharia.  

Profª. Heveline Enzweiler 22.000,00 

33909/2019 

DEAQ 

Bolsista discente 20h remunerado e bolsista discente voluntário, para auxiliar na 

construção de módulos didáticos de processos no Laboratório da análise de 

escalas do Curso de Engenharia.  

Profª. Heveline Enzweiler 9.200,00 

32949/2019 

DEAQ 

Projeto: a interface entre teoria e a prática na engenharia, com bolsista discente 

remunerado 20h.  

Profª. Marcia Bär Shuster 22.000,00 

  9.200,00 

33175/2019 

DEG 

Projeto: valorizando a vida e o bem-estar das pessoas na UDESC 2020-2021. Direção de Ensino de Graduação 36.000,00 

33408/2019 

NSFC 

Projeto: formação Continuada para docentes. Núcleo Setorial de Formação 

Continuada 

36.000,00 

33942/2019 

DENF 

Bolsista discente 20h remunerado para auxiliar na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica I e II.  

Profª. Tania Maria Ascari 9.200,00 

34106/2019 

DZO 

Projeto: ensinando e aprendendo: Capacitação de monitores, estudantes e 

professores para melhoria do processo ensino-aprendizagem, com bolsista 

discente remunerado 20h e bolsista discente voluntário 10h.  

Prof° Diogo Luiz de Alcantara 

Lopes 

22.000,00 

9.200,00 

33102/2019 

DENF 

Projeto: cuidado de enfermagem no uso racional de medicamentos.  Profª.  Leila Zanatta 22.000,00 

Fonte: Secretaria da direção de ensino. 
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10.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET – ZOOTECNIA 

O Programa de Educação Tutorial comumente designado pela sigla PET é um 

programa do Ministério da Educação (MEC). Os grupos PET são constituídos de 12 bolsistas 

discentes remunerados sob tutoria de docentes. Os integrantes da comunidade acadêmica 

vinculado ao PET, discente ou docente são denominados petianos. A partir de seu ingresso no 

grupo, o petiano é orientado a agir pautado pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Ou seja, seu trabalho deve abranger constantemente estes três pilares da 

Universidade, de forma conjunta e integrada.  

          A experiência do estudante como petiano é vista como um importante complemento à 

formação acadêmica no Curso de Zootecnia. Isto é possível devido às inúmeras oportunidades 

que este discente experimenta, com foco principalmente na formação de um profissional e 

cidadão com profunda responsabilidade social, além do treinamento técnico e científico 

aperfeiçoados pela experiência como petiano.  

O grupo PET Zootecnia da UDESC foi criado em dezembro de 2010, a partir de 

projeto de autoria do Prof. Dr. Diovani Paiano. Atualmente existem três grupos PETs na 

UDESC, sendo eles o Grupo PET Geografia, em Florianópolis, o Grupo PET Engenharia 

Elétrica, em Joinville e o Grupo PET Zootecnia, em Chapecó. O processo de seleção para 

entrada no grupo PET Zootecnia é realizada sob normas de edital próprio que é normalmente 

divulgado na forma física (nos murais da Universidade) e na forma digital (no e-mail, redes 

sociais e site oficial)25.  

A Direção de Ensino de Graduação, junto com a PROEN participa do PET, no que se 

refere a aprovação do plano de trabalho e memorial descritivo dos professores candidatos a 

Tutor. A Profa. Maria Luisa Appendino Nunes Zotti foi tutora do PET e atualmente o Profº. 

Diogo Luiz de Alcantara Lopes desempenha essa função. 

                                            
25 <https://www.udesc.br/ceo/petzoo>. 

https://www.udesc.br/ceo/petzoo
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10.3 SERVIÇO PSICOPEDAGÓGICO (SAPES/CEO) PERÍODO: 2013 A 2017 

10.3.1 Regate histórico do SAPES/CEO referente ao período de 2013-2017  

Coordenado pela Direção de Ensino de Graduação da UDESC/Oeste/CEO nas gestões 

do Profº.  Drº. Daniel Iunes Raimann; Profª. Me. Lucíola Bagatini; Prof°. Drº. Webber da 

Silva Robazza e Profª. Dra. Ivete Maroso Krauzer. Os professores envolvidos: Psicóloga Me. 

Tania Maria Ascari (2012 até o momento); Psicóloga Me. Fernanda Fabiana Ledra (2014 a 

atual) Pedagoga Me. Iselda Pereira (2013-2016) e Psicólogo Esp. Edes Noel de Amaral Junior 

(2011 a 2014).  

O projeto SAPES/CEO surgiu a partir das discussões do Planejamento Estratégico 

Situacional, elaborado pelo Curso de Enfermagem, no ano 2012. Na época, uma das 

demandas emergentes era carência de apoio psicopedagógico às estudantes e demais membros 

da comunidade acadêmica. A partir do ano 2013, salvo melhor avaliação, foi incorporado e 

melhorado no Planejamento do Centro de Educação Superior do Oeste, sob a responsabilidade 

da Direção de Ensino. 

A finalidade deste relatório é mostrar as atividades desenvolvidas nesse interstício de 

tempo (2013 a 2018) haja vista que, em 2019, com a aprovação da Comissão de Ensino e do 

Conselho de Centro, o SAPES foi integrado ao Programa de Ensino: Valorizando a vida e o 

bem-estar das pessoas na UDESC/Oeste/CEO. Com o projeto SAPES/CEO, o grupo de 

profissionais que desenvolve essas atividades, em conjunto com a Direção de Ensino, 

entenderam ser muito complexo aliar as questões psicológicas e pedagógicas 

simultaneamente.       

Após uma reflexão profunda, resolveu-se fazer um Programa de Ensino que 

contemplasse as questões psicológicas, pedagógicas, das relações humanas, da ambiência, 

entre outras. Dessa forma, foi necessário readequar a nomenclatura das atividades, passando a 

chamar-se Programa: Valorizando a vida o bem-estar na UDESC/Oeste/CEO. Quanto aos 

aspectos pedagógicos acompanhou-se a nomenclatura utilizada pela Pró-reitora de Ensino de 

Graduação – Formação continuada para docentes. 

Nesse programa, a partir de novembro de 2018, o serviço psicológico do SAPES/CEO 

não foi mais utilizado com essa nomenclatura, pois se constituiria em três projetos sob a 

coordenação das professoras e psicólogas Tania Maria Ascari e Fernanda Fabiana Ledra26. As 

questões pedagógicas farão parte do Programa de Formação Continuada coordenado pela 

                                            
26  Os três projetos acima mencionados já estavam em desenvolvimento no ano de 2018, contudo, optou-se por 

fazer o relatório de 2018 ainda com o nome de SAPES/CEO. 
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PROEN e, também, desenvolvido pelas iniciativas dos Departamentos e Direção de Ensino da 

UDESC/Oeste/CEO. 

A maioria dos motivos de procura do Serviço estão relacionados a transtornos de 

ansiedade que se manifestam com diversos sintomas, dentre eles: preocupações excessivas, 

insônia, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, alteração de humor, medos 

irracionais, dificuldade respiratória, transpiração excessiva, tensão muscular, acarretando 

desgaste psíquico, que afeta o cotidiano do acadêmico, inclusive no seu desempenho nas aulas 

e nas relações interpessoais, que em algumas situações leva o acadêmico ao isolamento e 

retraimento social. 

Ainda, no Serviço surgem situações de dificuldades de relacionamento com colegas e 

adaptação ao curso, porém, há demanda de casos mais graves como a depressão, com 

manifestações de automutilação e tentativa de suicídio. Dos casos graves, seis acadêmicos 

necessitaram encaminhamento médico e receberam prescrição medicamentosa. Nesse sentido, 

aproximadamente 10% dos acadêmicos atendidos tem ou já teve algum tipo de transtorno 

depressivo, fazendo uso de medicamentos para minimizar os sintomas. A referência para os 

encaminhamentos foi a rede básica de atenção à saúde do município de Chapecó e o hospital 

de Pinhalzinho. 

No ano de 2015, foi criado um grupo de apoio psicológico composto por 16 

acadêmicos para trabalhar o autoconhecimento haja vista ser um dos motivos que desencadeia 

a ansiedade é a falta de conhecimento sobre si mesmo. As reuniões foram realizadas 

quinzenalmente, após o horário regulas das aulas (final da tarde) em dia pré-estabelecido, com 

uma hora de duração. A formação do grupo ocorreu por contrato verbal, e após a segunda 

sessão não foram admitidos novos acadêmicos. Esse grupo funcionou por um semestre, em 

oito encontros cujos temas debatidos versaram sobre a tomada de consciência sobre si mesmo; 

a identificação das principais características pessoais, potenciais, desafios, conflitos, 

expectativas e práticas reflexivas sobre o olhar para sua sombra, buscando a melhora da 

autoestima e bem-estar no cotidiano. Neste contexto o autoconhecimento pode ser 

caracterizado como um processo contínuo e transformador e também como um pré-requisito 

para a vida pessoal e profissional.  

No segundo semestre de 2016, a partir de uma demanda de alguns acadêmicos foi 

implementado um grupo de meditação e relaxamento, com o objetivo de melhorar o bem-estar 

físico e psíquico, atenuando estados de tensão, estresse e fadiga. Para esse fim utilizou-se uma 

sala de aula previamente preparada com temperatura e luz adequadas, fornecimento de 

colchonetes, além do uso de música e técnicas de respiração, com sessões quinzenais em dia 
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pré-estabelecidos, tendo a duração de 45 minutos e com livre demanda. Ocorreram nove 

sessões no semestre, com a participação média de 13 acadêmicos por sessão. 

Nesta mesma lógica, em 2017, criou-se um grupo de psicoterapia cognitivo-

comportamental27 para acadêmicos que manifestavam ansiedade. O objetivo foi oferecer aos 

acadêmicos dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, em Pinhalzinho, 

um espaço de apoio, reflexões, escuta, partilha, aplicações de técnicas terapêuticas e 

ferramentas para lidar e compreender a ansiedade. 

A aproximação com os acadêmicos foi realizada por meio de uma entrevista clínica 

em que é feita uma triagem para determinar a entrada do acadêmico ao SAPES.  A 

psicoterapia em grupo ocorreu de forma estruturada em 15 sessões, com duração de 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada, semanalmente, nas quartas feiras, das 8h30 min, 

às 10h, participaram 12 acadêmicos. As técnicas e procedimentos utilizados durante as 

sessões buscaram abarcar três grandes dimensões: comportamental, cognitivas e psicológicas. 

As técnicas comportamentais empregadas na organização dos horários de estudo visavam 

otimizar o processo de assimilação dos conteúdos estudados e a melhorar a qualidade de vida 

dos acadêmicos. Foi priorizada a identificação de pensamentos automáticos disfuncionais, 

com vistas à reestruturação cognitiva. Conduziram-se, também, técnicas de relaxamento 

muscular progressivo entre outras técnicas de acordo com a necessidade do grupo. 

De 2013 a 2017 foram atendidos com psicoterapia 341 acadêmicos, sendo 11,6% do 

gênero masculino e 88,4% feminino. É compreensível essa diferença, pois no curso de 

enfermagem a maioria dos acadêmicos é do sexo feminino. Quando à idade houve variação 

entre 17 e 49 anos, com predominância na faixa etária entre 19 e 23 anos. 

No final de 2017 verificou-se que 115 acadêmicos regularmente matriculados ainda 

permaneciam em atendimento, 33 graduaram e desligaram-se da universidade, e 12 realizaram 

trancamento da matrícula, dois para transferência de curso/universidade e um por motivo 

ignorado. 

O número de atendimentos realizados com cada acadêmico neste período variou de 01 

a 24 por semestre. A necessidade de maior número de atendimentos é avaliada pelo psicólogo; 

sendo que quando o foco da busca é sanado o acadêmico recebe alta. Porém ressalta-se que o 

                                            
27 A abordagem cognitiva focaliza o trabalho terapêutico sobre os fatores cognitivos que estão na etiologia e na 

manutenção de determinada psicopatologia, já a abordagem comportamental, através do conhecimento sobre as 

leis gerais do comportamento, proporciona a compreensão dos fatores que o mantêm possibilitando meios de 

alterar condições inadequadas (BAHLS e NAVOLAR, 2004). 
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acadêmico que já tenha recebido alta pode retornar se assim desejar/necessitar, seja pelo 

mesmo motivo anterior ou por nova demanda.  

No quadro 25 é possível visualizar o número ascendente de acadêmicos atendidos e de 

sessões de psicoterapia. Esse aumento pode ser em decorrência da divulgação e consolidação 

do serviço, bem como da segurança do sigilo dos assuntos tratados. 

A psicoterapia encontra-se entre os métodos mais eficazes de tratamento para o 

manejo da ansiedade. Trata-se de uma atividade em grupo, de cunho psicoeducativo em que 

os acadêmicos têm a oportunidade de aprender os mecanismos implicados no aparecimento da 

ansiedade e estabelecer estratégias eficazes para enfrentá-la. 

Quadro 25 – Número de pessoas atendidas em sessões de psicoterapia e aconselhamento, no período de 2013 a 

2017. 

ANO No SESSÕES DE 

PSICOTERAPIA 

Nº 

ACADÊMICOS 

ATENDIDOS 

ACONSELHAMENTO 

(nº pessoas atendidas) 

CARGA 

HORÁRIA DE 

PSICÓLOGAS 

2013 52 19 09 6 h 

2014 92 34 16 6 h 

2015 207 63 23 14h 

2016 230 85 36 14h 

2017 578 140 37 24h 

2018 664 166 39 26h 
Fonte: Relatórios dos projetos. 

 

Atividades em grupo favorecem um olhar múltiplo para determinado evento ou 

conflito que esteja acontecendo, valorizando e contemplando diversos pontos de vista 

direcionados para o que ocorre. Essa maneira de trabalhar incentiva o pensar coletivo, a 

interação entre as pessoas e a busca de soluções para minimizar problemas e conflitos. 

Também fortalece acordos e decisões tomadas pelo grupo.  

Cabe destacar que o projeto tem ações que ainda não foram implementadas em 

decorrência da carência de tempo dos profissionais e o aumento de acadêmicos que acessam o 

serviço, como por exemplo, prevenção ao uso de álcool e drogas e o desenvolvimento de um 

projeto voltado aos docentes e demais servidores. 

10.4 PROGRAMA DE ENSINO: VALORIZANDO A VIDA E O BEM-ESTAR DAS 

PESSOAS NA UDESC/OESTE/CEO  

Autoras do Programa: Ivete Maroso Krauzer; Edlamar Kátia 

Adamy; Kiciosan Bernardi Galli; Tania Maria Ascari; Fernanda 

Fabiana Ledra; Itelvina Cavalheiro Cima; Cristiane Raquel Selle 

Gubert; Gilvania Mascarello; Sara Angelita Goellner; Marilene dos 

Santos Franceschi; Gabriela Daiana Volpi Barbosa e Fabiele Müller. 
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Equipe de Apoio: Carlos Eduardo Tosin; Lucas Bourscheid Gugel e 

Vanessa de Cesaro.  

Apoio logístico de design e artes gráficas: Toshio Favoretto Torii 

Apoio da Informática: William Xavier de Almeida; Marcelo 

Marchesan e Afonso Romano Brustolin Baldo. 
 

 
Figura 18 – Logomarca do programa. 

 

 
Fonte: Arte criada pelo estagiário Toshio Favoretto Torii. 

 

A finalidade da apresentação do SAPES/CEO no item anterior foi resgatar a história 

do serviço psicopedagógico do CEO, valorizando as pessoas que tomaram as primeiras 

iniciativas, no sentido de dar apoio aos acadêmicos e servidores na área psicossocial. A atual 

gestão, a partir de 2016, ampliou esse serviço, por acreditar que é possível melhorar a vida 

dos acadêmicos e servidores. Essa preocupação não é só das universidades. No mundo dos 

negócios, o cuidado com os funcionários e colaboradores também encontra eco. Na coluna 

semanal28 O assunto? Vida pessoal. 

                                            
28 MANECHINI. G. Carreiras. O que as empresas ganham ao incentivar os funcionários a demonstrarem 

suas emoções. Ser autêntico já se tornou a bandeira de algumas companhias, 09 mar 2020. 
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Sim, o líder é todos ouvidos para as alegrias e tristezas, expectativas e frustrações de seus 

subordinados além do escritório. Instituído em 2016, sob o comando de Giulia Silveira, 

coordenadora de cultura e desenvolvimento, o programa batizado de one a one serve de 

paradigma para uma revolução na liderança corporativa. As emoções são (muito) bem-

vindas ao mundo do trabalho. Agora pode... Pode chorar, rir, esbravejar... E, acredite, os 

negócios têm muito a ganhar quando seus funcionários estão livres para ser quem são18. 

No caso dos adolescentes a transição do Ensino Médio para o Ensino Superior 

constitui-se uma das fases mais importantes do desenvolvimento do adolescente e jovem 

adulto. Os anos vividos na graduação contribuem para a formação profissional, 

desenvolvimento pessoal, bem como, para o exercício da autonomia, da capacidade de lidar 

com a diversidade e complexidade do mundo. De uma forma geral, a construção da identidade 

pessoal se inicia na transição da adolescência para a idade adulta, momento em que o 

acadêmico ingressa na universidade29.  

O fato de entrar na universidade é um motivo de alegria e felicidade para o acadêmico 

e sua família, contudo, pode provocar transformações e conflitos na vida do acadêmico, 

principalmente, por ser o primeiro momento de distanciamento dos pais e dos familiares. 

Durante os anos da graduação, o acadêmico se depara com desafios complexos próprios da 

estimulação do seu crescimento e da consolidação de sua identidade pessoal e profissional. 

Estes desafios podem envolver dificuldades e problemas de ordem emocional, social e 

econômica.  

É possível o acadêmico apresentar algum sofrimento mental, que pode evoluir para 

uma crise, desencadeando uma ruptura radical com o que chamamos de realidade30. Essa 

situação pode comprometer o cotidiano, a rotina da vida acadêmica e seus desdobramentos. 

Também se observa que o acadêmico, na maior parte das vezes, foca sua atenção nas 

atividades da universidade com trabalhos, provas, monitorias, estágios, entre outras atividades 

e, deixa de lado coisas que antes eram importantes, como, a família, os amigos, o (a) 

namorado (a), a religião, atividades esportivas e/ou de recreação. Quando consegue um tempo 

para fazer alguma atividade que não esteja relacionada à universidade, já está no limite do 

estresse, com a saúde mental muito debilitada.  Nesse sentido é fundamental considerar todo o 

processo que desencadeia e sustenta uma situação que exige resposta específica. 

                                            
29 PINHO, Ana Paula Moreno et al.  A transição do ensino médio para a universidade: um estudo qualitativo 

sobre os fatores que influenciam este processo e suas possíveis consequências comportamentais.  Revista de 

Psicologia. Fortaleza, v. 6 n. 1, p. 33-47, jan./jun. 2015. 
30 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Cadernos HumanizaSUS. Saúde Mental, volume 5. Brasília, 2015. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf. Acesso em: 15 fev. 2020. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf
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 Quando alguém chega ao seu limite, já carrega uma história amarga de desamparo e o 

ônus da falência dos projetos de vida. O sofrimento mental ganha, nesta perspectiva, múltiplas 

formas e dimensões, em sua abstração31.  Manter o equilíbrio, sem deixar nenhum aspecto de 

lado, é complicado com uma rotina corrida que leva um acadêmico. Assim, é preciso pensar 

na promoção da saúde mental como ferramenta para melhorar a qualidade de vida.  

O depoimento a seguir, demostra a importância desse programa: 

 
Eu tive conhecimento do atendimento psicológico por um colega, que um dia vendo minha situação me 

falou para procurar a psicóloga. Procurei e foi marcado atendimento. No início o que mais me 

incomodava era minha ansiedade, vontade de chorar e estava pensando em desistir do curso, 

porque achava que não conseguiria. Depois de alguns atendimentos comecei a me conhecer 

melhor, a identificar minhas potencialidades, as fontes de minha ansiedade e também coisas que 

poderia melhorar. Aprendi que há coisas que vão além do que posso fazer. Consegui mudar coisas em 

mim, como por exemplo, ter mais paciência, acreditar mais em mim e agir melhor em grupo. Tive 

retorno de colegas que disseram que eu estava melhor, que agora era mais fácil fazermos coisas 

juntos. Não desisti do curso e estou me encontrando nele, já penso até no futuro profissional. As 

pessoas que eu moro e em casa minha família também perceberam mudanças e o convívio está 

melhor. Acho que todas as universidades deviam disponibilizar esse tipo de ajuda para os alunos, 

pois temos muita necessidade de autoconhecimento para compreender melhor as situações da vida 

(AC1)32. 

 

Outro dispositivo relevante para a manutenção da saúde mental e qualidade de vida da 

comunidade acadêmica é a valorização da ambiência, a qual se refere ao espaço físico, ou 

melhor dizendo, a importância que se dá aos espaços, por meio do reconhecimento de que 

somos sensíveis ao entorno, a harmonia e ao aconchego. Isso remonta aos nossos primórdios, 

pois viemos de um útero acolhedor e reconfortante. Somos sensíveis às cores, às luzes, às 

formas, aos odores e aos sons. O espaço ou estrutura física de um estabelecimento de ensino, 

pode ser palco de intervenções criativas, as quais proporcionem o bem-estar de todos. O grau 

de luminosidade, as cores certas nos lugares certos, sons, odores, disposição de cadeiras, tudo 

isso deve ser planejado, executado, verificado e readequado, conforme as necessidades da 

comunidade. O espaço externo circundante tem papel relevante no bem-estar das pessoas: 

jardins, bancos, contato com a natureza e a sociabilidade, são protagonistas na manutenção de 

um ambiente prazeroso e saudável33.  

A saúde mental se adquire e se mantém por meio de práticas que levam em 

consideração não apenas as pessoas, individualmente, mas os contextos em que vivem, uma 

                                            
31 REINALDO, Amanda Marcia dos Santos, et al. Pais e seus filhos em sofrimento mental, enfrentamento, 

compreensão e medo do futuro. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23. N.7, p.2363-2371, 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n7/1413-8123-csc-23-07-2363.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. 
32AC é a nomenclatura usada para as pessoas que foram atendidas pelo Programa e 1 é a primeira pessoa a fazer 

depoimento.  
33 POLITICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH). 1ª edição. 1ª reimpressão. 2013. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n7/1413-8123-csc-23-07-2363.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
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vez que o meio é fundamental tanto na produção da saúde mental quanto do mal-estar. A 

melhoria do espaço físico, com a implantação de áreas de convivência sem dúvida atingirá a 

proposta do projeto. 

Os servidores não ficam imunes a essa conjuntura e aliados às dificuldades inerentes 

ao trabalho necessitam, também, de apoio psicológico, bem como, capacitações periódicas 

sobre a identidade de ser um servidor público. Atualmente, o projeto conta com profissionais 

da UDESC/Oeste/CEO, em especial: duas psicólogas, duas professoras, uma técnica 

universitária, com apoio do staff da Direção de Ensino, professores da área de saúde mental e 

técnicos que atuam nos diferentes cursos e setores. 

Esse Programa de Ensino compõe-se de seis projetos agregados, os quais dão 

sustentação ao Programa e visam oferecer um atendimento holístico à comunidade acadêmica. 

A finalidade é abrir possibilidades de cuidado que minimizem e/ou solucionem os problemas 

de ordem psicológica, bem como, manter um ambiente saudável, promover o diálogo 

interpessoal, desenvolver a autoestima, aprender técnicas que diminuam a ansiedade, ter um 

espaço de escuta terapêutica, fortalecer-se como pessoa e entender o movimento acadêmico. 

Os projetos se referem a realizar atividades acolhedoras aos calouros, formar grupos 

terapêuticos, atender individualmente ou coletivamente a comunidade acadêmica em suas 

necessidades psicológicas, lançando mão das técnicas de terapia breve e cognitivo 

comportamental, aconselhar em situações críticas de vida, oferecer práticas integrativas e 

complementares e debater sobre os limites e características pessoais. 

Cada um desses projetos tem os seus objetivos específicos, cuja finalidade recai sobre 

a manutenção do bem-estar da comunidade acadêmica, promover o autoconhecimento, 

entender a dinâmica da universidade, melhorar as relações interpessoais saudáveis, cuidar da 

ambiência e, também, evitar a evasão estudantil. 
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10.4.1 Atividades acolhedoras aos calouros  

Carolina Moreira MENEGALI 

Cristiane Raquel Selle GUBERT 

Gabriela Daiana Volpi BARBOSA 

Gilvania MASCARELLO 

Lucia Teresinha RUWER 

Patricia Duarte Mazutti MORETTO 

Patricia Farias de LIMA 

 

São atividades coordenadas pela Secretaria acadêmica, realizadas com as turmas no 

decorrer do semestre, focando principalmente na primeira fase. Estas atividades podem ser 

definidas junto à coordenação ou professor responsável pela fase. Acolher “um calouro é um 

momento para comemorar e gravar na memória experiências que persistirão para o resto da 

vida dos aprovados”34 A finalidade deste projeto é promover um momento de acolhimento, 

troca de experiências, convivência e oportunizar uma aproximação dos acadêmicos à 

instituição. Essa atividade foi apresentada no tópico sobre a Secretaria Acadêmica. 

 10.4.2 Formação de grupos terapêuticos  

       Fernanda LEDRA35  

        Tania Maria ASCARI36  

 

Os grupos são formados de acordo com a demanda dos acadêmicos ou da percepção 

da necessidade por parte de docentes e equipe do projeto. “O grupo terapêutico potencializa as 

trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de 

vida individual e coletivo”37. As atividades são programadas para horários alternativos às 

aulas ou outras atividades de ensino. Podem participar todos os acadêmicos interessados em 

conversar sobre o cotidiano da universidade, dificuldades que enfrentam em sua vida pessoal, 

a fim de refletir sobre esses temas e buscar soluções. Esses grupos são programados semanal 

ou quinzenalmente, dependendo da demanda e da organização de horários. 

                                            
34 JUNIOR, Oswaldo Crivella, FILHO, Heliodoro Teixeira Bastos. A Semana de Recepção aos Calouros da 

Universidade de São Paulo. Rev. Grad. USP, vol. 1, n 1, jul. 2016. Disponível em: <http://gradmais.usp.br/wp-

content/uploads/2016/07/15_Crivello.pd>. Acesso em: 10 mar. 2020. 
35 Psicóloga. 
36 Psicóloga. 
28 BENEVIDES, Daysianne Soares, et al. Cuidado em saúde mental por meio de grupos terapêuticos de um 

hospital-dia: perspectivas dos trabalhadores de saúde. Interface Comunicação Saúde Educação, v.14, n. 32, p. 

127-138, 2010. Disponível em:  

<https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/icse/v14n32/11.pdf>. 

Acesso em: 29 jan. 2020.  

http://gradmais.usp.br/wp-content/uploads/2016/07/15_Crivello.pdf
http://gradmais.usp.br/wp-content/uploads/2016/07/15_Crivello.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/icse/v14n32/11.pdf
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10.4.3 Abordagem de psicoterapia breve e comportamental cognitiva  

Fernanda Fabiana LEDRA38 

        Tania Maria ASCARI39  

 

Trata-se da realização de atendimentos individuais ou em grupo, utilizando-se a 

abordagem da Psicoterapia Breve (PB)40. A PB “tem claros objetivos limitados, e propõe-se a 

modificar os sintomas apresentados, aliviá-los ou mesmo suprimi-los [...]”13:263.  Nesta 

abordagem, busca-se o foco do conflito e a atenção é dirigida para abstrair seu significado, 

transformando o comportamento do sujeito. A Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC é 

uma abordagem psicoterapêutica estruturada, diretiva, ativa, de prazo limitado, utilizada como 

tratamento de escolha para uma variedade de transtornos psiquiátricos41. Autores assinalam 

que a TCC é uma modalidade breve de atendimento por natureza, mas que ainda se mantém 

interessada na busca de intervenções cada vez mais breves e eficazes42. Esta modalidade de 

terapia busca transformar um sofrimento psíquico em circunstância de conhecimento, 

crescimento, aprendizado e estabilidade emocional43.  

Os atendimentos são agendados e cada sessão terapêutica ocorre entre 45 a 60 

minutos. O atendimento poderá ser semanal ou quinzenal, de acordo com a avaliação da 

profissional psicóloga. O agendamento é feito confirme a disponibilidade do acadêmico e a 

Psicóloga, para não prejudicar as atividades pedagógicas. No DENF, DZO, os atendimentos 

são feitos em consultórios próprios, adequados à necessidade. No DEAQ, em 2019 foi 

disponibilizada uma sala adequada para a prática da PICS, que ocorrem nas segundas-feiras, 

mediante agendamento e nas quintas-feiras ocorre o atendimento psicológico. 

                                            
38 Psicóloga. 
39 Psicóloga e Profa do Departamento de Enfermagem 
40 LUSTOSA, Maria Alice. A Psicoterapia breve no Hospital Geral. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 

259-269, dez. 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

08582010000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01 mar. 2020 
41 BECK, J. Terapia cognitiva: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 1997. 
42 MORENO, André Luiz; CARVALHO, Rubem Gomes Neves de Carvalho. Terapia cognitivo-comportamental 

breve para sintomas de ansiedade e depressão. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 10, n. 2, p.70-75, 

2014. Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbtc/v10n2/v10n2a02.pdf>. Acesso: 05 nov, 2019. 
43 BAHLS, Saint-Claire; NAVOLAR, Ariana Bassetti Borba. Terapia cognitivo-comportamentais: conceitos e 

pressupostos teóricos. Revista Eletrônica de Psicologia (on line), n.04, jul, 2004. Disponível em: 

<http://files.personapsicologia.webnode.com/200000093-024d10346f/Terapias%20Cognitivo-

omportamentais.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbtc/v10n2/v10n2a02.pdf
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Quadro 26 – Número de pessoas atendidas no Departamento de Enfermagem – DENF, pela psicóloga Tania 

Maria Ascari. 

ANO 
No SESSÕES DE 

PSICOTERAPIA 

Nº 

ACADÊMICOS 

ATENDIDOS 

ACONSELHAMENTO 

(nº pessoas atendidas) 

CARGA 

HORÁRIA DE 

PSICÓLOGAS 

2016 123 53 28 05h 

2017 133 52 15 05h 

2018 191 58 10 05h 

2019 224 67 05 05h 

*09 sessões de relaxamento e meditação em grupo 

**13 sessões de relaxamento e meditação em grupo. 

Fonte: Relatórios dos projetos. 

 

Quadro 27 – Terapia de grupo realizada pela psicóloga Fernanda Ledra. 

ANO No SESSÕES DE 

ATENDIMENTO 

No PESSOAS 

ATENDIDAS 

LOCAL 

2016 24 19 Pinhalzinho/DEAQ 

2017 24 18 Pinhalzinho/DEAQ 

2018 24 19 Chapecó/Zootecnia 

2018 12 06 Pinhalzinho/DEAQ 

2019 24 16 Chapecó/Zootecnia 

Fonte: Relatórios dos projetos. 

 
Quadro 28 – Psicoterapia Individual realizada pela psicóloga Fernanda Ledra. 

ANO No HORAS DA 

PROFISSIONAL 

No SESSÕES DE 

ATENDIMENTO 

No PESSOAS 

ATENDIDAS 

LOCAL 

2016 04 52 12 Chapecó/Zootecnia 

2016 10 69 13 Pinhalzinho/DEAQ 

2017 30 286 37 Chapecó/Zootecnia 

2017 10 235 20 Pinhalzinho/DEAQ 

2018 30 781 55 Chapecó/Zootecnia 

2018 10 216 16 Pinhalzinho/DEAQ 

2019 20 596 42 Chapecó/Zootecnia 

2019 10 265 18 Pinhalzinho/DEAQ 
Fonte: Relatórios dos projetos. 

 
Além do número de pessoas atendidas, é importante ouvir o que os acadêmicos 

pronunciam sobre o Programa: 

O acompanhamento psicológico é fundamental para a minha permanência na 

universidade, pois sair de casa é um momento difícil e nem todos estão preparados. As 

terapias, principalmente tratando-se da ansiedade são essenciais para o aprendizado em 

situações de dificuldade. Quando comecei o tratamento tinha muita dificuldade de 

concentração, principalmente em momentos de avaliação e a distância de casa também 

era um grande problema. Com acompanhamento psicológico foi possível aprender a lidar 

com situações e aprender sobre mim mesma. (AC2). 
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10.4.4 Práticas integrativas e complementares  

Fernanda Fabiana LEDRA 

Kiciosan Bernadi GALLI 

Renata Mendonça RODRIGUES 

Sara Angelita GOELLNER 

 

 As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são um conjunto de crenças e 

práticas terapêuticas, que buscam atender o indivíduo com base no vínculo terapeuta/usuário. 

Constituem-se numa modalidade de cuidado com eficácia, segurança e baixo custo podendo 

ser incorporada no atendimento à comunidade acadêmica, considerando os altos índices de 

ansiedade, baixa concentração, estresse e medicalização pressentes no contexto acadêmico. 

Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda 29 tipos de PICS44. Na UDESC/Oeste/CEO se 

oferecem as terapias Reiki, Floral e Auriculoterapia, mediante agendamento, duas vezes por 

semana. No DENF os atendimentos são feitos em uma sala adaptada e apropriada para esse 

tipo de atendimento. 

Quadro 29 – Número de pessoas atendidas no espaço de práticas integrativas e complementares, em 2019. 

ANO No HORAS DA 

PROFISSIONAL 

No SESSÕES DE 

ATENDIMENTO 

No PESSOAS 

ATENDIDAS 

LOCAL 

TERAPIA FLORAL 

2019 Profa. Renata 10 09 Chapecó/DENF 

2019 Terapeuta Sara 2h 22 16 Chapecó/Zootecnia 

2019 Psi.Fernanda 30h 06 03 Pinhalzinho/DEAQ 

REIKI 

2019 Profa. Kiciosan 5h 30 9 Chapecó/DENF 

AURICULOTERAPIA 

2019 Profa. Renata, 5h 55 9 Chapecó /DENF 

2019 Profa. Kiciosan 5h 60 10 Chapecó/DENF 

2019 Psic. Fernanda 30h 62 8 Pinhalzinho/DEAQ 

2019 Psic. Fernanda 30h 211 27 Chapecó/Zootecnia 
Fonte: Relatórios dos projetos. 

10.4.5 Seu limite é você  

 Itelvina Cavalheiro CIMA45  

   

Este projeto foi desenvolvido junto aos acadêmicos das fases iniciais dos cursos. Seus 

objetivos eram desenvolver o autoconhecimento, fortalecer os vínculos entre o grupo e melhor 

acolher o acadêmico na universidade. O autor a seguir escreve um brilhante artigo sobre a 

evolução do autoconhecimento e da consciência e, resume: 

                                            
44 BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria no 702/2018. Inclui novas práticas na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares. Disponível em:  

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html>. Acesso em: 21 agos. 2019. 
45 Coaches. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html
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A questão básica deste artigo diz respeito ao desenvolvimento do processo de 

autoconhecimento através dos tempos, buscando desvelar que quando Paulo Freire nos 

fala em conscientização é porque chegava o momento histórico em que o 

autoconhecimento profetizado por Sócrates, há mais de dois mil anos, chegava finalmente 

a se apresentar como fruto do amadurecimento do ser humano46:64. 

Nesse projeto foram utilizadas técnicas e dinâmicas diversificadas, em quatro sessões, 

em horário extraescolar. Ao final dos encontros esperava-se que o acadêmico desenvolva sua 

autoconfiança e autoestima positiva, bem como, a capacidade de apropriar-se do 

conhecimento. Foram realizados três encontros com calouros da Zootecnia, em 2019. O 

projeto foi interrompido em setembro de 2019, por aposentadoria da terapeuta. 

10.4.6 Cuidando da ambiência  

Carlos Eduardo TOSIN47  

Fernanda Fabiana LEDRA48  

Kiciosan da Silva Bernardi GALLI49  

Renata Mendonça RODRIGUES50  

 Marilha dos SANTOS51 

Equipe da Direção Administrativa 

Equipe da Direção de Ensino 

 

Ambiência vem de ambientĭa, coisas que rodeiam. É o espaço organizado estética e 

funcionalmente para determinada finalidade. Ambiência, na saúde e educação, compreende o 

espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve estar em sintonia com 

um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana. A Política 

Nacional de Humanização, tem como uma de suas diretrizes a valorização da ambiência, com 

organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.  A ambiência funciona como um 

dispositivo, para contribuir com a mudança das relações de trabalho. Essa compreensão de 

ambiência como diretriz da Política Nacional de Humanização é norteada por três eixos: 

1. O espaço que visa a confortabilidade. 

2. O espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho. e 

3. A ambiência como espaço de encontros entre os sujeitos. 

                                            
46 ESPIRITO SANTO, Ruy Cezar do. Autoconhecimento e consciência. R. Interd., v. 1, n. 0, p.01-83, out, 

2010. Disponível em:  

<https://revistas.pucsp.br/index.php/interdisciplinaridade/article/download/.../12183>. Acesso em: nov. 2019. 
47 Engenheiro Civil. 
48 Psicóloga. 
49 Profª. do Curso de Enfermagem 
50 Profª. do Curso de Enfermagem 
51 Diretora da Administração. 

file:///F:/Downloads/%3chttps:/revistas.pucsp.br/index.php/interdisciplinaridade/article/download/.../12183%3e.%20Acesso%20em:%20nov.%202019
file:///F:/Downloads/%3chttps:/revistas.pucsp.br/index.php/interdisciplinaridade/article/download/.../12183%3e.%20Acesso%20em:%20nov.%202019
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Figura 19 – Ambiente acolhedor no consultório de psicologia. 

Foto: Fernanda Ledra. 

Figura 20 – Balcão de recepção da DEG.                              

 
  Fonte: Foto de Gabriela Volpi. 

 

Em relação à qualificação da ambiência, estão em implantação os Espaços Inovadores 

de Ensino – ESPINE. Mediante edital da PROEN, a UDESC/Oeste/CEO foi contemplada em 

2019 com um valor de R$ 300.000,00, para organizar espaços diferenciados em seus 

departamentos. No projeto, foi previsto um espaço físico, de 116 m² (sala de graduação nº 2), 

localizado no prédio dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, em 

Pinhalzinho; uma sala com 100m2 localizada no Curso de Enfermagem; e, uma unidade 

móvel transformada em cenário de práticas interdisciplinares.  

Em 2020, essas salas serão equipadas para proporcionar aos docentes e discentes um 

ambiente propício para atividades inovadoras. Além disso, foi adquirida uma maca para um 

consultório e uma cadeira estofada. Nas bibliotecas, será disponibilizado aos acadêmicos um 
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espaço para descanso, café e chimarrão; as suspensões dos acadêmicos podem ser revertidas 

com a doação de um quilo de alimento, os quais serão doados para uma comunidade carente. 

Arrecadação por meio de doações e posterior disponibilização de livros de literatura para a 

comunidade acadêmica e externa. O edital que lançou o ESPINE foi publicado em 2019, a 

DEG fez um projeto junto com os Departamentos, contudo, houve um atraso na liberação do 

recurso e as Direções Administrativas dos Centros e a Reitoria buscaram fazer as licitações 

em conjunto. A UDESC/Oeste/CEO ainda não recebeu todos os materiais e equipamentos 

previstos no projeto. Esse projeto que prevê espaços inovadores de ensino, certamente, terá 

continuidade em 2020. 

As ações enquadram-se em adequações e melhoramentos no ambiente para 

proporcionar conforto e bem-estar aos acadêmicos e servidores.  Entre as ações de maior 

impacto realizadas citamos a construção do prédio novo das Engenharias, e a reforma do 

prédio antigo; readequações no prédio da Enfermagem; reforma no prédio da Zootecnia e 

calçadas no prédio da Zootecnia. que foram concebidas em conjunto pelo Setor de Obras e 

Engenharia, Direção Administrativa e Direção Geral. 

Além desses Programas, outros projetos desenvolvidos pelos Departamentos auxiliam 

do combate à evasão, como: 

✓ Aproximação efetiva com a Atlética Xerifes do Oeste, Centros Acadêmicos e 

grupos organizados de estudantes, com vistas a fazer atividades em conjunto.  

✓ Estimulo ao uso da Ouvidoria, com respostas rápidas aos problemas levantados; 

✓ Fale com o Diretor: os acadêmicos e professores tem acesso direto ao Diretor 

geral, mediante agendamento. Os Diretores assistentes adotaram essa mesma 

conduta para atender a comunidade acadêmica. 

✓ Uso intensivo das redes sociais e da página da UDESC para formar, informar e 

atualizar a comunidades acadêmica. 

 

A UDESC disponibiliza os seguintes tipos de bolsas: 

• Monitoria: tem como objetivo auxiliar professores em tarefas pedagógicas e 

científicas, inclusive na preparação de aulas, trabalhos didáticos e atendimento aos 

estudantes. Auxiliar os estudantes nos trabalhos práticos e experimentais da 

disciplina, constituindo um elo entre o professor e os estudantes. Coordenado pela 

Direção de Ensino de Graduação. 
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• Iniciação Científica: tem como objetivo proporcionar ao estudante a 

oportunidade de realizar pesquisas. Coordenado Pela Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

• Extensão: tem por finalidade oportunizar ao estudante a realização de atividades 

junto à comunidade, contribuindo para uma efetiva ação transformadora da 

universidade e da sociedade, mediante interação recíproca entre professores, 

estudantes e membros da comunidade atingida. Coordenado pela Direção de 

Extensão, Cultura e Comunidade. 

• Apoio Discente: tem como objetivo proporcionar ao estudante a oportunidade do 

desempenho de atividade laboral, visando à incorporação de hábitos de trabalho 

intelectual e de melhor adaptação ao meio social. Os critérios para a seleção são o 

socioeconômico, habilidades e disponibilidade de horário. 

• PRAPE: tem como objetivo propiciar auxílio financeiro aos estudantes 

regularmente matriculados e/ou conveniados nos Cursos de Graduação, 

classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a sua 

permanência na universidade, através do oferecimento de auxílio moradia e 

auxílio alimentação. 

• PROME: tem como objetivo possibilitar que o estudante curse um ou dois 

semestres em uma universidade estrangeira que possua convênio com a UDESC, 

através do oferecimento de bolsas de estudos, transporte e auxílio-manutenção. 

Coordenado pela Direção de Ensino de graduação. 

Estas bolsas são remuneradas, sendo que as de Monitoria, Iniciação Científica e de 

Extensão cabe ao professor efetivo solicitar a participação do aluno. Todos os tipos de bolsas 

estão vinculados a publicação de Editais. Além das bolsas, que são remuneradas, o acadêmico 

pode atuar como voluntário na monitoria, iniciação científica ou extensão52.  

  O Programa de Monitoria de Graduação da UDESC, nas modalidades remunerada e 

voluntária, é regido pela Resolução no 036/2017 CONSUNI. Nesta legislação consta a 

concepção e objetivos, seleção e classificação das bolsas, vigência, atribuições do monitor e 

do professor orientador, bem como o regime de atividades, quantitativo de bolsas e critérios 

de distribuição. Normalmente, a Pró-reitoria emite um edital e cada centro se organiza 

conforme as bolsas que dispõe. Até 2017 os editais eram semestrais e a partir de 2018, 

passaram a ser anuais. A partir do ano 2020 o aluno monitor passará a receber uma bolsa de 

                                            
52 <https://www.udesc.br/ceo/enfermagem/faq>. 
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R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). No quadro 30 apresentamos a evolução da 

distribuição das bolsas de monitoria voluntária e remunerada, por departamento, desde o 

semestre 2016/1. 

Quadro 30 – Distribuição das bolsas de monitoria na UDESC/Oeste/CEO, desde o ano de 2016. 

Monitoria remunerada 2016/1 Total 

Departamento 10h 20h  

Enfermagem 6 8 14 

Engenharia química e de 

alimentos 

3 10 13 

Zootecnia 8 5 13 

Total   41 

Monitoria Voluntária 2016/1  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 10 0 10 

Engenharia química e de 

alimentos 

2  2 

Zootecnia 4 0 4 

Total   16 

Monitoria remunerada 2016/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 6 8 14 

Engenharia química e de 

alimentos 

4 9 13 

Zootecnia 8 5 13 

Total   41 

Monitoria Voluntária 2016/2  

Departamento 

 

10h 20h Total 

Enfermagem 10 0 10 

Engenharia química e de 

alimentos 

2 0 2 

Zootecnia 2 0 2 

Total   14 

 

Monitoria Remunerada 2017/1  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 6 8 14 

Engenharia química e de 

alimentos 

6 7 13 

Zootecnia 8 5 13 

Total   41 

Monitoria Voluntária 2017/1  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 10 0 10 

Engenharia química e de 

alimentos 

1 0 1 

Zootecnia 3 0 3 

Total   14 

Monitoria remunerada 2017/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 6 8 14 

Engenharia química e de 6 8 14 
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alimentos 

Zootecnia 6 7 13 

Total   41 

Monitoria Voluntária 2017/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 11 0 11 

Engenharia química e de 

alimentos 

1  1 

Zootecnia 2 0 2 

Total   14 

Monitoria Remunerada 2018/1  

Departamento 

 

10h 20h Total 

Enfermagem 8 7 15 

Engenharia química e de 

alimentos 

3 19 22 

Zootecnia 4 7 11 

Total   48 

Monitoria Voluntária 2018/1  

Departamento 

 

10h 20h Total 

Enfermagem 12 0 12 

Engenharia química e de 

alimentos 

0 0 0 

Zootecnia 4 0 4 

Total   16 

Monitoria remunerada 2018/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 7 7 14 

Engenharia química e de 

alimentos 

4 18 22 

Zootecnia 5 7 12 

Total   48 

Monitoria Voluntária 2018/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 11 0 11 

Engenharia química e de 

alimentos 

2 0 2 

Zootecnia 3 0 3 

Total   16 

Monitoria remunerada 2019/1  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 8 7 15 

Engenharia química e de 

alimentos 

4 18 22 

Zootecnia 6 6 12 

Total   49 

Monitoria Voluntária 2019/1  

Departamento 10h 20h Total 
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Enfermagem 19  19 

Engenharia química e de 

alimentos 

1  1 

Zootecnia 5  5 

Total   25 

Monitoria 2019/2  

Departamento 10h 20h Total 

Enfermagem 6 7 13 

Engenharia química e de 

alimentos 

4 16 20 

Zootecnia 6 7 13 

Total   46 
Fonte: Secretaria da direção de ensino. 

 

 Os projetos de bolsa para monitores remunerados e voluntários são realizados com o 

professor orientador, posteriormente, passam por avaliação do departamento de origem, pela 

Comissão de Ensino e, por fim, são homologados no Conselho de Centro. 
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11 COORDENADORIA DAS BIBLIOTECAS 

 Marilene dos Santos FRANCESCHI53  

Marcia Valeria RODRIGUES54  

  

A Biblioteca Universitária da UDESC é formada por 11 bibliotecas setoriais, 

distribuídas por todo o estado de Santa Catarina, junto aos Centros de Ensino. Estas 

bibliotecas setoriais atuam em rede, sob a coordenação técnica da Coordenação da Biblioteca 

Universitária. A UDESC/Oeste/CEO possui três bibliotecas setoriais e disponibiliza os 

seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; levantamento bibliográfico; 

normatização bibliográfica; catalogação na publicação/ficha catalográfica; Treinamento para a 

utilização bases dados; serviço de disseminação seletiva da informação; divulgação de novas 

aquisições e serviços; atividades artísticas e culturais; visita orientada; acesso às bases de 

dados; comutação bibliográfica – COMUT; inscrição de novo usuário; biblioteca digital da 

UDESC; acesso às Normas Técnicas ABNT, ISBN e ISSN. 

As bibliotecas estão todas informatizadas, funcionando de forma integrada e adotam o 

padrão Marc 21 para catalogação e a CDD para classificação. O sistema de gerenciamento do 

acervo adotado, PERGAMUM, possibilita que todos os serviços sejam informatizados e o 

usuário passe a receber um melhor atendimento e uma diversidade de serviços e facilidades 

no acesso à informação. Tratando-se de uma Universidade com várias bibliotecas, o sistema 

implementado é único para todos. A pesquisa pode ser efetuada através do endereço:   

No ano de 2019 efetuou 7.984 empréstimos, 8.054 devoluções e 18.319, 477 

consultas, 451 malotes, movimentação no setor de empréstimos de 35.285. Realizados 10 

treinamentos e coletivo (treinamento Portal Capes, treinamento Pergamum, Mendeley, 

abrangendo 88 pessoas. 39 treinamentos individuais; 120 Disseminação Seletiva da 

Informação; 22 Fichas catalográficas; 46 Orientações a normalização; 31 Levantamento 

bibliográfico; 06 Visitas orientadas; Recepção aos calouros; 233 Cadastros de usuários na 

biblioteca em 2019; 16.978 estatísticas de usuários que frequentaram as bibliotecas no 

decorrer do ano; 43 eventos, dentre eles, palestras, exposições, exibição de vídeos, Doação de 

alimentos para Instituição Beneficente KG, Arrecadação e doação de literatura para escola do 

interior, Recepção aos pais e candidatos da Manifestação de Interesse Presencial, Clube do 

livro, Dia dos namorados caça aos corações, Pesca junina, festa junina, sorteio dia dos 

namorados, sorteio dia da mulher, Sessão biblioterapia, homenagem do dia da mães, sorteio 

                                            
53 Responsável Técnica: Bibliotecária. 
54 Bibliotecária. 

https://www.udesc.br/bibliotecauniversitaria/bibliotecas
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online de livro, comemoração da páscoa (decoração, caça aos ovos e sorteio de cesta), feira do 

livro, mostra literária, lançamento de livro, Workshop: Case do professor Dr. Aleksandro no 

Centro de Eventos, semana do livro e da biblioteca, exposição de fotos, semana do Livro e da 

biblioteca na Zootecnia, exposição de arte intitulada Animais, Semana do Livro e da 

biblioteca Enfermagem – exposição de arte Ancestralidade, cinema na biblioteca, música na 

biblioteca, coffee break nas três bibliotecas com premiação dos leitores vorazes, bem como, 

livros recebidos por doação e já catalogados no Pergamum: 296 títulos e 322 exemplares; 

Livros adquiridos e catalogados no sistema Pergamum 443 títulos e 979 exemplares; Obras 

restauradas: R$ 3.082,00; Participação em eventos: Fórum de Bibliotecas e Treinamento 

RFID. 

Investimentos financeiros nas bibliotecas UDES Oeste/CEO, em 2019. 

✓ Dois sistemas antifurto para a biblioteca da Enfermagem e da Engenharia, R$ 

136.311,12. 

✓ Dois leitores de código de barras R$ 24.230,80. 

✓ Oito estantes de aço para biblioteca R$ 7.840,00. 

✓ Dez puffs R$ 2150,80. 

✓ Foram adquiridos R$ 140.220,79 em materiais bibliográficos. 

✓ Assinatura de periódicos R$ 2.066,60. 

Quadro 31 – Materiais bibliográficos adquiridos por compra e doação (2016-2019). 

Biblioteca/Ano 2016 2017 2018 2019 

Compra (exemplares) 147  477 200 351 

Doação (exemplares) 225 135 578 371 

Fonte: Setor da biblioteca UDESC/Oeste/CEO. 

 

Além das atividades normais da biblioteca, destacam-se a participação no stand da 

Feira do Livro, que atendeu um público expressivo, com foco nos estudantes de ensino médio, 

divulgando os cursos da UDESC, com lançamento de livros e palestras no decorrer de cinco 

dias de evento. 



98 

 
 

Figura 21 – Feira do livro, com palestra sobre os desafios e gratificações na trajetória acadêmica planejada. 

 

 

   Fonte: Foto produzida por Marilene Franceschi. 

 

A Semana do Livro e da Biblioteca é outra atividade que se destaca, momento em que 

se realizam várias atividades culturais e festivas, a exemplo, da exposição de fotografias, 

exposição sobre ancestralidade e oferecimento de coffee break aos estudantes e premiações 

para o leitor voraz, conforme ilustrado nas figuras 22, 23 e 24. 

Figura 22 – Semana do livro.                     

 
Fonte: Biblioteca da UDESC/Oeste/CEO. 
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Figura 23 – Exposição de fotografias, 2019. 

 

Fonte: Biblioteca da UDESC/Oeste/CEO.  

                                
Figura 24 – Exposição: ancestralidade, no hall do departamento de enfermagem, 2019. 

 

Fonte: Biblioteca da UDESC/Oeste/CEO. 

11.1 COLEÇÃO: RETRATOS E RELATOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Promovido pela PROEN, a Coleção Retratos e Relatos do Ensino de Graduação 

apresenta um conjunto de artigos selecionados pelas Comissões de Ensino de cada Centro, 

destacando experiências e práticas exitosas desenvolvidas em programas, projetos e ações dos 

cursos de graduação nas diferentes áreas de conhecimento que a UDESC atua. A 

UDESC/Oeste/CEO, por meio da Comissão de Ensino, selecionou os seguintes resumos 

expandidos enviados pelos acadêmicos e professores. 



100 

 
 

Quadro 32 – Resumos expandidos selecionados pela comissão de ensino para compor a coleção retratos e relatos 

do ensino de graduação. 

Ano Título Autores 

2018 Contribuição das monitorias de Semiologia e Semiotécnica 

para o processo de formação na graduação em Enfermagem 

Professores Édlamar Kátia 

Adamy 

Tania Maria Ascari; e acadêmico 

o Jean Wilian Bender 

2018 Apoio ao ensino das disciplinas de Matemática, Estatística e 

Vivência Agropecuária no curso de Zootecnia 

Professores Maria Luisa 

Appendino Nunes Zotti, Diogo 

Luiz de Alcantara Lopes, Denise 

Nunes Araújo, Diego de Córdova 

Cucco e Aline Zampar; e 

acadêmicos Guilherme 

Freiberger, Diego Henrique 

Biondo, Samuel Jacinto Lunardi, 

Géssica Jaime Veloso, Luisa 

Nora 

2018 Programa de recepção, acolhimento e fixação dos calouros 

do curso de Zootecnia da UDESC 

Professores Maria L. A. N. Zotti e 

Diogo L. de A. Lopes; e 

acadêmicos Luisa Nora, Kalista 

E. Loregian, Samuel J. Lunardi, 

Viviane D. Rosa, Aline L. do 

Nascimento e Vitor L. Molosse 

2019 Estágio Curricular Supervisionado II: potencializador da 

formação profissional do enfermeiro e de melhores práticas 

Clarissa Bohrer da Silva, 

Fernanda Karla Metelski, Letícia 

de Lima Trindade, Ivete Maroso 

Krauzer, Marta Kolhs, Grasiele 

Fátima Busnello, Francielli 

Girardi, Júlia Rossetto Marchetti, 

Michelle Kuntz Durand, Jucimar 

Frigo, Samuel Spiegelberg Zuge, 

Vanessa Aparecida Gasparin 

2019 Tecnologia cuidativo-educacional: um guia para o ensino do 

preparo de instrução pré-operatório - PIPO 

Rosana Amora Ascari, Adriana 

Gracietti Kuczmainski, Neriane 

Piana Pavan, Aline Marques 

Paimell, Bruna Fontana, Deborah 

Cristina Santin, Fernanda Norbak, 

Yasminne Rita Marolli 

2019 GABA News: ciclo de debates em ambiência e bem-estar 

animal e manual etológico como 

ferramentas para capacitação de estudantes da Zootecnia 

UDESC 

Gessica D. Veloso; Alana A. 

Volpi; Aline L. Nascimento; 

Amanda Dilda; Eduardo Baumer; 

Emily Lazarin; Paula A. Kogima; 

Stefan Grander; Victor Bonassi; 

Viviane Dalla Rosa; Taciana A. 

Diesel e Maria Luisa A. N. Zotti 

Fonte: <http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000077/00007701.pdf>. 

 

http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000077/00007701.pdf
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12 PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS E FÓRUNS INTERNOS 

12.1 CONSELHO DE CENTRO DO CEO – ConCEO 

O Conselho de Centro é o órgão de deliberação setorial, superior, dispondo de função 

consultiva, normativa e deliberativa, coordenando as atividades administrativas, didáticas, 

científicas e disciplinares55. Participamos desse Conselho, desde 2016, como professora do 

Departamento de Enfermagem e posteriormente como Diretora de Ensino de Graduação. Ao 

todo foram 34 reuniões, onde tivemos a oportunidade de fazer vários pareceres e manifestar 

opinião sobre os assuntos em pauta. 

12.2 CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE – CONSUNI 

O Plenário do Conselho Universitário (CONSUNI) é um órgão superior da UDESC 

que dispõe de função normativa, consultiva, deliberativa e decisória. Somos integrantes desta 

instância desde 23/10/2018 e o mandato vai até 22/10/2020. Tenho como suplente a Profa. 

Andréia Zílio Dinon, do DEAQ. Por várias oportunidades nos manifestamos nesse Fórum, 

bem como, fizemos relatos de processos designados pelo Reitor. Até o momento, 

participamos de 16 reuniões do CONSUNI. 

12.3 CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE 

Participamos do CONSEPE, nos anos de 2018 e 2019, como suplente e tivemos a 

oportunidade de estar em três reuniões ordinárias, em Florianópolis. Atualmente, o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE foi extinto em 05 de fevereiro de 2020, nos 

termos do § 2º do art. 13 do Decreto nº 1.793, de 8 de novembro de 2018. As competências do 

referido órgão foram absorvidas pelas Câmaras de Ensino de Graduação (CEG), de Pesquisa e 

Pós-Graduação (CPPG) e de Extensão, Cultura e Comunidade (CECC). 

                                            
55 UDESC, Regimento do Conselho de Centro do Centro de Educação Superior do Oeste – ConCEO. 

Art.1º. Capítulo I, da natureza, finalidade e composição. 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2018/001793-005-0-2018-005.htm
http://www.udesc.br/secon/ceg
https://www.udesc.br/secon/cppg
https://www.udesc.br/secon/cppg
https://www.udesc.br/secon/cecc


102 

 
 

12.4 COLEGIADO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

Os 12 Centros de Ensino da UDESC são estruturados com base em Departamentos, ou 

seja, setores que congregam um ou mais cursos, onde são lotados os professores da 

universidade. É neste espaço que, na prática, originam-se ações de ensino, pesquisa e extensão 

em toda a instituição. Os departamentos da UDESC são conduzidos pelo colegiado pleno de 

cada órgão. O chefe e o subchefe são eleitos por esse colegiado, entre os docentes que fazem 

parte de cada departamento, eleitos por votação direta e secreta. Terão mandatos com duração 

de dois anos e devem exercer o cargo em regime de dedicação integral56. O Colegiado Pleno 

do Departamento é um órgão normativo, consultivo e deliberativo. Composto por 

representantes docentes, discentes e técnico administrativo. 

O Regimento Geral da UDESC, em seu Art. 77 esclarece que são atribuições do 

Colegiado Pleno do Departamento:  

✓ I – elaborar os planos de trabalho do Departamento;  

✓ II – deliberar sobre ementas, programas, créditos e pré-requisitos das disciplinas 

do Departamento;  

✓ III – deliberar sobre o afastamento de docentes, para fins de capacitação, 

aperfeiçoamento ou prestação de assistência técnica;  

✓ IV – apresentar as propostas de orçamento e planejamento plurianual de sua 

abrangência e fornecer, anualmente, ao órgão encarregado do orçamento do 

Centro, os subsídios necessários à elaboração do quadro de receita e de despesa da 

unidade universitária a que pertence;  

✓ V – responder pela qualidade do curso sob sua responsabilidade;  

✓ VI – deliberar sobre matéria de sua competência;  

✓ VII – propor a criação dos Colegiados de Ensino de Graduação e Pós-Graduação e 

de Comissões de Pesquisa e de Extensão;  

✓ VIII – Convocar e realizar a eleição de Coordenadores de Colegiado de Ensino, os 

quais serão eleitos entre seus pares;  

✓ IX – propor a criação de cursos no âmbito de seu Centro;  

✓ X – responder pelas atribuições e competências do Colegiado de Ensino de 

Graduação, do Colegiado de Ensino de Pós-Graduação, da Comissão de Pesquisa 

e da Comissão de Extensão, quando da inexistência dessas instâncias internas. 

                                            
56 <https://www.udesc.br/departamentos>. 

https://www.udesc.br/departamentos
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Os departamentos respondem diretamente à Direção de Ensino, no que se refere as 

questões do sistema acadêmico, PTI e alteração de carga horária dos docentes, solicitação de 

monitorias remuneradas e voluntárias, mediante edital, solicitação de processos seletivos 

docentes, programas e projetos de ensino, editais do PROME, entre outras atividades 

inerentes à função acadêmica. 

12.5 COLEGIADO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – FÓRUM DE DIRETORES 

O modelo de trabalho de gestão na PROEN é participativo, então, desde o início foi 

proposto a formação de um fórum de diretores, para deliberar sobre as questões de ensino. As 

reuniões ocorrem mensalmente, de forma presencial ou por videoconferência. A PROEN 

busca o fortalecimento do Colegiado de Ensino de Graduação, no intuito de promover a 

modificação de resoluções voltadas ao ensino para facilitar e agilizar o fazer docente e 

administrativo em nossa instituição e pactuação dos Projetos e Programas. 

Muitos temas foram debatidos e encaminhados, a exemplo: discussão Proposta de 

alteração da Minuta de Resolução: Programa de Monitoria; Proposta de alteração da 

Resolução nº 025/2006 CONSEPE (valor do crédito e duração da hora-aula); Agenda ENADE 

2017/Seminário ENADE; IN PROEN PPC (substituição das Instruções Normativas nos 05 e 

06, ambas de 2006); Programação final da IV Semana de Educação Continuada: organização 

e divulgação; Processo Estágio Probatório; Área de Conhecimento/Titulação de P.S. e C.P.; 

Transferência de professor efetivo (encaminhamentos); PTI Digital: projeto encaminhado; 

Reposição de aulas (CI encaminhada); minuta do Programa de Monitoria (JUNÇÃO DAS 

Resoluções Nº 091/2014 e Resolução nº 37/2008 – CONSUNI – alterada pela Resolução nº 

33/2016-CONSUNI): dispor numa única normativa o Programa de Monitoria, incluindo 

bolsistas e discentes voluntários; revisão dos percentuais/carga horária dos cursos X nº de 

bolsistas por curso; Proposta de alteração da Resolução nº 025/2006 CONSEPE (valor do 

crédito e duração da hora-aula): correção no texto da resolução; Carga horária de Professores 

substítutos IN 007/16 PROEN; Processo Seletivo; Intranet ou site novo; Projeto PTI Digital; 

GDI; Transferência de professor efetivo; Censo da Educação Superior; Reformas 

licenciaturas; Mapeamento pedagógico; Proposta de Minuta PRAPEG X Projeto ensino; 

I Fórum Estágio Curricular na UDESC e a Lei espectro autista. 

Ao todo, participamos de 27 reuniões do Colegiado, ao longo desses quatro anos à 

frente da Direção de Ensino de Graduação. 
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12.6 COMISSÃO DE ESTUDOS DE CRITÉRIOS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

Ainda no mês de maio/2019, o Reitor atendeu ao apelo dos Diretores de Ensino e 

através da Portaria Nº 604, de 27/05/2019 alterou a composição da comissão, incluindo os 

Diretores de Ensino de todos os Centros da UDESC, estabelecendo prazo de 90 (noventa) dias 

para conclusão de seus trabalhos. Desta forma, a comissão passou de 9 (nove) para 19 

(dezenove) componentes. 

A nova comissão foi instalada em 19 de junho corrente, realizando ainda mais 7 (sete) 

reuniões, a saber em 01/07, 11/07, 12/08, 27/08, 22/10, 20/11 e 27/11, tendo ainda a reunião 

de 06/09 cancelada por falta de quórum. 

Os trabalhos foram construídos coletivamente, tomando como base a proposição da 

Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN. A premissa seria de considerar 12 horas semanais 

de ensino de graduação para todos os professores 40 horas, sendo que as reduções na carga 

horária de ensino de graduação decorrentes da Pós-Graduação seriam minimizadas por 

programas, ao invés de o fazer de acordo com os docentes credenciados, além de considerar a 

contratação por Departamento e não por Curso.  

Além disto, a proposta também deixou de considerar o número de docentes descritos 

nos Projetos Políticos Pedagógicos e passou a considerar um valor intermediário entre o 

mínimo e o máximo, de acordo com o número de alunos matriculados em cada curso. 

Desta forma, em síntese, as linhas gerais da proposta final foram: 

CONSIDERAÇÕES 

 

1)  Considerar o ENSINO DE GRADUAÇÃO (12/40h) como pilar para a contratação de 

docentes efetivos da UDESC, considerando o ensino de pós-graduação de forma 

complementar. 

 

2)  Considerar os PPCs dos cursos de graduação como geradores de demandas de ensino 

de graduação, observando, entretanto, o preenchimento dos cursos. 

a. Cursos que tenham até 60% das vagas totais preenchidas não geram demanda 

de docentes efetivos para turmas extras (divisões de turmas) 

b. Cursos que tenham mais de 95% das vagas totais preenchidas geram demanda 

integral de docentes efetivos para turmas extras (divisões de turmas). 

c. Cursos que tenham entre 60% e 95% das vagas totais preenchidas geram 

demanda proporcional de docentes efetivos para turmas extras (divisões de 

turmas). 

d. Cursos de licenciatura e da área de saúde geram demanda de docentes efetivos 

para estágio, considerando, entretanto, a média de formandos aplicada sobre o 

número de turmas necessárias. 
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3)  Considerar o DEPARTAMENTO como referência para a contratação, tendo como 

base as disciplinas de graduação de responsabilidade do Departamento, 

independentemente do curso. 

 

4) Para a PÓS-GRADUAÇÃO, independentemente do número de docentes credenciados 

ao programa, os Departamentos terão um acréscimo no número de efetivos para 

minimizar o impacto no ensino de graduação, a saber: 

a. Programas conceito 3: créditos equivalentes a 2 docentes extras. 

b. Programas conceito 4: créditos equivalentes a 3 docentes extras. 

c. Programas conceito 5 ou mais: créditos equivalentes a 4 docentes extras. 

d. Programas que tenham curso de mestrado e doutorado: além dos anteriores, 

créditos equivalentes a mais 1 docente extra. 

Obs.1: Os créditos ficam limitados a 35% do número de docentes 

credenciados, de forma a evitar disparidades. 

Obs.2: Os créditos serão distribuídos proporcionalmente aos Departamentos 

em que os docentes credenciados ao programa estejam lotados. 

 

5) Após a apuração destas informações, é obtido o número de créditos de ensino de 

graduação necessário aos departamentos. 

 

 

 

PRIORIZAÇÃO 

I – MÍNIMO DO CURSO 

6) A prioridade é o preenchimento da carga horária mínima do curso, que é a carga 

horária docente de responsabilidade do Departamento nos cursos de graduação de 

responsabilidade do próprio Departamento. A prioridade se dá ao Departamento 

com menor relação percentual entre a situação atual e a ideal. 

 

II – REGRA GERAL 

7) A regra geral é a carga horária necessária ao departamento, que é comparada com o 

número de créditos de ensino de graduação disponíveis no Departamento (relação 

12/40h). 

 

8) As vagas serão priorizadas da menor para a maior taxa de preenchimento. 

 

Fonte: Comissão de estudos para estabelecer critérios de concursos. 
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13 PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS E FÓRUNS EXTERNOS  

13.1 REDE DE ATENDIMENTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – RAIA 

A UDESC/Oeste/CEO, em conjunto com a Gerência Regional de Educação – 

GERED, Secretaria Municipal de Educação, Promotoria Pública, a Unochapecó e as demais 

universidades que integram a Rede de Atendimento a Infância e Adolescência – RAIA, desde 

julho de 2019. A RAIA existe desde o ano de 2006, é uma iniciativa do Ministério Público de 

Santa Catarina, Comarca de Chapecó em articulação com a Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó e do executivo municipal, por meio das políticas de Assistência Social, 

Educação e Saúde.  

O Objetivo geral da RAIA é discutir o atendimento à infância e adolescência para a 

construção de práticas profissionais articuladas, interdisciplinares e intersetoriais, por meio de 

relações construtivas, promovendo ações que facilitem o desenvolvimento saudável, 

potencializando capacidades afetivas, cognitivas e sociais.  

O público prioritário do projeto são profissionais que atuam nas diferentes políticas, 

além de crianças e adolescentes. A partir desse movimento busca-se a análise e 

aprimoramento das políticas públicas, levantando necessidades e apontando alternativas que 

corroborem para ampliação dos direitos infantojuvenis57.  

Existem RAIAs em vários bairros do município, que se reúnem mensalmente para 

fortalecer a rede de apoio às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, 

bem como suas famílias, a partir da identificação e mobilização de profissionais dos espaços 

parceiros, estudantes, estabelecimentos, organizações e programas. A Profª. Lucinéia Ferraz 

representa a UDESC na RAIA do bairro Seminário, desde 2019 e a Profa. Elizangela Zanatta, 

por ser pesquisadora da área da criança e do adolescente, também, se integrou ao grupo, a 

partir de fevereiro de 2020. 

De acordo com a Profa. Lucinéia Ferraz, o conselho gestor da Rede de Atendimento à 

Infância e Adolescência – RAIA, se reúne mensalmente com representantes de todas as 

universidades, conselho tutelar, secretarias de saúde e de serviço social, gerência regional das 

escolas públicas estaduais e municipais, CAPs, CREAS, secretaria de cultura e esportes e o 

ministério público (que coordena os encontros e solicita encaminhamentos das demandas).  

Nesses encontros os CREAS regionais trazem as demandas para o grupo gestor para 

discussão e possíveis encaminhamentos. Todas as experiências exitosas, no que diz respeito a 

                                            
57 <https://www.unochapeco.edu.br/rede-atendimento-infancia-adolescencia>. 
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proteção integral da criança e dos adolescentes, são compartilhadas nas reuniões. Esse grupo 

gestor foi subdividido em três grupos, também com reuniões mensais, para discutir três 

temáticas principais: Trabalho na adolescência, Saúde mental da criança e do adolescente e 

Cultura, esporte e lazer para esse público, sendo que cada subgrupo ficou com uma temática.   

Também fizemos parte da RAIA regional pertencente ao CREAS/Seminário, que 

coordena as reuniões mensais. São fóruns de discussão sobre as demandas que chegam para o 

CREAS e também temáticas que envolvem crianças e adolescestes como: trabalho, saúde, 

aproveitamento e evasão escolar, vacinação, etc. Nessas reuniões participam os representantes 

das Universidades, nesse caso a Udesc e a Unoesc, além das unidades de saúde, escolas 

públicas que se encontram nas micro áreas do CREAS e conselho tutelar.  

13.2 COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DA DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS – PROGRAMA CRESCER JUNTOS 

Este Comitê fazia parte do Programa de desenvolvimento e redução das desigualdades 

regionais – Crescer Juntos na Agência de Desenvolvimento Regional – ADR de Quilombo – 

SC. Era Coordenado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da ADR e visava 

estabelecer estratégias de desenvolvimento dos municípios com menor renda per capita da 

região. Integravam o Comitê várias entidades, inclusive a UDESC. Este Comitê funcionou até 

o final de 2016. No ano seguinte, houve a troca de governo e esse trabalho não teve 

continuidade. 
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Figura 25 – Assinatura da UDESC/Oeste/CEO com membro do comitê crescer juntos, Quilombo, 2016. 

 
Fonte: Foto registrada pela estagiária Bianca Franz. 

           
Figura 26 – Reunião do comitê do programa crescer juntos. 

 
Foto: Estagiária Bianca Franz (2016). 
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14 A CONSTRUÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE: OBSERVA EPS/SC                                                                                                 

                 Fernanda Fabiana LEDRA 

William Xavier de ALMEIDA 

 

 

 

O Observatório de Educação Permanente em Saúde de Santa Catarina está disponível 

na página da web da Universidade Estadual de Santa Catarina, no Centro de Educação do 

Oeste (UDESC/Oeste/CEO) no seguinte endereço eletrônico:  

https://www.udesc.br/ceo/observaeps-sc.  

Um dos princípios que contemplam a Educação Permanente em Saúde (EPS) está na 

concepção de que as ações educativas têm como ponto de partida os problemas encontrados 

na realidade do cotidiano do trabalho. Sendo assim, as ações preconizadas para qualificar os 

processos de trabalho em saúde devem ser, essencialmente, desenvolvidas mediante 

movimentos de integração ensino-serviço e comunidade, ou seja, agregando os diversos atores 

envolvidos nos processos formativos e de qualificação. 

No cenário nacional, o Estado de Santa Catarina se destaca pelos inúmeros 

movimentos vinculados a EPS, em todas as regiões. Desde 2004, as Comissões 

Interinstitucionais em Saúde – CIES regionais produzem ações educativas nas mais diversas 

modalidades (cursos, cursos técnicos na área da saúde, qualificação para gestores e controle 

social, capacitações, oficinas, parcerias para oferta de cursos de pós-graduações, entre outras) 

https://www.udesc.br/ceo/observaeps-sc
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que promovem as mudanças no processo de trabalho dos profissionais de saúde de todos os 

municípios do estado.  

O Observatório de Educação Permanente em Saúde (OBSERVA/EPS/SC), surge de 

uma parceria entre UDESC/Oeste/CEO e Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina – 

SES,  com o objetivo de contribuir para disseminação das informações sobre EPS, no Estado 

de Santa Catarina, direcionado a gestores, pesquisadores e população disponibilizando o 

conhecimento para, inclusive, auxiliar os gestores no processo decisório. É possível verificar 

se os processos educativos estão em consonância com o que propõe ao Plano Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), bem como, o alinhamento com as ações descritas 

nos Planos Municipais e Estadual de Saúde. Assim, considera-se que monitoramento destas 

ações a partir do Observatório, poderá possibilitar e direcionar o processo de planejamento, 

não só das ações educativas, mas também do processo de trabalho. 

Diferentes atores se envolveram nesta construção, dentre eles destacam-se, os 

representantes da Divisão de Educação Permanente das Secretarias de Estado da Saúde de 

Santa Catarina; articuladores das CIES regionais; membros da CIES Estadual, representantes 

das Escolas de Saúde Pública do Estado, docentes de instituições de ensino, convidados 

externos do Ministério da Saúde, integrantes do controle social, acadêmicos e gestores de 

Secretarias municipais de Saúde e Educação. 

As ações desenvolvidas que são inseridas no Observatório ocorrem na área de 

abrangência de todo o território do Estado. O Estado de Santa Catarina está constituído por 16 

CIR e 16 CIES, abrangendo todas as regiões de saúde e consequentemente todos os 295 

municípios do Estado (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, 2016). 

Frente ao número expressivo de experiências existentes em SC, passou a ser 

imprescindível o sistema de monitoramento como parte do processo de identificação do maior 

número de ações de EPS que acontecem no território de SC relacionadas ao SUS, que envolve 

processamento e análise periódica de informações ao serem gerados relatórios com o objetivo 

de observar as atividades e ações que estão sendo executadas. Simultaneamente, surge 

também a criação de um Observatório em EPS de SC na Web. 

Com base nessa ideia, firma-se a parceria entre a Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Centro de Educação Superior do Oeste – UDESC/Oeste/CEO, Chapecó-SC e SES 

propõem o desenvolvimento de uma ferramenta de monitoramento das ações de Educação 

Permanente em SC o Observatório de EPS SC no qual, via formulário eletrônico, cada 

promotor de ações de educação Permanente, registrará as informações sobre essa ação, as 

quais serão enviadas para a Divisão de Educação Permanente da SES. Sendo assim, todas as 
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ações educativas que acontecem nos municípios, estado, propostas ou não pelas CIES 

Regionais ou Estadual, tem seu registro no sistema de monitoramento e compartilhadas no 

Observa EPS – SC. 

Este observatório tem por missão reunir informações sobre as ações de EPS que 

acontecem em SC, difundir notícias a partir da página na WEB da UDESC/Oeste/CEO, 

promover o acesso da produção de conhecimento gerado em SC, possibilitar o intercâmbio de 

experiências entre os diversos atores que, tanto no Brasil, quanto em outros países, dedicam-

se a esse tema, além de viabilizar o acesso ao material produzido  pelos envolvidos nesse 

campo. O observatório é vinculado a UDESC/Oeste/CEO a partir de uma aba específica na 

página da Universidade. Esta ação está no início de sua implantação sob a coordenação da 

UDESC/Oeste/CEO e DEP. 

A partir da experiência do observatório, está sendo criado, em parceria com a 

UNOCHAPECÓ, um aplicativo, incluindo plataformas de sistemas operacionais mobiles no 

IOS e Android com o objetivo de, em tempo real, os promotores de EPS no estado, 

informarem em seus smartphones, a ação educativa que está acontecendo naquele momento, 

com localizador, fotos, entre outras informações. Os aplicativos, depois de finalizados serão 

indexados às lojas de aplicativos (IOS e Google Play), sem custo para download, sendo 

necessário somente o cadastro para a utilização. 

Desde a sua implantação, em 2018 até fevereiro de 2020, foram registradas 1418 ações 

de EPS, sendo que essas ações estão disponíveis para serem consultadas no site do Observa 

EPS/SC. 

A construção do observatório em EPS e a criação do aplicativo, refletem o sólido 

trabalho de parceria da UDESC/Oeste/CEO e SES realizado em prol da Educação Permanente 

no Estado, desencadeando novas propostas, com respostas, soluções e encaminhamentos, 

fortalecendo assim a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no Estado de Santa 

Catarina. 
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15 ENSINO À DISTÂNCIA – EAD CHAPECÓ 

Em 2016,  a direção geral da UDESC/Oeste/CEO foi contactada pela Coordenação da 

Universidade Aberta do Brasil – UABm, que funcionava em instalações da Prefeitura 

Municipal de Chapecó. A demanda era que a Prefeitura de Chapecó requereu as instalações à 

UAB e nos foi solicitada ajuda para abrigar a EaD. Na época, funcionava com uma turma de 

Pedagogia. Conversamos com a Chefia do Departamento de Enfermagem, estudamos o 

espaço necessário para a UAB, de maneira que não interferisse no funcionamento do Curso de 

Enfermagem. Houve concordância de ambas as partes e, deste modo, foi feita a transferência 

do mobiliário da UAB para o Curso de Enfermagem, que eram computadores e alguns 

equipamentos de escritório. Foi organizada uma sala para a coordenação e o curso de 

pedagogia à distância continuou suas atividades e finalizou em 2018, no periodo noturno. 

Ainda, parte do horário da servidora, cedida pela Prefeitura de Chapecó, que coordenava o 

Curso foi absorvido no Departamento de Zootecnia. No final de 2018, a servidora solicitou 

aposentadoria e os computadores e materiais da EaD que estavam no Departamento de 

Enfermagem foram transferidos para outro espaço. 

 



113 

 
 

16 CURSO DE TECNÓLOGO EM PRODUÇÃO MOVELEIRA 

Quando o Departamento de Enfermagem se transferiu de Palmitos para Chapecó, após 

muitas negociações com a comunidade e autoridades locais, foi feito uma enquete com a 

população do município de Palmitos e municípios vizinhos para identificar qual curso seria 

viável instalar em Palmitos. Constatou-se que seria viável a instalação do Curso de Tecnólogo 

em Produção Moveleira. O Curso iniciou em 2014 e ficou atrelado ao Departamento de 

Enfermagem. Na época, a Profa. Kiciosan Bernardi Galli ficou responsável pelo curso. No 

primeiro vestibular, houve baixa procura, somente cinco acadêmicos se inscreveram. No 

segundo semestre de 2014, não foi oferecido vestibular e a universidade optou por dar 

andamento ao curso até a formatura dos acadêmicos que fizeram o primeiro vestibular. O 

Curso finalizou, então, em 2016/2 com três formados em tecnólogo em produção moveleira. 

A DEG finalizou o curso logo após a formatura. Atualmente, no prédio de Palmitos são 

oferecidos cursos via EaD. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DA DIREÇÃO DE 

EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                            
58 O conteúdo escrito do relatório de gestão da DEX é de responsabilidade do Diretor de Extensão, Prof. Marcel 

Manente Boiago. 
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17 APRESENTAÇÃO DA DIREÇÃO DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE 

A Direção de Extensão da UDESC/Oeste/CEO, durante a gestão 2016/2020 foi 

composta pelo Professor Marcel Manente Boiago, pelas Técnicas Universitárias cedidas pela 

prefeitura de Chapecó Gilvânia Mascarello e Patrícia Voltolini, pelas Técnicas Universitárias 

Vanessa Saibo, Naielli Bonato e Vanessa Giacomolli, além das estagiárias de apoio discente 

Aline Leonardo, Shaeen Kuns, Kaola Zaparti e Andréa Paravisi. A partir do dia 03/02/2020 a 

Direção de Extensão foi assumida pela Profª. Carla Argenta, que teve como componentes na 

equipe as técnicas Gilvânia Mascarello e Vanessa Giacomolli, além da bolsista de apoio 

discente Andréia Paravisi.  

A Direção de Extensão da UDESC/Oeste/CEO tem como principais funções: 

✓ Coordenar as ações de extensão e atividades culturais e esportivas. 

✓ Fomentar, apoiar e supervisionar a captação de recursos relacionados às ações de 

extensão. 

✓ Prestar suporte aos programas, projetos, eventos e cursos de extensão. 

✓ Coordenar a Comissão de Extensão do Centro. 

✓ Promover e supervisionar as atividades acadêmicas no campo técnico científico, 

social e cultural. 

✓ Promover a integração dos segmentos discente, docente e técnico universitário; 

✓ Coordenar os programas de apoio acadêmico na sua área abrangência. 

✓ Coordenar as promoções comunitárias, culturais, desportivas, sociais e de lazer; 

✓ Fomentar e apoiar convênios e intercâmbio com outras instituições na sua área de 

abrangência. 

✓ Supervisionar a avaliação das ações de extensão. 

✓ Divulgar as atividades e ações de extensão. 

✓ Fomentar a interação com a comunidade externa e com os órgãos de fomento e 

incentivo às atividades de extensão. 

✓ Promover e coordenar programas de apoio à comunidade universitária. 

✓ Desempenhar outras atividades determinadas pelo Diretor Geral do Centro. 

✓ Planejar a ocupação docente no que diz respeito às ações de extensão.  
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18 COMISSÃO DE EXTENSÃO  

A comissão da UDESC/Oeste/CEO foi composta na gestão 2016/2020 da seguinte 

forma: 

✓ Presidente: Marcel M. Boiago/Carla Argenta. 

✓ Representante do Departamento de Zootecnia: Diogo de Alcântara Lopes. 

✓ Representante do Departamento de Engenharias: Gilmar Gomes/Daniel I. 

Raimann. 

✓  Representante do Departamento de Enfermagem: Carla Argenta / Sandra Marin. 
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19 PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A EXTENSÃO – PAEX  

Os quadros nos 33,34,35,36 e 37 trazem informações sobre os programas e projetos 

realizados no Centro, durante a gestão 2016/2020. 

Quadro 33 – Programas e projetos desenvolvidos, por meio, de recursos do edital PAEX 2016. 

Relatório PAEX 2016   

Modalidade Título da Ação Coordenador (a) 
Valor 

Recebido 

Total de 

bolsas 

Programa 

O lúdico como instrumento de 

educação em saúde ás crianças 

hospitalizadas e seus familiares/ 

acompanhantes" 

Lucineia Ferraz 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
Práticas em Segurança dos 

Alimentos 
Elisandra Rigo 

R$ 4.200,00 1.5 

Programa 

Programa de Formação para 

Profissionais de Enfermagem da 

Atenção Hospitalar em Educação 

Permanente em Saúde 

Fernanda Karla 

Metelski 

R$ 6.000,00 2 

Programa 

Produção de leite orgânico: um 

mercado promissor, mas que 

precisa de controle de qualidade 

e sanidade em propriedades 

familiares 

Aleksandro Schafer da 

Silva 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
Programa de Extensão " Água e 

Gestão de Riscos 2016 ". 
Neudi Josá Bordignon 

R$ 5.000,00 2 

Programa 
Ciência Viva 

UDESC/Oeste/CEO 
Daniel Iunes Raimann 

R$ 8.000,00 3 

Projeto 

Apoio técnico a pequenos 

avicultores do oeste catarinense- 

produção de frango e galinha 

"caipira" 

Marcel Manente 

Boiago 

R$ 2.000,00 1 

Programa 

INTERAÇÃO UDESC - 

COMUNIDADE: Construção do 

conhecimento no meio rural e 

urbano 

Edir Oliveira da 

Fonseca 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
Melhoria da Qualidade da Água 

em Santa Catarina 

Gilmar de Almeida 

Gomes R$ 8.000,00 3 

Programa 
Conexão Zootecnia UDESC e a 

Produção Animal 

Diego de Córdova 

Cucco R$ 8.000,00 3 

TOTAL Recebido R$ 59.200,00   

  Total de Gastos R$ 33.965,81   
Fonte: Relatórios de extensão.  
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Quadro 34 – Programas e projetos desenvolvidos, por meio, de recursos do edital PAEX 2017. 

Relatório PAEX 2017   

Modalidade Título da Ação Coordenador (a) Valor  

Recebido 

Total 

de 

bolsas 

Programa 

O lúdico como instrumento de 

educação em saúde às crianças 

hospitalizadas e seus familiares/ 

acompanhantes 

Lucineia Ferraz 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
Desenvolvimento rural - UDESC 

promovendo sustentabilidade 
Luiz Alberto Nottar 

R$ 5.000,00 1 

Programa 
Fortalecendo redes na atenção a 

saúde do município de Chapecó 

Denise Antunes de 

Azmbuja Zocche R$ 5.000,00 2 

Programa Saúde e Equilíbrio 
Kiciosan da Silva 

Bernardi R$ 6.000,00 2 

Programa 

Visita domiciliar no puerpério: 

tecnologia de cuidado na atenção à 

saúde da mulher, recém-nascido e 

familía 

Silvana dos Santos 

Zanotelli 

R$ 1.000,00 1 

Programa 

Identificação, monitoramento e 

captura de enxames de abelhas 

Apis Mellifera da região 

metropolitana do oeste catarinense 

Denise Nunes Araújo 

R$ 500,00 0.5 

Programa 

Processo de Enfermagem como 

Tecnologia do Cuidado nas Redes 

de Atenção à Saúde: 

Instrumentalizando Profissionais 

de Enfermagem 

Carla Argenta 

R$ 6.500,00 2 

Programa 

Resistência bacteriana, infecções e 

resíduos de medicamentos: um 

desafio para os programas de 

educação permanente 

Arnildo Korb 

R$ 6.500,00 2 

Programa 

Fomento ao Desenvolvimento da 

Psicultura de Subsistência no 

Município de Chapecó 

Diogo Luiz de 

Alcantara Lopes 
R$ 6.000,00 2 

Programa 
Cultura de Segurança do Paciente 

com Foco no Perioperatório  
Rosana Amora Ascari 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
A Zootecnia e o Zootecnista Além 

das Fronteiras Universitárias 

Maria Luisa 

Appendino Nunes R$ 4.000,00 1 

Programa 
Práticas em Segurança dos 

Alimentos 
Darlene Cavalehiro 

R$ 6.500,00 2 

Programa 

Assistência técnica e laboratorial 

sobre produção e qualidade do leite 

e diagnóstico em vacas leiteiras no 

oeste de Santa Catarina 

Aleksandro Schafer 

da Silva 

R$ 6.000,00 2 

Programa 
Programa de Extensão “Água e 

Gestão de Riscos 2016”. 

Neudi Josá 

Bordignon R$ 6.000,00 2 

Programa Ciência Viva UDESC/Oeste/CEO 
Daniel Iunes 

Raimann R$ 6.500,00 2 

Projeto 

Apoio técnico a pequenos 

avicultores do oeste catarinense-

produção de frango e galinha 

“caipira” 

Marcel Manente 

Boiago 

R$ 500,00 0.5 
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Programa 

INTERAÇÃO UDESC – 

COMUNIDADE: Construção do 

conhecimento no meio rural e 

urbano 

Edir Oliveira da 

Fonseca 

R$ 4.000,00 1 

Programa 
Melhoria da Qualidade da Água em 

Santa Catarina 

Gilmar de Almeida 

Gomes R$ 6.500,00 2 

Programa 
Conexão Zootecnia UDESC e a 

Produção Animal 

Diego de Córdova 

Cucco R$ 6.500,00 2 

Total Recebido R$ 95.000,00   

Total de gastos R$ 52.043,58   
Fonte: Relatórios de extensão.  

 

A partir do ano de 2018 o edital PAEX passou a ser bianual, e os recursos passaram a 

ser acumulativos. 
Quadro 35 – Programas e projetos desenvolvidos através de recursos do edital PAEX, 2018/2019 (Bianual). 

Relatório PAEX 2018/2019   

Modalidade Título da Ação 
Coordenador 

(a) 

Valor 

Recebido 

2018 

Valor 

Recebido 

2019 

Total de 

bolsas 

Programa 

Assistência técnica e 

laboratorial sobre 

produção e qualidade 

leite e diagnóstico 

parasitológico em vacas 

leiteiras no oeste de 

Santa Catarina  

Aleksandro 

Schafer da 

Silva - Docente R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 2 

Programa 

Promoção e prevenção de 

infecções, intexicações e 

desastres naturais 

Arnildo Korb - 

Docente R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 

Programa 

Processo de Enfermagem 

como tecnologia do 

cuidado nas redes de 

atenção à saúde: 

instrumentalizando 

profissionais de 

enfermagem  

Carla Argenta - 

Docente R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 

Programa 

Ciência Viva 

UDESC/Oeste/CEO 

2017 

Daniel Iunes 

Raimann - 

Docente R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 2 

Programa 
UDESC na Comunidade 

Cleiton Vaz- 

Docente R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 1 

Programa 

Produzindo as boas 

práticas na rede de 

atenção a saúde no 

município de Chapecó  

Denise Antunes 

de Azambuja 

Zocche - 

Docente R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 

Programa 

Conexão Zootecnia - 

UDESC e a Produção 

Animal  

Diego de 

Córdova Cucco 

- Docente R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 2.5 

Programa 

Mapeamento, 

caracterização e 

monitoramento da 

qualidade de água de 

propriedades piscículas 

Diogo Luiz de 

A. Lopes - 

Docente R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 2 
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de Chapecó-SC 

Programa 

Interação UDESC - 

comunidade: construção 

do conhecimento no 

meio rural e urbano 

(cópia) 21-09-2015 17-

09-2016 

Edir Oliveira da 

Fonseca - 

Docente R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 1 

Programa 
Melhoria da Qualidade 

da Água em Santa 

Catarina 

Gilmar de 

Almeida 

Gomes - 

Docente R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 2 

Programa 

Saúde e Equilíbrio 

Kiciosan da 

Silva Bernardi 

Galli - Docente R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 

Programa 

Cuidar, brincar e 

aprender: estratégias para 

prover a saúde da criança 

e do adolescente (Cópia) 

12-09-2016 

Lucineia Ferraz 

- Docente R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 1 

Programa 

O Programa 

Desenvolvimento Rural - 

UDESC Promovendo 

Sustentabilidade 

Luiz Alberto 

Nottar - 

Docente R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 2 

Programa Água e Gestão de Riscos 

2017 

Neudi José 

Bordignon - 

Docente R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 

Projeto 

Programa de educação 

continuada em saúde-

UDESC, 5° edição 

Rosana Amora 

Ascari - 

Docente R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 1 

Programa 

Identificação, 

monitoramento e captura 

de enxames de abelhas 

Apis mellifera da região 

metropolitana do Oeste 

Catarinense 

Denise Nunes 

Araujo - 

Docente R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 2 

Programa 

Apoio técnico a 

pequenos avicultores do 

oeste catarinense - 

produção de frango e 

galinha 'caipira'. (Cópia) 

30-11-2015 

Marcel 

Manente 

Boiago - 

Docente R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 2 

Projeto 

Capacitação e orientação 

técnica para produção de 

hortaliças nas comunidades 

indigenas toldo chimbangue 

e toldo pinhal, na região 

oeste catarinense Dilmar Baretta R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 0.5 

Total Recebido R$ 91.400,00 R$ 91.400,00   

Total de gastos R$ 37.237,99 R$ 71.755,08   
Fonte: Relatórios de extensão.  
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Quadro 36 – Projetos desenvolvidos através de editais “a qualquer tempo” durante o período 2016 a 2020. 

Coordenador (a) Título do Projeto 

Olvani Martins da Silva Enfrentamanto das doenças crônicas não transmissíveis. 

Maria Luiza Bevilaqua Brum 

Conversando com adolescentes sobre cuidado a saúde 

sexual e drogas. 

Maria Luiza Apendino Nunes 

Apresentações lúdicas sobre a zootecnia eo zootecnista 

sensibilização de crianças sobre os produtos de origem 

animal, guarda responsável e o papel do Zootecnista. 

Diogo de Alcantará Lopes 

Divulgação do curso de Zootecnia e da UDESC na região 

do Oeste de Santa Catarina. 

Marta Kolhs 

Promovendo a saúde mental em populações vulneráveis 

com ênfase na atenção primária em saúde. 

Fernanda Fabiana Ledra 

Monitoramento das ações educativas como base para 

construção do observatório de educação permanente em 

Santa Catarina: contribuições para gestão do trabalho no 

estado. 
Fonte: Direção de extensão. 

 
Quadro 37 – Programas e projetos a serem desenvolvidos por meio de recursos do edital PAEX PROCEU 

07/2019. 

PAEX 07/2019 

Modalidade Título da Ação Coordenador (a) 
Valor  

Recebido 

Total de 

bolsas 

Programa 

Assistência técnica e laboratorial 

sobre produção e qualidade leite e 

diagnóstico parasitológico em vacas 

leiteiras no oeste de Santa Catarina 

Aleksandro S. da 

Silva 15.000,00 2 

Programa Promoção e prevenção de infecções, 

intoxicações e desastres naturais  Arnildo Korb 6.000,00 1 

Programa 
Processo de enfermagem nas redes 

de atenção à saúde  Carla Argenta 13.000,00 2 

Programa 
Ciência Viva 

Daniel Iunes 

Raimann 30.000,00 4 

Programa 
UDESC na Comunidade  

Ana Luiza B. 

Schogor 6.000,00 1 

Programa 
Conexão Zootecnia - UDESC e a 

Produção Animal  

Diego de Córdova 

Cucco 15.000,00 2 

Programa 

Mapeamento, caracterização e 

monitoramento da qualidade de água 

de propriedades piscícolas de 

Chapecó-SC 

Diogo Luiz de A. 

Lopes 13.000,00 2 

Programa 
INTERAÇÃO UDESC - 

COMUNIDADE: Construção do 

conhecimento no meio rural e urbano 

Edir Oliveira da 

Fonseca 8.000,00 1 

Programa 
Melhoria da Qualidade da Água em 

Santa Catarina Liziane Schitler 13.000,00 2 

Programa Saúde e Equilíbrio Kiciosan da Silva B. 12.000,00 1,5 
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Galli 

Programa 

Cuidar, brincar e aprender: 

estratégias para prover a saúde da 

criança e do adolescente Lucineia Ferraz 6.000,00 1 

Programa 

O Programa Desenvolvimento Rural 

- UDESC Promovendo 

Sustentabilidade Luiz Alberto Nottar 12.000,00 1,5 

Programa Água e Gestão de Riscos 2017 Marlene Bampi 15.000,00 2 

Projeto 
Programa de Extensão Educação 

Continuada em Saúde (PEECS) 

Rosana Amora 

Ascari 15.000,00 2 

Programa 

Identificação, monitoramento e 

captura de enxames de abelhas Apis 

mellifera da região metropolitana do 

Oeste Catarinense 

Denise Nunes 

Araújo 13.000,00 2 

Programa 

Apoio técnico a pequenos avicultores 

do oeste catarinense - produção de 

frango e galinha 'caipira'. 

Marcel Manente 

Boiago 15.000,00 2 

Programa 
Promovendo a saúde mental na 

atenção primária em saúde Marta Kolhs 13.000,00 2 

Programa 

Programa de extensão fortalecendo o 

uso de tecnologias educativas e 

assistenciais nas práticas 

profissionais 

na atenção primária à saúde Elisangela Zanatta 13.000,00 2 

Programa 

Alimentos na comunidade – 

Transformando a Tecnologia de 

Alimentos em práticas sociais Georgia Shenn 13.000,00 2 

Programa 
Atenção à saúde materno -infantil de 

populações imigrantes Silvana Zanotelli 12.000,00 1,5 

Programa 
Enfrentamento da Doença Renal 

Crônica - ENDORC Olvani Martins 12.000,00 1,5 

Programa 

Educação em Saúde em diversos 

contextos de ensino aprendizagem, 

seja nas Situação de Desastres, 

Primeiros Socorros, na Educação 

Sexual, Drogas Ilícitas e na Cultura 

de Segurança do Paciente Sandra Mara Marin 8.000,00 1 

Projeto 

GABA em Ação: atividades de 

divulgação e estudos sobre 

ambiência e bem-estar animal junto à 

cadeia produtiva, acadêmicos e 

público em geral. Pedro Del Bianco 6.000,00 0 

Evento 
Semana Brasileira de Enfermagem e 

Semana de Enfermagem UDESC Denise Zocche 4.000,00 0 

Total Recebido  39 

Total de gastos   

Fonte: Direção de extensão. 

 

A seguir são apresentados os Programas de Extensão que emitiram mais certificados, 

nos respectivos departamentos. 
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19.1 PROGRAMA: SAÚDE E EQUILÍBRIO  

                        Coordenadora: Profª. Kiciosan Bernanrdi GALLI 

Departamento de Enfermagem 
Figura 27 – Horto medicinal na Fazenda Experimental do CEO. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora. 

 
Figura 28 – Oficina sobre preparo artesanal de produtos com plantas medicinais. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora. 
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Figura 29 – Dança circular no estacionamento para a comunidade acadêmica. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora. 

 
Figura 30 – Simpósio Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICs, município de 

Cunha Porã-SC. 

 
Fonte: Acerva da coordenadora. 

 
Figura 31 – Capacitação em auriculoterapia para profissionais de saúde. 

 
Fonte: Acervo da coordenadora. 
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19.2 PROGRAMA CIÊNCIA VIVA  

Coordenador: Prof.  Daniel Iunes RAIMANN 

Departamento de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Química 

 
Figura 32 – Atividades sobre astronomia nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo do coordenador. 

 
Figura 33 – Planetário. 

 
                       Fonte: acervo do coordenador 
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Fonte: Acervo do coordenador. 

19.3 PROGRAMA: CONEXÃO UDESC E A PRODUÇÃO ANIMAL 

                                                                    Coordenador: Profº. Diego de Córdova CUCCO 

Departamento de Zootecnia 

 
Figura 34 – Atividades da Ação ConectaZoo para produtores rurais. 

 

  
 

Fonte: Acervo do coordenador. 
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19.4 BOLSAS DE APOIO E AUXÍLIO ESTUDANTIL 

A DEX da UDESC/Oeste/CEO é responsável por gerir grande parte das bolsas do 

centro. A seguir seguem os números referentes a cada modalidade entre os anos de 2016 a 

2019, além das bolsas de extensão. 

Bolsas de apoio discente: 24 bolsas  

Auxílio permanência (PRAFE) entre moradia, alimentação e transporte: 

✓ 2016 – 38 alunos beneficiados. 

✓ 2017 – 122 alunos beneficiados. 

✓ 2018 – 112 alunos beneficiados. 

✓ 2019 – 136 alunos beneficiados. 

✓ 2020 – Em processo de contratação. 

19.5 ATLÉTICA 

A gestão 2016/2020 apoiou de forma intensa as representações estudantis do centro, 

entre elas a Atlética Xerifes do Oeste. Com a importante colaboração da educadora física Sara 

B. Rezende os alunos tiveram oportunidade de praticarem atividades físicas tanto na 

disciplina de educação física como nos treinamentos para os jogos universitários da UDESC 

(JIUDESC). Abaixo seguem fotos dos atletas da UDESC/Oeste/CEO durante os jogos 

internos da UDESC (JIUDESC) 2017, 2018 e 2019, sempre com a presença do diretor de 

extensão. 

Figura 35 – Delegação  – JIUDESC 2018 e momento de descontração, com atletas medalhistas. 

 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão 
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Fonte: Acervo da Direção de Extensão 

 

    
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 
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19.6 EMPRESAS JUNIORES 

A UDESC/Oeste/CEO possui atualmente duas empresas Juniores, a Zootec Jr e a 

Alquimia, dos departamentos de zootecnia e engenharia de alimentos e engenharia química, 

respectivamente. Ambas receberam auxílio financeiro e pessoal para o desenvolvimento das 

atividades das mesmas. Destaque merece ser dado à capacitação em parceria com a FEJESC 

(Federação das Empresas Juniores de SC) que os representantes das EJ da 

UDESC/Oeste/CEO receberam recentemente (2019). 

Figura 36 – Representantes da Zootec Jr e Alquímia. 

 

         
Fonte: Acervo da Direção de Extensão 

 

        
 

Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 
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Figura 37 – Zootec Jr e Alquimia durante evento das EJ do oeste catarinense. 

 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 

 19.7 CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO 

Com o objetivo de auxiliar o Centro quanto ao tema Creditação da Extensão foram 

realizadas várias atividades em parceria com a PROEX para elucidar o tema. Tivemos 

palestras com o Professor Etevaldo Almeida da Silva, da UERN, que a partir da PROEX 

colaborou para as discussões do tema em todos os centros da UDESC em conjunto com a 

DEGs.  Também foram realizadas reuniões com os Chefes dos Departamentos, que 

compartilharam dúvidas com o Prof. Etevaldo e com o Prof. Fábio Napoleão, Pró-reitor de 

Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC.  

Figura 38 – Profº. Etevaldo durante palestra sobre a creditação da extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 
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19.8 ORGANIZAÇÃO, APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E 

DESPORTIVOS PARA INTEGRAÇÃO DOS SEGMENTOS DISCENTES, DOCENTES E 

TÉCNICOS 

A DEX presta auxílio a todos os eventos realizados no Centro, além de encaminhar a 

compra de materiais e equipamentos adquiridos e que são emprestados aos departamentos 

para realização de oficinas, palestras, workshop.  

Organiza a participação da UDESC/Oeste/CEO em eventos externos para a divulgação 

dos cursos como: Domingo na Praça, Passeio a Cavalo no Verdão, EFAPI, FACE, entre 

outros. 

A Direção de Extensão participa ativamente em todas as formaturas do CEO, com 

elaboração de protocolos, reserva dos locais, reunião e ensaio com formandos e 

fiscalização/suporte à empresa contratada. 

Participamos diretamente na elaboração do guia de eventos da UDESC, juntamente 

com todas as direções de extensão e a PROEX. 

Colaboração direta e indireta nos seguintes eventos: 

✓ Formaturas. 

✓ JIUDESC, JISUDESC, JICEO. 

✓ Integra UDESC/Oeste/CEO. 

✓ Encontro de extensão. 

✓ SEPE – Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

✓ Passeio a cavalo no verdão. 

✓ ANISUS, CONSSAE, entre outros. 

✓ Feira das Profissões. 

✓ Efapi. 

✓ FACE. 

✓ UDESC de portas abertas. 

 

Todos os eventos que ocorrem dentro do Centro, tem a participação direta ou indireta 

da Direção de Extensão. Todo o material e equipamentos usados nos eventos estão sob a 

guarda e conservação dessa direção. 
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Figura 39 – Participação no evento passeio a cavalo no verdão. 

 

 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 
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19.9 INTEGRA UDESC/OESTE/CEO 

A Direção de Extensão, em parceria com a Atlética Xerifes do Oeste resgatou o evento 

de integração “Integra UDESC Oeste”, que há anos não era realizado. Com essa nomenclatura 

teve sua primeira edição no dia 06 de abril de 2019, com a segunda edição agendada para o 

dia 21/03/2020, que foi cancelada devido à Pandemia Covid-19 – Decreto Estadual no 515 de 

17/03/2020.  

O evento proporcionou momentos de integração cultural e esportiva e contou na 

primeira edição com auxílio da PROEX, que disponibilizou palco e som profissional para 

apresentação dos alunos e da banda “Peu Rock Band”, cujo vocalista é egresso do curso de 

Zootecnia da UDESC/Oeste/CEO. 

Figura 40 – Fotos do Integra UDESC/Oeste/CEO, 2019. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 
 

   
 

   
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 

19.10 ESTAGIÁRIOS 

A DEX é responsável pela contratação, pagamento, folha ponto dos estagiários 

externos. Em 2016 contávamos com o apoio de 09 estagiários, hoje (dezembro de 2019) 

temos um total de 21 estagiários auxiliando em diversos setores. 



135 

 
 

19.11 PROJETO RONDON – GILMAR DE ALMEIDA GOMES 

Foi realizada no período de 10 a 20 de julho de 2019 a Operação “Gilmar de Almeida 

Gomes” do Núcleo Extensionista Rondon da UDESC. A operação, que homenageou o 

saudoso Professor Gilmar Gomes, contemplou várias cidades do este, incluindo Chapecó e 

Pinhalzinho, além de outras. A UDESC/Oeste/CEO, através da DEX auxiliou na organização 

e recebeu 12 extensionistas, que ficaram alojados no prédio do bairro Santo Antônio.  

Figura 41 – Logomarca da Operação Gilmar Gomes – NER. 

 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 

 

Figura 42 – Encerramento da Operação Rondon, em Cordilheira Alta-SC, 2019. 

 
Fonte: Acervo da Direção de Extensão. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DA DIREÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA UDESC/ 

OESTE/CEO59 

 

                                            
59 O conteúdo relatado na gestão da Direção de Administração é de inteira responsabilidade da Diretora 

Administrativa, Técnica Marilha Santos. A Profa. Ivete Maroso Krauzer organizou as informações deste 

relatório, de acordo com a ABNT, com auxílio da profissional Civonei M. Oliveira. 
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20 DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Durante o período que estive a frente da Direção Administrativa foram muitos 

desafios. O maior deles foi administrar o crescimento do nosso centro de ensino com um 

número reduzido de técnicos administrativos nas linhas de frente de trabalho. Conhecer o 

perfil profissional de cada servidor técnico foi essencial para que eu pudesse aproveitar seus 

talentos nas atividades certas e aplicar seu potencial máximo.  

 Para os servidores técnicos desse centro de ensino, em sua maioria, o trabalho que 

executa ocupa uma extensão que está acima do seu próprio ego. Essa característica cultural de 

nosso centro, esse elo de colaboração estabelecido entre as equipes, foi possível por meio de 

vários momentos de socialização e capacitação voltadas para o desenvolvimento pessoal e 

relações interpessoais incentivados pela Direção. 

 A UDESC/Oeste/CEO apresenta, atualmente, uma produtividade que está acima da 

média da UDESC. Posso afirmar isso, pois acompanhei os resultados da metodologia aplicada 

pela Pró-reitoria de administração – PROAD que avaliou a produtividade dos setores 

vinculados a Direção de Administração de todos os Centros de Ensino. 

Com minha experiência posso afirmar que administrar processos e procedimentos é a 

tarefa menos árdua da pasta da Direção Administrativa, por uma razão óbvia: na 

administração pública o gestor só pode fazer aquilo que a lei autoriza. O maior desafio com 

toda certeza foi gerir as pessoas para concretização dos objetivos da instituição.  

 Por tais razões que tenho plena convicção de que os resultados eficientes em nosso 

centro de ensino não foram só pela forma com gerenciamos nossos atos e processos 

administrativos, mas sobretudo pela maneira como as equipes de trabalho foram conduzidas, 

orientadas, motivadas e valorizadas pela Direção. 

 A Direção administrativa buscou realizar reuniões constantes com os servidores 

técnicos de todas as pastas, de forma que cada servidor técnico pudesse apresentar 

minimamente suas responsabilidades e atividades e compartilhassem com a equipe seus 

desejos e desafios. A definição de que todos trabalham para um objetivo comum e de que 

nenhum setor é mais ou menos importante é fundamental para a harmonia da equipe. Foram 

nessas reuniões que estabelecemos o trabalho colaborativo e o entendimento da engrenagem 

que o trabalho do colega reflete no meu e assim por diante.  

Procuramos manter junto à equipe da Direção Administrativa um ambiente agradável 

e aberto proporcionando o crescimento e fortalecimento das pessoas. Com o passar do tempo 

observamos a maturidade de nossa equipe técnica. Hoje não é mais essencial marcar reuniões 
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para “quebrar o gelo”, pois os servidores procuram uns aos outros para o compartilhamento de 

ideias, os servidores técnicos escutam e respeitam a forma de o outro pensar e estão abertos a 

receber feedback não só da sua chefia imediata, mas de todos os seus colegas técnicos e 

docentes, independentemente da função que ocupam.  

Na pasta da direção administrativa muitas decisões foram tomadas. Muitas decisões 

agradaram e desagradaram pessoas. Mas posso garantir que todas as decisões tomadas foram 

sempre respaldadas na legislação vigente, observando a razoabilidade e o bom senso.  

O gestor público não pode agir como “dono”, não pode decidir pelo que acha ou lhe 

pareça mais cômodo, não há vontade pessoal; o administrador público só pode atuar e fazer 

aquilo que a lei o autorize, de forma prévia e expressa. Por tais razões é dificultoso para o 

gestor público inovar, ficamos muitas vezes à mercê das normas e procedimentos legais que 

devem ser respeitados, a chamada e conhecida burocracia.  

Entretanto, procuramos naquilo que é permitido em lei, desburocratizar 

procedimentos, deixando-os mais limpos e claros, estabelecendo uma maior autonomia às 

chefias e colegiados do departamento quanto à gestão dos recursos públicos. Buscamos 

diminuir a excessiva e rígida formalidade, simplificando procedimentos e dando agilidade aos 

serviços prestados.  

 Assim, concluo a gestão à frente da pasta da Direção Administrativa da 

UDESC/Oeste/CEO feliz e realizada e com a certeza que fizemos o melhor com os recursos 

que nos foram disponibilizados. Sinto orgulho de fazer parte da UDESC e de poder ter 

contribuído com o crescimento e fortalecimento de nosso centro de ensino.  

 Agradeço a minha equipe técnica da pasta da Direção Administrativa pelo respeito e 

confiança a mim atribuídos durante a gestão, vocês superaram as minhas expectativas e foram 

mais longe do que eu imaginava. Competência, empenho, dedicação são palavras que os 

definem, se continuarem trabalhando firme com esse mesmo profissionalismo e harmonia o 

futuro será brilhante. Parabéns a todos. 

Agradeço imensamente ao Prof. Dilmar Baretta pela confiança e respaldo nas decisões 

por mim tomadas. Agradeço aos colegas Cleuzir da Luz, Ivete Maroso Krauzer e Marcel 

Manente Boiago pelo apoio, compreensão e coleguismo na gestão. Foi uma linda e grandiosa 

caminhada, vocês são pessoas maravilhosas as quais eu respeito e admiro, obrigada por todos 

os conselhos e orientações, tenho orgulho da equipe que juntos formamos. Gratidão. 
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21 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico 2017-2021 da UDESC/Oeste/CEO foi uma ferramenta 

elaborada para nortear as ações da gestão com vistas a atender as expectativas da comunidade 

acadêmica e da sociedade e foi o primeiro desafio da pasta da Direção Administrativa que 

presidiu e coordenou os trabalhos da comissão. 

Para a concretização do planejamento estratégico foram publicadas as portarias 

internas da Direção Geral da n. 128/2016 e n. 106/2017 as quais designaram servidores para 

compor a comissão do planejamento estratégico. 

A elaboração do planejamento estratégico para o período de 2017-2021 da 

UDESC/Oeste/CEO empregou o seguinte método: 

• Reuniões para debater e definir a metodologia de trabalho, análise e reflexões 

junto a comissão do planejamento estratégico.  

• Análise dos planejamentos estratégicos de 2009 e 2013. 

• Análise do plano de desenvolvimento institucional – PDI 2017-2012 da UDESC. 

• Análise do plano 20 da UDESC. 

• Análise dos resultados da avaliação institucional externa da UDESC. 

• Análise do ambiente interno e externo aplicando questionários de avaliação junto 

à comunidade acadêmica nos diferentes segmentos (professores, técnicos e 

acadêmicos); e enquete junto à comunidade externa, durante um evento 

promovido com esta finalidade. 

• Validação das propostas apresentadas pelos Gestores da e comissão do 

planejamento estratégico. 

Os objetivos estratégicos foram formulados de acordo com os cinco eixos de avaliação 

institucional que contemplam as dez dimensões de análise do sistema nacional de avaliação da 

educação superior (SINAES), Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, acrescidas da dimensão 

relativa a política de expansão. São eles: planejamento e avaliação institucional; 

desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; política de gestão; infraestrutura física e 

políticas de expansão. 

 O planejamento estratégico aprovado em 27 de agosto de 2018 pelo Conselho de Centro 

do CEO – CONCEO via processo SGPE 3155/2017 é um documento “supra gestão” porque 

transcorresse o mandato. É uma ferramenta capaz de nortear o futuro e de dar continuidade a 

processos e procedimentos, refletindo de fato os anseios da comunidade.  
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Destaca-se durante a elaboração do planejamento estratégico o evento organizado pela 

Direção Administrativa com o apoio dos demais Diretores, Chefes de Departamento e 

Coordenadores de Estágios onde tivemos a presença de 38 instituições dentre públicas e 

privadas para avaliar as ações da UDESC na região oeste catarinense.  

Outra inovação, é que planejamento estratégico 2017 a 2021 realizou um resgate 

histórico da “Origem e Trajetória da”. Conhecer a instituição é de suma importância para se 

pensar no futuro dela. 

Para a execução dos objetivos e estratégias traçadas no planejamento estratégico foi 

necessário muito empenho, engajamento e comprometimento da comunidade acadêmica. 

Muitas das ações ali elencadas foram executadas com maestria pelas equipes de trabalho, 

outras ainda estão pendentes de serem iniciadas e concluídas.  

Recomendamos para a próxima gestão a revisão e aperfeiçoamento do planejamento 

estratégico para os próximos 4 (quatro) anos. Como desafio fica a sensibilização da 

comunidade acadêmica para sua efetiva participação no processo de avaliação e planejamento 

das próximas ações.   

Figura 43 – Cartilha do planejamento estratégico. 

 
Fonte: Acervo da gestora. 
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Figura 44 – Evento com comunidade externa. 

 
Fonte: Acervo da gestora. 
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22 GESTÃO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

Os setores de almoxarifado e patrimônio compõem-se de atividades distintas, no 

entanto, geridas por um mesmo servidor designado pela Direção Geral do Centro. Ao decorrer 

do período da gestão tivemos 3 servidoras que atuaram à frente desses dois setores, a 

servidora Samara Cristina Gobbi Adamczuk (22/06/2014 a 15/03/2017) a servidora Franciele 

Vivian (15/03/2017 a 01/03/2018) e a atualmente a servidora Beronice Aparecida da Silva 

Hoss. 

O almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação dos materiais de consumo 

para a manutenção das atividades do Centro. O Chefe de Almoxarifado é quem realiza o 

controle de estoque do setor, sinaliza a necessidade de novas aquisições e realiza o 

lançamento de todas as compras de material de consumo realizadas pelo Centro, respectivas 

notas fiscais em sistema próprio. 

Além disso, esse setor também concentra e arquiva os relatórios de utilização de 

material químico controlado pela Polícia Federal pelos laboratórios da UDESC/Oeste/CEO. É 

responsável por compilar e enviar as informações ao gestor da UDESC que faz o informe 

oficial a Polícia Federal.  

Atualmente são cerca de mais de 300 (trezentas) variedades de itens estocados em 

nosso almoxarifado. Em reais a média de estoque anual é de aproximadamente R$ 80.000,00 

(oitenta mil). Para melhorar o fluxo de atividades do setor foi adotado o sistema de 

almoxarifado desenvolvido pelo setor de TI da UDESC e estabelecido prazos e cronograma 

de atendimento das demandas. 

Já o setor de patrimônio é responsável pelo controle patrimonial que consiste no 

registro de bens permanentes adquiridos pela instituição, doados ou de terceiros. Cabe ainda 

ao setor a identificação da utilização efetiva do bem e seu estado de conservação, e quando 

inservível a formalização do processo de baixa patrimonial. 

Os setores de Almoxarifado e Patrimônio se encontram fisicamente na unidade da 

UDESC Chapecó – Bairro Santo Antônio e sua gestão foi diversas elogiada pela Reitoria da 

Universidade.  

 É desafio para a próxima gestão pensar em soluções de infraestrutura física para abrigar 

o almoxarifado e o patrimônio. Há necessidade de espaço físico para depósito de bens que 

serão objetos de baixa patrimonial.  

Além disso, há necessidade de ampliação do quadro de pessoal, servidor técnico 

administrativo para auxiliar nas atividades dos setores, pois, atualmente, há uma fragilidade 
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em relação ao controle patrimonial, uma vez que, a fiscalização quando ao uso e guarda do 

bem patrimonial fica comprometida em razão das atividades rotineiras do setor.  

Os servidores que atuaram no setor desenvolverem com zelo e perfeição as atividades 

atribuídas. 

Figura 45 – Materiais e equipamentos encaminhado para baixa patrimonial. 

 
 

 
Fonte: Acervo da gestora. 

 



146 

 
 

23 GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

O Setor de Compras e Licitações durante o período da gestão foi coordenado pela 

técnica universitária Renata Tumelero. Já no setor de Gestão de Contratos tivemos 2 (duas) 

servidoras atuando no setor em um primeiro momento a servidora Ana Paula Fachinetto e 

atualmente a servidora Samara Cristina Gobbi Adamczuk.  

No decorrer da gestão o desafio maior foi gerir setores que são o coração da instituição 

com a força de trabalho que tínhamos disponíveis. Em razão do afastamento de servidores 

para licenças e capacitações a Direção Administrativa juntamente com a equipe e demais 

Diretores utilizaram-se da criatividade, mas principalmente da colaboração de toda a parte 

técnica administrativa para conseguir alcançar os resultados que aqui serão apresentados.  

Iniciamos com a solicitação à Reitoria de ampliação de vagas de estagiários e 

distribuímos 2 (duas) vagas para o setor de compras e licitações e 1 (uma) vaga para o setor 

de gestão de contratos.  

 No ano de 2016 a fim de equilibrar os recursos humanos disponíveis nas Direções, a 

servidora cedida Gilvania Mascarello que atuava junto ao setor de compras e licitações foi 

remanejada para a secretaria da Direção de Extensão. Após a saída da servidora Gilvania, 

permaneceram no setor de compras por algumas semanas intercaladas as servidoras cedidas 

Patrícia Farias de Lima e Giane Riboli. No ano de 2017 o setor contou com a servidora 

também cedida pela Prefeitura Municipal de Chapecó, Giovana Weber Periolo Farina.  

A partir de 2019 o quadro foi ampliado com chamada da nova servidora Melchiones 

Abido, sendo 1 (um) estagiário remanejado para o setor de Recursos Humanos. Além disso, 

as atividades de recebimento de notas fiscais e abertura das ordens de pagamento via sistema 

SIGEOF foram absorvidas pelo setor financeiro do Centro. 

 A Comissão de licitação e pregoeiros oficiais em seu quadro de servidores. Até 2016 a 

comissão de licitação era formada por apenas 3 (três) membros titulares, sendo o presidente e 

dois membros de equipe de apoio. A partir de 2017 conseguimos com o auxílio da Direção 

Geral a ampliação de mais 2 (dois) membros junto a Reitoria, passando a comissão de 

licitação de 3 (três) para 5 (cinco) membros titulares. 

 É importante esclarecer que a comissão de licitação tem renovação anual dos seus 

membros e atua nos certames licitatórios denominados concorrência e tomada de preço. Esses 

certames licitatórios possuem várias etapas e podem demorar cerca de 2 (dois) meses entre a 

abertura da sessão até a adjudicação do vencedor. Em nosso Centro os procedimentos foram 

muito bem conduzidos pela comissão em todo o período da gestão. 
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 Destacamos os processos licitatórios de realizados no período de 2016 a 2019 e a 

Comissão de Licitação nomeada na época: 

Quadro 38 – Comissão de licitação 2016-2019. 

Concorrência/ 

tomada de preço 

Objeto Comissão 

CC 505/2019  Execução da Reforma do 

Prédio de Pinhalzinho – 

Bloco I 

Rosemario – Presidente 

Membros – Renata e Paula 

TP 1118/2019  Reforma Prédio Palmitos Rosemario – Presidente 

Membros – Renata e Paula 

TP 326/2017  Pavimentação calçada 

UDESC Santo Antônio 

Paula – Presidente 

Membros – Carlos, Renata, Samara, Marilha 

TP 971/2018 Reforma Prédio Zootecnia Renata – Presidente 

Membros: Paula, Carlos, Franciele, Rosemario 
Fonte: Relatórios de gestão. 

 

Os pregoeiros oficiais do Centro são os servidores Paula Primo, Rosemario Barichello 

e Renata Tumelero. Compete a eles dirigir os certames licitatórios denominados Pregão, 

desde a abertura da sessão até a adjudicação do vencedor. Os pregoeiros atuam na forma de 

rodízio nos processos licitatórios. 

A partir de 2018, após treinamento realizado pela Reitoria, implantamos na UDESC/ 

Oeste o Pregão Eletrônico. 

Outro fator que é importante mencionar são os treinamentos e capacitações constantes 

com a equipe de compras, comissão de licitação e pregoeiros a fim de manter os servidores 

que atuam nessa área atualizados haja vista as constantes mudanças e interpretações da 

legislação. 

Figura 46 – Capacitação da comissão de licitação em eventos nacionais. 

 
Fonte: Relatórios da direção administrativa. 
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Fonte: Relatórios da direção administrativa. 

 
Figura 47 – Reunião comissão de licitação. 

 
 

 
Fonte: Relatórios da direção administrativa. 
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1º Pregão Eletrônico – 2018. 

 

Gráfico 1 – Gráfico com o número de pregões realizados no período. 

 
Fonte: Relatórios de gestão. 

Legenda: PP: Pregão Presencial                                                 

PE: Pregão Eletrônico 

 

Com a implantação e consolidação dos programas de pós-graduação da 

UDESC/Oeste/CEO, em especial os cursos de Mestrado em Zootecnia e Mestrado em Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, o setor de compras e licitações teve aumento na sua demanda de 

processos de dispensa de licitação haja vista o recurso da CAPES/PROAP disponibilizado 

exclusivamente para atender os programas de pós-graduação de nível acadêmico. Além disso, 

aumentou também as despesas de pagamentos de inscrições em eventos e pagamentos de pró-

labores a palestrantes, haja vista os recursos disponibilizados pela gestão nessas rubricas. 

Abaixo segue gráfico com o número de processos de Inexigibilidade e dispensa de 

licitação realizados no período: 

Gráfico 2 – Número de processos de inexigibilidade e dispensa de licitação realizados no período. 

 
Legenda: IL – Inexigibilidade de Licitação; DL – Dispensa de Licitação. 

 

Uma das principais dificuldades que o setor de compras e licitações enfrenta é 

conseguir orçamentos para definição do preço médio para balizar os preços das aquisições e 

serviços a serem licitados. No ano de 2016, passou-se a utilizar uma plataforma de banco de 

dados com valores de materiais, equipamentos e serviços contratados por diversos órgãos 

públicos, denominado sistema de “banco de preços”, essa ferramenta auxiliou 

significativamente em diversos processos licitatórios. 
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Além disso, para as aquisições de materiais de consumo para os laboratórios e 

materiais permanentes foi adotado como procedimento que o solicitante encaminhasse 

juntamente com o seu pedido de compra três orçamentos válidos; com a possibilidade de 

utilização do sistema de banco de preços. 

Outra dificuldade de ser gerenciada pelo setor são os 11 sistemas que são utilizados 

para efetivar o processo de compra e licitação e de prestação de contas. São utilizados para as 

etapas internas dos processos licitatórios: Banco de Preços, Sistema Integrado de Gestão de 

Compras da UDESC – SIGECOM, Sistema de Licitações e Compras de SC – LIC, Sistema 

Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da UDESC – SIGEOF, Sistema de Gestão de 

Protocolo Eletrônico de SC – SGPe, Sistema de Contratos da UDESC – Sicon, Portal dos 

Convênios – Siconv. Para a fase externa do processo licitatório: Portal de Compras do Estado 

de Santa Catarina, Sistema de Licitações e Compras Eletrônico de SC – e-LIC, Diário Oficial 

do Estado de Santa Catarina – DOE. Para a prestação de contas ao Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina são utilizados o sistema E-sfinge e TCE Virtual. Com exceção do 

LIC – e-LIC – E-sfinge, todos os outros sistemas não trabalham de forma interligada, 

transferindo informações automaticamente entre si. É necessário alimentar cada um deles 

separadamente ao longo da tramitação e fases dos processos. Tudo isso gera um grande 

retrabalho no setor e uma maior probabilidade de erros. 

Destaca-se, também, a atuação do setor de compras e licitações no ano de 2019, que 

apesar do tempo exiguo entre a disponibilização dos mais de R$ 3 milhões em recursos de 

material permanente (distribuído pela reitoria em setembro/2020), organizou cronograma, 

distribuiu tarefas e treinou professores e técnicos para que os processos licitatórios fossem 

instruídos em tempo recorde. O resultado desse engajamento foi a compra de diversos 

materiais e equipamentos dentro do exercício financeiro de 2019, marcando historicamente o 

período em nosso centro.    

Em relação ao setor de gestão de contratos unificamos a partir de fevereiro de 2020 as 

atividades junto ao setor de compras e licitações a fim de melhor distribuir as atividades 

desenvolvidas. 

O setor de gestão de contratos é responsável por gerir todos os contratos do Centro, 

desde sua assinatura até a finalização, realizando termos aditivos de reajustes e prorrogações 

de prazo, bem como simples apostilamentos. Além disso, o gerenciamento das atas de registro 

de preço, emissão de autorizações de fornecimentos e ordens de serviços; bem como todo o 

procedimento sancionatório aos prestadores e fornecedores em caso de descumprimento 

contratual ficavam sob responsabilidade de apenas um servidor.  
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A unificação dos setores de compras e licitações com o setor de contratos permitirá 

que mais de um servidor se envolva em mais de uma atividade, por exemplo, uma emissão de 

autorização de fornecimento poderá ser realizada por qualquer membro da equipe com o 

objetivo de dar agilidade ao processo, o objetivo é que cada membro da equipe compreenda 

os passos e procedimentos de todo o processo de compra, licitação e contratação. 

 Desde o início da gestão buscamos melhorar os serviços prestados a UDESC, revisamos 

memoriais descritivos de contratos contínuos e renegociamos valores com prestadores e 

fornecedores. Dentre as alterações feitas nos contratos e na forma de prestação de serviço, 

destacamos: a) novo contrato de vigilância prevendo postos de serviços de vigilância 

desarmada para todas as unidades, controle de ponto de forma eletrônica, equipamentos e 

materiais de segurança como botão de pânico e pontos de ronda; b) formalização de 

contratação contínua de manutenção de ares-condicionados incluído troca de peças e 

reposição de gás; c) novo contrato contínuo de jardinagem prevendo materiais, equipamentos 

e roçadas das unidades, controle do ponto de forma eletrônica; d) novo contrato contínuo de 

limpeza, manutenção predial e serviços gerais no setor agropecuário, prevendo posto de 

serviço para a Fazenda Experimental, ampliando a carga horária do posto de serviço de 

manutenção predial para a unidade de Pinhalzinho e controle do ponto de forma eletrônica; e) 

padronização de todos os postos de serviços para 44h/semanais; f) revisão e negociação de 

valores de contratos de aluguel;  

Enfim, atuar nas áreas de compras, licitações e contratos é um desafio para os 

servidores públicos, pois são inúmeras legislações a seguir que tornam o procedimento 

moroso, entretanto, os servidores que atuam nessa pasta se destacam pelos índices de 

produtividade e eficiência que apresentaram ao longo período da gestão.  

Figura 48 – Equipe setor de compras – 2016.   

 
Fonte: Acervo da direção de administração. 
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Figura 49 – Equipe setor de compras – 2017. 

 
Fonte: Acervo da direção de administração. 

 

Figura 50 – Equipe do setor de compras – 2018.                

 
Fonte: Acervo da direção de administração. 

Figura 51 – Equipe do setor de compras e contratos – 2019. 

 
Fonte: Acervo da direção de administração. 
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24 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

A gestão orçamentária e financeira da é realizada pela Direção Geral e Direção 

Administrativa, ambos ordenadores de despesas primário e secundário, respectivamente. Essa 

descentralização realizada pelo Reitor da UDESC permitiu maior agilidade na execução das 

atividades do Centro, uma vez que os Diretores passaram a assinar as notas de empenhos e 

ordem de pagamento, assumindo assim a responsabilidade de gerir os recursos públicos no 

âmbito do Centro. 

A Coordenadoria de Finanças e Contas da UDESC/Oeste/CEO é responsável por 

todos os pagamentos do Centro. Durante a gestão 2 (duas) técnicas atuaram à frente dessa 

pasta, a servidora Beronice Aparecida da Silva Hoss e atualmente a servidora Ana Paula 

Fachinetto. 

Com a expansão das atividades do Centro e a descentralização da ordenação de 

despesa para os Diretores, houve um aumento significativo das tarefas desenvolvidas pelo 

setor de Financeiro do Centro. 

Para entender a complexidade da gestão orçamentária e financeira da, o setor 

administrativo trabalha com dois sistemas SIGEOF – sistema desenvolvido pelo setor de 

informática – SETIC da UDESC –, e sistema SIGEF – sistema utilizado para execução 

orçamentária e transmissão das ordens de pagamento.  

O sistema SIGEOF é utilizado pelos setores administrativos para abertura de 

empenhos, cuja aprovação de cada demanda compete à Direção Administrativa do Centro, 

entretanto, a execução de empenho realizada no SIGEF é etapa que compete ao setor de 

Coordenação de Programação Orçamentária – CPROR da Reitoria. 

Para dar autonomia na gestão de recursos aos departamentos, principalmente no que se 

refere às viagens de estudos, recursos de editais, semanas acadêmicas e eventos, a Direção 

Administrativa elaborou “planilhas de gastos” que são compartilhadas e alimentadas por 

diversos setores da área administrativa: compras e licitações, contratos, transporte e 

financeiro.  

Os setores administrativos alimentam a “planilha de gastos” com as demandas 

solicitadas e o custo em tempo real, possibilitando que os gestores da Direção Administrativa, 

Chefes de Departamento e Coordenadores de Pós-graduação possam acompanhar os gastos de 

sua pasta, propor alterações de rubrica e gerenciar os critérios de distribuição do recurso 

disponível. 
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Além disso, objetivando a transparência na gestão do uso do recurso público, tanto o 

orçamento anual que é aprovado no Conselho de Centro – CONCEO como a prestação de 

contas anual que também é apreciada pelo Conselho são disponibilizados no site do setor de 

Finanças e Contas do Centro detalhadamente para acompanhamento da comunidade 

acadêmica da sua execução. 

Em relação ao comportamento da gestão orçamentária e financeira da gestão cabe 

primeiramente recordar que o ano de 2016 foi ano de crise econômica no Estado de Santa 

Catarina. Enfrentamos vários cortes no orçamento da UDESC. O valor de R$ 4.613.912,86 

prometido pela Reitoria para despesas de custeio tornou-se inviável de ser executado, e o 

recurso efetivamente recebido no ano foi de R$ 3.810.287,30.   

Foram nos anos de 2016 e 2017 que entraram em vigor várias normativas da Reitoria 

para retenção de custos, como por exemplo a IN 005/2016 da PROAD que proibiu a 

realização de processos licitatórios de coffee break, material esportivo, rouparia, material 

publicitário, entre outros. No ano 2016 também não foi disponibilizado recurso de material 

permanente. 

Realizada essa primeira reflexão, apresentamos pelo gráfico abaixo o desempenho da 

execução financeira da UDESC/Oeste/CEO durante os anos de 2016 a 2019. 
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Gráfico 3 – Desempenho da execução financeira de 2016 a 2019. 

 
Fone:
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Cabe ainda esclarecer que apesar da crise no ano de 2016, conseguimos honrar e gerir 

a obra do “Bloco II” do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da 

UDESC Pinhalzinho sem interrupção e sem atraso no pagamento das medições, inaugurando-

a em dezembro de 2017. 

Em relação ao desembolso às demais obras destacamos em 2017 a execução da 

calçada/passeio na unidade da UDESC Santo Antônio em Chapecó e a reforma do antigo 

prédio da UDESC em Palmitos. Recordamos também que foi em 2017 que devolvemos o 

prédio ao município de Palmitos.  

Já nos anos de 2018 e 2019 tivemos o desembolso da execução da obra de reforma do 

“Bloco II” – entregue em setembro de 2019 – do Departamento de Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Química em Pinhalzinho. Ainda, no ano de 2019 iniciamos as obras de reforma 

do prédio da UDESC em Chapecó que inclui troca do telhado, pintura externa e troca de 

brises.  

Para melhor visualizar o desembolso da rubrica de obras e reformas no período, 

observe o gráfico abaixo: 

Gráfico 4 – Desembolso da rubrica de obras e reformas no período. 

 
Fonte: Relatórios dos setores. 

 

Em razão da crise econômica em 2016, iniciamos os estudos dos contratos contínuos e 

tivemos uma economia significativa com a redução de postos de serviços de terceirizados, 

sem prejudicar o funcionamento das unidades. Destaca-se que em razão da revisão de 

contratos contínuos diversas melhorias na redação dos termos de referência foram 

implementadas. 

Essa diminuição no desembolso da rubrica de locação de mão de obra (terceirizados) 

só não é ainda mais expressiva porque aumentamos no ano de 2018 o número de postos de  

serviços para atender as atividades desenvolvidas na Fazenda Experimental, localizada em  
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Guatambu, de manutenção predial em Pinhalzinho, jardinagem para Chapecó e a contratação 

de serviços de portaria para Chapecó.  

Ao logo da gestão aumentou o número de servidores efetivos de técnicos e docentes 

no quadro, incentivamos as saídas para capacitação por meio de editais próprios do Centro e 

também a saída para apresentação de trabalho de alunos e docentes em eventos nacionais. 

Ainda, incentivamos as saídas administrativas em busca de melhorias no atendimento 

prestado pelos servidores do quadro nas sedes de Chapecó, Pinhalzinho e Guatambu, bem 

como na busca de recursos, convênio e parcerias institucionais. O aumento do número de 

servidores e os incentivos demostram um aumento das despesas de diárias e passagens. 

Todavia, no que tange às despesas de passagens é importante considerar também o 

fechamento da companhia aérea Avianca, que gerou transtornos com cancelamento e 

remarcações no ano de 2019.  

A seguir, o gráfico 5 demonstra os desembolsos das rubricas de passagens e diárias 

durante o período: 

Gráfico 5 – Gráfico dos desembolsos das rubricas de passagens e diárias durante o período de 2016 a 2019. 

 
Fonte: Relatórios administrativos. 

 

É importante frisar que a Direção Geral seguiu com rigor as determinações do Decreto 

no 1.127/2008 realizando a concessão de transporte aéreo somente quando houvesse 

comprovação da economicidade em relação ao dispêndio com diária e mais valor das 

passagens terrestres. 

Em relação à rubrica de ressarcimento aos cedidos refere-se ao ressarcimento ao 

munícipio de Chapecó em razão do convênio n. 154/2014 e seus termos aditivos, vigente até 

31/12/2020 conforme 3º termo aditivo assinado em 13/12/2018, o qual prevê a cedência de até 

10 (dez) servidores, sendo 5 (cinco) com ônus para o Município de Chapecó e 5 (cinco) com  

ônus para a UDESC. Entretanto, como a cedência trata-se de interesse mútuo o número de 

cedidos foi volátil durante a gestão, chegamos a ter o quadro completo com 10 (dez) 

servidores cedidos no ano de 2017 e atualmente possuímos apenas 7 (sete), ressarcindo 
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apenas 3 (três). Cabe também destacar que se trata de recurso extra vindo da Reitoria para 

atender o convênio. 

Quanto à rubrica de material de consumo verifica-se um aumento considerável no ano 

de 2019, isso ocorreu por diversos fatores, como por exemplo, o aumento de número de 

laboratórios e consequente aumento na solicitação de materiais de consumo de laboratório, a 

aquisição de persianas, películas, solução de segurança para o sistema antifurto das 

bibliotecas, etc. 

No gráfico 6 apresenta-se o desembolso na rubrica de consumo, por ano: 

Gráfico 6 – Desembolso na rubrica de consumo. 

 
Fonte: Relatórios administrativos. 

 

Em relação à rubrica de pessoa física é onde se concentram as despesas de pagamento 

de pró-labore para convidados externos, bem como pagamento de membros de bancas de 

concurso públicos os maiores desembolsos ocorreram nos anos de 2018 e 2019 em que 

tivemos concurso público para docentes.  

Referente ao material permanente destacamos que no ano de 2017, foi disponibilizado 

recurso para a compra de material bibliográfico e móveis planejados para os laboratórios do 

“Bloco I” do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, inaugurado 

naquele ano. 

Em 2018 houve um incremento do recurso para aquisição de material permanente 

sendo tal recurso investido na compra de móveis padronizados para todos os Departamentos,  

incluído as poltronas para o auditório do “Bloco I” do Departamento de Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Química; aquisição de Trator Agrícola para as atividades da Fazenda 

Experimental; aquisição de veículo L200 o setor de transporte; compra de material 

bibliográfico, projetores, computadores, pontos de acesso e swits para melhorar a 

infraestrutura de TI.  
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Figura 52 – Trator agrícola – FECEO.    

 
Fonte: Acervo da DAD 

 

 
Fonte: Acervo da DA. 

 

 No ano de 2019, tivemos o pico de desembolso de material permanente o qual foi 

dada prioridade para compra de materiais e equipamentos para os laboratórios dos 

Departamentos. Além do atendimento das demandas de laboratório, foi solicitado incremento 

de recurso para a compra de computadores, veículos oficiais, implementos agrícolas, gerador  

de energia, câmeras de monitoramento, além de outros materiais e equipamentos para 

atendimento dos setores administrativos e bibliotecas. 

No gráfico 7 consta o investimento na rubrica de material permanente, realizada 

durante o período da gestão: 
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Gráfico 7 – Investimento na rubrica de material permanente realizada durante o período da gestão. 

 
Fonte: Relatórios administrativos. 

 

Destacamos o investimento de aproximadamente 2,5 milhões no ano de 2019 na 

rubrica de material permanente e especificamente para a compra de equipamentos diversos e 

de laboratório, representados pelas figuras a seguir: 

Figura 53 – Aquisição de equipamentos e novos bonecos – enfermagem. 

 
 

 
Fonte: Acervo da direção. 
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Figura 54 – Gerador de energia e analisador de composição de alimentos – NIR – zootecnia. 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 55 – Bancadas de trocador de calor e transferência de calor – engenharia de alimentos e engenharia 

química.   

 
 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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25 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A Coordenação de Recursos Humanos da UDESC/Oeste/CEO foi realizada pelas 

servidoras Sara Angelita Goellner e servidora Franciele Vivian durante a gestão.  

Está dentro das atribuições desse setor todas as atividades que envolvem departamento 

pessoal como lançamentos de férias, licenças e demais afastamentos legais; geração de folha 

ponto; controle de frequência; conferência de documentação de processos de admissão de 

servidores efetivos e colaboradores; processos administrativos de aposentadoria, 

insalubridades, entre outros. 

Em relação à evolução do quadro de pessoal, observamos no gráfico 8: 

Gráfico 8 – Evolução do quadro de pessoal. 

 
Fonte: Relatório da Coordenadoria Setorial de Recursos Humanos 

 

Observamos que durante a gestão manteve-se o número de servidores docentes 

efetivos. Ressaltamos que ao mesmo tempo em que novos concursos públicos foram 

realizados, tivemos no período aposentadorias e exonerações. Quanto ao quadro de 

professores substitutos o número reduziu consideravelmente. Em relação aos servidores 

técnicos efetivos tivemos um aumento de 5 (cinco) servidores no período, sendo quatro 

técnicos de suporte e um de desenvolvimento na área de TI. No que se refere aos estagiários, 

apesar da contratação ser de responsabilidade da Direção de Extensão, deixamos também aqui 

o registro da evolução do aumento das vagas de estágio remunerado na UDESC/Oeste/CEO. 

Buscamos nessa gestão, além de realizar as atividades mecanizadas, auxiliar também 

diretamente o setor com ações voltadas para o desenvolvimento humano.  

Realizamos durante a gestão diversas capacitações, cursos, treinamentos e atividades 

de valorização e bem-estar do servidor. Foram várias atividades desenvolvidas nas mais 

variadas datas comemorativas como o dia da mulher, dia do homem, semana farroupilha, 
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setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dentro outras ações sociais como 

arrecadação de alimentos e material escolar. 

A gestão também incentivou a capacitação de servidores por meio da aprovação da 

Resolução n. 002/2016 – Apoio a Capacitação de Servidores Técnicos – ACATE, revogada 

pela Resolução n. 02/2019 (em vigor) e Resolução 003/2019 – Apoio à Capacitação Docente 

– ACADO, revogada pela Resolução n. 03/2019 (em vigor). Destaca-se que é o único centro 

na UDESC que possui normativa nesse sentido. 

Além disso, um dos compromissos da gestão foi a continuidade ao evento anual do 

“Encontro de Desenvolvimento de Servidores Técnicos da UDESC/Oeste/CEO”. Evento que 

surgiu com o propósito de discutir assuntos de interesse da categoria dos técnicos 

administrativos, visando a melhoria nos relacionamentos, a melhor qualidade de vida no 

trabalho, a motivação e o desempenho da equipe. Trata-se de evento de muita importância 

para a equipe técnica, pois permite a capacitação e a integração dos servidores.  

Mantivemos a realização do evento no mês de outubro no mesmo formato de dois dias 

de evento, com atividades nos dois turnos: manhã e tarde com datas previamente aprovadas 

em calendário acadêmico. A Direção Administrativa juntamente com a Coordenação de 

Recursos Humanos buscou ouvir as demandas dos servidores técnicos para propor temas de 

interesse da categoria. 

Segue abaixo a relação das atividades desenvolvidas, durante o período da gestão no 

Evento de Desenvolvimento dos Servidores Técnicos: 

• Ano de 2016: V Encontro 

✓ Melhorias da Concepção de Vida e Convivência – Prof° Drº. Roque Strieder. 

✓ Marketing Pessoal – Profª. Fernanda Elvirita Cassol. 

✓ Assertividade no compartilhar de percepções e seu impacto no desempenho da 

equipe – Profª. Iselda Pereira. 
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Figura 56 – V Encontro de desenvolvimentos dos servidores técnicos. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

• Ano 2017: VI Encontro 

✓ Servidor Público: preconceito, realidade e sua missão – Profº. Diego Parisotto 

Batista. 

✓ Excelência no atendimento ao cliente no serviço público – Prof°. Gilberto 

Antônio Niederle. 

✓ Inteligência emocional aplicada na gestão e liderança – Profº Iselda Pereira. 

✓ Apresentação do trabalho – “Inclusão de estudantes com deficiência na 

educação superior na perspectiva da gestão” – Joana Maria de Moraes. 

✓ Ética no serviço público e trabalho em equipe – Marcelo Zapellin. 
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Figura 57 – VI Encontro de desenvolvimentos dos servidores técnicos. 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

• Ano de 2018: VII Encontro 

✓ O desenvolvimento de competências e a inteligência emocional no ambiente de 

trabalho – Andrea Bencke Zambarda. 

✓ Estresse e inteligência emocional – Profª Idiane Turra Tuni. 

✓ Desenvolvimento de Equipes – Contribuições para resultados de sucesso – 

Treinamento Experimental ao ar livre – Profª. Iselda Pereira. 
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Figura 58 – VII Encontro de desenvolvimentos dos servidores técnicos. 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

• Ano de 2019: VIII Encontro 

✓ Apresentação de Trabalho: “A contribuição da universidade no ensino do 

empreendedorismo medida pelo perfil empreendedor dos acadêmicos” – 

Vanessa Isabel de Marco Canton. 

✓ Apresentação de Trabalho: “Conhecimentos docentes no desenvolvimento 

profissional de professores universitários” – Técnico William Xavier de 

Almeida. 

✓ Flyin kite: Uma Ferramenta para Liderança e Trabalho em Equipe – Fernanda 

Fabiana Ledra, Vera Zeni e Sara Goelnner. 

✓ Valorize: Os melhores investimentos para seu futuro – Profº. Israel Oreano 

Rollin Borges. 
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✓ Aprendizagem e Desenvolvimento do Capital Psicológico Positivo” – Profª. 

Narbal Silva. 

Figura 59 – VIII Encontro de desenvolvimentos dos servidores técnicos. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

Realizamos em parceria com a Direção de Extensão, atividades de integração entre os 

servidores como as festas juninas e almoços e jantares por adesão de encerramento do ano. 
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Figura 60 – Festa junina dos servidores – 2017. 

 
 

 

 

Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 61 – Almoço de confraternização – 2017. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

A gestão também conseguiu, via Reitoria, uma edição do projeto de Coaching 

institucional, formando sua 1º Turma em Chapecó, no ano de 2018. 

Figura 62 – Turma do coaching – Chapecó. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

A partir do ano de 2017, criamos o edital do mérito funcional da UDESC/Oeste/CEO, 

o qual foi publicado anualmente. Buscamos com o lançamento do edital, valorizar os 

servidores que atuaram com zelo e dedicação e apresentaram ou executaram projetos de 

natureza singular que contribuíram de forma positiva na atuação da UDESC/Oeste/CEO.  
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Os homenageados pelo mérito funcional são eleitos pelos seus pares em processo 

eleitoral organizado e realizado por uma comissão composta por 3 (três) servidores 

designados pela Direção Geral do Centro.  

No quadro 39 apresenta-se a relação de servidores homenageados com a placa de 

mérito funcional, de 2017 a 2019, por segmento: 

Quadro 39 – Relação de servidores homenageados com a placa de mérito funcional de 2017 a 2019. 

Segmento 2017 2018 2019 

Técnico 

Universitário 
Gilberto Luiz Françosi 

Lucia Terezinha Ruwer; 

Renata Tumelero; Neura T. 

Maghry de Andrades; 

Silvana Vieira Gaio 

Marilha dos Santos 

Docente 

DEAQ 
Darlene Cavalheiro Darlene Cavalheiro Darlene Cavalheiro 

Docente ENF Edlamar Kátia Adamy Kiciosan Bernardi Galli Renata M. Rodrigues 

Docente 

ZOO 
Diovani Paiano Rogério Ferreira Ana Luiza B. Schogor 

Fonte: acervo da DAD, 2019. 

 

É importante destacar que no ano de 2018 tivemos um empate na contagem dos votos 

do segmento técnico universitário, como no edital não havíamos pensando em critério de 

desempate a decisão da comissão, referendada pelo Conselho de Centro – CONCEO, foi de 

homenagear as 4 (quatro) servidoras que receberam o mesmo número de votos. Já no edital de 

2019 melhoramos sua redação e criamos critérios de desempate.  

Outras atividades que foram incentivadas pela Direção Administrativa no Centro, 

ocorreram em diversos departamentos, relacionadas ao bem-estar do servidor e a integração 

da comunidade acadêmica e em datas comemorativas previstas no calendário. 

Figura 63 – Spa da mão – dia da mulher.    

Pilates – dia da mulher 

 
 



172 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da DAD. 

 
Figura 64 – Saúde do homem e circuito funcional – dia do homem. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 65 – Atividades de integração – semana farroupinha. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Fonte: Acervo da DAD. 

 

Figura 66 – Workshop: viva sua melhor vida. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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26 GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

A gestão dos serviços de tecnologia de informação sempre foi um desafio na 

UDESC/Oeste/CEO. É importante lembrar que até fevereiro de 2016 o setor de TI era 

atendido somente com horas administrativas dos professores colaboradores Ariel Zuquello e 

Alexandre Anderson dos Santos. 

Após aprovação pelo Conselho Universitário – CONSUNI de concurso público para 

técnicos de TI foi que a UDESC/Oeste/CEO recebeu duas vagas. Assim foi possível em 

março de 2016, nomear e dar posse ao servidor Afonso Romano Brustolin Baldo, no cargo de 

analista de suporte. Em março de 2017 obtivemos autorização para nomear e dar posse ao 

servidor William Xavier de Almeida, no cargo de analista de sistemas. No ano de 2018 

conseguimos pleitear junto a Reitoria a nomeação e posse do segundo analista de suporte, 

servidor Marcelo Marchesan, sendo estes servidores que compõem a equipe, com auxílio de 

bolsista de apoio discente e um estagiário. 

Além dos servidores efetivos, contamos durante 2016 a meados de 2019 com o apoio 

de horas administrativas de professores substitutos no atendimento das demandas de TI. 

Destacamos a atuação junto ao setor, do professor Ariel Gustavo Zuquello (2015 a 2018) e 

mais recentemente do professor José Toniazzo (2019). 

Neste período o Centro também ampliou significativamente sua infraestrutura. 

Atualmente conta com quatro prédios dispostos individualmente, sendo dois prédios em 

Chapecó, um no Centro da cidade e outro localizado no bairro Santo Antônio, e dois prédios 

em Pinhalzinho, na BR 282. Contemplando quatro cursos de graduação e três de pós-

graduação stricto sensu, sob responsabilidade da TI.  

A infraestrutura teve modificações significativas, a iniciar pela mudança de Palmitos 

onde todos os equipamentos foram retirados e redistribuídos pelo centro, já em Pinhalzinho as 

duas estruturas que tínhamos alugadas foram mudadas para prédios nossos, onde a TI teve 

papel fundamental na estruturação de rede, internet, computadores e equipamentos em geral, 

também os diversos laboratórios externos que foram construídos anexos ao prédio do Santo 

Antônio onde foram instalados cabeamento de rede e pontos de acesso Wi-Fi.  

Neste período houve renovação e ampliação de diversos equipamentos, atingindo um 

novo patamar no desempenho da rede. Com o aumento significativo da velocidade de internet  

que passou de 40mb e 10mb no melhor e pior caso respectivamente, para 200mb e 100mb, a 

estrutura de rede teve de ser ampliada, com a aquisição de 44 novos pontos de acesso Wi-Fi, 
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16 switches e 1 central de gerenciamento de pontos Wi-Fi, representando investimentos 

superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  

Implementações significativas se deram nos “servidores core”, que possibilitaram de 

início a inserção do centro no domínio corp.udesc.br, interligando todos os centros e reitoria, 

seguido de servidores de arquivos que possibilitaram a gestão e a segurança de informações 

cruciais de todos os setores, sendo mais recentemente de crucial importância para o 

compartilhamento de pastas de arquivos entre setores e entre departamentos, além de 

contribuir atualmente para o desempenho das funções dos servidores em home office no 

período de suspensão das atividades presenciais haja vista o COVID-19.  

Destacamos também a implementação de servidores de impressão, para conseguir 

gerenciar o fluxo de impressões vinculando o usuário ao conteúdo impresso, possibilitando a 

geração de relatórios, o que representou uma redução de gastos.  

Outras melhorias básicas aconteceram, como ativação de pontos de internet fixos e 

acesso Wi-Fi em todas as salas de aula, laboratórios, e demais ambientes dos 4 prédios do 

centro, aquisição e melhoria de projetores com a instalação de cabos HDMI e VGA em todos. 

Foram instalados também sistemas antifurto nas bibliotecas. Inserção de 95% do parque 

tecnológico no domínio corporativo, sendo estes 5% referentes a computadores com usos 

específicos que não podem estar no domínio.  

Novos ramais telefônicos da telefonia VOIP foram adquiridos e instalados, assim 

como diversos chamados relacionados a mudança de nome, senha, encaminhamento de 

ligações, mudança física do telefone, foram atendidos. Atualmente o centro conta com um 

total de 89 ramais. 

Neste período a TI, juntamente com o setor de patrimônio, fez um levantamento 

minucioso de todos os equipamentos do centro, conseguindo gerenciar de forma plena o 

parque tecnológico do centro que conta com aproximadamente 350 máquinas. Em 2018 foram 

adquiridos 25 computadores básicos e 2 avançados. Já em 2019 uma grande compra foi 

realizada, 123 computadores básicos, 2 computadores avançados, 12 notebooks básicos, 8 

notebooks avançados e 4 tablets, somando um investimento de aproximadamente 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais).  
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Figura 67 – Laboratório de informática com máquinas novas. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

Esta atualização do parque de TI se deu de forma ordenada e gradual, atendendo 

diversas demandas de instalação, reposição, atualização e ampliação. Juntamente com estas 

aquisições, a TI aprimorou 30 destes novos computadores básicos com a instalação de HDs 

SSD, o que acelera o funcionamento em até 15x, estes computadores foram instalados para os 

serviços técnicos administrativos e para usos específicos. 

Em um trabalho conjunto com a SETIC e demais centros de ensino da UDESC foi 

feito um planejamento de instalação e aquisição de novas câmeras de monitoramento, no total 

a UDESC/Oeste/CEO adquiriu 74 câmeras Full HD para uso interno e externo mais a 

aquisição do software de gerenciamento e instalação de um servidor exclusivo para este fim. 

O investimento passou da casa dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O planejamento do 

destino destas câmeras já foi feito e a execução da instalação se dará por meio de contratação 

via licitação ainda em 2020. 

A TI também desempenhou papel exemplar no desenvolvimento de projetos e na 

adequação com as propostas de ação conjunta da SETIC. Em 2018 foram apresentados 10 

projetos de inovação no centro, dos quais 9 foram concluídos e um está em andamento. 

Dentre estes projetos, encontra-se a migração do portal UDESC. O Portal da 

UDESC/Oeste/CEO foi completamente repaginado, tanto visualmente como em termos de 

conteúdo. Novas páginas de informações dos setores e grupos de pesquisas foram criadas para 

aumentar ainda  

mais a transparência e a divulgação do que é produzido em nosso Centro de Ensino. Além da 
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execução ágil desta demanda. O Centro possui mais de 80 páginas cadastradas, sendo o 

terceiro centro com maior número. 

Figura 68 – Novo site da UDESC/Oste/CEO.  

 
Fonte: Acervo da TI. 

 

Com relação à parte de sistemas, o setor instalou diversas soluções em laboratórios e 

setores do administrativo, auxiliando processos e agilizando o trabalho. Dentre estes cito a 

implantação da suíte de ferramentas da Microsoft, Office 365, onde a TI realizou a 

implantação e desenvolveu treinamentos para o uso básico das diversas ferramentas. Além da 

implantação de softwares terceiros, o setor desenvolveu o sistema GEV (Gerenciador de 

Eventos), sistema interno do centro para gerenciamento de presença e frequência em eventos 

a partir da geração e leitura de crachás com códigos de barras. Este sistema é frequentemente 

utilizado em eventos acadêmicos internos e externos a instituição, como SEPE, ANISUS, 

CONSSAE, Semanas Acadêmicas, Aulas Inaugurais, Workshops, FCTER, entre outros. Onde 

o setor de TI da UDESC/Oeste/CEO também se faz presente auxiliando e trabalhando de 

forma integral para gerenciar com primor o uso de equipamentos, ferramentas e sistemas 

solicitados pelos eventos. 
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Figura 69 – Atividade de apoio da TI nos eventos da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

Tivemos a implantação do Sistema de Almoxarifado próprio para as tarefas do setor, 

que anteriormente utilizava o SIGECOM com adaptações para gerência dos pedidos de 

material de expediente.  

Também foi realizada a integração do banco de dados da UDESC com o sistema da 

empresa de transportes Auto Viação, permitindo a recarga online para os alunos de Chapecó e 

diminuindo a burocracia para desbloqueio do passe estudantil.  

Houve também a implantação do Sistema de Chamados, conhecido pela sigla OTRS, 

inicialmente adotado pela TI, mas que em 2019 acabou sendo aderido por incentivo da 

Direção Administrativa por outros setores: Serviços Gerais, Obras e Engenharia, Gestão de 

Contratos, Patrimônio, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão. O OTRS é uma forma de 

separar do e-mail setorial os chamados de usuários alunos, técnicos e professores ao setor, 

facilitando a visualização e resposta aos chamados, além de oferecer ferramentas de geração 

de relatórios e estatísticas. 
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Figura 70 – Sistema de chamados – OTRS. 

 
Fonte: www.setic.chamados.udesc.br 

 

A implantação deste sistema, trouxe consigo um esforço conjunto no sentido de mudar 

um paradigma cultural, que era de executar os chamados sem fazer o registro, tomando-os 

como urgente em todos os casos. A nova forma de trabalhar conseguiu manter o atendimento 

ágil e propiciou a geração de relatórios estatísticos imprescindíveis para a gestão. Os 

chamados atendidos por ano no período foram crescendo conforme a infraestrutura foi 

ampliando e conforme os registros foram sendo feitos.  

Gráfico 9 – Chamados registrados pela TI. 

  
Fonte: Setor de tecnologia da informação. 

 

A relação dos chamados apresentados no gráfico 9, ainda não apresentam um 

panorama real. Esses números representam aproximadamente 80% e 85% do total de 
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chamados executados. Dentre os fatores causadores deste déficit de registros, citamos a 

urgência de chamados presenciais, demandas pontuais, serviços de infraestrutura que foram 

registrados de outras formas, chamados via e-mail, resquício ou resistência cultural na 

abertura de chamados, dentre outros.  

A TI, por ser um setor de base para o funcionamento de praticamente todos os setores 

e áreas da universidade, se vê empenhada em prestar continuamente, de forma competente e 

firme, um excelente trabalho, gerindo e planejando melhorias e implementações, para que o 

Centro possa crescer de forma ordenada e conjunta. 

Os servidores de TI de nosso centro de ensino são servidores proativos, engajados e 

preocupados com as demandas das unidades, estão sempre em busca de melhorar os serviços 

prestados e são extremamente sensíveis com as demandas da comunidade acadêmica. Todos 

os servidores do setor de TI estão de parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido no 

período da gestão. 
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27 GESTÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E TERCEIRIZADOS 

O setor de serviços gerais da UDESC/Oeste/CEO é coordenado pelo servidor Gilberto 

Luiz Françosi e conta com o apoio de dois profissionais terceirizados na área de manutenção 

predial, sendo um lotado em Chapecó e outro lotado em Pinhalzinho. E mais recentemente 

conta com o apoio de 2 profissionais terceirizados na área de serviços gerais no setor 

agropecuário que atendem a Fazenda Experimental – FECEO em Guatambu. 

 Umas das competências da coordenação de serviços gerais é organização, coordenação 

e fiscalização dos serviços prestados pelos colaboradores terceirizados da área de limpeza e 

conservação, manutenção predial, portaria, vigilância, desinsetização, desratização, limpeza 

de caixa d’água e caixa de gordura, jardinagem, setor agropecuário e demais serviços que 

afetam a manutenção e conservação da UDESC/Oeste/CEO.  

Entre as unidades da UDESC/Oeste/CEO em Chapecó, Pinhalzinho e Guatambu 

somam-se o total de 32 colaboradores terceirizados que prestam serviços contínuos as 

unidades sob supervisão do servidor efetivo Gilberto Luiz Françosi. 

 Normalmente toda a carga e descarga de móveis, máquinas e equipamentos, bem como 

a movimentação de bens entre as unidades são atividades realizadas pelo setor de serviços 

gerais. O setor também auxilia na contagem e separação de bens para realização de baixa 

patrimonial em conjunto com o setor de patrimônio. 

Figura 71 – Materiais que foram carregados e transportados para baixa patrimonial. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Nessa gestão foram realizadas diversas mudanças e movimentação de bens móveis. O 

coordenador Gilberto, com o apoio da equipe terceirizada, realizou no ano de 2016 a mudança 

dos bens patrimoniais da antiga unidade de Palmitos para distribuição nas unidades de 

Chapecó e Pinhalzinho, possibilitando a reforma da unidade de Palmitos a devolução do 

prédio ao município. 

O coordenador também conduziu no final do ano de 2017 a mudança das salas de aula, 

secretaria e chefia de departamento que estavam alocadas no antigo PETI – espaço cedido 

pelo Município de Pinhalzinho – para o prédio novo, Bloco II, do Departamento de 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Foi o setor de serviços gerais quem assumiu 

a responsabilidade na época de realizar pintura e benfeitorias no imóvel cedido para que 

pudéssemos devolver as chaves ao Município de Pinhalzinho em janeiro de 2018.  

Figura 72 – Espaço PETI cedido pelo município de Pinhalzinho a UDESC de 2013 a 2017. 

 
 

 

Fonte:  Acervo da DAD. 
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O setor realizou no ano de 2019 a mudança dos laboratórios das Usinas para o prédio 

reformado da unidade de Pinhalzinho. 

 Quanto ao espaço locado das Usinas em Pinhalzinho, todo adaptado para utilização dos 

laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, o 

coordenador Gilberto realizou cuidadosamente a retirada de todo material de consumo tais 

como pedras, mobiliário, divisórias, forro, etc; possibilitando o seu reaproveitamento. 

Figura 73 – Materiais para reutilização como pedras, madeiras, divisórias, portas. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Haja vista o bom uso do recurso público o setor de serviços gerais sempre prezou pelo 

reaproveitamento dos materiais. Podemos destacar a reutilização das madeiras retiradas do 

barraco de obras de Pinhalzinho para construção de espaço físico para guarda de materiais e 

 equipamentos de jardinagem na Udesc Chapecó e a construção de guarita e reforma de casa e 

banheiro para atender a demanda da Fazenda Experimental. 

Destaca-se também o reaproveitamento do telhado retirado da Udesc Santo Antônio 

para construção de barracão na Fazenda Experimental para abrigar materiais, máquinas e 

ferramentas, inclusive os que foram retirados da antiga Usina de Pinhalzinho.  

Figura 74 – Barracão – FECEO.               

 

 

Guarita – FECEO 

 
Fonte: acervo da DAD. 
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É também da competência do coordenador de serviços gerais o levantamento da 

compra de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e quaisquer materiais de reparo que 

serão utilizados durante o período do exercício para a manutenção do Centro em conjunto 

com o setor de Obras e Engenharia. 

 A média de atendimento registrado no sistema de chamados é de 150 atendimentos 

anuais. As atividades são desde ações simples com as mais complexas como conserto de 

máquinas e equipamentos, instalações em gerais, retiradas e instalação de divisórias, vidros e 

bancadas, além de pequenas reformas. 

 O coordenador de serviços gerais também auxilia diretamente o Coordenador da 

Fazenda Experimental nas atividades da FECEO especialmente quanto a condução e 

fiscalização dos trabalhados dos colaboradores terceirizados. Como exemplo a construção de 

estrutura para caixa d’água para o galpão de aves, plantação e colheita de milho, limpeza e 

manutenção da área.  

Figura 75 – Alimentação dos bezerros na FECEO. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 76 – Colheita milho – FECEO.        

 
 

Estrutura caixa de água – FECEO 

 
Acervo: Acervo da DAD. 
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Em relação aos colaboradores terceirizados, a gestão manteve-se sempre próximo dos 

colaboradores buscando compreender os seus anseios e suas demandas e dialogando com os 

supervisores das empresas responsáveis a fim de garantir o bem-estar e segurança dos 

terceirizados e a melhoria dos serviços prestados.  

Buscamos na gestão realizar a integração dos colaboradores terceirizados nas 

atividades desenvolvidas pela UDESC/Oeste/CEO a fim de valorizá-los e motivá-los. O 

sentimento de pertencimento a instituição é valoroso e foi a partir desse momento que 

observamos uma baixa da rotatividade de pessoas e melhorias na prestação do serviço. 

Figura 77 – Colaboradores terceirizados participando de atividade da UDESC. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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28 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

A gestão de obras e serviços de engenharia é realizado pelo respectivo setor de obras e 

serviços de engenharia da UDESC/Oeste/CEO. A criação do setor só foi possível após a 

nomeação do Engenheiro Civil Carlos Eduardo Tosin que ocorreu em abril de 2016. 

Anteriormente a lotação de Engenheiro Civil em Chapecó os processos relacionados a obras e 

engenharia eram realizados por Engenheiros Civil lotado em Florianópolis, o que dificulta a 

fiscalização dos serviços e obras realizadas em Chapecó.  

O primeiro desafio ao assumir a gestão foi iniciar a execução da obra do novo prédio 

da UDESC em Pinhalzinho, “Bloco II”. Como não havia Engenheiro Civil no quadro da 

UDESC Chapecó, a obra iniciou com a fiscalização do Engenheiro Roberto Boll Vaz e com a 

contratação do estagiário Bruno Fiorenza Zborowaki da área de Engenharia Civil com a única 

e exclusiva finalidade de trabalhar no canteiro de obra auxiliando na supervisão e repassando 

informações ao Engenheiro Fiscal Roberto.  

Assim o primeiro desafio encontrado pelo Engenheiro Civil Carlos Eduardo Tosin ao 

tomar posse na UDESC/Oeste/CEO foi assumir a fiscalização e acompanhamento da 

execução da obra do Bloco “II” da Udesc Pinhalzinho.  

Nesse interim para auxiliar o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Tosin em suas 

atividades a Direção conseguiu 2 (duas) vagas de estágio para o setor, onde atuaram o 

estagiário da área de Engenharia Civil Lucas Gugel (período de 06/2017 a 12/2018), a 

estagiária da área de Arquitetura Vanessa de Cesaro (período de 05/2018 a 01/2019); o 

estagiário da área de Engenharia Civil Adonis (período de 02/2019 a 10/2019) e atualmente o 

setor conta com duas estagiárias em Arquitetura a Michele Staudt e Andressa Baptistelli.  

Em dezembro de 2017 tivemos a felicidade de inaugurar o Bloco “II” do 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da UDESC/Oeste/CEO no 

município de Pinhalzinho. A edificação com 2.414m² representou o investimento de R$ 

4.883.451,03.  
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Figura 78 – Inauguração do bloco II – DEAQ – Pinhalzinho. 

 
 

 
 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 79 – Equipe técnica na inauguração do bloco II – UDESC – Pinhalzinho. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

O Bloco “II” da Udesc Pinhalzinho é uma construção bonita, moderna e com espaço 

para laboratórios, salas de aula, auditório, salas de professores, secretaria e conta com todas as 

vantagens da acessibilidade. Foi investido ainda nessa edificação o valor de R$ 75.177,00 na 

aquisição de móveis planejados para atender os laboratórios do Departamento de Engenharia 

de Alimentos e Engenharia Química e Auditório de 100 lugares com poltronas fixas no 

investimento de R$ 111.189,00.  

Entretanto cabe aqui mencionar que a edificação não possui habite-se, apesar de toda a 

infraestrutura seguir o projeto anteriormente aprovado pelo município foram solicitadas pelo 

município várias adequações na obra, algumas foram realizadas e outras estão sendo 

questionadas administrativamente pelo setor. O setor de obra e engenharia está em processo 

administrativo para obtenção dos alvarás de 2020 junto ao corpo de bombeiros.  

No ano de 2016 terminamos de realizar o cercamento parcial da Udesc Chapecó 

unidade do bairro Santo Antônio e também o cercamento total da Fazenda Experimental da 

UDESC/Oeste/CEO. As obras de cercamento somaram juntas o montante de R$ 527.234,83. 
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Figura 80 – Cercamento FECEO.  

 

 

Cercamento UDESC Santo Antônio 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

Na unidade da Udesc Chapecó, bairro Santo Antônio, após a finalização do 

cercamento realizamos a execução da obra de passeio/calçada visando o acesso acessível ao 

prédio e de acordo com a legislação municipal. O investimento da obra de passeio foi de R$ 

47.397,36. 
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Figura 81 – Passeio/calçada na unidade da UDESC Santo Antônio. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

 Em 2017 realizamos a obra de reforma e pintura do antigo prédio da UDESC em 

Palmitos para proceder a devolutiva das chaves ao município, a pedido do Magnífico Reitor 

Marcus Tomasi. A obra de reforma da unidade teve o investimento de R$ 132.602,62 e foi 

concluída em agosto de 2017. 

Figura 82 – Prédio Palmitos reformado pela UDESC devolvido ao município de Palmitos. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Fonte: Acervo da DAD. 

 

No final do ano de 2017 iniciamos a reforma do prédio antigo, Bloco I, da UDESC 

Pinhalzinho com 1.539,36m² localizada às margens da BR 282. A obra de reforma foi 

entregue em setembro de 2019. A recuperação incluiu a troca de reboco e do telhado, novos 

revestimentos e instalações elétricas e hidráulicas, de pontos de gás e de equipamentos de ar-

condicionado, além da reconstrução da rampa de acesso. Todas as melhorias ocorreram em 

observância à legislação e às normas de acessibilidade. 

A obra de reforma contou com investimento de R$ 2.196.139,47 e sua estrutura nova 

possui laboratórios, salas de aulas e ampla biblioteca. 

Figura 83 – Prédio antigo – bloco I.    

 

 
 Fonte: Acervo da DAD. 
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                                         Prédio reformado – bloco I 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 
Figura 84 – Ato oficial da entrega da reforma do bloco I – DEAQ, Pinhalzinho. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

Cabe esclarecer que a edificação, ainda, não possui o Habite-se. O setor de obras e 

engenharia encaminhou processo administrativo para obtenção do alvará de 2020 junto ao 

corpo de bombeiros. Posteriormente dará entrada no processo administrativo, solicitando o 

Habite-se da edificação. 

 Destacamos também a cobrança junto ao DNIT e Prefeitura Municipal de Pinhalzinho a 

construção do trevo de acesso a UDESC na BR 282 e também a pavimentação asfáltica para  

acesso a UDESC. Tivemos a informação oficializada pelo DNIT que o trevo deve ser 

concluído até dezembro de 2020 e mais recentemente em fevereiro/2020 o Município de 

Pinhalzinho informou que encaminhará a Câmara de Vereadores um projeto de lei para 

aprovação da obra de execução do asfalto. 
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Figura 85 – Reunião superintendente DNIT e Prefeito de Pinhalzinho. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

No ano de 2019, iniciamos a execução da reforma externa da unidade da Udesc 

Chapecó, Bairro Santo Antônio. A obra de reforma foi entregue em fevereiro de 2020. A 

recuperação incluiu a troca do telhado, correção de fissuras, troca de brises e pintura externa. 

Também foi adquirido e instalado um novo pórtico de entrada, destacando a identidade visual 

da UDESC/Oeste/CEO. Todas as melhorias ocorreram em observância à legislação. O recurso 

investido na obra de reforma foi de R$ 585.260,70 e sua conclusão ocorreu em 

fevereiro/2020. 

Figura 86 – Assinatura da ordem de serviço – reforma prédio UDESC – Chapecó. 

 
Fonte: Acervo da DAD. 
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Figura 87 – Prédio reformado UDESC/Chapecó – Santo Antônio. 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da DAD. 

 

Em relação a essa edificação fica o desafio da próxima gestão de realizar a reforma 

interna da unidade, com pintura, troca de piso e corrimãos. A edificação existente de 

3.141,43m² não possui habite-se e nem cadastro no município de Chapecó desde sua 

construção. Para o cadastramento da unidade segundo informações da Prefeitura Municipal é 

necessário a retificação da matrícula do terreno, e além disso para liberação de alvará e  

habite-se a uma serie de adequações que necessitam ser realizadas na infraestrutura da 

unidade. A matrícula 71.369 necessita de retificação, pois na época da doação do terreno pelo 
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município de Chapecó tratava-se de área rural e hoje é considerada área urbana. Há 

necessidade de realização de novo levantamento topográfico e assinatura dos confrontantes 

para regularizar a área, bem como realizar a averbação da edificação existente, é importante 

frisar também que foi construído recentemente na divisa do terreno da UDESC o Contorno 

Viário pela Prefeitura Municipal de Chapecó. Entendemos que a melhor alternativa é licitar 

empresa que realize os referidos serviços para regularização. 

Além disso, o setor de obras e engenharia trabalhou em 2019 no projeto de 

pavimentação e paisagismo da parte frontal da Udesc Chapecó a fim de criar espaços de 

convivência, harmonização e melhorar a infraestrutura de acessibilidade. O processo de 

paisagismo chegou a ser publicado para licitação em março de 2020 no portal de compras, 

todavia foi suspenso em razão do COVID-19. A obra prevê a construção de passeios internos, 

bancos e floreiras, além de itens de iluminação externa, um investimento de R$ 86.238,60. 

Figura 88 – Projeto de pavimentação e paisagismo – UDESC/Chapecó – Santo Antônio. 

 
Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 
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Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

Ainda no ano 2019 por meio da Direção de Extensão adquirimos 4 (quadro) mastros 

para as unidades de Chapecó e Pinhalzinho que serão instalados na área frontal da UDESC 

para hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de Santa Catarina, do Município de 

Chapecó e da UDESC. 

O Setor de Obras e Engenharia também realizou o projeto da nova portaria, hall de 

entrada da Udesc Chapecó, bairro Santo Antônio, a fim de melhorar a identidade visual e 

ambiência da recepção da UDESC. O balcão e painel da recepção já foram licitados e 

contratados, sendo que a entrega e instalação devem ocorrer até julho de 2020. 

Figura 89 – Projeto nova portaria – UDESC/Chapecó – Santo Antônio. 
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Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

Atualmente o setor de obras e engenharia da UDESC/Oeste/CEO trabalha na 

contratação dos projetos do galpão de ovinos para a Fazenda Experimental em Guatambu, 

galpão/garagem para os veículos oficiais da Udesc Chapecó e memorial descritivo para a 

contratação dos  

projetos do novo prédio da Udesc em Chapecó onde abrigará o departamento de enfermagem, 

direções, setores administrativos, biblioteca, cantina e auditório.  

Em relação ao galpão de ovinos cabe esclarecer que, em 2018, em reunião pré-

agendada para tratar sobre o auxílio com a liberação de recursos para o Laboratório do Leite 

no município de Pinhalzinho a Direção vislumbrou o interesse do Deputado na área de ovinos 

e então submeteu para sua análise o projeto básico realizado pelo setor de obras e engenharia 

do galpão de ovinos, que contou com a colaboração do professor Julcemar Dias Kessler do 

Departamento de Zootecnia.   

O Deputado Federal Valdir Colatto, sensibilizado destinou o recurso de R$ 250.000,00 

por meio de emenda parlamentar para execução da obra do galpão de ovinos.  
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Figura 90 – Reunião realizada com o Deputado Federal Valdir Colatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da DAD. 

 

No final do ano de 2019 foi assinado o convênio entre a UDESC e o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o qual objetiva o repasse de recursos para 

execução da obra a partir de maio/2020. Todavia, ainda há necessidade de finalização dos 

projetos para licitar a execução da obra, a apresentação da licença prévia ambiental e 

comprovação do domínio da área ao FNDE para liberação efetiva dos recursos. 

Figura 91 – Projeto básico galpão de ovinos – fazenda experimenta. 
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Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

O setor de obras e engenharia também trabalha no projeto para futura execução de 

galpão/garagem para abrigar os veículos oficiais da UDESC/Oeste/CEO. O investimento 

previsto para o galpão/garagem é de R$ 200.000,00, entretanto, como não conseguimos êxito 

na  

execução e aprovação dos projetos nos órgãos competentes em tempo hábil tivemos que 

devolver o recurso disponibilizado para essa finalidade à Reitoria no ano de 2019.  

Caberá a nova gestão acompanhar a finalização dos projetos do galpão garagem e 

pleitear novos recurso para sua execução.  

Figura 92 – Projeto básico do galpão/garagem para os carros oficiais da UDESC Chapecó. 
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Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

Para a realização dos dois projetos do galpão de ovinos e galpão/garagem realizamos a 

contratação de empresa para realização da sondagem do solo a fim de subsidiar os referidos 

projetos. Os investimentos dos serviços de sondagens foram de R$ 12.350,13. 

Figura 93 – Serviços de sondagens na fazenda e UDESC Chapecó. 

 
Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 
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 Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

Quanto ao novo prédio da Udesc Chapecó foi designado pela Portaria no 033/2018 

publicada em fevereiro de 2018, para o levantamento das demandas do novo prédio. 

Participaram da comissão a Diretora Administrativa, o Engenheiro Civil Carlos Eduardo 

Tosin, Chefes do Departamento de Enfermagem e Zootecnia e professores do Departamento 

de Enfermagem.  

 De todas as reuniões realizadas foram lavradas atas que foram assinadas pelos membros 

da comissão e encontram-se arquivadas na Direção Administrativa do Centro. Todas as 

demandas foram levantadas pelos professores, técnicos e direções, analisadas pela comissão e 

priorizadas para comporem o projeto. 

 Figura 94 – Lista da presença das reuniões da comissão – prédio novo. 

 
Fonte: Acervo da DAD 
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As demandas da comissão foram entregues ao setor de obras e engenharia para 

elaboração de memorial descritivo para contratação dos projetos o qual deve ser 

acompanhado pela próxima gestão.  

 Outro fator que é importante mencionar é que o setor de obras e engenharia apresentou 

a Direção do centro proposta de plano diretor da Udesc Chapecó, a qual necessita ainda ser 

debatida junto à comunidade acadêmica e aprovada em Conselho de Centro se assim entender 

a nova gestão.  

Figura 95 – Proposta do plano do diretor do setor de obras e engenharia. 

 
Fonte: Arquivos do setor de obras e engenharia. 

 

É importante também frisar que o setor de obras e engenharia está auxiliando a 

Coordenadora do Laboratório do Leite, Profª. Darlene Cavalheiro do Departamento de 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Química quanto aos encaminhamentos para aprovação 

nos órgãos competentes dos projetos do Laboratório do Leite que foram realizados por 

empresa contratada para esse fim pela Reitoria. Entretanto, mesmo após aprovação dos 

projetos, para realizar a licitação da obra é necessária liberação do recurso via Ministério da 

Integração. 

Além disso, o setor de obras e engenharia auxiliou no desenvolvimento de layout e 

projetos internos de forma a melhorar a ocupação e ambiência dos ambientes administrativos 

da UDESC/Oeste/CEO. Auxiliou na elaboração da identidade visual por meio de design de 

placas de identificação, plotagem do trailer, adesivos, entre outros materiais. 

 O Engenheiro Civil Carlos Eduardo Tosin também absorve a fiscalização e medição 

mensal dos serviços contínuos de manutenção elétrica e manutenção de ares-condicionados, 

além de outros serviços eventuais como controle e recarga de extintores e demandas de 

infraestrutura física em trabalho conjunto com o setor de serviços gerais.  
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29 GESTÃO DE TRANSPORTE 

O Setor de Transporte da UDESC/Oeste/CEO é responsável pela gestão da frota dos 

veículos oficiais, agenda dos motoristas, aquisições de passagens aéreas ou terrestres, 

hospedagens e fretamento de veículos. De 2016 ao início de 2019 o setor de transporte 

também era responsável pela abertura das ordens de pagamento de diárias e controle da 

prestação de contas de diárias da UDESC/Oeste/CEO, entretanto, realizamos uma 

restruturação administrativa junto ao setor financeiro sendo que foi possível transferir no ano 

de 2019 as atividades de pagamentos de diárias e controle de prestação de contas ao setor 

financeiro.  

Com essa reestruturação a partir de 2019 o setor de transporte passou a realizar 

também a reserva de hospedagem para membros externos à instituição. 

Durante a gestão a servidora Paula Cristina Primo esteve à frente do setor, juntamente 

com os motoristas Eder Agostini e Roderley Debastiani, também atuaram no setor a servidora 

Franciele Vivian (2016), a servidora cedida Ana Maria Andreola Badin (março de 2017 a 

maio de 2018), a estagiária Kamila Gregorio Loregian (maio de 2018 a junho 2019) e 

atualmente a estagiária Isabella Alves de Medeiros, além das bolsistas de apoio discente 

Nathalia Colaço (fevereiro 2017-2019) e atualmente Karine Reinehr. 

Para divisão das responsabilidades do setor, o servidor motorista Eder Agostini atuou 

como fiscal dos serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais 

junto a mecânica licitada, e o servidor Roderley Debastiani atuou como responsável pela 

limpeza dos veículos oficiais junto ao posto de lavação licitado. Já a servidora Paula, Chefe 

do Setor, atuou como responsável pelos serviços terceirizados de fretamento de transporte 

escolar, aquisições de passagens aéreas e terrestres, combustíveis, seguros dos carros oficiais 

e mais recentemente reservas de hospedagens. 

De 2016 a 2020 buscamos renovar e ampliar a frota de veículos oficiais, haja vista, a 

demanda da comunidade acadêmica. Adquirimos e recebemos nesse período os seguintes 

veículos transcritos no quadro 40. 
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Quadro 40 – Veículos adquiridos e doados nos anos de 2018 e 2019. 

Ano da 

aquisição/transferência 

Objeto Valor 

2018 L200 – Placa QJR6279 (carga); R$ 160.535,26 

2018 Trailer – Placa MBH1438 Transferência patrimônio Joinville 

2019 Spin – Placa RAB 8057 R$ 71.500,00 

2019 C4 – Placa RAG 4047 R$ 99.000,00 

2019 Caminhão Iveco – Placa JFP6214 Doação PRF – Gastos de 

manutenção e pintura 

2019 Camionete 4 x 4 – Placa MJD 

9315 

Doação PRF – Gastos de 

manutenção e futura pintura 

2019 Livina Placa MIH0065 Transferência patrimônio ESAG 
Fonte: Relatório do setor de transporte. 

Figura 96 – Trailer recebido via transferência de patrimônio. 

 
 

 
Fonte: Acervo do setor de transportes. 
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Utilizamos dos serviços da portaria para guarda e entrega da chave dos carros oficiais 

e ordem de tráfego, bem como respectivo registro de retirada da chave e devolução, a fim de 

atender com maior agilidade as demandas solicitadas previamente pelos servidores.  

Atualmente possuímos na UDESC/Oeste/CEO cerca de 24 (vinte e quatro) servidores 

autorizados por portaria do Reitor a dirigir veículo oficial, possibilitando assim que o servidor 

cumpra sua agenda e atividades quando não há motorista à disposição. 

As despesas de combustíveis, mecânica, lavação de veículos e fretamento de 

transporte escolar, estão apresentadas na figura 101. 

Gráfico 10 – Despesas de combustíveis, mecânica, lavação de veículos e fretamento de transporte escolar. 

 
Fonte: Relatório do setor de transportes. 

 

Observa-se pelos dados apresentados que as despesas de combustíveis têm se mantido 

na média de R$ 60.000,00 mil reais anuais. No ano de 2019 o Estado de Santa Catarina licitou 

para todos os órgãos a empresa NEO que gerencia os valores dos combustíveis nos postos em 

tempo real possibilitando que o servidor possa abastecer o veículo no posto de combustível 

credenciado mais próximo e com o melhor preço na bomba.  

Em relação às despesas de mecânica destacamos o elevado valor nos anos de 2017 e 

2019. Em 2019 isso se deu em razão das doações de veículos e transferências de patrimônio 

realizadas sem custo a UDESC conforme planilha apresentada, para viabilizar a utilização dos 

carros investimos em mecânica e melhorias como pintura e plotagens. Já no ano de 2017 o 

alto valor se deu em razão da própria manutenção dos carros da frota considerados antigos. 

Destaca-se também o aumento gradual da utilização de fretamento de transporte 

escolar, nessa rubrica está a utilização da terceirização de vans, micro-ônibus e ônibus 

executivo ou convencional. Observa-se que o nosso centro de ensino tem aumentado as saídas  

com viagens de estudos e aulas práticas, bem como as saídas para atividades na Fazenda 

Experimental no município vizinho de Guatambu.  

A UDESC/Oeste/CEO, no ano de 2018 e 2019 realizou o evento “Udesc de Portas 

Abertas”, primeiramente no município de Pinhalzinho pelo Departamento de Engenharia de 
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Alimentos e Engenharia Química, e em 2019 o evento foi replicado em todos os 

departamentos, sendo que o principal objetivo do evento é abrir as portas da Universidade 

para os alunos da rede pública e particular do ensino médio, a UDESC realizou por meio da 

frota próprio e terceirizada os translados das escolas até a Universidade. 

Outro fator importante a ser mencionado quanto ao fretamento de transporte escolar é 

que adequamos o memorial descritivo a fim de atender a demanda do mercado e a demanda 

institucional, sendo atualmente pago a empresa contratada o km/rodado e as horas à 

disposição do motorista terceirizado. Buscamos assim estabelecer um equilíbrio econômico e 

financeiro haja vista a especificidade da prestação do serviço.  

Cumpre ainda frisar que mais recentemente incluímos na contratação terceirizada 

“veículo de passeio com motorista” objetivando atender especificamente as demandas de 

projetos que possuem recursos externos e saídas em feriados e finais de semana para a 

Fazenda Experimental. 

Propomos também uma minuta da nova resolução de viagens a fim de dar maior 

segurança e estabelecer rotinas e procedimentos das atividades desenvolvidas pelo setor de 

transporte. 

Quanto à aquisição de passagens, estabelecemos na UDESC/Oeste/CEO a cultura da 

aquisição de passagens aéreas com antecedência objetivando a economicidade nas aquisições 

e consequentemente possibilitando que nossos servidores docentes e técnicos viajassem a 

trabalho com maior segurança e comodidade, sempre observando o limite legal previsto no 

Decreto 1.127/2008. 

O Setor de Transporte é um setor dinâmico com várias atividades e responsabilidades, 

todos os servidores que atuam no setor são muito competentes e prestativos e estão de 

parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido no período da gestão.  
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30 SERVIÇOS DE PROTOCOLO E RECEPÇÃO 

É também atribuição da pasta da Direção Administrativa coordenar as atividades de 

protocolo e recepção das unidades. Haja vista o distanciamento dos espaços físicos criamos 

uma agenda junto ao setor de transporte e almoxarifado para concentrar a entrega de 

materiais, serviços de malote e correio nas sextas-feiras a tarde.  

Também contamos com a colaboração de diversos técnicos e professores que 

transitam entre os departamentos em gentilmente nos ajudavam com as correspondências 

internas e até mesmo externas quando caracterizado a urgência.  

Durante toda a gestão a servidora cedida Lenir Ozelame esteve à frente desse setor na 

UDESC/Oeste/CEO recebendo o auxílio de estagiários e bolsistas de apoio discente.  

Adotamos como prerrogativa na gestão, manter sempre um bolsista ou estagiário para 

atendimento do setor no período da manhã, realizando o atendimento telefônico, anotando 

recados e auxiliando a Direção Administrativas em suas demandas. 

Com a implementação do processo digital via SGPE no ano de 2019 as atividades 

desse Setor diminuíram. O processo digital implantado em todo o Estado de Santa Catarina 

por meio de decreto foi muito bem visto e recepcionado pelas atividades administrativas do 

Centro. Dentre os benefícios destaca-se a celeridade do processo, a economia do papel e a 

transparência na gestão. 

Figura 97 – Sistema de gestão de processos eletrônicos – SGPe. 

 
Fonte:www.sgpe.sea.sc.gov.br 
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Ainda, cumpre salientar que o processo digital melhorou os fluxos de trabalho, nos fez 

pensar no procedimento administrativos e de como implementar melhorias.  

Atualmente todos os processos que tramitam nos setores administrativos seguem fluxo 

no formato digital: processos licitatórios, autorizações de fornecimento, comunicados 

internos, prestação de contas de diárias e mais recentemente as notas fiscais para pagamento e 

ordens bancárias.  
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31 RESULTADO DA ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS 

SETORES DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

Para avaliar o atendimento dos setores vinculados a pasta da Direção Administrativa 

da UDESC/Oeste/CEO realizamos uma enquete junto aos servidores técnicos e docentes, com 

vistas a aferir a satisfação quanto ao atendimento prestado, bem como, a eficiência dos 

serviços realizados. Foram realizados três questionamentos: a primeira questão abordava a 

cordialidade, o respeito e a receptividade no atendimento; a segunda questão quanto ao sanar 

dúvidas e solucionar demandas e; a terceira questão era aberta ao envio de críticas, elogios e 

sugestões.  

A enquete obteve 57 respostas, com um tempo médio de 8min. de conclusão e foi 

aplicada de no período de 9 a 30 de dezembro de 2018. Apresentamos na figura 103, o 

resultado obtido e esclarecemos que por questões éticas não houve divulgação das respostas 

do terceiro questionamento. 

Gráfico 11 – Enquete realizada junto aos servidores para aferir o atendimento e eficiência dos serviços 

vinculados à Direção Administrativa. 

 

Fonte: Arquivos da DAD. 
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Fonte: Arquivos da DAD. 

 

A partir dos dados obtidos a Direção Administrativa realizou feedback individual com 

as chefias e coordenadores de setores, almejando a excelência no atendimento das atividades 

realizadas na pasta. 
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32 CAFÉ DA MANHÃ COM A DIREÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO  

Uma inovação criada na gestão no ano de 2017 e com realização anual é o evento 

“Café da manhã com a Direção da UDESC/Oeste/CEO”. Objetivo primordial do evento é a 

valorização do servidor e o reconhecido pela sua atuação profissional, além de realizar uma 

prestação de contas da gestão a comunidade acadêmica.  

Em todas as edições do evento a gestão organizou espaço físico e café da manhã para 

recepcionar os professores, técnicos, representantes discentes e demais autoridades locais. 

Organizamos em todas as edições homenagens aos servidores com 10 (dez) anos de serviço 

prestado a UDESC/Oeste/CEO, a entrega da placa do mérito funcional aos servidores eleitos 

pelos seus pares em edital próprio, e realização de uma breve exposição da prestação de 

contas anual das atividades desenvolvidas pelo Centro de Ensino. 

Além de ser evento com foco na valorização das pessoas e na transparência da gestão, 

buscamos em todas as edições agregar valor de cunho social realizando campanhas de 

arrecadação de brinquedos, alimentos e material escolar que posteriormente foram doados a 

entidades beneficentes e prestado contas a comunidade acadêmica.  

No ano de 2017 o evento foi realizado no Hotel Lang em Chapecó e contou com um 

público de aproximadamente 210 pessoas entre servidores docentes, técnicos, representantes 

discentes, terceirizados e autoridades locais.   

Figura 98 – 1ª edição do evento café da manhã com direção da UDESC/Oeste/CEO – 2017. 

 

Fonte: Acervo da DAD 
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Fonte: Acervo da DAD 

 

Nessa edição do evento foram homenageamos 17 servidores pelo tempo de serviço 

prestados a UDESC. Haja vista ser o primeiro ano do evento homenageamos também os 

servidores que tinham mais que 10 anos de serviços prestados, sendo eles: Antônio Waldimir 

Leopoldino da Silva, Gilberto Luiz Françosi, Bernadette Kreutz Erdtmann, Maria Luisa 

Appendino Nunes, Rosemario Barichello, Neudi José Bordignon, Mayra Teruya Eichemberg, 

Daniel Iunes Raimann, Gilmar de Almeida Gomes, Weber da Silva Robazza, Arnildo Korb, 

Liziane Schittler, Renata Mendonça Rodrigues, Lucíola Bagatini, Edir Oliveira da Fonseca e 

Cleuzir da Luz. 

Figura 99 – Homenageados na 1ª edição do evento. 

 
Homenageado: Giberto Luiz Françosi 

 
Fonte:  Acervo da DAD 
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Figura 100 – Servidores homenageados pelo tempo de serviço – ano 2017. 

 
Fonte:  Acervo da DAD 

 

 

Quanto ao mérito funcional foram homenageados no ano de 2017 os seguintes 

servidores: Gilberto Luiz Françosi, Darlene Cavalheiro, Diovani Paiano e Edlamar Kátia 

Adamy. 

Figura 101 – Professora Darlene Cavalheiro – mérito funcional. 

 
 Fonte:  Acervo da DAD 
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Ao final do evento no ano de 2017 o Diretor Geral do Centro, Profº. Dilmar Baretta, 

realizou apresentação das atividades e números realizados na gestão durante o ano. 

Em 2018 o evento também foi realizado no Hotel Lang em Chapecó e contou com 

aproximadamente 120 pessoas entre servidores docentes, técnicos, representantes discentes, 

terceirizados e autoridades. Nessa edição de 2018, apenas o Profº. Diovani Paiano completou 

10 anos de serviços prestados. 

Figura 102 – Homenageado professor Diovani Paiano.  

 
Fonte: acervo da DAD 

 

Na edição de 2018 o Diretor Geral, Profº. Dilmar Baretta, homenageou os prefeitos 

municipais das três cidades sede da UDESC no Oeste: Chapecó, Pinhalzinho e Guatambu. A 

gestão agradeceu aos prefeitos municipais destas prefeipelos convênios e parcerias já 

firmados e pelo apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades da Universidade na 

região oeste catarinense.  

Figura 103 – Prefeito de Chapecó Luciano Buligon – homenagem da gestão. 

 
Fonte: acervo da DAD 
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Figura 104 – Prefeito de Pinhalzinho – homenagem da gestão. 

 
Fonte: acervo da DAD 

 

Figura 105 – Prefeito de Guatambu Sr. Luiz Clóvis Dal Piva – homenagem da gestão. 

 
 Fonte: acervo da DAD 

 

 

 

Quanto ao mérito funcional foram homenageados, em 2018, os seguintes servidores: 

Lucia Terezinha Ruwer, Renata Tumelero, Neura T. Maghry de Andrades, Silvana Vieira 

Gaio, Darlene Cavalheiro, Kiciosan da Silva Bernardi Galli e Rogério Ferreira.  
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Figura 106 – Mérito funcional – Profª. Kiciosan da Silva Bernardi Galli. 

 
Fonte: acervo da DAD 

 

 

Ainda na edição de 2018 a gestão também homenageou as servidoras cedidas pelo 

município de Chapecó e que prestam serviço a UDESC: Lenir Ozelame, Gilvania Mascarello, 

Patricia Voltolini, Neura Andrades, Silvana Vieira Gaio, Fernanda Ledra e Itelvina 

Cavalheiro Cima. 

Figura 107 – Servidoras cedidas Gilvania Mascarello e Patrícia Voltolini. 
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Fonte: acervo da DAD 

 

Figura 108 – Servidora cedida da Prefeitura de Chapecó, Psicóloga Fernanda Ledra – em discurso de 

agradecimento. 

 
Fonte: acervo da DAD 

 

 

 

Na ocasião, foi realizada pelo Diretor Geral Dilmar Baretta a apresentação da 

prestação de contas anual da gestão do exercício de 2018. 
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Figura 109 – Apresentação professor Dilmar Baretta – resultados 2018. 

 
 Fonte: acervo da DAD 

 

 

Figura 110 – Gestores da UDESC/Oeste/CEO 2018 e representantes reitoria.  

 
Fonte: acervo da DAD 

 

 

 

No ano de 2019, o evento foi conduzido pela Profª. Silvana dos Santos Zanotelli, 

Diretora Geral Pró-Tempore e foi realizado no Hotel Bertaso, em Chapecó. O evento contou 

com aproximadamente 100 pessoas entre servidores docentes, técnicos e representantes 

discentes. Foram homenageados dois servidores por completarem 10 anos de serviços 

prestados a UDESC, o servidor Dilmar Baretta e a servidora Lenita de Cássia Moura Stefani.  
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Figura 111– Homenageado Prof. Dilmar Baretta.  

 
 Fonte: acervo da DAD 

 

 

Na ocasião também foram homenageados, pelo mérito funcional, os seguintes 

servidores: Marilha dos Santos, Ana Luiza Bachmann Schogor, Darlene Cavalheiro e Renata 

Mendonça Rodrigues. 

Figura 112 – Mérito funcional Profa. Ana Luiza Bachmann Schogor. 

 

Fonte: acervo da DAD 

 

 

 Após as homenagens, os Diretores Assistentes apresentaram as atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2019 na gestão. 
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 Figura 113 – Diretora de ensino Profa. Ivete Maroso Krauzer – prestando contas. 

 
 Fonte: acervo da DAD 

 

Em todos os eventos, a gestão disponibilizou uma caixa de sugestões, críticas e/ou 

elogios, distribuiu as agendas do ano seguinte e respondeu as dúvidas da comunidade 

acadêmica. Esse evento também permitiu a integração e a troca de experiências entre os 

Departamentos.  

 

Figura 114 – Agendas distribuídas em todos os eventos. 

 
Fonte: acervo da DAD 
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Figura 115 – Doação dos materiais escolares arrecadados. 

 
Fonte: acervo da DAD 
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33 COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 

Um desafio assumido na gestão foi de melhorar a comunicação interna e externa. 

Tínhamos como objetivo pleitear junto a Reitoria a contratação de profissional da área de 

comunicação para trabalhar a questão do marketing institucional em nosso centro de ensino e 

também auxiliar na elaboração e sugestão de temas para os veículos de comunicação da 

região. Entretanto, não obtivemos êxito da demanda de contratação de efetivo para atender 

nosso pleito.   

 Diante disso, a servidora Cristiane Raquel Salle Gubert, secretária acadêmica da 

UDESC/Oeste/CEO se disponibilizou em ser a representante da comunicação em nosso 

Centro. As Direções se comprometerem em auxiliar a servidora com o envio de informações e 

auxílio nessa atividade. Nesse sentido contratamos estagiário da área de publicidade e 

propaganda e posterior da área de administração, todavia, mesmo assim as ações produzidas 

não foram tão efetivas quanto esperávamos. 

 Ainda assim, conseguimos com o apoio e experiência da servidora Cristiane criar as 

mídias sociais da UDESC/Oeste/CEO que são alimentadas por ela e pelos servidores do setor 

de comunicação da UDESC.  

Figura 116 – Criação do instagram.  

 
Fonte: Sistema de informações do CEO 
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Figura 117 – Criação da página no Facebook. 

 
Fonte: Sistema de informações do CEO 

 

 

Atualmente a página do Facebook da UDESC/Oeste/CEO possui 2.076 curtidas e 

1.320 seguidores no Instagram, já foram muitos questionamentos realizada e respondidos por 

essas mídias e consideramos que foi um grande passo para levar as informações da 

UDESC/Oeste/CEO para o público interno e externo. 

Além disso, criamos o grupo de WhatsApp da UDESC/Oeste/CEO, ferramenta a qual 

são enviadas informações da gestão e compartilhado informações entre servidores técnicos e 

docentes sobre as atividades desenvolvidas institucionalmente, possibilitando assim a 

divulgação de ações a comunidade interna. 

A Direção Geral também firmou o compromisso de representar a UDESC/Oeste/CEO 

em todos os eventos nos quais fossemos convidados, e quando na impossibilidade, designado 

Diretores Assistentes e demais servidores para que levasse o nome da instituição e tivessem 

abertos a ouvir e realizar propostas de parcerias, convênios e ações conjuntas. 

Esse perfil e posicionamento da equipe da gestão levou o nome da 

UDESC/Oeste/CEO para mídias de TV e Rádio, nossas atividades e ações ganharam 

visibilidade na região. Entendemos que ainda há muito a ser feito, mas temos a certeza que 

demos o primeiro passo.  

A UDESC/Oeste/CEO também se fez presente nas feiras e eventos da região. A 

Direção Extensão desempenhou muito bem o seu papel de mediação e integração para que os 

departamentos levassem suas atividades para fora da Universidade, como por exemplo, as 

atividades do “Domingo na Praça”, “Passeio a Cavalo no Verdão”, Feira FACE, Feira EFAPI 

e demais feiras da região.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016-202060 

 

DPPG – DIREÇÃO DE PESQUISA  

E PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cautelosas e prudentes, 
O caminho atravessando, 

As formigas diligentes 
Vão andando, vão andando... 

Olavo Bilac, (1929)

                                            
60 O conteúdo escrito do relatório de gestão da DPPG é de responsabilidade do Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduaçao, Prof. Cleuzir da Luz e se referem a ao período de junho de 2016 a dezembro de 2019. A Profa. Ivete 

Maroso Krauzer organizou as informações, de acordo com a ABNT, com auxílio da profissional Civonei M. 

Oliveira. 
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34 APRESENTAÇÃO DA DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Equipe de Elaboração 

Diretor de Pesquisa e Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO 

Professor Dr. Cleuzir da Luz 

 

Equipe Técnica 

Aline Campos (Estagiária), Joana Maria de Moraes Costa (Técnica), Patrícia Bairros Alves 

(Técnica), Vera Lucia Fortes Zeni (Técnica) 

 

 

Dar publicidade ao trabalho realizado faz parte do princípio de transparência do 

servidor público, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Estatuto do Servidor – EC 

59/2007) 

Nesse relatório são apresentados alguns eventos estratégicos da Pesquisa e Pós-

graduação da UDESC/Oeste/CEO, que contribuíram para efetivação das políticas, ações e 

consequentemente dos resultados obtidos pela Direção de Pesquisa e Pós-graduação (DPPG) 

no ano de 2016 a 2019. Gestão do Diretor Geral, Professor Dilmar Baretta (junho de 2016 a 

agosto de 2019) e Diretora Geral Pro Tempore, Professora Silvana dos Santos Zanotelli 

(agosto a dezembro de 2019), sob a direção do Professor Dr. Cleuzir da Luz, Diretor de 

Pesquisa e Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO. 

No dia 13/12/2019 a UDESC/Oeste/CEO realizou o chamado “Café com a Direção” 

uma prática feita desde 2017, momento em que é apresentado a professores, técnicos e 

presidentes e vice-presidentes dos Centros acadêmicos dos três departamentos as ações do ano 

de cada direção assistente. Neste dia a DPPG entregou o presente Relatório de Gestão ao 

Diretor Geral, Professor Dilmar Baretta (junho de 2016 a agosto de 2019) e Diretora Geral 

Pro Tempore, Professora Silvana dos Santos Zanotelli (agosto a dezembro de 2019). 
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Figura 118 – Fotos do “café com a direção” do dia 13/12/19. 

  

 
 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 
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35 ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Esta direção pauta suas políticas e ações pelo compromisso no cumprimento das 

atribuições que estabelece o Regimento Geral da UDESC, Regimento Geral da Pós-

graduação, Plano de Desenvolvimento Institucional da UDESC e demais atividades 

determinadas pelo Diretor Geral da UDESC/Oeste/CEO. Conforme o Artigo n.67, Seção III e 

IV, capítulo II do Regimento Geral da UDESC: 

Art. 67. São atribuições do Diretor de Pesquisa e Pós-graduação: 

I – Coordenar as atividades de pesquisa e de Pós-graduação, apoiando a captação de 

recursos e a criação de cursos de Pós-graduação;  

II – Fomentar e apoiar os convênios para atividades de pesquisa e/ou cursos de Pós-

graduação;  

III – Coordenar as Comissões de Pesquisa e de Pós-graduação do Centro; 

IV – Promover as atividades de pesquisa, de acordo com as políticas da UDESC e dos 

órgãos de fomento;  

V – Fomentar e apoiar a melhoria da infraestrutura de pesquisa; 

VI – Acompanhar a execução dos programas e projetos de pesquisa; 

VII – Promover a divulgação das atividades e ações de pesquisa e Pós-graduação, assim 

como da produção técnico-científica e intelectual do Centro; 

VIII – Promover a interação com a comunidade científica, organizações e órgãos de 

fomento à pesquisa;  

IX – Coordenar os programas de iniciação científica e incentivo à pesquisa;  – 

Supervisionar a avaliação das atividades de pesquisa e Pós-graduação; 

XI – Fomentar e apoiar a realização de eventos técnicos-científicos;  

XII – Coordenar e supervisionar a política de capacitação de docentes; 

XIII – Desempenhar outras atividades determinadas pelo Diretor Geral do Centro; 

XIV – Supervisionar o planejamento da ocupação docente no que diz respeito à pesquisa 

e Pós-graduação. 
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36 APRESENTAÇAO DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UDESC/OESTE/CEO 

36.1 A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC 

A UDESC tem por objetivo consolidar e expandir o ensino de Pós-graduação, com 

excelência, integrada ao ensino de graduação, que desenvolva a cientificidade, o senso crítico 

e a criatividade nos acadêmicos pelo exercício da atividade investigativa e de intervenção 

junto às organizações e o meio.  

A Pós-graduação da UDESC, tem o propósito de incentivar as atividades de pesquisa 

científica, tecnológica, cultural e artística, visando à inovação e ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, tendo em vista a sua relevância, além de promover a sua divulgação e 

aplicação dos seus resultados.  

Das Diretrizes:  

− Ampliação da formação profissional em geral, ou seja, a formação de profissionais 

de alto gra.  

− Criação de cursos de Pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado com suas 

áreas de concentração, ligadas às temáticas de competência, grupos de pesquisa e 

linhas de pesquisa e em consonância às áreas estratégicas de atuação da IES.  

− Promoção de cursos de Pós-graduação stricto sensu, que oportunizem parcerias 

com universidades e instituições de pesquisa nacionais e internacionais, visando à 

cooperação interinstitucional.  

− Consolidação dos cursos de mestrado e doutorado já implantados e em 

implantação, com vistas à melhoria de seus conceitos. 

− Centralização do foco da produção científica da UDESC nos programas de Pós-

graduação stricto sensu (mestrados e doutorados) e respectivas linhas de pesquisa;  

− Viabilização da Meta do Plano Nacional de Educação (PNE), com a finalidade de 

formar, em grau de Pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. 

− Viabilização da Meta do PNE, cuja finalidade é elevar gradualmente o número de 

matrículas no Pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.  
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− Viabilização da Meta do PNE, a fim de consolidar programas, projetos e ações que 

objetivem a internacionalização da pesquisa e do Pós-graduação brasileiros, 

incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa.  

− Viabilização da Meta, que tem a finalidade de expandir a oferta de cursos de Pós-

graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias 

de educação à distância.  

− Criação de cursos de Pós-graduação lato sensu, atendendo às demandas do mundo 

do trabalho. 

36.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES DA DPPG – PÓS-GRADUAÇÃO    

• Gestão de cadastros no sistema acadêmico- SIGA: de turmas e horários, 

matrículas de alunos regulares e de alunos especiais. 

• Validação/Aproveitamento de disciplinas. 

• Emissão de atestado de frequência, comprovante de matrícula e histórico escolar; 

• Confecção e encaminhamento de documentos para registro de diplomas na 

PROEN. 

• Divulgação de editais das Bolsas CAPES/PROMOP, recebimento de 

documentação e encaminhamento à reitoria. 

• Cadastro dos bolsistas no sistema SIGRH. 

• Colaboração e auxílio às secretarias dos programas tais como: divulgação de 

editais, participação nas reuniões dos colegiados, elaboração das convocações e 

atas, organização dos processos no sistema SGPE, auxílio nos processos de 

seleção, na divulgação de informações nos sites de cada programa. 

36.3 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU NA UDESC/OESTE/CEO  

A UDESC/Oeste/CEO oferece os Programas de Pós-graduação (PPG): Programa de 

Pós-graduação em Zootecnia – PPGZOO, Programa de Pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos – PPGCTA e Programa de Pós-graduação em Enfermagem – 

PPGENF. Com os cursos stricto sensu Mestrado em Zootecnia (iniciado em 2015), Mestrado 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos (iniciado em 2016) e Mestrado Profissional em 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (iniciado em 2017). Todos com conceito 3 da 
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CAPES, pois ainda não passaram pela avaliação do primeiro quadriênio da CAPES, conforme 

o quadro 41. 

Quadro 41 – Cursos de Pós-graduação stricto sensu na UDESC/Oeste/CEO e seu conceito na CAPES. 

Cursos stricto sensu (início) Conceito CAPES 

Mestrado em Zootecnia (2015) 3 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2016) 3 

Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (2017) 3 

Fonte: Relatório da DPPG. 

 

Os Cursos de Pós-graduação stricto sensu da UDESC/Oeste/CEO formam 

pesquisadores nas três áreas CAPES: Zootecnia/Recursos Pesqueiros, Ciência de Alimentos e 

Enfermagem, que contribuem com o desenvolvimento do Estado e do País. Os três Programas 

têm importância estratégica na região, pois a região oeste SC, norte do RS e oeste do PR tem 

papel fundamental nacionalmente na cadeia produtiva de alimentos desde a produção animal e 

vegetal, tecnologia de alimentos e na saúde da população. 

Na região da UDESC/Oeste/CEO os cursos de mestrado acadêmico em Zootecnia e 

Ciência e Tecnologia de Alimentos estão acompanhados dos seguintes cursos nessa região: 

Mestrado acadêmico em Sanidade e Produção Animal – UNOESC Xanxerê; Mestrado 

Profissional em Produção e Sanidade Animal – IFSC Concórdia; Mestrados em Ciência e 

Tecnologia de alimentos na UFSC – Florianópolis (SC) e UFFS – Laranjeiras do Sul (PR). O 

Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde é inédito na região.  

A UDESC/Oeste/CEO submeteu duas propostas de programas de doutorado (APCN 

CAPES) em 2018 e 2019, respectivamente. Em 2018 foi enviado a proposta de Programa de 

Doutorado em Ciências, na área de Ciências Agrárias I, o qual teve a negativa da CAPES 

indicando que área de Ciências Agrárias I não era a mais indicada para o programa. Com essa 

aprendizagem e um estudo mais aprofundado percebemos que o curso de doutorado deveria 

ser profissional e na área de Ciências e Tecnologia de Alimentos da CAPES, então foi 

elaborada e submetida em 2019 a proposta do Programa de Pós-graduação em Alimentos – 

Doutorado Profissional na área de Ciências e Tecnologia de Alimentos, a qual aguardamos 

resultado ainda em 2019.  

A UDESC/Oeste/CEO constituiu em 2017, o Fórum dos Coordenadores dos PPGs, 

que é constituído pelos coordenadores dos programas PPGCTA, PPGENF e PPGZOO, a 

Secretária Acadêmica do Centro e o Diretor de Pesquisa e Pós-graduação do Centro. O Fórum 

tem sido muito importante e atuante em decisões que envolve a Pós-graduação do Centro, 
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tornando-as mais efetivas e práticas, tais como editais em conjunto, elaboração e discussão do 

Plano de Consolidação da Pós-graduação e reuniões periódicas de planejamento.  

36.4 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA UDESC/OESTE/CEO  

A UDESC/Oeste/CEO realizou o curso de Pós-graduação lato sensu em “Ciência e 

Tecnologia de Alimentos” no período de 10/08/2012 a 19/12/2014 como 1º edição, e uma 2º 

edição do mesmo curso de 07/03/2013 a 18/12/2015. Também realizou o curso de Pós-

graduação lato sensu em “Saúde Coletiva: Ênfase na Estratégia de Saúde da Família” no 

período de 19/10/2012 a 30/10/2014.  

Neste sentido a DPPG iniciou em 2018 uma nova política de Pós-graduação lato sensu 

na UDESC/Oeste/CEO. O objetivo inicial foi conhecer a legislação vigente interna e externa à 

UDESC, conhecer experiências de outros centros, a exemplo do Centro de Ciências da 

Administração e Socioeconômicas (ESAG) e um curso sobre o “Novo Marco Regulatório dos 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu”.  

Posterior a isso, em 2019 foi apresentado em reuniões de cada departamento as 

modalidades possíveis de Pós-graduação Lato Sensu na UDESC, mostrando as possibilidades 

de cursos gratuitos, pagos e InCompany. Ficando aos departamentos a manifestação de 

interesse em iniciar curso lato sensu, os quais serão apoiados e construídos em conjunto com 

a DPPG.   

Figura 119 – Curso sobre novo marco regulatório dos cursos de pós-graduação Lato Sensu.  

 

Fonte: acervo da DPPG. 
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Também em 2019 foram enviadas à Plataforma de Projetos do Governo do Estado de 

SC (apreciados pela bancada de deputados federais de SC e governo federal) 4 propostas de 

cursos lato sensu, estrategicamente, pensados nas áreas de Agropecuária, Tecnologia de 

Alimentos e Saúde, conforme descrição abaixo:   

✓ Curso I – Capacitação de docentes de Colégios Agrícolas do Estado de SC em 

atuação na atividade agropecuária, qualificação de grande relevância para o setor 

produtivo. 

✓ Curso II – Capacitação de profissionais de Prefeituras em atuação na atividade 

agropecuária, multiplicadores fundamentais na cadeia produtiva. 

✓ Curso III – Curso de capacitação de profissionais que atuam na área de alimentos, 

preferencialmente servidores públicos e técnicos multiplicadores da agroindústria, 

possibilitado conhecimentos e habilidades para a produção, boas práticas, 

processamento e desenvolvimento de alimentos. 

✓ Curso VI – Capacitação de profissionais de órgãos públicos que atuam na área da 

saúde, relacionado a Educação Permanente Saúde, como forma de aprimoramento 

dos profissionais que atuam junto ao SUS. 

 

36.5 ALGUNS RESULTADOS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UDESC/OESTE/CEO    

Os Programas PPGZOO, PPGCTA e PPGENF contam com corpo docente de 

pesquisadores doutores referência nacional e internacional e uma estrutura física que tem se 

consolidado, com laboratórios e equipamentos de pesquisa.  Até dezembro de 2019 a 

UDESC/Oeste/CEO entregou a sociedade 103 (cento e três) mestres, sendo 69 mestres em 

Zootecnia, 24 mestres em Ciência e Tecnologia de Alimentos e 10 mestres em 

Enfermagem, com destaque para a produção de artigos em periódicos nacionais e 

internacionais.  Em 2019 foram 113 (cento e treze) alunos matriculados. Figura 01 mostra 

fotos de algumas bancas de defesas.  
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Figura 120 – Fotos de defesas de dissertação de mestrado na UDESC/Oeste/CEO. 

     
 

Fonte: Acervo da DPPG. 

  

    

Fonte: Acervo da DPPG. 
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Fonte: Acervo da DPPG. 

 

 

Fonte: Acervo da DPPG. 
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Fonte: Acervo da DPPG. 

 

Destacam-se algumas produções técnico-científica dos três programas, tais como: 

Produtos gerados no curso de Mestrado Profissional em Enfermagem da UDESC: O 

desenvolvimento de um folder sobre cuidados em relação à sífilis e suas consequências 

em idioma caboclo direcionado aos imigrantes haitianos de Chapecó e região 

confeccionado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó/SC.  Outro 

produto é o Programa de Telesaúde-SC ligado ao Ministério da Saúde. Será produzido 

material didático do tipo cartilha, web-aula e vídeo aula. O curso é voltado aos profissionais 

de saúde que recebem estudantes em estágio nas unidades de Saúde da Família do Estado de 

Santa Catarina". O curso tem formato auto instrucional, pelo qual o próprio aluno organiza 

seu tempo de estudo, no prazo determinado, conduzindo a aprendizagem a partir da leitura 

dos materiais e realização das atividades. Definiram o conteúdo do segundo minicurso 

gratuito a ser oferecido a profissionais da área na modalidade de educação à distância. 
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Gráfico – Dissertações e qualificações defendidas nos PPGs em 2016 a 2019. 

 
 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

36.6 ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UDESC/OESTE/CEO 

Esse item descreve as políticas, ações e estratégias dessa gestão que refletiram nos 

resultados da Pós-graduação citados anteriormente. Desde junho de 2016, esta gestão tem se 

empenhado para fortalecer a Pós-graduação Stricto Sensu na UDESC/Oeste/CEO, através do 

fomento à pesquisa científica vinculada às linhas de pesquisa dos Programas e realização de 

parcerias com diversas instituições.  

A DPPG e os PPGs, juntamente com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

UDESC (PROPPG) têm trabalhado para aumentar a captação de recursos oferecidos pelos 

órgãos de fomento, tais como, CAPES, CNPq, FAPESC, FINEP, através de 
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convênios/contratos com outras instituições e iniciativa privada (mais adiante é apresentado as 

captações de recursos nos últimos anos). Destaca-se a captação de expressivos recursos 

financeiros na forma de bolsas de mestrado dos órgãos de fomento CAPES, FAPESC 

UNIEDU e PROMOP da UDESC, conforme números mostrados nas gráfico 12 e quadros 42, 

43 e 44. 

Gráfico 12 – Bolsas e valores de 2018 e 2019. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 
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36.7 BOLSAS DE MESTRADO 

36.7.1 Programa de demanda social – CAPES  

O Programa de Demanda Social promove a formação de recursos humanos de alto 

nível necessário ao país, por meio da concessão de bolsas aos Programas de Pós-graduação 

stricto sensu – Mestrado e Doutorado – avaliados pela CAPES e oferecidos por instituições 

públicas. A UDESC/Oeste/CEO dispõe de 33 bolsas em 2019. 

O quadro 42 mostra a evolução do centro em número de bolsas desde 2015, desta 

modalidade. 

Quadro 42 – Número de bolsas e valores/ano do programa de bolsas de Demanda Social CAPES para 

UDESC/Oeste/CEO no período de 2015 a 2018. 

Bolsas CAPES 

UDESC/Oeste/CEO Nº bolsas por ano Valor por ano (RS) 

2015 03 37.500,00 

2016 07 105.000,00 

2017 10 180.000,00 

2018 12 216.000,00 

2019 10 180.000,00 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

36.7.2 Programa de bolsas de monitoria em pós-graduação PROMOP 

A UDESC/Oeste/CEO oferece 12 bolsas PROMOP – Programa de Bolsas de 

Monitoria em Pós-graduação, mantido com recursos da UDESC, sendo 4 bolsas para cada 

Programa. O PROMOP tem por finalidade propiciar ao aluno de Pós-graduação Stricto Sensu 

desenvolver habilidades e incentivos em sua formação acadêmica, inerentes à docência e à 

pesquisa científica e tecnológica. Esse Programa é considerado inédito entre as IES nacionais. 

A evolução de 2015 a 2019 nessa modalidade é consequência do início do PPGCTA e 

PPGENF, respectivamente. 

Quadro 43 – Número de bolsas e valores por ano do PROMOP para UDESC/Oeste/CEO. 

Bolsas PROMOP 

UDESC/Oeste/CEO N° bolsas por ano Valor por ano (RS) 

2015 04 72.000,00 

2016 08 144.000,00 

2017 12 216.000,00 

2018 12 216.000,00 

2019 12 216.000,00 

Fonte: Relatórios da DPPG. 
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36.7.3 Bolsas FAPESC 

Em 2015, foi lançado no mês de outubro o Edital da Chamada Pública 005/2015 do 

Programa FAPESC de Recursos Humanos em CTI – Bolsas de Mestrado, com o apoio da 

CAPES. No total, foram oferecidas 216 (duzentos e dezesseis) cotas de bolsa de mestrado 

acadêmico, no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) cota/mês. As propostas 

aprovadas foram divulgadas em 22/12/2015 e o início do cadastramento dos bolsistas no 

SIGRH e SAC-CAPES foi agendado para o início de março de 2016. 

O Programa de Pós-graduação em Zootecnia (PPGZOO) foi contemplado nesse edital 

com 06 bolsas.  Em 2016, por falta de disponibilidade orçamentária e financeira da FAPESC, 

não foi publicado Edital de Bolsas de Estudo stricto sensu. Em 2017, foi lançado no mês de 

setembro o Edital da Chamada Pública 003/2017 do Programa FAPESC de Recursos 

Humanos em CTI– Bolsas de Mestrado, com o apoio da CAPES. O Programa de Pós-

graduação em Zootecnia (PPGZOO) foi contemplado nesse edital com 05 bolsas.  O 

Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) foi 

contemplado com 03 bolsas. O aumento de 6 para 9 bolsas da FAPESC, mostrado no quadro 

44, é mérito das propostas bem elaboradas pelos PPGs e apoio da DPPG da 

UDESC/Oeste/CEO. 

Quadro 44 – Número de bolsas e valores/ano do programa de bolsas de FAPESC para UDESC/Oeste/CEO no 

período de 2016 a 2019. 
FAPESC 2016 2017 2018 2019 

UDESC/O

este/CEO 

N° 

bolsas 
Valor/ano R$ 

N° 

bolsas 

Valor/ano 

R$ 

N° 

bolsas 
Valor/ano R$ N° bolsas Valor/ano R$ 

PPGZOO 06 108.000,00 06 108.000,00 09 162.000,00 
04 72.000,00 

PPGCTA - - - - 03 54.000,00 
03 54.000,00 

Fonte: Acervo da DPPG 

36.7.4 Bolsas UNIEDU 

O UNIEDU é um programa do Estado de Santa Catarina, executado pela Secretaria da 

Educação, que agrega todos os programas de atendimento aos estudantes da educação 

superior, fundamentados pelos Artigos 170 e 171 da Constituição Estadual. As bolsas do 

UNIEDU favorecem a inclusão de jovens no ensino superior com dificuldades de realizar os 

seus estudos, e que atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação dos programas. 

Com bolsas de estudo, pesquisa e extensão, integrais e parciais, para estudantes matriculados 

em cursos de graduação e Pós-graduação presenciais, nas instituições de ensino superior 
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habilitadas pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação e cadastradas na Secretaria de 

Estado da Educação de Santa Catarina para participarem do Programa UNIEDU. A UDESC/ 

Oeste/CEO têm 07 UNIEDU pleiteadas diretamente pelos mestrandos dos PPGs. 

 

Quadro 45 – Número de bolsas e valores/ano do programa de bolsas de UNIEDU para UDESC/Oeste/CEO no 

período de 2015 a 2019. 

FAPESC 2016 2017 2018 2019 

UDESC 

CEO 

N° 

bolsas 

Valor/ano 

R$ 

N° 

bolsas 

Valor/ano 

R$ 

N° 

bolsas 
Valor/ano R$ 

N° 

bolsas 

Valor/ano 

R$ 

PPGZOO 06 108.000,00 06 108.000,00 09 162.000,00 3 54.000 

PPGCTA - - - - 03 54.000,00 1 18.000 

Fonte: Relatórios da DPPG. 
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37 INVESTIMENTOS DA UDESC/OESTE/CEO NA PÓS-GRADUAÇÃO  

Além da captação de recursos externos a UDESC/Oeste/CEO tem uma política de 

investimentos de seu próprio orçamento para atender os três programas, tais como: 

37.1 PROGRAMA DE APOIO A MESTRANDOS DA UDESC/OESTE/CEO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

O programa é divulgado via publicação de edital específico e tem como objetivo 

apoiar discentes da Pós-graduação a participar em eventos de caráter técnico-científicos 

financiando passagens e/ou inscrição. O recurso é do orçamento do centro e está limitado aos 

valores mostrados na Figura 109 entre 2016 a 202061. 

Gráfico 13 – Apoio discente graduação e mestrado e valores de 2016 a 2020. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

37.2 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE 

MESTRANDOS DA UDESC/OESTE/CEO 

O programa despontou como solução de uma demanda dos PPGs, e início nesse ano 

de 2019. O objetivando apoiar discentes da Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO a 

desenvolver sua pesquisa, quando realizada fora das dependências das sedes do centro. São 

considerados dependências da UDESC/Oeste/CEO Chapecó, Pinhalzinho e Unidade da 

fazenda experimental de Guatambu. O apoio se refere ações tais como: coleta de dados, 

análises em outras intuições, visitas a outros centros da UDESC, ou outros locais.  O recurso é 

do orçamento do centro e está limitado aos valores apresentados no quadro 46 referentes a 

2019 a 2020. 

                                            
61 Os valores referenciados para o ano de 2020 estão previstos no orçamento aprovado no Centro. 
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Quadro 46 – Programa de apoio à pesquisa de mestrandos da UDESC/Oeste/CEO. 

APOIO À PESQUISA DOS MESTRANDOS (ORÇAMENTO 2019/2020) - PASSAGENS 

TERRESTRE 

PASSAGENS TERRESTRES 

2019 

Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

R$ 1.000,00 R$   1.000,00 R$    1.000,00 

PASSAGENS TERRESTRES 

2020 

Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

R$   1.000,00 R$   1.000,00 R$    1.000,00 
Fonte: Relatório da DPPG. 

37.3 PROGRAMA DE APOIO ÀS VIAGENS DE ESTUDO DOS PPGS DA UDESC/ 

OESTE/CEO 

O objetivo é apoiar viagens de estudos e eventos de interesse dos PPGs para o ensino e 

formação dos discentes da Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO. O recurso está 

contemplado no orçamento do centro e tem sido disponibilizado aos PPGs desde o início de 

cada PPG, e está limitado aos valores demonstrados no quadro 47 para 2019. 

Quadro 47 – Programa de apoio às viagens de estudo dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO. 

VIAGENS 2019 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$   6.000,00 R$   6.000,00 R$    6.000,00 

VIAGENS 2020 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$   6.000,00 R$   6.000,00 R$    6.000,00 

Fonte: Relatório da DPPG. 

37.4 PROGRAMA DE APOIO À EVENTOS ORGANIZADOS PELOS PPGS DA 

UDESC/OESTE/CEO 

A finalidade desse programa é apoiar aulas inaugurais e eventos organizados pelos 

PPGs da UDESC/Oeste/CEO. O recurso é do orçamento do centro, tem sido disponibilizado 

aos PPGs desde o início de cada PPG, e está limitado aos valores expostos no quadro 48 

desde 2016 a 2020. 
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Quadro 48 – Programa de apoio à eventos organizados pelos PPGs da UDESC/Oeste/CEO. 

AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO PARA 2016 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$    5.000,00 

AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO PARA 2017 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$    5.000,00 

AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO PARA 2018 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$    5.000,00 

AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO PARA 2019 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$    5.000,00 

AULAS INAUGURAIS E EVENTOS - RECURSO PARA 2020 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$    5.000,00 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

37.5 PROGRAMA DE INCENTIVOS A COORDENADORES DOS PPGS DA 

UDESC/OESTE/CEO 

O objetivo é incentivar os coordenadores a participar de eventos, capacitação ou 

treinamento relacionados aos respectivos PPGs. O recurso é do orçamento do centro, tem sido 

disponibilizado aos coordenadores dos PPGs desde 2017, e está limitado aos valores 

mostrados no quadro 45 e figura 110 (passagens, diárias e inscrições). 
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Quadro 49 – Programa de incentivos a coordenadores dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO. 

Incentivos a coordenadores dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO – 2017 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 

Incentivos a coordenadores dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO – 2018 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 

Incentivos a coordenadores dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO – 2019 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 R$ 6.777,00 

Incentivos a coordenadores dos PPGs da UDESC/Oeste/CEO – 2020 

PPGs Mestrado CTA Mestrado ZOO Mestrado ENF 

Valores R$ 2.459,00    R$ 2.459,00 R$ 7.377,00 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

Gráfico 14 – Incentivos a coordenadores dos PPGs. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

37.6 RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO PROGRAMA DE APOIO À PPG – CAPES 

A CAPES proporcionou à UDESC recursos, em 2017, na ordem de R$ 659.496,10 em 

apoio aos programas de Pós-graduação, o valor ainda está sendo gasto pelos PPGs da 

universidade. A UDESC/Oeste/CEO recebeu R$ 65.595,88 em apoio aos PPGs do centro, 

conforme apresenta quadro 50.u
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Quadro 50 – Créditos da CAPES para a UDESC/Oeste/CEO: PROAP, PNPD e Pró-manutenção. 

ANO PPG PROAP/PNPD  PRÓ-MANUTENÇÃO TOTAL CAPES 

2017 Zootecnia R$ 11.127,98  R$ 16.127,98 
C&T Alimentos R$ 5.000,00  

2018 
Zootecnia R$ 17.879,40 R$ 10.000,00 

R$ 49.467,90 
C&T Alimentos R$ 11.588,50 R$ 10.000,00 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

Os recursos da CAPES proporcionam melhores condições para a formação de recursos 

humanos, a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de Pós-graduação 

Stricto Sensu, ministrados pelas Instituições de Ensino Superior Pública. 

37.7 RECURSOS RECEBIDOS DA UDESC POR MEIO DO PROGRAMA DE APOIO À 

MESTRADO PROFISSIONAL  

A UDESC proporcionou em 2018 recursos para os Programas Profissionais – 

Mestrados e Doutorados (Prog-Profissionais). A UDESC/Oeste/CEO recebeu R$ 10.000,00 

em apoio ao Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, conforme o 

quadro 51.  

Quadro 51 – Créditos da UDESC em 2018 para a UDESC/Oeste/CEO: Pró-Profissionais 

ANO PPG 
PROG- 

PROFISSIONAIS  

2018 Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde R$ 10.000,00 

Fonte: Relatórios da DPPG. 
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38 INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO 

A UDESC/Oeste/CEO tem iniciado ações de internacionalização da Pós-graduação do 

centro, tais como: 

✓ 1º encontro entre o Mestrado em Enfermagem da Universidade do 

Minho/Portugal e o Mestrado Profissional em Enfermagem da UDESC. 

✓ Professor Diovani ministrou palestra no “VI Congreso Aupa – Asociación 

Uruguaya de Producción Animal” – Uruguay, também ministrou aula no PG do 

IPAV/Uruguai. 

✓ Tamires Rodrigues dos Reis (Zootecnia) estudou parte da graduação na 

Universidade de Coimbra (UC). 

✓ Comitiva da Universidade Privada do Leste (UPE), do Paraguai, visitou o 

Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da 

UDESC/Oeste/CEO, em Pinhalzinho. O grupo de Engenharia Agronômica da 

UPE, com um professor e 12 alunos, foi recebido pelos docentes Dilmar Baretta 

(Diretor Geral), Darlene Cavalheiro (chefe do Departamento), Aniela Kempka 

(coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos) e Cleuzir da Luz (Diretor de Pesquisa e Pós-graduação da ). 

✓ Participação do Mestrado Profissional em Enfermagem no Simpósio Internacional 

de Gestão Ambiental e Administração dos Serviços de Saúde em Parceria com a 

UFFS e Universidade Unochapecó. 

✓ Convênio com a Universidade Estadual de Kent State Ohio – EUA, Profº. Drº. 

John Hoorbeek (em tramitação). 

✓ Convênio com Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (Ande-España); 

✓ A mestranda Cheila Karei Siega (Mestrado Profissional em Enfermagem) esteve 

por 6 meses em Portugal na Escola Superior do Porto desenvolvendo atividades 

de inserção primária a saúde e desenvolvendo a pesquisa referente a um artigo 

com o Prof. Paulino Souza. 

✓ Em 08/03/2019 o PPGENF realizou aula, ministrada pela professora Maria 

Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, que atua no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e na Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, em Portugal. Realizada por videoconferência, via Skype, a 

aula ocorreu como atividade da disciplina “Gestão e avaliação dos processos de 

trabalho em saúde e enfermagem”. 
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✓ Professores da que foram contemplados no Edital PROEVEN – Programa de 

Auxílio à Participação em Eventos: No edital de 2015/1 a Profª. Lucimare Ferraz 

foi contemplada, no edital de 2016/2 e 2018/2 a Profª. Lenita de Cássia Moura 

Stefani foi contemplada, no edital 2019/2 a Profª. Lenita de Cássia Moura Stefani 

e a Profª. Leticia de Lima Trindade foram contempladas. Nos editais 2013/2, 

2014/2, 2017/2, 2019/1 e 2020/1, os professores Carine Vendrúsculo, Leticia de 

Lima Trindade, Ana Luiza Bachmamm Schogor, Alessandro Cazonatto Galvao, 

Diovani Paiano, respectivamente, obtiveram pontuação as quais faltou poucos 

pontos para serem contemplados. Fica evidente o aumento de pontuação no SAPI 

de nossos professores, logo com capacidade de obterem o PROEVEN. 

✓ Estágio Pós-doutoral: 

− LUCIMARE FERRAZ, Estágio Pós-Doutoral, com área de concentração: 

Ciências da Enfermagem, na Universidade do Porto, em Portugal, no período 

de 01/02/2018 a 31/07/2018, conforme Processo 14941/2017. 

− LETÍCIA DE LIMA TRINDADE, Estágio Pós-Doutoral na Universidade do 

Porto, Portugal, com área de concentração: Ciências da Enfermagem, no 

período de 01/02/2019 a 31/07/2019, conforme Processo 3310/2018. 

− CARINE VENDRUSCOLO, Estágio Pós-Doutoral na Universidade Federal de 

Santa Catarina-UFSC, área de concentração: Ciências da 

Saúde/Enfermagem/Saúde Coletiva, entre 01/08/2019 e 31/12/2019, conforme 

Processo 3861/19. 

− JULCEMAR DIAS KESSLER, Estágio Pós Doutoral, com área de 

concentração Produção Animal, entre 01/08/2019 e 31/07/2020, no Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuária – INIA, conforme Processo 8631/19; 

− DIOVANI PAIANO, estágio Pós-Doutoral, tendo como área de concentração 

Produção e Manejo de Suínos, que ocorrerá no período de 15/07/2016 a 

14/07/2017, no Canadá, conforme processo 3962/2016. 

✓ Capacitação em doutoramento: Neudi Jose Bordignon, Luciola Bagatin e 

Fernanda Karla Metelski. 
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Figura 121 – Registro de algumas ações de internacionalização da UDESC/Oeste/CEO. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

 
Figura 122 – Registro de ações de internacionalização da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: Acervo do Profª. Julcemar Kessler. 
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39 PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO 

A UDESC/Oeste/CEO vem, continuamente, investindo e planejando a Pós-graduação 

no centro, favorável à vocação regional do oeste catarinense, peculiar as necessidades do 

mercado de atuação dos egressos dos cursos de graduação e por estar, comprometida com a 

excelência dos pós-graduandos.  

Neste sentido, elaborou-se um Plano de Consolidação, o “Plano de Consolidação da 

Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO”, o qual estará alinhado como o Plano Institucional e o 

Planejamento Estratégico da instituição. Este Plano visa estabelecer um conjunto de ações 

estratégicas para o quadriênio avaliativo (2017-2020). Tem o objetivo de orientar, dentre 

outros aspectos, (i) as políticas institucionais; (ii) a gestão da Pós-graduação feita pela DPPG 

e pelas coordenações dos PPGs; (iii) o trabalho dos docentes e o (iv) engajamento dos 

discentes da Pós-graduação. Expressa, acima de tudo, os compromissos da 

UDESC/Oeste/CEO com a expansão e a qualificação da Pós-graduação, cujos resultados 

devem servir para o desenvolvimento do país e da sua região de abrangência. O plano foi 

aprovado nos colegiados dos PPGCTA e PPGZOO e está em tramitação no colegiado de 

PPGENF, após aprovado segue para aprovação no ConCEO para ser publicado na forma de 

Resolução do Centro.  

Importante destacar que a UDESC/Oeste/CEO é o único centro da UDESC que possui 

um Plano de Consolidação das suas Pós-graduações, alinhado com as indicações dos 

documentos da área da CAPES. Prova que estamos nos adiantando no planejamento da Pós-

graduação, recente a PROPPG solicitou sugestões aos centros para compor um plano 

estratégico da Pós-graduação da UDESC, neste caso nós enviamos a nossa minuta na íntegra a 

fim de contribuir com esse Plano Institucional.  
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40 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA NA UDESC/OESTE/CEO 

40.1 POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PESQUISA 

Das Diretrizes: Contribuição na solução de problemas relacionados ao 

desenvolvimento da sociedade, por meio do fomento às pesquisas; Desenvolvimento da 

pesquisa nas áreas de concentração de seus programas de Pós-graduação stricto-sensu, 

mestrados e doutorados e nos grupos de pesquisa voltados à geração de conhecimentos nas 

áreas básicas e aplicadas; Avaliação sistemática da pesquisa interna e externa para a garantia 

efetiva da qualidade, da contribuição no desenvolvimento regional, da prioridade e divulgação 

da produção intelectual em veículos de impacto; Desenvolvimento de pesquisas em parceria 

com empresas e outras instituições nacionais e internacionais de ensino e de pesquisa, por 

meio de projetos compartilhados que objetivem o desenvolvimento regional; Produção e 

difusão do conhecimento gerado nos programas de Pós-graduação, dos grupos de pesquisa e 

da iniciação científica. 

40.2 PESQUISA NA UDESC/OESTE/CEO 

40.2.1 Principais atividades da DPPG – pesquisa  

A direção de Pesquisa atua no gerenciamento das atividades relacionadas ao 

desenvolvimento da pesquisa no âmbito da UDESC/Oeste/CEO. As principais atividades do 

setor (Técnica administrativa: Joana Maria de Moraes Costa) são: 

✓ Gerenciamento dos Editais de Pesquisa PIC&DTI e PIPES tais como: Divulgação, 

tramitação dos projetos na plataforma da pesquisa, preenchimento e 

encaminhamento das planilhas para a PROPPG, (proposta de projetos, 

classificação, divulgação de resultado final). 

✓ Encaminhamento dos projetos de pesquisa para os Consultores Ad hoc. 

✓ Controle das folhas ponto dos bolsistas e voluntários. 

✓ Organização e recebimento dos relatórios parciais e finais dos projetos de 

pesquisa. 

✓ Cadastro dos bolsistas no SIGRH e encaminhamento das Bolsas do CNPq para a 

PROPPG. 
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✓ Editais PRODIP, PROEVEN, PROLABORE e outros: Receber os processos, fazer 

conferência dos documentos, providenciar a entrega dos documentos faltantes e 

encaminhar para os setores. 

✓ Tramitar os projetos no comitê de pesquisa, com atenção ao encaminhamento dos 

projetos aos Comitês de ética de seres humanos e/ou de animais. Receber e 

distribuir os processos. Redigir e organizar as Atas e convocações. 

✓ Captação de recursos: Auxiliar na prestação de contas, informações e divulgação 

de editais de fomento à pesquisa. 

✓ Elaboração e encaminhamento de convênios. 

✓ Emissão de Certificados e Declarações. 

✓ Organização de Eventos anuais como o SIC, SEPE, EPG, Workshop da Pesquisa e 

Pós-graduação. 

40.3 ALGUNS RESULTADOS DA PESQUISA NA UDESC/OESTE/CEO 

40.3.1 Produção intelectual dos docentes 

Nesse item são apresentados alguns dados que retratam o crescimento das produções 

técnico-científicas da UDESC/Oeste/CEO e algumas produções importantes dos PPG. 

Na figura 112 são apresentados os números totais de artigos publicados em periódicos 

por ano de todos os professores efetivos do CEO e o número total de artigos publicados em 

periódicos por ano, somente dos professores permanentes nos PPG, também é apresentado o 

2019ª que é a inclusão do total com os artigos aceitos para publicação em 11/12/2019. 
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Gráfico 15 – Produção técnico-científica da UDESC/Oeste/CEO: (a) número total de artigos publicados em 

periódicos por ano de todos os professores efetivos; (b) número total de artigos publicados em periódicos de 

somente professores permanentes dos PPG; (c) número total de produções técnicas de todos os professores 

efetivos. 

                                (a)                                                                                (b) 

 
                      (c) 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 

 

Em 2011, a UDESC adquiriu e iniciou a customização do Sistema de Avaliação de 

Produção Individual – SAPI. Esse sistema permite que os professores, após cadastro, façam a 

importação do Currículo Lattes. Através dele é possível gerar relatórios da produtividade por 

curso, departamento ou grupo personalizado pelo próprio usuário. O SAPI possibilitou 

avanços significativos em termos de transparência e agilidade na classificação dos professores 

inscritos nos editais de iniciação científica (PIC&DTI e PIPES) e no PROEVEN. 

Até 2016, o escore foi computado de acordo com um conjunto de itens; a partir de 

2017, esse conjunto foi modificado e aprimorado para melhor refletir a produtividade dos 

docentes da UDESC. O escore considera, dentre outras produções, artigos publicados em 

periódicos científicos, livros e capítulos de livro, trabalhos completos em anais de eventos, 

produtos artísticos, produtos tecnológicos, patentes, orientações e participações em bancas. 

O SAPI aponta aproximadamente 3000 produções no ano de 2017, distribuídas entre 

os Centros da UDESC conforme segue: CAV: 526; CCT: 532; CEFID: 234; FAED: 415; 
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CEART: 463; ESAG: 154; CEO: 296; CEAVI: 104; CERES: 89; CEPLAN: 66; CEAD: 39; 

CESFI: 36. Embora não se possa traçar um comparativo com anos anteriores, tendo em vista a 

mudança nos critérios de avaliação, pode-se afirmar que a produção intelectual dos docentes 

está avançando, tendo em vista sua relação direta com outros indicadores que também 

demonstram crescimento em 2017 (número e conceito dos cursos de Pós-graduação). 

✓ Em 2019 – Elaboração de GUIA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE: objetivando instrumentalizar o trabalho de orientações dos Agentes 

Comunitários de Saúde junto à população rural.  O guia aborda a prevenção da 

brucelose e tuberculose humana, doenças relacionadas a atividade leiteira que 

afetam os trabalhadores rurais, através do contato direto com os animais e/ou pelo 

consumo de alimentos como o leite por exemplo. Esse material foi elaborado por 

meio de uma metodologia participativa, com a colaboração de 11 trabalhadores 

rurais do município de Chapecó. 

✓ Em 2019 – Elaboração de folder sobre cuidados em relação a sífilis e suas 

consequências em idioma caboclo direcionado aos imigrantes haitianos de 

Chapecó e região foi confeccionado em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Chapecó/SC. 

✓ Em 2018 – PESQUISA ENVOLVENDO GRADUAÇÃO: Professores, mestranda 

e estudantes da graduação criam folder sobre ações interdisciplinares e 

multiprofissionais: universidade e comunidade interagindo para reduzir riscos de 

infecções e a resistência bacteriana.  

✓ Em 2018 – PESQUISA ENVOLVENDO PÓS-GRADUAÇÃO: Publicação de 

capítulo de livro sobre experiência no primeiro ano de desenvolvimento do 

Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde que busca 

qualificar as práticas assistências, gerenciais, de ensino e pesquisa na 

enfermagem, ampliando a comunicação entre universidade e serviços. 

✓ Em 2018 – PESQUISA ENVOLVENDO PÓS-GRADUAÇÃO: Publicação de 

capítulo de livro sobre experiência de uma equipe de saúde da família no cuidado 

em Saúde Mental. Com objetivo de relatar o desenvolvimento de ações educativas 

realizadas pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) que contou com 272 

participantes de dois grupos de saúde mental em um município do interior do Rio 

Grande do Sul, no ano de 2015. 

✓ Em 2018 – PESQUISA ENVOLVENDO PÓS-GRADUAÇÃO: Publicação de 

capítulo de livro sobre Vivências da equipe de enfermagem em cursos de 
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gestantes, tendo objetivo de relatar a experiência vivenciada por enfermeiras 

atuantes em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município da região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul durante as atividades realizadas em um 

curso de gestantes. 

40.3.2 Premiações 

Tais ações possibilitaram que os 3 (três) Programas de Pós-graduação e a pesquisa da 

UDESC/Oeste/CEO obtivesse posição de destaque. Obtendo premiações, tais como:  

✓ PPGZOO – Premiação na 55ª Reunião anual da SBZ realizada em Goiana-GO: A 

Zootecnista e Mestranda Gabriela Campigotto foi a ganhadora do prêmio 

“Excelência Discente em Pós-graduação”. 

✓ PPGCTA – Ganhador do 3° lugar na apresentação dos Banners no II SSA: 3º 

Título: Atividade antagonista de bactérias ácido láticas (bal) isoladas de salsichas 

tipo hot dog contra salmonella enteretidis e listeria monocytogenes. Autores: Ivan 

De Marco; Andréia Guaragni; Angélica Inês Kaufmann; Felipe Galon de Andrade; 

Cristine Vogel; Eliziane Tais Zambiazi; Liziane Schittler. 

Figura 123 – Registro de algumas premiações. 
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Fonte: Acervo da DPPG. 

40.3.3 Pesquisa de TCC sobre atividade de bolsistas 

O ex-estagiário do setor de Pesquisa e Pós-graduação, Mateus Piloni realizou a 

pesquisa com a abordagem das contribuições da atividade de iniciação científica (IC) 

remunerada na formação acadêmica e profissional de bolsistas do curso de zootecnia da 

UDESC. Esse trabalho de conclusão de curso (TCC) abordou a temática referente à iniciação 

científica (IC) reconhecida nas universidades como uma atividade acadêmica desenvolvida 
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por estudantes de graduação em diversas áreas do conhecimento, a partir do desenvolvimento 

de um projeto de pesquisa com a finalidade de produzir conhecimento.  

A (IC) é uma importante ferramenta que possibilita aos bolsistas adquirir experiências 

acadêmicas e profissionais, assim como estimula ações de transformação na sociedade. O 

objetivo do estudo foi analisar de que forma a iniciação científica (IC) remunerada tem 

contribuído na formação acadêmica e profissional de bolsistas do curso de zootecnia da 

UDESC/Oeste/CEO. Com os seguintes objetivos específicos: identificar o perfil dos 

participantes do programa de iniciação científica; verificar os motivos que levaram os 

participantes a se interessarem pela iniciação científica; analisar a percepção dos participantes 

sobre as contribuições da iniciação científica para sua formação.  

O problema de pesquisa como a iniciação científica (IC) remunerada tem contribuído 

na formação acadêmica e profissional de bolsistas do curso de zootecnia da 

UDESC/Oeste/CEO? A motivação para escolha do tema da pesquisa advém dos caminhos 

percorridos em minha trajetória acadêmica e profissional, com experiência por dois anos no 

setor de pesquisa e Pós-graduaçãoda UDESC. 

Quanto à abordagem metodológica utilizada, caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, classificada quanto aos objetivos como descritiva e em relação aos procedimentos 

técnicos utilizados classificou-se como estudo documental, bibliográfico e de campo. A coleta 

de dados ocorreu através da utilização da técnica conhecida como grupo focal, os 

entrevistados foram estudantes da graduação e do mestrado do curso de zootecnia da UDES/ 

Oeste, sujeitos da pesquisa.  

A análise dos dados foi pautada na análise de conteúdo dos discursos, na qual seguiu 

os passos elaborados por Bardin (2016). Os resultados encontrados mostram o perfil dos 

participantes são jovens, que logo ao entrar na graduação já se inserem na pesquisa e 

permanecem por alguns semestres mostrando vários resultados positivos dessa experiência. 

São várias as motivações que fazem com que os estudantes busquem a IC, sinalizadas como: a 

remuneração, a paixão e a carreira. Que as contribuições em atuar como bolsista (IC) é uma 

importante ferramenta que possibilita aos estudantes adquirir experiências acadêmicas e 

profissionais e também estimula ações de transformação que vai além do contexto acadêmico 

à medida que o estudante desenvolve habilidades e competências, tornando-o assim mais 

preparado para os desafios pessoais e profissionais do futuro.  

Além disso, a bolsa recebida em razão da atividade é outro fator primordial aos 

estudantes, uma vez que os possibilita permanecer na universidade e também os ajuda a 

custear suas despesas pessoais. Foi possível evidenciar que dentro da IC, há desafios que 
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precisam ser superados pelos bolsistas, porém, como observado na pesquisa, os desafios 

enfrentados podem se transformar em oportunidades de crescimento acadêmico e profissional 

aos estudantes. 

Figura 124 – Registro do grupo focal participante da pesquisa. 

 
 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

40.4 POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA PESQUISA NA UDESC/OESTE/CEO 

Esse item descreve as políticas, ações e estratégias dessa gestão que refletiram nos 

resultados da Pesquisa. Desde junho de 2016, esta gestão tem se empenhado para fortalecer a 

Pesquisa na UDESC/Oeste/CEO, juntamente com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

da UDESC (PROPPG) têm trabalhado para aumentar a captação de recursos através de 

bolsas, convênios/contratos com outras instituições e iniciativa privada.  
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40.4.1 Projetos de pesquisa na UDESC/Oeste/CEO 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UDESC/Oeste/CEO têm contribuído de 

maneira significativa com o desenvolvimento do oeste de catarinense. No quadro 52, consta o 

número de projetos cadastrados na Plataforma de Pesquisa da PROPPG estratificados por 

Departamento, sendo que a maioria deles envolve alunos de iniciação científica (IC), bolsistas 

e voluntários. Desde 2015, a tramitação dos projetos de pesquisa no Departamento de lotação 

do professor proponente, na Comissão de Pesquisa e no Conselho de Centro, é totalmente 

digital, por meio da Plataforma Pesquisa da PROPPG Link:  

http://plataforma.proppg.udesc.br/.  

Quadro 52 – Número de projetos de pesquisa cadastrados por departamento. 

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Engenharia de 

Alimentos e 

Engenharia Química 

7 11 15 18 22 21 18 

Enfermagem 10 18 19 25 31 30 27 

Zootecnia 18 23 28 28 44 44 45 

Total do Centro 35 52 62 71 97 95 90 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

Gráfico 16  – Projetos submetidos/aprovados em 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

Gráfico 17 – Número de projetos de pesquisa em Execução em 11/12/2019 por departamento. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

http://plataforma.proppg.udesc.br/
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A Comissão de Pesquisa da UDESC/Oeste/CEO (CP) tem se empenhado em analisar 

as matérias relacionadas a pesquisa do centro, tais como projetos de pesquisa, Iniciação 

Cientifica, eventos e outros assuntos. A CP tem se preocupado com a qualidade dos projetos 

de pesquisa e suas respectivas tramitações nos Comitês de Ética (Comitê de Ética de Seres 

Humanos e Comitê de Ética de Animais), a fim de proteger a pesquisa dos pesquisadores do 

centro. 

 40.4.2 Iniciação científica  

Em 2010, o já consolidado Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC), que 

inclui o Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC (CNPq), o Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC (UDESC) e o Programa Institucional Voluntário de 

Iniciação Científica – PIVIC (UDESC), foi ampliado pela concessão à UDESC, de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, do CNPq e pelas Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PROBITI (contrapartida da 

UDESC). O novo programa, denominado Programa Institucional de Iniciação Científica e de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIC&DTI, é atualmente normatizado pela 

Resolução 031/2011 CONSUNI. 

Em 2011, criou-se e normatizou-se o Programa de Iniciação à Pesquisa – PIPES, o 

qual previa a concessão de 3 quotas de bolsas de iniciação à pesquisa (modalidade PROIP) 

para cada curso de graduação que ainda não possui Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Três anos mais tarde, a UDESC ampliou a quantidade de quotas PROIP para cada curso, 

passando de 3 para 4. As bolsas são destinadas a orientadores, professores de cursos, não 

vinculados à Pós-graduação Stricto Sensu. No quadro 53, está expresso o número de alunos de 

graduação envolvidos em Iniciação Científica da UDESC/Oeste/CEO, de 2012 a 2019. 

Quadro 53 – Número de estudantes de iniciação científica estratificado por modalidades PIBIC, PIBIC-Af, 

PROBIC, PROBIC-Af, PIVIC, PIBITI, PROBITI, PROIP. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIBIC 3    6 10 9 5 

PROBIC  3 2 2 10 11 16 14 

PROBIC- Af       1 1 

PROBITI 3 1 1  1 1 2 2 

PROIP  9 9 16 11 10 6 5 

SUBTOTAL 6 13 12 18 28 32 34 27 

PIVIC/Voluntários 21 15 25 30 35 41 45 46 

Fonte: 
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Gráfico 18 – Números e modalidades de bolsas para ICs da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

 
Gráfico 19 – Números ICs Voluntários da UDESC/Oeste/CEO. 

 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

Gráfico 20 – Números de projetos de pesquisa submetidos para os editais PIC&DTI, PIPES e PIBIC-EM. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 
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40.4.3 Investimentos da UDESC/Oeste/CEO na pesquisa  

Gráfico 21 – Valores apoio discente. 

 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 

Quadro 54 – Valores incentivo a Pesquisa de Alunos e Eventos dos departamentos. 

Fonte: Relatórios da DPPG. 

 



265 

 

 

Gráfico 22 – PRODIP (valor para os três departamentos). 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

 
Gráfico 23 – Apoio Capacitação Docente – ACADO. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 
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Gráfico 24 – Incentivos a coordenadores dos PPGs. 

 
Fonte: Relatórios da DPPG. 

  40.4.4 Programa de apoio à pesquisa – PAP 

O Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC – PAP destina-se ao fomento de grupos 

de pesquisa constituídos, em estruturação e em agrupamento, a partir de propostas aprovadas 

pelos Departamentos e Comissões de Pesquisa dos Centros. Este tem como objetivo, 

contribuir para a consolidação da pesquisa institucional; a otimização dos recursos destinados 

à pesquisa; a integração dos pesquisadores em grupos de pesquisa; a consolidação de uma 

política institucional e a nucleação de novos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Ressalta-se que em 2012, os valores de investidos pela UDESC em grupos de pesquisa foram 

de R$ 900.000,00. 

Em 2013, os recursos da UDESC foram descentralizados para a FAPESC por meio do 

Termo de Cooperação Técnica e Financeira, o qual estabeleceu as regras e critérios para 

abertura de Chamada Pública via FAPESC, exclusiva para os grupos de pesquisa certificados 

pela UDESC. 

 O valor total de recursos destinados aos grupos de pesquisa foi de R$1.800.000,00, 

aportados pela FAPESC (R$ 900.000,00) e UDESC (R$900.000,00), sendo outorgado aos 

líderes dos grupos de pesquisa.  

Em 2014, houve a reedição da Chamada Pública com montante de R$ 3.600.000,00 

(R$ 1.800.000,00 da FAPESC e R$ 1.800.000,00 da UDESC), com período de execução de 

24 meses. 

Em 2016, a FAPESC, por restrições orçamentárias, não consumou a contrapartida, 

houve a reedição da Chamada Pública com montante de R$ 3.600.000,00, que foram 

totalmente custeados pela UDESC, novamente com período de execução de 24 meses.  
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A primeira parcela desses recursos, no valor de R$ 1.800.000,00, foi disponibilizada 

aos pesquisadores em 2017. A segunda parcela disponibilizada em 2018.  

Ressalta-se que a parceria técnico-científica UDESC-FAPESC, possibilita um formato 

vantajoso para os grupos de pesquisa que é o termo de outorga ao líder, habilitando a compra 

direta de itens financiáveis sem licitação, dando agilidade e economia, uma vez que o preço 

pode ser negociável com os fornecedores.  

Dessa forma, espera-se que os grupos de pesquisa contemplados possam planejar de 

forma razoável e adquirir equipamentos, materiais de consumo ou serviços com menor custo 

e de melhor qualidade, beneficiando a infraestrutura para o desenvolvimento das pesquisas. 

Em 2018, ocorreu a reedição da Chamada Pública com montante de R$3.600.000,00, 

novamente custeada pela UDESC, com período de execução de 24 meses. A estratificação 

deste edital foi publicada em dezembro de 2018. 

Quadro 55 – Número de grupos de pesquisa beneficiados pelo programa de apoio a pesquisa (PAP) – por centros 

da UDESC. 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 

Nota: A partir de 2014, a chamada pública via FAPESC passou a ser bienal, com período de execução de 24 

meses. 
           

        O quadro 55, representa o número de grupos de pesquisa beneficiados pelo PAP no 

período de 2012 a 2019-2020 da UDESC/Oeste/CEO. Já o quadro 56, são apresentados os 

valores referentes aos recursos do PAP, estratificados de 2012 a 2019-2020. 
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Quadro 56 – Programa de apoio à pesquisa – PAP (Valores Previstos, em reais). 

CENTRO 2012 2013 2014/2015 2016/2018 

CEART 94.945,05 110.236,22 397.611,94 291.213,39 

CEFID 64.285,71 122.834,65 287.462,69 331.380,75 

CCT 192.857,14 462.992,13 854.328,36 843.514,64 

CAV 240.329,67 404.724,41 832.835,82 873.640,17 

ESAG 66.263,74 155.905,51 298.208,96 278.661,09 

FAED 181.978,02 319.685,04 483.582,09 409.205,02 

CEO 34.615,38 130.708,66 247.164,18 371.548,12 

CEAD 13.846,15 28.346,46 34.925,37 27.615,06 

CEPLAN     10.746,27 35.146,44 

CEAVI 5.934,07 6.299,21 26.865,67   

CERES 4.945,05 42.519,69 77.910,45 80.334,73 

CESFI   15.748,03 48.358,21 57.740,59 

TOTAL (R$) 900.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

Fonte: Relatório da DPPG. 

Nota: A partir de 2014, a chamada pública via FAPESC passou a ser bienal, com período de execução de 24 

meses.  

 

Gráfico 25 – Incentivos PAP. 

 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 
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Na UDESC os Grupos de Pesquisa são compostos por professores, técnicos e alunos 

da UDESC e, em alguns casos, por pesquisadores de outras instituições. Os Grupos da 

UDESC estão cadastrados na base do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

demonstrados nos quadros a seguir: 

Quadro 57 – Grupos de pesquisa certificados, por área do conhecimento. 

Área de 

Conhecimento 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ciências Agrárias 28 32 34 28 30 31 

Ciências Biológicas 2 2 2 3 3 3 

Ciências da Saúde 21 19 22 20 21 22 

Ciências Exatas e da 

Terra 
11 10 10 16 18 16 

Ciências Humanas 25 23 28 30 29 27 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
17 14 20 19 23 16 

Engenharias 35 38 41 28 30 35 

Linguística, Letras e 

Artes 
14 14 16 14 14 12 

TOTAL 153 152 173 158 168 162 

Fonte: Relatório da DPPG. 

 

Quadro 58 – Indicadores gerais dos grupos de pesquisa certificados. 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 

 

Dentre os pesquisadores da UDESC, alguns possuem bolsas de Produtividade em 

Pesquisa (PQ) ou bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 

Inovadora (DT), ambas as modalidades concedidas pelo CNPq.  

A bolsa PQ, de acordo com o CNPq, é “destinada aos pesquisadores que se 

destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios 

normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento (CAs) 

do CNPq”.  
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Ainda, segundo a agência, a bolsa DT tem por finalidade “distinguir o pesquisador, 

valorizando sua produção em desenvolvimento tecnológico e inovação segundo critérios 

normativos, estabelecidos pelo CNPq, e especificamente, pelo Comitê Avaliador”. No  

No quadro 59 pode ser visualizado o número de bolsistas PQ e DT na UDESC, no 

período de 2012 a 2017. No quadro 60, são apresentados os números de 2015 a 2017, 

estratificados por Centro da UDESC. 

Quadro 59 – Número de bolsistas de produtividade (CNPq) da UDESC. 

ANO PQ DT 

2012 35 2 

2013 42 3 

2014 41 3 

2015 47 4 

2016 49 3 

2017 50 4 

Fonte: Relatório da DPPG. 

Nota: PQ: Bolsista de Produtividade em Pesquisa; DT: Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora. 

 
Quadro 60 – Número de bolsistas de produtividade (CNPq) da UDESC, por centro. 

CENTRO 
2015 2016 2017 

PQ DT PQ DT PQ DT 

CEART 3   4   4   

ESAG 1   1       

CEFID 5   4   4   

FAED 4 1 4 1 3 1 

CCT 12 2 11 1 11 2 

CAV 21   21   21   

CEO     3   4   

CEPLAN             

CEAD 1   1   2   

CEAVI         1   

CERES   1   1   1 

CESFI             

TOTAL 47 4 49 3 50 4 
Fonte: Relatório da DPPG. 
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Figura 125 – Investimento compra de trator com valores do PAP. 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 

 

Gráfico 26 – Valores de captação via PAP de 2014 a 2020. 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 

 
Quadro 61 – Classificação PAP por faixa e por centro da UDESC. 

Centro FAIXA A 

(pn=1,5) 

FAIXA B 

(pn=1,0) 

FAIXA C 

(pn=0,5) 

Total 

Grupos 

% 

FAIXA A 

% 

FAIXA B 

% 

FAIXA C 

CAV 10 7 8 25 40,00 28,00 32,00 

CEO 4 5 5 14 28,57 35,71 35,71 

FAED 2 5 8 15 13,33 33,33 53,33 

CEART 1 4 7 12 8,33 33,33 58,33 

CEFID 1 7 7 15 6,67 46,67 46,67 

CCT 2 15 15 32 6,25 46,88 46,88 

CEAD 0 0 1 1 0,00 0,00 100,00 

CEPLAN 0 0 2 2 0,00 0,00 100,00 

CERES 0 0 5 5 0,00 0,00 100,00 

CESFI 0 0 2 2 0,00 0,00 100,00 

ESAG 0 3 5 8 0,00 37,50 62,50 

Fonte: Relatório da DPPG. 
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Quadro 62 – Colocação por captação (R$) dos 10 primeiros da UDESC. 

Colocação por captação (R$) 

dos 10 primeiros da UDESC 
    

1º Solo e Sustentabilidade Dilmar Beretta 

  

  

5º 

Ciência, tecnologia e engenharia 

de produtos e processos da 

industria de alimentos e correlatas 

  

  

Aniela Pinto Kempka 

10º 
Grupo de Estudos Sobre Saúde e 

Trabalho - GESTRA 
Letícia de Lima Trindade 

  Fonte: Relatório da DPPG. 

40.4.5 Programa de apoio à participação em eventos no exterior – PROEVEN 

O programa de Auxílio à Participação em Eventos – PROEVEN, visa incrementar a 

visibilidade no exterior da produção intelectual (científica, tecnológica cultural e artística de 

seus pesquisadores e propiciar a aquisição de conhecimentos específicos imprescindíveis ao 

desenvolvimento da pesquisa .O PROEVEN tem por finalidade apoiar os pedidos de auxílio 

para participação de docentes pesquisadores em eventos científicos ,tecnológicos e artístico-

culturais no exterior .Nessa modalidade de auxílio ,cada contemplado ,desde a implantação 

do programa ,tem direito a passagens internacionais de ida e retorno, ajuda de custo 

equivalente ao valor de 4 (quatro) diárias internacionais por participante e pagamento da 

inscrição no evento ,limitado ao valor de até R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) por 

professor. Nos editais do PROEVEN são concedidos de 9 a 12 auxílios por semestre ,por 

meio de seleção com base em critérios de produtividade. 

A partir de 2017, foi instituída a inscrição e seleção por Grande Área de 

Conhecimento. Assim, os auxílios estabelecidos para o Programa passaram a ser divididos 

equitativamente entre a Grande Área I: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da 

Saúde; a Grande área II: Ciências Exatas e da Terra, Engenharia, Multidisciplinar; Grande 

Área III: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. 

Professores da que foram contemplados no Edital PROEVEN – Programa de Auxílio à 

Participação em Eventos: No edital de 2015/1 a Profa. Lucimare Ferraz foi contemplada, no 

edital de 2016/2 e 2018/2 a Profa. Lenita de Cássia Moura Stefani foi contemplada, no edital 

2019/2 a Profa. Lenita de Cássia Moura Stefani e a Profa. Leticia de Lima Trindade foram 

contempladas. Nos editais 2013/2, 2014/2, 2017/2, 2019/1 e 2020/1, os professores Carine 

Vendrúsculo, Leticia de Lima Trindade, Ana Luiza Bachmamm Schogor, Alessandro 

Cazonatto Galvao, Diovani Paiano, respectivamente, obtiveram pontuação as quais faltou 
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poucos pontos para serem contemplados. Fica evidente o aumento de pontuação no SAPI de 

nossos professores, logo com capacidade de obterem o PROEVEN. 

40.4.6 Convênios e parcerias 

A UDESC/Oeste/CEO possui, atualmente, diversos convênios/contratos em parceiras 

estratégicas, como: EPAGRI, Instituto Goio En, Cabanha Chapecó, Cooperativa 

Agroindustrial Alfa Ltda; Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina – 

ACERVA; Cooperativa Central Aurora Alimentos; CEDUP – Campo Erê; JBS/Seara 

Alimentos Ltda; Orgânica Farmacêutica Eirel Epp; Dpharma Desenvolvimento e Assessoria 

Agroindustrial Ltda; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa; Vetanco; 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ); Sindicado dos 

Produtores Rurais; Prefeitura de Ipuaçu; Konkreta Industrial Ltda; Vipet Food's Brasil Ltda; 

Orgânica homeopatia. 

Em tramitação: SMARTMILK, Universty of Kent, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA (ANDE-ESPAÑA), FIOCRUZ, Secretaria de Estado da 

Saúde, HRO, UNOESC, UCEFF. (https://www.udesc.br/ceo/direcao/dppg). Também 

efetuamos convênios nacionais e internacionais da UDESC 

(https://www.udesc.br/secretaria/scii, https://www.udesc.br/proreitoria/proplan/convenios).  

Quadro 63 – Principais convênios/contratos que podem ser visualizados no SGPE. 

Fonte: Relatório da DPPG. 

SGPE ASSUNTO 

25973/2018 Termo de cooperação técnico-científica UDESC CEDUP Campo Erê 

14948/2018 Convênio SEARA 

6522/2018 Convênio Orgânica homeopatia 

10295/2019 Convênio entre a UDESC e a VETANCO 

10736/2019 Convênio entre UDESC e prefeitura de Ipuaçu 

16289/2019 Convênio UDESC com KONKRETA INDUSTRIAL LTDA 

16780/2019 Convênio UDESC/Oeste/CEO com VIPET FOOD'S BRASIL LTDA  

17622/2019  Convênio UDESC/Oeste/CEO com Cooperativa Aurora Alimentos 

21354/2019 Análise de Contrato de Cessão de Uso de Software SMARTMILK da 

ZOOTEC Jr 

22152/2019 Convênio UDESC e a DPHARMA 

3539/2018 Termo de cooperação UFFS 

22367/2019 Convênio Entre UDESC e a NUTRIQUEST 

28866/2019 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA (ANDE-ESPAÑA) Y LA 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SANTA CATARINA  

 (BRASIL) 

19519/2019 Protocolo de cooperação entre a UNOESC e a UDESC 

3119/2018 Hospital Regional - HRO 

33326/2019 Solicitação de prorrogação do Termo de Cooperação entre a UDESC e a 

Prefeitura Municipal de Descanso. 

https://www.udesc.br/ceo/direcao/dppg
https://www.udesc.br/secretaria/scii
https://www.udesc.br/proreitoria/proplan/convenios
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Figura 126 – Registros dos convênios e contratos efetuados. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Relatório da DPPG. 
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Destacamos parcerias que não são estabelecidas na forma de convênios, tais como 

IFSC e outras instituições de pesquisa. Também, destacamos a parceira do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem e o Telessaúde-SC (Programa Telessaúde Brasil, do Ministério da 

Saúde) com a finalidade de criar material pedagógico instrucional, utilizando recursos 

multimídia, e contribuir com a educação permanente em saúde no Estado. Um dos objetivos 

da parceria é dar maior visibilidade à produção do Mestrado Profissional em Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde da Udesc, ofertado no Centro de Educação Superior do Oeste 

(CEO), em Chapecó. Segundo a professora Carine Vendruscolo, que coordena o projeto na 

UDESC/Oeste/CEO, a proposta é criar uma base junto ao Telessaúde-SC, usando diferentes 

recursos de mídia, sobre temas no âmbito da atenção básica. "O termo de compromisso 

também incentiva a produção técnica científica da área da saúde, sobretudo da educação e 

gestão do trabalho em saúde", afirma a docente. Com a parceria, serão oferecidos aos 

profissionais da atenção básica minicursos na modalidade a distância, em formato 

autoinstrucional, pelo qual o próprio aluno organiza seu tempo de estudo, no prazo 

determinado, conduzindo o processo de aprendizagem a partir da leitura dos materiais e 

realização das atividades. Para cada minicurso proposto, serão elaborados materiais didáticos, 

em forma de apostilas e slides, com conteúdos complementares aos materiais em vídeo. O 

trabalho prevê ainda a realização de webpalestras sobre temas que contribuam com a 

educação.  

40.4.7 Captação de recursos externos  

A DPPG escreveu 03 propostas de captação de recurso junto a FINEP, incentivou a 

captação de recursos de órgãos de fomento fazendo a divulgação, incentivando e ajudando em 

propostas submetidas de editais desses órgãos de fomento tais como FAPESC, FAPESP, 

CAPES, CNPq, etc. Entre as 03 propostas submetidas a FINEP obtivemos notas boas e 

ficamos classificados, no entanto por falta de recursos disponíveis não fomos contemplados 

com recursos financeiros. De fato, foi um período de corte em recurso da pesquisa que 

dificultou a UDESC/Oeste/CEO conseguir recurso por agências de fomento.  

A DPPG submeteu 08 projetos e foram selecionas como projetos da UDESC para 

fazer parte da Plataforma de Projetos do Governo do Estado de SC (apreciados pela bancada 

de Deputados Federais de SC e Governo Federal) os seguintes projetos, estrategicamente, 

pensados nas áreas de Agropecuária, Tecnologia de Alimentos e Saúde:  

https://telessaude.ufsc.br/
https://www.udesc.br/ceo
https://www.udesc.br/ceo
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✓ Curso I – Capacitação de docentes de Colégios Agrícolas do Estado de SC em 

atuação na atividade agropecuária, qualificação de grande relevância para o setor 

produtivo (proposto pelo prof. Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, R$ 

180.000,00). 

✓ Curso II – Capacitação de profissionais de Prefeituras em atuação na atividade 

agropecuária, multiplicadores fundamentais na cadeia produtiva (proposto pelo 

prof. Cleuzir da Luz, R$ 180.000,00). 

✓ Curso III – Curso de capacitação de profissionais que atuam na área de alimentos, 

preferencialmente servidores públicos e técnicos multiplicadores da agroindústria, 

possibilitado conhecimentos e habilidades para a produção, boas práticas, 

processamento e desenvolvimento de alimentos (proposto pelo profº. Cleuzir da 

Luz, R$ 180.000,00). 

✓ Curso VI – Capacitação de profissionais de órgãos públicos que atuam na área da 

saúde, relacionado a Educação Permanente Saúde, como forma de aprimoramento 

dos profissionais que atuam junto ao SUS (proposto pelo prof. Cleuzir da Luz, R$ 

180.000,00). 

✓ Criação do laboratório multiusuário, LABAV – Laboratório de Caracterização de 

Produtos e Subprodutos de Origem Animal e Vegetal, com equipamentos de alta 

complexidade para fornecer análises confiáveis para a detecção de fraudes em 

alimentos. Ampliando os projetos de pesquisa e extensão relacionados a 

caracterização de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, tornando a 

UDESC/Oeste/CEO referência nacional e internacional em projetos de ponta 

(proposto pelo prof. Cleuzir da Luz, R$ 1.883.893,40). 

✓ Aproveitamento de resíduos oriundos de agroindustrias de abate e industrialização 

de suínos e aves do oeste catarinense para obtenção de compostos derivados de 

proteínas com atividades biológicas benéficas a saúde humana (proposto pela 

profa. Aniela Pinto Kempka, R$ 350.000,00). 

✓ Uso de tecnologias para promoção de práticas seguras em saúde, obtenção de 

habilidades comportamentais aos futuros profissionais e capacitação para leigos 

no oeste Catarinense (proposto pela profª. Olvani Martins da Silva, R$ 

300.000,00). 

✓ Criação do Fab Lab UDESC/Oeste/CEO (proposto pelo profº. Cleiton Vaz, R$ 

300.000,00). 
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40.4.8 Atuação no Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT e comitês de pesquisa e pós-

graduação da UDESC 

A DPPG tem representação como membro do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica 

da UDESC e como membro nato nos Comitês de Pesquisa e Pós-graduação da UDESC na 

figura do Diretor de Pesquisa e Pós-graduação, no período de 2016 a 2019 a DPPG, teve 

participação fundamental com algumas políticas, editais e resoluções, tais como:  

✓ Participação efetiva na CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação de forma a 

sugerir modificações e melhoria nas tramitações de processos de convênios e 

contratos, devido a demanda do nosso centro.  

✓ Participação como membro do NIT na elaboração e lançamento de editais tais 

como: Edital do Inventor e Edital de Prospecção Tecnológica. 

✓ Em 2017, foi contribuído para a criação e regulamentação do Programa de Apoio 

à Pesquisa Aplicada da UDESC (Resolução 054/2017). Esse Programa destina-se 

ao fomento de projetos de pesquisa aplicada realizados por grupos de pesquisa 

institucionais, visando estimular pesquisadores produtivos a desenvolverem 

estudos para a solução de problemas concretos, identificados junto a empresas 

privadas, órgãos públicos do Estado de Santa Catarina e/ou prefeituras dos 

municípios catarinenses. O Programa foi concebido em direção semelhante àquela 

sinalizada pelas agências de fomento nacionais, buscando contribuir para a 

melhoria dos serviços e produtos produzidos no Brasil e, portanto, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social. Foi lançado o primeiro Edital do 

Programa em 2018, em parceria com a FAPESC ou outra fundação, ação esta que 

dependente de disponibilidade orçamentária. 

✓ Objetivando consolidar a pesquisa institucional e estimular o uso compartilhado 

dos equipamentos de pesquisa adquiridos com recursos internos ou externos à 

UDESC, em 2017, foi proposta a resolução que “cria e normatiza a política 

institucional de Centros Multiusuários e Laboratórios Multiusuários da UDESC” e 

a resolução que “regulamenta o Programa de Apoio à Manutenção de 

Equipamentos de Centros Multiusuários e Laboratórios Multiusuários”. As 

propostas foram elaboradas por uma Comissão composta por docentes de vários 

Centros e por integrantes da equipe da PROPPG, e aprovadas pelo Comitê de 

Pesquisa. Ambas tramitarão nos Conselhos Superiores no início de 2018. 
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✓ Editais tais como Pesquisa Induzida (demandas de secretarias do governo do 

estado de SC), mudança no Edital PIC&DTI (contabilizar produção técnicas, 

respeitando as produções dos programas profissionais), edital PAP (contabilizar 

captação de recursos por convênios/parcerias), edital para bolsas de graduado, 

mestre e doutor para desenvolver pesquisa (uma forma de ter técnico 

especializado de laboratório). Esses e outros pleitos forma defendido pela DPPG 

junto aos comitês da UDESC.  

40.4.9 Representações estratégicas 

A DPPG tem participação estratégica em órgãos internos e externos a 

UDESC/Oeste/CEO, com objetivo de fortalecer a pesquisa e pós-graduação da UDESC em 

nossa região e contribuir com órgão e entidades regionais. Representação tais como membro: 

CMCTI – Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação de Chapecó; FECEO; 

FCTER; CONSEPE; CONSUNI, Comitê de Pesquisa da UDESC; Comitê de Pós-graduação 

da UDESC; Comissão de Pesquisa do CEO; Fórum dos PPGs/CEO; NIT – Núcleo de 

Inovação Tecnológica; GT SBPC Oeste de SC; participação e envolvimento e vários eventos. 

Figura 127 – Registros das representações da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: Acervo da DPPG 
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Fonte: Acervo da DPPG 

 

 
Fonte: Acervo da DPPG 

 
Fonte: Acervo da DPPG 
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Fonte: Acervo da DPPG 

 
Fonte: Acervo da DPPG 

 
Fonte: Acervo da UDESC/Oeste/CEO. 
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41 EVENTOS E TREINAMENTOS ESTRATÉGICOS DA PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO 

Nesse item são apresentados alguns eventos estratégicos da Pesquisa e Pós-graduação 

da UDESC/Oeste/CEO, que contribuíram para efetivação das políticas, ações e 

consequentemente dos resultados apresentados neste relatório.   

41.1 SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SIC), SEMINÁRIO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA (SEPE) E ENCONTRO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UDESC/OESTE/CEO (EPG) 

O Seminário de Iniciação Científica (SIC) é um evento citado nos editais de bolsas de 

iniciação cientifica PIC&DI e PIPES 01/2018 da UDESC, em que os resumos são submetidos 

pelos orientadores referentes aos trabalhos/projetos desenvolvidos no último, os quais são 

apresentados oralmente pelos bolsistas remunerados e participantes voluntários. A 

UDESC/Oeste/CEO apropria-se/ou utiliza do SIC e promove  em um único evento,  o 

Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UDESC/Oeste/CEO (SEPE) e Encontro da Pós-

graduação da  (EPG), proporcionando aos acadêmicos de Graduação e Pós-graduação da  

CEO, a oportunidade de expor e discutir seus trabalhos, oriundos de projetos de pesquisa da 

Graduação e Pós-graduação, projetos de Ensino e projetos de Extensão, bem como reunir 

bolsistas, voluntários, acadêmicos, professores, orientadores, extensionistas, pesquisadores e 

órgãos financiadores envolvidos com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Portanto, 

em 2 ou 3 dias de cada ano no mês de setembro é realizado o SIC, SEPE e EPG 

(https://www.udesc.br/ceo/sepe). 

As apresentações são avaliadas por uma banca composta por um Ad hoc externo, 

professores de cada departamento e mestrandos dos Programas de Pós-graduação. A presença 

de avaliador Ad hoc externo é exigência da Pró-reitoria de Pesquisa da UDESC e do CNPq, 

para manter a qualidade da Pesquisa Científica em âmbito Nacional. Os trabalhos foram 

classificados nas áreas temáticas: Alimentação, Educação, Sustentabilidade, Saúde e Meio 

Ambiente, apresentados na forma de resumo simples, resumo expandido, a partir do ano de 

2019 foi ampliado para o formato de artigo completo. Os trabalhos são publicadas nos anais 

da  (https://www.udesc.br/ceo/sepe/anais, ISSN 1983-8301 e ISBN: 978-85-8302-045-5).  

 

https://www.udesc.br/ceo/sepe
https://www.udesc.br/ceo/sepe/anais
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Gráfico 27 – Dados do SIC, SEPE e EPG de 2016 a 2019. 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

 

A seguir é apresentado a programação, novidades, dados e fotos desse evento nos anos 

de 2016 a 2019. 

41.2 SIC, SEPE E EPG 2019 

Esse evento possibilita a comunidade acadêmica a oportunidade de expor e discutir 

trabalhos científicos, oriundos de projetos de pesquisa da Graduação e Pós-graduação, 

projetos de Ensino e projetos de Extensão, bem como reunir bolsistas, voluntários, 

acadêmicos, professores, orientadores, extensionistas, pesquisadores e órgãos financiadores 

envolvidos com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Figura 128 – Logomarca dos eventos 

 

Fonte: Acervo da DPPG. 

 

No ano de 2019 foi realizado nos dias 24 e 25 de setembro, envolvendo toda a 

comunidade acadêmica da UDESC/Oeste/CEO (cursos de graduação: Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Química, Enfermagem e Zootecnia; Cursos de Mestrados: em 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Enfermagem em Atenção Primária à Saúde)  

tornando o evento integrativo entre as três áreas.  

Foram apresentados 109 trabalhos científicos no total (38 trabalhos de bolsistas 

voluntários, 32 bolsistas remunerados e 39 trabalhos da Pós-graduação). 
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Teve a participação de três professores PQs (Produtividade em Pesquisa – PQ), 

Professora Mara Ambrosina de Oliveira Vargas, Professor André Mendes Jorge e o Professor 

William Gerson Matias durante todo o evento acompanhando as atividades como:  

✓ Participação como 1 dos membros dentre os 3 da Banca Examinadora, avaliando 

os resumos expandidos escritos e as apresentações orais de 8 minutos de 

apresentação e 3 de arguição, dos bolsistas remunerados (32 bolsas). Observando 

os seguintes critérios: se o resumo foi redigido dentro das normas, domínio do 

tema, método de pesquisa, capacidade de síntese, relevância da pesquisa, 

qualidade da escrita e argumentação lógica. Avaliou-se ainda, a apresentação oral 

quanto aos quesitos: pontualidade, didática, domínio do tema e do método de 

pesquisa. Cada examinador expressou em formulário próprio e individual seu 

julgamento/parecer. 

✓ Foram convidados estagiários, técnicos e professores para apresentar pesquisas 

relacionadas à UDESC.  

Foram dois dias de atividades, com palestras, apresentações culturais, apresentações 

orais dos trabalhos dos estudantes da graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão e 

também das pesquisas realizadas por mestrandos. 

Os trabalhos de pesquisa da graduação e Pós-graduação das três áreas do 

conhecimento foram apresentados em forma de temáticas a fim de integrar os estudantes e 

docentes das três áreas temáticas (alimentos e alimentação, saúde e meio ambiente e educação 

sustentabilidade). 

As palestras tiveram os seguintes temas:  

✓ Dia 23/09 Palestra Pré-evento: “Agricultura de baixo carbono” com Prof. Cimélio 

Bayer. 

✓ Dia 24/09 Palestra de abertura com o tema: “Design thinking: Para uma 

abordagem acadêmica centrada no ser humano” com Profº Roy Ristow Wippel 

Schulenburg e Profª Marina Ramos Pezzini. 

✓ Dia 24/09 Palestra do Conecta Zoo: “Produção e Qualidade da Carne de Búfalo” 

com Prof. André Mendes Jorge. 

Uma das palestras foi promovida em parceria entre a UDESC, SEBRAE e AEAGRO – 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste de SC, com o tema: Agricultura de baixo 

carbono, ministrada pelo Drº. Cimélio Bayer. 

Ao término do evento, os acadêmicos foram premiados com menções honrosas por 

categorias, obedecidos os critérios avaliados pela banca, as notas são classificadas em ordem 
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decrescente conforme as categorias (curso, bolsistas, voluntários) selecionados para a 

premiação. 

O evento promoveu: 

a) Aproximação dos acadêmicos e professores do centro promovendo a integração 

entre estudantes, professores, pesquisadores, servidores, comunidade. 

b) Destaca-se que foi um momento importante para aqueles que aceitaram o desafio 

de escrever e apresentar as suas pesquisas. 

c) Rodas de conversa, debates por meio das apresentações das pesquisas realizadas 

pelos servidores técnicos e professores. 

d) Participação dos egressos do mestrado na composição das bancas avaliadoras dos 

trabalhos. 

e) A organização por temáticas contribuiu para a interação dos pesquisadores nos 

temas de diversos cursos oferecidos na UDESC/Oeste/CEO; 

f) As apresentações culturais envolveram o público presente, propiciando um 

momento cultural para expressões artísticas desenvolvidos por acadêmicos e 

comunidade em geral. 

g) O conhecimento e a diversidade de temas e convidados que se apresentaram nas 

palestras e a integração entre os alunos dos diferentes cursos com momentos 

motivacionais e divertidos. 

Figura 129 – Reprodução visual do 29º SIC, 9º SEPE e 2º EPG da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

41.3 SIC, SEPE E EPG 2018 

  

 

No ano de 2018, o evento foi realizado nos dias 05 e 06 de setembro, envolvendo toda 

a comunidade acadêmica da UDESC/Oeste/CEO (cursos de graduação: Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Química, Enfermagem e Zootecnia; Cursos de Mestrados: em 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Enfermagem em Atenção Primária à Saúde) 

tornando o evento integrativo entre as 3 áreas.  

✓ Foram apresentados 103 trabalhos científicos no total (35 trabalhos de bolsistas 

voluntários, 32 bolsistas remunerados e 36 trabalhos da Pós-graduação). 

✓ Teve a participação de dois professores PQs (Produtividade em Pesquisa – PQ), 

Professor Ivanor Nunes do Prado, Professora Geciane Backes acompanhando as 

atividades como.  
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✓ Participação como 1 dos membros dentre os 3 da Banca Examinadora, avaliando 

os resumos expandidos escritos e as apresentações orais, dos bolsistas 

remunerados (32 bolsas). Observando os seguintes critérios: se o resumo foi 

redigido dentro das normas, domínio do tema, método de pesquisa, capacidade de 

síntese, relevância da pesquisa, qualidade da escrita e argumentação lógica. 

Avaliou-se ainda, a apresentação oral quanto aos quesitos: pontualidade, didática, 

domínio do tema e do método de pesquisa. Cada examinador expressou em 

formulário próprio e individual seu julgamento/parecer. 

Foram dois dias de atividades, com palestras, apresentações culturais, apresentações 

orais dos trabalhos dos estudantes da graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão e 

também das pesquisas realizadas por mestrandos. 

Os trabalhos de pesquisa da graduação e Pós-graduação das três áreas do 

conhecimento foram apresentados em forma de temáticas a fim de integrar os estudantes e 

docentes das três áreas temáticas (alimentos e alimentação, saúde e meio ambiente e educação 

sustentabilidade). 

Com a palestra de abertura:  

✓ Surpreendedorismo: Empreender com Inovação com o palestrante Nelson 

Akimoto 

Ao término do evento, os acadêmicos foram premiados com menções honrosas por 

categorias, obedecidos os critérios avaliados pela banca, as notas foram classificadas em 

ordem decrescente conforme as categorias (curso, bolsistas, voluntários) selecionados para a 

premiação. 

O evento promoveu: 

a) Aproximação dos acadêmicos e professores do centro promovendo a integração 

entre estudantes, professores, pesquisadores, servidores, comunidade. 

b) Destaca-se que foi um momento importante para aqueles que aceitaram o desafio 

de escrever e apresentar as suas pesquisas. 

c) A organização por temáticas contribuiu para a interação dos pesquisadores nos 

temas de diversos cursos oferecidos na UDESC/Oeste/CEO 
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Figura 130 – Registro visual do 28º SIC, 8º SEPE e 1º EPG da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 

Fonte: acervo da DPPG 

 

“Surpreendedorismo - Empreender com 
Inovação” 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 

Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 
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41.4 SIC E SEPE 2017 

O Seminário de Iniciação Científica – 27º SIC da UDESC ocorreu concomitantemente 

ao Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da – 7º SEPE, possibilitou a comunidade 

acadêmica a oportunidade de expor e discutir trabalhos acadêmicos, oriundos de projetos de 

pesquisa da Graduação e Pós-graduação, projetos de Ensino e projetos de Extensão, bem 

como reunir bolsistas, voluntários, acadêmicos, professores, orientadores, extensionistas, 

pesquisadores e órgãos financiadores envolvidos com as atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

No ano de 2017, o evento foi realizado nos dias 05 e 06 de setembro, envolvendo toda 

a comunidade acadêmica da UDESC/Oeste/CEO (cursos de graduação: Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Química, Enfermagem e Zootecnia; Cursos de Mestrados: em 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Enfermagem em Atenção Primária à Saúde) 

tornando o evento integrativo entre as três áreas. Foram apresentados 99 trabalhos científicos 

no total (36 trabalhos de bolsistas voluntários, 29 bolsistas remunerados e 34 trabalhos da 

Pós-graduação). Com a participação de dois professores PQs (Produtividade em Pesquisa – 

PQ), Professora Stela Maris de Mello Padoin, as atividades como:  

✓ Participação como um dos membros dentre os três da Banca Examinadora, 

avaliando os resumos expandidos escritos e as apresentações orais, dos bolsistas 

remunerados (29 bolsas). Observando os seguintes critérios: se o resumo foi 

redigido dentro das normas, domínio do tema, método de pesquisa, capacidade de 

síntese, relevância da pesquisa, qualidade da escrita e argumentação lógica. 

Avaliou-se ainda, a apresentação oral quanto aos quesitos: pontualidade, didática, 

domínio do tema e do método de pesquisa. Cada examinador expressou em 

formulário próprio e individual seu julgamento/parecer. 

Foram dois dias de atividades, com palestras, apresentações culturais, apresentações 

orais dos trabalhos dos estudantes da graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão e 

também das pesquisas realizadas por mestrandos. 

Os trabalhos de pesquisa da graduação e Pós-graduação das três áreas do 

conhecimento foram apresentados em forma de temáticas a fim de integrar os estudantes e 

docentes das três áreas temáticas (alimentos e alimentação, saúde e meio ambiente e educação 

sustentabilidade). Com a palestra de abertura com o tema “Potencialidades e possibilidades de 

inovar no contexto acadêmico”!  com a Profª. Iselda Pereira. 
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Ao término do evento, os acadêmicos foram premiados com menções honrosas por 

categorias, obedecidos os critérios avaliados pela banca, as notas foram classificadas em 

ordem decrescente conforme as categorias (curso, bolsistas, voluntários) selecionados para a 

premiação. 

O evento promoveu: 

a) Aproximação dos acadêmicos e professores do centro promovendo a integração 

entre estudantes, professores, pesquisadores, servidores, comunidade. 

b) Destaca-se que foi um momento importante para aqueles que aceitaram o desafio 

de escrever e apresentar as suas pesquisas. 

c) A organização por temáticas contribuiu para a interação dos pesquisadores nos 

temas de diversos cursos oferecidos na UDESC/Oeste/CEO. 

Figura 131 – Reprodução visual do 27º SIC e 7º SEPE da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

41.5 SIC E CSEPE 2016 

Em 2016 o evento foi realizado nos dias 28 e 29 de setembro, o Seminário de 

Iniciação Científica – 26º SIC da UDESC, como nos demais anos, sucedeu o simultâneo ao 

Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da – 6º SEPE. Envolvendo toda a comunidade 

acadêmica da UDESC/Oeste/CEO (cursos de graduação: Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Química, Enfermagem e Zootecnia). Foram apresentados 63 trabalhos científicos 

no total (51 trabalhos de bolsistas voluntários, 12 bolsistas remunerados). Teve a participação 

de dois professores PQs (Produtividade em Pesquisa – PQ), Profº. Ivo Demiatte, Profª Marta 

Lenise do Prado e Prof°. Gerson Barreto Mourão, desenvolvendo as atividades: 
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✓  Participação como 1 dos membros dentre os 3 da Banca Examinadora, avaliando 

os resumos expandidos escritos e as apresentações orais, dos bolsistas. 

Observando os seguintes critérios: se o resumo foi redigido dentro das normas, 

domínio do tema, método de pesquisa, capacidade de síntese, relevância da 

pesquisa, qualidade da escrita e argumentação lógica. Avaliou-se ainda, a 

apresentação oral quanto aos quesitos: pontualidade, didática, domínio do tema e 

do método de pesquisa. Cada examinador expressou em formulário próprio e 

individual seu julgamento/parecer.  

Foram dois dias de atividades, com palestras, apresentações culturais, apresentações 

orais dos trabalhos dos estudantes da graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. A 

palestra de abertura foi “Coaching education” com a Profª. Vera Inez Gauer. 

Ao término do evento, os acadêmicos foram premiados com menções honrosas por 

categorias, obedecidos os critérios avaliados pela banca, as notas foram classificadas em 

ordem decrescente conforme as categorias (curso, bolsistas, voluntários) selecionados para a 

premiação. 

O evento promoveu: 

a) Aproximação dos acadêmicos e professores do centro promovendo a integração 

entre estudantes, professores, pesquisadores, servidores, comunidade. 

b) Destaca-se que foi um momento importante para aqueles que aceitaram o desafio 

de escrever e apresentar as suas pesquisas. 

c) A organização por temáticas contribuiu para a interação dos pesquisadores nos 

temas de diversos cursos oferecidos na UDESC/Oeste/CEO. 

41.6 1º WORKSHOP DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC/OESTE/CEO 

O 1º Workshop da Pesquisa e Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO, realizado no dia 

21/03/2019, no auditório do departamento de Enfermagem da UDESC, sito Rua Sete de 

Setembro, 77D, Centro, Chapecó/SC.  Objetiva propiciar aos Professores, Técnicos, 

Mestrandos e Bolsistas de Iniciação Científica um momento para conhecer sobre as normas de 

avaliação dos cursos de Pós-graduação no país e aprimorar o conhecimento referente à 

pesquisa qualitativa e quantitativa. Para atingir seu intento o evento teve o envolvimento de 

palestrantes de outras instituições de ensino.   

O seminário Técnica da (UNOCHAPECÓ), Luciana Lunelli com o tema “Plataforma 

Sucupira”; Palestra com Profº. Drº. Joviles Vitório Trevisol (Universidade Federal da 
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Fronteira Sul – UFFS) com o tema “Novo Documento de Avaliação da Pós-graduação no 

Brasil”; Palestra com Profa. Dra. Tania Mara Zancanaro Pieczkowski (UNOCHAPECÓ) com 

o tema “Caminhos metodológicos: a pesquisa qualitativa”; e Palestra com Profa. Dra. Helen 

Treichel (Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS) com o tema “Aplicações da 

Pesquisa Quantitativa para melhoria da produção cientifica”. Nas duas primeiras palestras 

(parte da manhã) houve questionamentos e debates a respeito dos temas e nas duas últimas 

palestras realizou-se mesa redonda. 

Figura 132 – Registros visuais do 1º Workshop da pesquisa e Pós-graduação da UDESC/Oeste/CEO. 

 

Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: Acervo da DPPG. 

41.7 CAMPO DEMONSTRATIVO ALFA – CDA 

O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) teve importante participação em 

evento realizado pela Cooperativa Agroindustrial Alfa (Cooperalfa) nos dias 22 a 24 de 

janeiro/19 na cidade de Chapecó SC, e nos dias 12 à 14 de fevereiro em Bela Vista do Toldo 

no Planalto Norte catarinense. 

O Campo Demonstrativo Alfa é um evento técnico-informativo promovido 

anualmente pela Cooperalfa somando os dois eventos, são seis dias dedicados ao 

conhecimento que reúnem 15 mil associados, produtores e familiares. 

A participação da é uma ação do convênio firmado em dezembro de 2018 com a 

cooperativa, que é referência no setor com 51 anos de atuação, filiais em Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Paraná e 19 mil famílias associadas, sendo 80% agricultores familiares. 

No evento de Chapecó, a UDESC/Oeste/CEO foi representada por seis professores e 

por 23 alunos de Zootecnia e seis de Enfermagem, em Bela Vista do Toldo, foram três 

professores e 12 alunos de Zootecnia, que fizeram orientações respectivamente sobre 

produção rural e saúde do trabalhador, além de contribuir na organização, apoiou na recepção, 

credenciamento, fluxo de pessoas, entrega de materiais, monitorias de grupos de agricultores 

aos estandes 

No estande da instituição alunos e professores efetuaram abordagem de jovens, 

agricultores, alunos do ensino médioe associados para entrega de material de divulgação da 

UDESC e explicações referente a cada curso com ênfase no CEO. 
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O professor Antônio Waldimir Leopoldino da Silva do curso de zootecnica da 

UDESC/Oeste/CEO proferiu palestra com o tema sustentabilidade no meio rural, essa 

temática contemporânea, esclarecedora, didática, que instigou o produtor rural e técnicos das 

áreas a reflexão sobre sustentabilidade de forma mais ampla. 

A participação da UDESC no evento foi positiva, de grande visibilidade da impressa 

sobre a universidade, com entrevista com o professor Luiz Alberto Notar e o aluno Tálison 

Orso a Rádio Super Condá AM, além de uma matéria para a revista Anna Loide (Revista dos 

empreendedores) com o professor Antônio Waldimir Leopoldino da Silva, ambos enfatizando 

a importância da UDESC oferecer cursos gratuitos e de qualidade. 

A primeira ação do convênio com a Cooperalfa abriu portas para futuras parcerias, 

seja em projetos de pesquisa e extensão quanto para estágios e possíveis contratações de 

alunos de graduação e mestrado, assim como, uma parceira para divulgação da UDESC nas 

regiões de abrangência da Cooperalfa e na esfera do cooperativismo. Pontos positivos:  

1. Visibilidade junto a Alfa, produtores, expositores e público em geral. 

2. Contatos que poderão permitir estágios e trabalho para os alunos. 

3. Contatos com autoridades incluindo secretário da agricultura e secretário adjunto 

da agricultura (visita da diretoria da Alfa no estande da UDESC). 

4. Participação da UDESC com representante na mesa de autoridades. 

5. Divulgação dos cursos da UDESC/Oeste/CEO. 

6. Divulgação através de outros meios de comunicação, como espaço na mídia 

falada e escrita. 

7. Única universidade no evento em Bela Vista do Toldo. 

8. Uniforme foi bom nos dois locais (Chapecó e Bela Vista do Toldo). 

9. Atuação institucional foi fundamental para o sucesso e realização do evento 

(segundo a visão dos organizadores da Alfa). 

10. Profissionalismo, competência e comprometimento dos acadêmicos.  

11. Participação de 6 alunos e 3 professores enfermagem. 

12. Possibilidades de novos projetos em parceria junto a Alfa. 

13. Integração dos alunos, técnicos e professores. 

14. Contato dos alunos com novas tecnologias do setor agropecuário. 

15. A palestra sobre Sustentabilidade, ministrada pelo prof. Antonio, alinhada com a 

ênfase do curso de zootecnia. 
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Figura 133 – Registros da participação da UDESC/Oeste/CEO no campo demonstrativo Alfa. 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: acervo da DPPG 
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Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: Acervo da UDESC/Oeste/CEO. 

41.8 EXPOSIÇÃO FEIRA, AGROPECUÁRIA, CULTURAL, COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE IPUAÇU (EFACIP-IPUAÇU) 

UDESC/Oeste/CEO participa na EFACIPU em Ipuaçu-SC. O Centro de Educação 

Superior do Oeste (CEO), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), esteve 

presente na Exposição Feira, Agropecuária, Cultural, Comercial e Industrial 

de Ipuaçu (EFACIPU) 2019, realizada nos dias 03 a 05 de maio, no município de Ipuaçu-SC. 

No evento também foi iniciado o projeto “IPUAÇU – JOVEM e RURAL”, um projeto da 

Prefeitura Municipal, UDESC, Epagri, Cooper Alfa, CRESOL e outras entidades do setor 

agropecuário, o qual objetiva diagnosticar e incentivar a sucessão familiar no meio rural 

daquele município. 

A UDESC/Oeste/CEO foi representada por 03 professores, 5 técnicos e 15 alunos. A 

presença da universidade na EFACIPU propiciou a divulgação e o desenvolvimento de 

projeto naquela região. A tem cumprido com seu papel social de aproximação e participação 

junto à comunidade da região oeste de SC. 

http://www.ceo.udesc.br/
http://www.ceo.udesc.br/
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Figura 134 – Registros visuais da participação da na exposição feira, agropecuária, cultural, comercial e 

industrial de Ipuaçu (EFACIPU). 

 

Fonte: acervo da DPPG 

 

 
Fonte: Acervo da UDESC/Oeste/CEO. 

41.9 ALMOÇO/REUNIÃO 

Esteve em Chapecó o professor Frederico Márcio Corrêa Vieira da 

UTFPR (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718758E0), para 

participar em uma banca no PPGZOO. O Dr. Vieira proferiu palestra com o tema “Métricas 

de Publicação”. O almoço/reunião ocorreu em 26/02/2019 às 11h45 no restaurante Horizonte. 

Figura 135 – Registro da palestra. 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718758E0
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Fonte: Acervo da DPPG. 

41.10 EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA UDESC NA IMPRENSA LOCAL 

O DPPG manifestou oficialmente disponibilidade para as emissoras de TVs e Rádios 

de Chapecó UDESC/Oeste/CEO para debater, discutir, apresentar ou esclarecer temas 

relacionados as nossas áreas de atuação em ensino, pesquisa e extensão em que somos expert. 

Objetivando divulgar a UDESC/Oeste/CEO e contribuir no desenvolvimento da sociedade 

catarinense. Alguns eventos/inserções são apresentados a seguir: 

✓ No dia 03/04/2019 entrevista “Agrotóxico em Alimentos e Águas” no programa 

Estúdio Condá da Rádio Super Condá AM (programa de grande audiência).  

Participaram do programa a Profª. Marlene Bampi, Profº. Dilmar Baretta e Profº. 

Cleuzir da Luz. Disponível em: https://tinyurl.com/rxgnxkx. 

https://tinyurl.com/rxgnxkx
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Figura 136 – Registro da entrevista. 

    

Acervo da UDESC/Oeste/CEO 

 
. 

Acervo da UDESC/Oeste/CEO 

 

Pode-se observar no registro da entrevista na rede social facebook o destaque da 

visibilidade institucional, pois foram 1000 visualizações, 8 compartilhamentos e 9 

comentários da sociedade.  Mostrando a importância das informações cientificas dos 

professores/pesquisadores da UDESC/Oeste/CEO.  
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No dia 16/04/2019 entrevista com o Profº. Aleksandro Schafer Da Silva e a 

Profª. Jackeline Karsten Kirinus. Com a temática “Parasitologia Animal” no programa 

Estúdio Condá da Rádio Super Condá AM. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Super%20Cond%C3%A1%20AM%20610%20Agrot%C3%B3xico%

20em%20Alimentos%20e%20%C3%81guas&epa=SEARCH_BOX. 

Figura 137 – Registro da entrevista sobre “Parasitologia Animal”. 

 

 

Fonte: Acervo da DPPG. 

 

No dia 16/07/2019 direção e professores da apresentam para a comunidade 

chapecoense o Projeto RONDON (operação Gilmar de Almeida Gomes), em debate no 

programa Estúdio Conda.  

Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Cleuzir%20da%20Luz%20projeto%20rondon&epa

=SEARCH_BOX. 

https://www.facebook.com/aleksandro.schaferdasilva?__tn__=K-R&eid=ARDjEEai4sdHrWNfJUu9lShowvoNvQO2-bn39G11qJEvVh33g6VvQgGU3VH4U9qtWmVYRxzYarNIyLOj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6g583dSSI0GedR4bOyV_vl9ja8mKDwyvUUU4bQj_islNVkjGb7FBo74SeEIJtf3RpVpjQyf2-veb9YexscOXLjj_h6rQN0oCvngQkR5NT7FHJpiD7Q4iXQoseUVA_Ob4qXNv6MdntsVdzZPFrN4e03iuM9eqnij5ADg3u20IRT2gdogjO9y0h8S47kP_OUhR4YJuqnHiCWANMVD2wsrJ-gkriKElqGIOXrQkESgmeRN59n5TGF52s0WdAoRXi47so4RZosEU6XkAadsrh9hyNej-M_5kHvl_yRRKxbZi07tqVS8-T4cnehjWXlMjVbTSw-HUMcdX_NhFDsioAPLflDSQeF7x03ID-Lw
https://www.facebook.com/jackeline.kirinus?__tn__=K-R&eid=ARASJUIEonU926dvv2VlWFLifVIUHsNoo22aRNkrM-rxtE-Xitp973EI5oSSyITQsJLzM5LY7-SFaX30&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6g583dSSI0GedR4bOyV_vl9ja8mKDwyvUUU4bQj_islNVkjGb7FBo74SeEIJtf3RpVpjQyf2-veb9YexscOXLjj_h6rQN0oCvngQkR5NT7FHJpiD7Q4iXQoseUVA_Ob4qXNv6MdntsVdzZPFrN4e03iuM9eqnij5ADg3u20IRT2gdogjO9y0h8S47kP_OUhR4YJuqnHiCWANMVD2wsrJ-gkriKElqGIOXrQkESgmeRN59n5TGF52s0WdAoRXi47so4RZosEU6XkAadsrh9hyNej-M_5kHvl_yRRKxbZi07tqVS8-T4cnehjWXlMjVbTSw-HUMcdX_NhFDsioAPLflDSQeF7x03ID-Lw
https://www.facebook.com/search/top/?q=Super%20Cond%C3%A1%20AM%20610%20Agrot%C3%B3xico%20em%20Alimentos%20e%20%C3%81guas&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Super%20Cond%C3%A1%20AM%20610%20Agrot%C3%B3xico%20em%20Alimentos%20e%20%C3%81guas&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Cleuzir%20da%20Luz%20projeto%20rondon&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Cleuzir%20da%20Luz%20projeto%20rondon&epa=SEARCH_BOX


309 

 

 

Figura 138 – Registro da entrevista.  

 
 
 
 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

 

No dia 22/10/2019 esteve no programa “Estúdio Condá” da Rádio Super Condá o 

Reitor Eleito da UDESC, Professor Dilmar Baretta, professor da UDESC/Oeste/CEO e o 

Pesquisador da Epagri Clovis Dorigon. Professor destacou que é o primeiro reitor eleito fora 

de Florianópolis e Joinville e falou sobre os desafios, o pesquisador Clovis falou sobre a 

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso a Ciência. Também falaram sobre Ciência 

aproveitando a comemoração da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
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Figura 139 – Registro da entrevista. 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

 

A DPPG aproximou os meios de comunicação de Chapecó e região à UDESC no que 

ser refere à divulgação das pesquisas e eventos científicos desenvolvidas na 

UDESC/Oeste/CEO, tais como inserções em notícias e programas de rádios e TVs.  

Figura 140 – Registro de algumas das inserções nos meios de comunicação da região.  

      

 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 
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41.11 TREINAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS 

A DPPG promoveu treinamentos aos estagiários dos PPG e coordenadores dos PPG 

internos e externos ao centro, tais como: Treinamentos com a Plataforma Sucupira em oficina 

na UNOCHAPECÓ (técnica que trabalha com a Plataforma Sucupira fez 2 treinamentos), 

UNOESC e UFFS (oficina com membro da CAPES).  

Figura 141 – Oficinas sobre a plataforma sucupira e procedimentos admirativos para estagiários. 
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Fonte: Acervo da DPPG. 

41.12 EVENTOS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM  

Um evento com Primeira Aula Magna do Mestrado Profissional em Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde e encerramento do DINTER da Enfermagem marcou o início das 

atividades do Mestrado Profissional da Enfermagem da UDESC/Oeste/CEO. 
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Figura 142 – Primeira aula magna do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde e 

encerramento do DINTER da enfermagem. 

 

Fonte: Acervo do MPEAPS 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 

No dia 04/10/18 Aula Magna com o tema Potencialidades e Desafios no 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias nas práticas de saúde. A convidada para conduzir 

esse momento foi a Profa. Dra. Cândida Caniçali Primo da Universidade Federal de Minas 

Gerais. A aula magna proporcionou momentos de encontros, discussões e reflexões acerca das 

diferentes tecnologias que podem ser utilizadas nos Trabalhos de Conclusão de Curso das 

mestrandas e também nas práticas profissionais do enfermeiro. 
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Figura 143 – Aula magna do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde. 

 

Fonte: Acervo do MPEAPS 

 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 

No dia 28/09/2018 a segunda turma do Mestrado Profissional em Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde realiza a Oficina sobre Software NVivo. A oficina foi conduzida 

pela Profª Dra. Joannie Soares da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
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Figura 144 – Aula magna do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde. 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 

No dia 13/09/2018 o PPGENF realiza a 1ª Távola Técnico Científica do Mestrado 

Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Centro de Educação Superior 

do Oeste (CEO), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em Chapecó. O 

encontro reuniu alunos e docentes do Departamento de Enfermagem, representantes de 

secretaria municipais e de serviços de saúde de Chapecó e região, da Agência de 

Desenvolvimento Regional, do Hospital Regional do Oeste e de entidades de classe. Entre os 

temas abordados, estiveram a formação do enfermeiro no âmbito da Pós-graduação e 

educação permanente em saúde, as perspectivas de atuação como enfermeiro de práticas 

avançadas, sobretudo na sistematização da assistência de Enfermagem (SAE), e a promoção 

da integração ensino-serviço em Chapecó e no Oeste do Estado. A enfermeira e professora 

Drª Silvana Silveira Kempfer, do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), participou como convidada e ministrou a 

palestra “O ensino e o serviço: formação em saúde para quem? Aproximações necessárias e 

caminhos possíveis”. 
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Figura 145 – 1ª Távola técnico científica do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde. 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 

No dia 22/05/2018 o PPGENF realizou uma Reunião de trabalho com a Coordenadora 

da Área de Enfermagem na CAPES: Promovida no Departamento de Enfermagem da UDESC 

com a presença das coordenadoras do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção 

Primária a Saúde Elisangela Argenta Zanatta e Denise Antunes de Azambuja Zocche, do 

Diretor de Pesquisa e Pós-graduação, profº. Drº. Cleuzir da Luz, Professores do Mestrado 

Arnildo Korb e Carine Vendruscolo e a Coordenadora da Área de Enfermagem na CAPES, 

profª. Drª. Cristina Maria Garcia de Lima Parada. 

Figura 146 – Reunião com a coordenadora da área de enfermagem na CAPES. 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 
No dia 13/02/2019 o Programa de Pós-graduação em Enfermagem participou e apoiou 

o evento de Certificação Livre de Brucelose e Tuberculose, organizado pela Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), e a parceria da 

Vigilância Epidemiológica e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

https://www.udesc.br/ceo/mpeaps
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realizado no distrito de Sede Figueira, em Chapecó. No encontro, a pesquisadora Vanessa 

Nalin, do Mestrado Profissional em Enfermagem, ministrou a palestra “Zoonoses e a Saúde 

Humana: Brucelose e Tuberculose”, tema da sua dissertação com o título “Promoção do 

cuidado ao trabalhador rural frente aos riscos de exposição à Brucelose e Tuberculose em 

propriedades leiteiras, orientada pelas professoras doutoras Lucimare Ferraz e Lenita Stefani”. 

Figura 147 – Evento da certificação livre de brucelose e tuberculose. 

 
Fonte: Acervo do MPEAS 

 

 

No dia 03/05/2019 foi realizado o 1º Encontro Multiprofissional de Urologia e 

Nefrologia Encontro Multiprofissional de Urologia e Nefrologia. O encontro foi promovido 

pelo Mestrado Profissional de Enfermagem na Atenção Primária, coordenado pelo Profªº Dr. 

Arnildo Korb e Prof. Dra. Olvani Martins da Silva, dos cursos de graduação e Pós-graduação 

em Enfermagem da UDESC/Oeste/CEO. Cerca de 130 pessoas participaram. O evento buscou 

fortalecer a integração ensino-serviço relacionadas à urologia e à nefrologia.  A palestra de 

abertura foi ministrada pelo médico urologista Márcio Averbeck, do Hospital Moinhos de 

Vento de Porto Alegre, que também atua como docente da Unidade de Neurourologia da 

Universidade de Innsbruck, na Áustria, e é secretário da Sociedade Internacional de 

Neurourologia (Inus). Na segunda palestra, o médico Renan Goulart Finger, intensivista do 

Hospital Regional do Oeste, destacou a importância do uso de ferramentas adequadas ao 

tratamento infeccioso para preservar o paciente e a unidade de internação hospitalar de 

infecções de bactérias multirresistentes. A palestra de encerramento foi proferida pelo 

professor Arnildo Korb, que abordou as infecções do trato urinário e suas complicações, em 

especial para a população feminina, que é a mais atingida pelo problema. 

https://www.udesc.br/ceo/mpeaps
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Figura 148 – Evento da certificação livre de brucelose e tuberculose. 

 
Fonte: Acervo do MPEAS 

 

 
Fonte: Acervo do MPEAS 

 

Nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2019, foi realizado o 3º Congresso Sul Brasileiro 

de Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 2ª Mostra Internacional de Cuidado de 

Enfermagem no Ciclo da Vida tendo o tema central a “Sistematização da assistência de 

enfermagem e uso de tecnologias para fortalecer o processo de trabalho”. O evento foi 

organizado pelo Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), por meio do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, 

do Grupo de Pesquisa Enfermagem, Cuidado Humano e Processo Saúde-adoecimento e do 

Grupo de Estudos sobre Processo de Enfermagem. Oportunizou a socialização de 

experiências exitosas da aplicabilidade da SAE como um instrumento tecnológico que 

qualifica e organiza o cuidado e documenta a prática profissional do enfermeiro; fomentar a 

autonomia da profissão, por constituir-se em uma metodologia de trabalho reconhecida pelos 

enfermeiros, que permite aproximação do profissional com o usuário, equipe e familiares; 

fortalecer os processos de comunicação entre os diferentes profissionais da equipe de saúde; 
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mobilizar os profissionais para o fortalecimento das práticas relacionadas a segurança do 

paciente. Fortalecer a integração ensino-serviço no que diz respeito à consolidação da SAE 

como ferramenta imprescindível no trabalho em saúde e enfermagem nos serviços de saúde. 

Proporcionar momentos de atualização frente aos processos legais da profissão. Participaram 

acadêmicos de enfermagem, alunos de Pós-graduação em enfermagem, professores de 

enfermagem, profissionais de enfermagem que integram a Rede de Atenção à Saúde. 

Figura 149 – Material de divulgação do 3º Congresso sul brasileiro de sistematização da assistência de 

enfermagem e a 2ª mostra internacional de cuidado de enfermagem no ciclo da vida. 

 
Fonte: Acervo do MPEAS 

 

 

No dia 29/11/2019 foi realizada a 5ª edição do Seminário de Ensino de Zootecnia da 

Região Sul e o 1º Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia de Santa Catarina, 

estavam presentes representantes das Comissões do CRMV-RS e CRMV-PR, realizado no 

Campus da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), professores do curso de 

zootecnia da UDESC/Oeste/CEO contribuíram na organização do evento.  A UDESC foi 

responsável também pela palestra Tema: Saúde mental no ambiente de trabalho, proferida 

pela profª. Vera Lucia Fortes Zeni, técnica da prefeitura cedida para o Departamento de 

pesquisa e extensão da UDESC/Oeste/CEO. 
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Figura 150 – Registro da palestra. 

 
Fonte: Arquivos da DPPG. 

 

No dia 26/10/2019 foi realizado a 5ª III Fórum de Egressos e I encontro da Pós-

graduação em Zootecnia. Organizado pelo Grupo PET Zootecnia, vinculado ao Programa de 

Educação Tutorial (PET), em parceria com o departamento do curso, o evento reuniu 45 

egressos e três professores que já atuaram no centro, além de cerca de dez servidores e 60 

estudantes.  O fórum marcou os dez anos de formatura das duas primeiras turmas do curso, 

graduadas no primeiro e no segundo semestres de 2008. A programação incluiu duas palestras 

de ex-alunos e a entrega de troféus. No fórum, integrantes do grupo PET apresentaram dados 

da pesquisa “Área de atuação e percepção do mercado de trabalho pelo egresso do curso de 

Zootecnia da UDESC”, desenvolvida pelo grupo. Com participação de 166 de 365 egressos 

formados, a pesquisa revelou que 85% dos respondentes atuam na área de formação. 

Figura 151 – Registro do 5ª III Fórum de egressos e I Encontro da pós-graduação em zootecnia. 

 
Fonte: Arquivos do PPGZOO. 

 

https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Doc1_15716834860192_988.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Doc1_15716834860192_988.pdf
https://www.udesc.br/ceo/petzoo
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Fonte: Arquivos do PPGZOO. 

41.13 EVENTOS DO MESTRADO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

✓ Em 2018 o PPGCTA realizou a Palestra sobre Probióticos, Prebióticos e 

Simbióticos em Alimentos com a Profa. Dra. Angela Maria Fiorentini da UFPel – 

RS. 

Figura 152 – Palestra sobre Probióticos, Prebióticos e Simbióticos em Alimentos no Mestrado Ciência e 

Tecnologia de Alimentos.  

Fonte: Acervo do PPGCTA 



322 

 

 

Fonte: Acervo do PPGCTA. 

 

✓ Minicurso de Eletroforese – Ainda durante a Semana Acadêmica de Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Química da Udesc, alunos do mestrado participaram do 

minicurso de Determinação de Proteínas através da técnica de Eletroforese em gel 

de poliacrilamida (SDS-PAGE) pelo método do fluorímetro. Ministrado pela Dra. 

Ilizandra Aparecida Fernandes e Dra. Rosicler Colet, ambas da URI. Agradecemos 

Ilizandra e Rosi pela disponibilidade e pelo ótimo minicurso. 

✓ No dia 20/04/18, alunos da graduação, mestrado e servidores da Udesc de 

Pinhalzinho puderam assistir duas palestras, com os temas: “Critérios de 

Avaliação da Pós-graduação na área de Ciência de Alimentos” com Dr°. Profº 

Marco Di Luccio, da UFSC e “Desafios para o Engenheiro Químico e Engenheiro 

de Alimentos do Futuro” com Drª. Débora de Oliveira, também da UFSC. 

Figura 153 – Palestra sobre critérios de avaliação da pós-graduação na área de ciência de alimentos e desafios 

para o engenheiro químico e engenheiro de alimentos do futuro. 

 
Fonte: Acervo do PPGCTA 
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Fonte: Arquivos do PPGCTA. 

 

✓ No dia 21/09/2019 foi realizada Palestra no auditório da UDESC/Oeste/CEO 

Pinhalzinho, proferida pela Dra. Josiane Kilian com o Tema “Interfaces das 

Ferramentas da Qualidade e a Segurança de alimentos”. 

Figura 154 – Material de divulgação da palestra interfaces das ferramentas da qualidade e a segurança de 

alimentos. 

 
Fonte: Arquivos do PPGCTA. 

 

✓ 27/03/2019 Aula Inaugural com palestra proferida pela Profa. Katherine Helena 

Oliveira de Matos com o tema: “A complexidade da cadeira global de alimentos. 

Segurança de alimentos, tecnologia e transparência”. 
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Figura 155 – Material de divulgação da aula inaugural. 

 
Fonte: Arquivos do PPGCTA. 

 

✓ No dia 21/11/18 no auditório de enfermagem, as bibliotecas do Centro de 

Educação Superior Oeste, em comemoração à semana do livro e da biblioteca 

realizaram a palestra “Produção e comunicação científica: as implicações do 

plágio”. Palestrantes: Drª. Elaine Rosangela de Oliveira Lucas (PPGinfo/UDESC) 

e Drº. Enrique Muriel Torrado (PGCIN/UFSC). 

Figura 156 – Material de divulgação da palestra. 

 
Fonte: Acervo do MPEAPS. 

 

No dia 27/09/18 foi realizado um Minicurso: Excel ferramenta para análise de dados 

da pesquisa com o Profº. Drº. Cleiton Vaz promovido pelo PPGCTA. Foi uma excelente 

oportunidade de aprimoramento dos conhecimentos em Excel. 
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Figura 157 – Material de divulgação do minicurso. 

 
Fonte: Acervo do Profº. Cleiton Vaz. 

 

✓ No dia 13/03/18 foi realizada a Oficina sobre Mendeley e Pesquisa em Base de 

Dados da Capes, promovido pelo PPGCTA e as bibliotecas do CEO (Marilene dos 

Santos Franceschi e Orestes Trevisol Neto). Essa oficina também foi realizada em 

01 e 02/082017. 

Figura 158 – Material de divulgação da oficina. 

 

Fonte: Acervo do Profº. Orestes Trevisol. 
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Fonte: Acervo do Profº. Orestes Trevisol. 

 

✓ No dia 23/11/17 foi realizada a Palestra sobre Desenvolvimento de Novos 

Produtos e Tecnologia de Azeites de Oliva com o Drº. Rodrigo Schwert (Aurora 

Alimentos) e Drº. Gabriel Deschamps Fernandes (UNICAMP).  

Figura 159 – Material de divulgação da palestra. 
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Fonte: Acervo do PPGCTA. 

 

✓ A biblioteca da UDESC/Oeste/CEO promove anualmente o Concurso dos maiores 

leitores da Biblioteca da UDESC/Oeste/CEO, essa uma ação estimula o interesse 

de alunos e servidores por literatura e incentiva a apropriação da Biblioteca pela 

comunidade acadêmica. 

Figura 160 – Material de divulgação da premiação. 

 
Fonte: Acervo da biblioteca setorial. 

 

✓ Acadêmicos da participaram do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e Encontro Anual de Iniciação Científica da UNIPAR na cidade de 

Umuarama-PR, esse evento tem o objetivo de contribuir na formação de recursos 

humanos em ciência e tecnologia. 
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Figura 161 – Registro da participação dos acadêmicos da UDESC/Oeste/CEO. 

 
Fonte: Acervo da DPPG. 

 

✓ Realizado no dia 02/10/2017 o VII Alimenta Seguro. Esse evento tem objetivo de 

trocar experiências, aliando a universidade e o setor alimentício com o intuito de 

garantir as boas práticas de fabricação, a segurança dos alimentos produzidos na 

região de Pinhalzinho e também complementar o aprendizado dos participantes do 

Treinamento para Manipuladores de Alimentos.  

Com a palestrante Rossana Podestá com o tema “Segurança Alimentar – Desafios da 

indústria de alimentos”.  

Figura 162 – Material do evento. 

 
Fonte: Acervo do DEAQ. 

 

✓ Participação dos Mestrandos, ICs e do Profº. Alexandre Tadeu Paulino, do 

PPGCTA no IV Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território – realizado na 

cidade de Lages-SC no dia 06/06/17. 
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Figura 163 – Registro da participação no IV simpósio internacional ciência, saúde e território. 

 
Fonte: Acervo do PPGCTA. 

 

✓ Mestrandas e Profª Andreia Zilio Dinon, do PPGCTA, participaram com 

apresentação de trabalhos no Iº Simpósio Saúde e Alimentação da Universidade 

Federal da Fronteira Sul. 

Figura 164 – Registro da participação. 

 
Fonte: Acervo do PPGCTA. 

41.14 EVENTOS DO MESTRADO EM ZOOTECNIA 

✓ Reunião com coordenador de área da CAPES, Zootecnia/Recursos Pesqueiros. A 

reunião foi realizada pela coordenação do mestrado em Zootecnia e foi realizada 

com a presença de todos os professores permanentes e colaborados do PPGZOO. 

Neste encontro foi discutido e mostrado o cenário em que se encontra do curso de 

mestrado de zootecnia da UDESC/Oeste/CEO.  

✓ O Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável – ANISUS, foi realizado 

nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019 em Chapecó. O evento é realizado 

bianualmente, promovido pelo Departamento de Zootecnia e conta com a ajuda de 

professores do PPGZOO da UDESC/Oeste/CEO, em que nesta edição contou 
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novamente com a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI) (https://www.udesc.br/ceo/anisus). 

Figura 165 – Registro do congresso brasileiro de produção animal sustentável – ANISUS. 

 
Fonte: Acervo do PPGZOO. 

 

✓ E quando, em um encontro nada previsto, o mestre e o discípulo se deparam no 

mesmo lado? Foi o que aconteceu no Seminário da CAPES – área de Zootecnia e 

Recursos Pesqueiros no mês de agosto 2019 em Brasília. O Seminário de 

Avaliação de meio termo CAPES, discute os pontos no qual houve evolução e os 

pontos que podem melhorar nos programas de pós-graduação em nível nacional. 

O Professor Diovani Paiano, coordenador do Mestrado em Zootecnia da 

UDESC/Oeste/CEO, encontrou no seminário os egressos do Curso de Zootecnia 

UDESC, Matheus Pies Gionbelli (2008) e Rafael Mezzomo (2008). Atualmente o 

Profº Dr. Matheus Pies Gionbelli é Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia da UFLA (Conceito 6 CAPES). O Prof° Dr. Rafael Mezzomo é 

professor permanente e Coordenador Adjunto Pro tempore do Programa de Pós-

Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia – PPGSPAA. O feliz 

encontro entre professor e egressos, em um evento de tamanha importância 

nacional, destaca a contribuição positiva da UDESC nas trajetórias profissionais 

de seus egressos e sua importante contribuição para a sociedade. 

 

https://www.udesc.br/ceo/anisus
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Figura 166 – Registro do encontro do Profº. Diovani com os professores Matheus e Rafael. 

 
Fonte: Acervo do PPGZOO. 

 

✓ Em 30/08/2019 a profa. Ana Luiza Bachmann realizou a palestra com o tema 

“Alimentos funcionais na alimentação animal” no I Encontro Brasileiro de 

Alimentos Funcionais em Maringá-PR. 

Figura 167 – Registro da palestra da profª. Ana Luiza Bachmann. 

 
Fonte: Acervo do PPGZOO. 

 

✓ Nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 2016 o PPGZOO realizou o curso de Redação 

Científica com o Profº. Drº. Gilson Luiz Volpato. O curso foi considerado um 

sucesso pelos temas abordados. 
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Figura 168 – Registro do curso de redação científica. 

 
Fonte: Acervo do PPGZOO. 

 
Figura 169 – Material de divulgação do curso. 

 

Fonte: Acervo do PPGZOO. 
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https://www.udesc.br/ceo/direcao/dppg
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42 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 Esse relatório buscou contemplar todas as atividades desenvolvidas na gestão da 

UDESC/Oeste/CEO no período do mês de junho 2016 a fevereiro 2020, tendo à frente o 

Diretor Geral, Prof. Dilmar Baretta, até o mês de junho de 2019, seguido da Diretora Pró-

Tempore, Profa. Silvana dos Santos Zantelli. O Prof. Dilmar se afastou da direção geral para 

concorrer à Reitor da UDESC, tendo êxito no pleito eleitoral e atualmente é o Reitor da 

UDESC, gestão 2020/2024. A Técnica Marilha dos Santos, assumiu a Pró-reitoria de 

Administração – PROAD e a Técnica Sara Goellner assumiu a Coordenação de Recursos 

Humanos na Reitoria. 

 Nesse periodo, também, foi aberto edital para eleições na UDESC/Oeste/CEO e o Prof. 

Marcel Manente Boiago e Cleuzir da Luz licenciaram-se para concorrer a Diretor do Centro. 

As eleições foram marcadas para o dia 18/03/2020, entretanto, em 16/03/2020, o Governo do 

Estado de Santa Catarina decretou a suspensão das aulas presenciais e outras medidas de 

contenção de circulação de pessoas, devido a pandemia do Novo Coronavírus - COVID -19. 

A partir desta data, a universidade e a sociedade mundial tiveram uma mudança radical nas 

suas ações e todas as atividades voltaram-se para a preservação da vida e diminuição do 

contágio por esse vírus. Optou-se por delimitar, neste relato, o tempo de junho de 2016 a 

fevereiro de 2020 por ser antes do início da pandemia e por ter os diretores que haviam sido 

nomeados pelo Prof. Dilmar e fizeram a gestão, exceto o prof. Dilmar que saiu seis meses 

antes. 

 Sendo assim, houve uma recomposição dos gestores da UDESC/Oeste/CEO a partir de 

fevereiro de 2020, passando a ser: 

Diretora geral Pró- Tempore: Profa. Dra, Silvana dos Santos Zanotelli 

Diretora de Ensino de Graduação: Profa. Dra. Ivete Maroso Krauzer, até agosto de 2020 e, 

atualmente, a Profa. Dra. Denise Nunes Araújo 

Diretora de Administração: Técnica Ana Fachinetto 

Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação: Profa. Dra. Aniela Pinto Kempka 

Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade: Profa Dra. Carla Argenta até junho de 2020 

(saiu para assumir a Chefia do DENF) e atualmente, a Profa. Me. Lucinéia Ferraz. 

 Além da alteração das Diretoras, houve reorganização interna, especialmente, na 

Direção da Administração e Departamento de Enfermagem. O pleito eleitoral para Diretor 

Geral ainda não ocorreu e os professores candidatos permanecem em licença. 
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 Mesmo com todas as modificações nas pastas e o advento da pandemia, os gestores 

atuais estão desenvolvendo um trabalho excelente, em que pese as dificuldades impostas pelos 

cenários internos e externos provenientes da COVID-19. Portanto, esse relatório é parcial, 

porque a gestão segue e certamente será realizado um relato contínuo a esse quando da 

finalizamos da gestão da profa. Silvana dos Santos Zanotelli. 

Figura 171 – Fotos da atual gestão da UDESC/Oeste/CEO. 

  

 

 Fonte:foto da Perfil Digital 

Obs: em fevereiro de 2020 a Técnica Ana Fachinetto substituiu a Tecnica Marilha dos Santos 

na Direção Administrativa; em junho de 2020 a Profa. Lucinéia Ferraz substituiu a profa 

Carla Argenta na DEX e em agosto de 2020 a profa Denise Nunes de Araújo substituiu a 

profa. Ivete na DEG. 
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 Incluimos nas considerações finais, também, a galeria dos Ex-Diretores Gerais e 

Diretores Assistentes, como forma de homenagear os gestores da UDESC/Oeste/CEO que tão 

bem conduziram esse Centro, desde a sua fundação, em 2004. A todos o nosso agradecimento 

e reconhecimento. 


