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Apresentação
Desde que cheguei a esta cidade
como Coordenadora do Curso de
Administração Pública da
ESAG/UDESC até este momento em
que ocupo o cargo de Diretora Geral
do CESFI/UDESC, longo foi o trajeto,

marcado por contínua luta,

enfrentamento e superação de
dificuldades, na companhia de leais
colegas e alunos, da comunidade de
Balneário Camboriú, das autoridades
do Município e dos muitos grupos
atuantes da Região.

O projeto não aceitava desistências,

por maiores que fossem os obstáculos,

e, se hoje temos a presença da UDESC
nesta Região, se hoje usufruímos dos
benefícios de estudar e trabalhar em
uma Universidade pública e de
qualidade, isso devemos ao esforço, à
obstinação, à dedicação e à parceria
de muitos. A presença do
CESFI/UDESC nesta Região é o
resultado de um processo de
comunicação e de informação bem
planejado, de uma rede de confiança
e de solidariedade que se estabeleceu
entre as pessoas, do envolvimento dos
cidadãos e de uma ação política
muito bem articulada. Esse conjunto
de fatores, que constitui o capital
social da comunidade, foi capaz de
criar aqui um braço da Universidade,

possibilitando à UDESC abrir uma de
suas janelas em benefício de toda esta
Região.
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A história da Udesc em Balneário
Camboriú, iniciou-se de uma
maneira inusitada, muito antes da
criação do próprio Centro de
Ensino. Se a compararmos a um
livro, podemos dividi-la em três
volumes, cada qual com distintos
personagens e protagonistas.

 

O protagonismo do primeiro
volume é ocupado pelos
membros da sociedade civil de
Balneário Camboriú e Região que,

representados pelo Movimento
Voluntário pela Universidade
Pública e Gratuita (Movup),

articularam para trazer ao
município a oferta de cursos de
ensino superior públicos e
gratuitos para sua comunidade.

 

Já no segundo volume deste
relato, o papel central é ocupado
pelos membros acadêmicos e
 docentes da Universidade do
Estado de Santa Catarina,

especificamente aqueles atuantes
na Escola Superior de
Administração e Gerência (Esag),

quando em 2004 passou a ofertar
o primeiro curso da Udesc na
cidade de Balneário Camboriú, o
Curso de Administração Pública. 

Foi imprescindível, ainda neste
momento a participação dos
membros da sociedade. Também
se fizeram presentes e atuantes.

 

Partindo para a consolidação da
Universidade na Região, no terceiro
e último volume deste relato o
protagonismo é assumido pelos
membros da comunidade
universitária do mais novo Centro
de Ensino da Udesc, o Centro de
Educação Superior da Foz do Itajaí
(Cesfi), sediado em Balneário
Camboriú.

 

 

Udesc  Balneár io  Cambor iú:  
A força da mob il ização soc ial



Cursar o ensino superior em uma
Universidade é um dos objetivos
na vida da grande maioria dos
adolescentes. Mesmo aqueles que
já passaram desta fase e não
puderam usufruir desta
oportunidade na sua juventude,

almejam algum dia ainda passar
por esta experiência ou sonham
com o momento de admirar seus
descendentes formados.

 

Isto acontece, pelo fato de que a
formação superior ainda é vista
como um dos principais
caminhos para o alcance do
sucesso e ascensão profissional e
social. Entretanto, este ainda é
um sonho distante para grande
parte da população. Segundo o
IBGE, atualmente apenas 15% da
população brasileira possui ensino
superior completo. No início deste
século, o quadro era ainda pior,
em que apenas 4% dos cidadãos
brasileiros alcançavam este nível
de formação.

 

Em 1999, o odontólogo Helvion
Antonio Ribeiro propôs lutar para
mudar esse cenário. Ele próprio
egresso de uma Universidade
pública e gratuita, não
compreendia como a Região da
Foz do Itajaí no estado de Santa
Catarina, onde residia, ainda não
dispunha em pleno Século XXI de
uma unidade de ensino superior
gratuito.

 

Movido pela sua percepção de
justiça social e com o objetivo de
tornar real a máxima da
universidade para todos, cria em
2002 o Movimento Voluntário
Universidade para Todos (Movup).

 

O primeiro manifesto escrito e
distribuído com a finalidade de
divulgar o movimento tanto na
esfera política como social,
apresentava como principal
objetivo a instalação de um
Campus da Universidade Federal
de Santa Catarina em Camboriú e
de um Campus da Universidade do
Estado de Santa Catarina na cidade
de Balneário Camboriú.

 

Paralelo a este movimento, a Udesc
passava por um período turbulento
em meio a uma grave crise
institucional, com  processo de
investigação sendo conduzido
pelos deputados estaduais na
Assembleia Legislativa.

Soc i edade em cena



 

Depois de grande pressão e articulação social, abaixo-assinados
promovidos pelos membros do Movup, reuniões com políticos da região e
também com representantes das Universidades, finalmente em 2004
surge a primeira vitória deste movimento social.
 

Foi aprovada a oferta do curso de graduação em Administração Pública na
cidade de Balneário Camboriú, com início das aulas previsto para o
segundo semestre de 2004. O curso seria ofertado pela Escola Superior de
Administração e Gerência (Esag) da Universidade do Estado de Santa
Catarina.

 

Pioneiro na luta pelo ensino superior público nesta região o Dr. Helvion
Ribeiro,  coleta dez mil assinaturas e articula as forças vivas da Região,

fossem elas políticas, religiosas, comunitárias, dos meios de comunicação e
das instituições públicas,                  

 

Dessa maneira o movimento acima, fez surgir o primeiro curso superior
público na Região e o primeiro curso de administração pública de
universidade pública em Santa Catarina. Esse movimento traduz muito
mais do que a criação desse curso, ele é a expressão viva do exercício da
cidadania e reflete os valores democráticos na construção do bem comum.

 

O objetivo final ainda estava para ser alcançado, mas este foi o início da
história da Udesc em Balneário Camboriú.

Soc i edade em cena



Em 02 de agosto de 2004, a
Universidade do Estado de Santa
Catarina iniciou suas atividades
em Balneário Camboriú com a
instalação do Curso de
Administração Pública, por meio
de convênio celebrado entre a
Reitoria da Udesc e a Prefeitura
Municipal de Balneário Camboriú.

Tornando-se o primeiro curso
superior gratuito ofertado na
Região da Foz do Itajaí.
 

O convênio entre a Udesc e a
Prefeitura Municipal firmado
definia as responsabilidades das
partes. Enquanto a Prefeitura
disponibilizaria toda a estrutura
física, equipe administrativa e
acervo bibliográfico, a Udesc seria
responsável pela coordenação do
curso, realização do vestibular e a
disponibilização dos docentes
que ministrariam as disciplinas.

 

 

As aulas começaram e novas
turmas de alunos ingressavam no
curso semestralmente. A partir
deste momento, o Centro
Acadêmico de Administração
Pública, a Câmara de Vereadores
de Balneário Camboriú, as
Prefeituras da região, e o Governo
do Estado voltaram os seus
esforços para a criação e
implantação de um Centro de
Ensino da Universidade na região.

 

A participação e a sinergia da
comunidade, dos alunos, e a
excelência do ensino da Esag
permitiram que, apesar das
dificuldades da época, o Curso
viesse a ser um extraordinário
sucesso.

 

A fundação do Centro Acadêmico
de Administração Pública (CAAP) e
o esforço da coordenação da
extensão da Udesc em Balneário
Camboriú, ocupada pela professora
Maria Ester Menegasso, foram
fundamentais para congregar os
esforços e realizar uma articulação
permanente com a sociedade civil,
reitoria da Udesc e poderes
municipais e estaduais.

O pr ime i ro  curso



Os anos que se seguiram foram
intensos de movimentações,

negociações e reinvindicações em
prol da implantação da Udesc em
Balneário Camboriú e Região,

com a busca pela autonomia
financeira e acadêmica, para o
desenvolvimento pleno das
atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Em 2007, uma comitiva liderada
pelo então vice-governador
Leonel Pavan, que contou com a
participação do presidente do
Centro Acadêmico de
Administração Pública, Rodrigo
Abella, e Leandro Rodrigues da
Silva (Índio), do presidente do
Movup, Hélvion Ribeiro,

empreendeu uma visita ao
Gabinete do Governador. O
objetivo era apresentar para a
gestão estadual um pedido de
transformação da extensão da
Udesc em Balneário Camboriú em
um Centro de Ensino.

 

O pr ime i ro  curso



Concomitante ao movimento para
consolidar a Udesc em Balneário
Camboriú, as aulas continuavam
sendo ministradas e alunos eram
formados. Em 06 de setembro de
2008, realizava-se a formatura da
primeira turma do curso de
Administração Pública.

 

Em discurso na formatura, a
paraninfa da turma e coordenadora
do curso de Administração Pública
da Udesc Balneário Camboriú,

professora Maria Ester Menegasso
afirmou que 

“a comunidade de Balneário
Camboriú, na construção de
sua história, também teve
um sonho em prol da
educação superior, pública,
gratuita e de qualidade.
Aqui, neste momento solene,
impregnado de símbolos, o
sonho da comunidade de
Balneário Camboriú se
revela realidade”.

O pr ime i ro  curso



Em reunião extraordinária do
Conselho Universitário da Udesc
(Consuni), realizada no dia 09 de
abril de 2010, tiveram início às
discussões sobre a criação do
Centro de Ensino da Udesc em
Balneário Camboriú.

 

Seria uma contrapartida exigida
pelo Estado de Santa Catarina
para aumento do percentual de
repasse financeiro feito para a
Udesc. O projeto foi votado, nesta
mesma reunião e obteve 44 votos
favoráveis e 20 votos contrários.

 

Finalmente, após aprovação no
Consuni, em ato público, no dia
20 de maio de 2010 foi assinado
pelo governador do Estado de
Santa Catarina, Leonel Arcângelo
Pavan, o Decreto nº 3276/2010
que criou o Centro de Ensino
Superior da Foz do Itajaí (Cesfi), a
Udesc Balneário Camboriú. 

 

A criação do Cesfi culmina com o
esforço da Universidade e do
Governo do Estado em dar uma
resposta à comunidade e à
sociedade, a partir de seus
legítimos anseios e demandas.

Um dos momentos mais
significativos nessa trajetória
histórica ocorreu quando as
instituições locais, o corpo político
que representa a Região, as
lideranças comunitárias e religiosas
e, especialmente, os alunos do
Curso de Administração Pública se
articularam na busca de recursos
junto ao Governo do Estado para
viabilizar a criação do Centro que
hoje abriga o nosso Curso de
Engenharia do Petróleo e o atual
Curso de Administração Pública.

 

Diante deste cenário, aos poucos as
atividades de ensino, pesquisa e
extensão do Curso de
Administração Pública da Esag, em
Balneário Camboriú foram sendo
encerradas. Em 2012, as últimas
aulas foram ministradas, tendo
como legado, 147 profissionais em
oito anos de atuação em Balneário
Camboriú.

Realização do sonho
Criação do Centro de Ensino



Realização do sonho

Sonho realizado! A Udesc Balneário Camboriú finalmente tornava-se
realidade!
 

2010 foi um ano ímpar, mas era apenas o início da consolidação, muito
ainda precisava ser criado e desenvolvido para que a Universidade
enraizasse e fortificasse no Município como: criação dos cursos,
desenvolvimento da pesquisa e extensão, construção da sede própria,
ingresso de novos alunos, contratação de técnicos e professores, um
caminho longo a ser trilhado em busca da oferta de ensino de
qualidade e formação acadêmica e profissional para a população.

Implantação do Centro de Ensino



Em seguida, o segundo passo
consistia na definição de quais cursos
passariam a ser ofertados nesta nova
unidade. Para tanto, no dia 1º de
julho de 2010, a reitoria da Udesc,

emitia a Portaria nº 771/2010 que
designou uma comissão presidida
pela professora Maria Ester
Menegasso, para estudar e propor o
vocacionamento da Udesc em
Balneário Camboriú.

O primeiro passo, que deu início a
consolidação da instalação da Udesc
no município aconteceu em 02 de
julho 2010, com a Lei nº 3120/2010,

que autorizava o poder executivo
municipal de Balneário Camboriú a
promover a doação de bem imóvel à
Fundação Universidade do Estado de
Santa Catarina.

 

O terreno doado possuía 6.003,34 m²,

composto por vinte lotes localizados
no Loteamento Jardim Primavera, no
Bairro Nova Esperança. Com esta
legislação, a Udesc tornou-se
proprietária de seu primeiro imóvel
em Balneário Camboriú.

Doação de Terreno



No dia 11 de novembro de 2010, a
Portaria nº 1637/2010 designou uma
comissão presidida pelo professor Pio
Campos Filho, para compatibilizar os
estudos da Comissão de
Vocacionamento e indicar os cursos a
serem ofertados na Udesc Balneário
Camboriú.

 

No dia 16 de dezembro de 2010, a
comissão apresentou os resultados
dos estudos em reunião do Consuni.
Concluiu que deveriam ser criados
dois cursos, o primeiro um
Bacharelado em Sistema de
Informação, a ser implantado no
primeiro semestre de 2011 e o
segundo, a ser definido pelo corpo
técnico do Cesfi, a ser ofertado no
segundo semestre de 2011.

No dia 07 de outubro de 2010, o
resultado do estudo foi apresentado e
aprovado em reunião do Consuni. A
conclusão do estudo indicou que a
vocação do Centro eram os estudos de
desenvolvimento territorial e
sustentabilidade, com fomento o
desenvolvimento tecnológico nas
áreas de energia, da informação e
comunicação.

A Vocação



Após longa discussão, principalmente no tocante a duplicidade de cursos
ofertados dentro da própria Udesc, o relator modificou seu parecer, alterando
o curso de Sistema de Informação para o curso de Engenharia de Petróleo.

 

Segundo o relator este último seria um curso consolidado e com boas
perspectivas de mercado impulsionadas pela futura exploração do pré-sal.
Após a alteração realizada, o parecer foi colocado em votação e aprovado pela
maioria dos membros presentes

A Portaria nº 209/2011, designou a partir de 03/02, a Professora Maria Ester
Menegasso, para responder pela função de Diretora Geral do Centro de
Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi). E, também, a portaria nº 316/11, de
17/03/2011, faz a lotação da técnica Siumara Simone Rodrigues, primeira
funcionária do Centro.

A Vocação



No dia 09 de fevereiro de 2011, a
Portaria nº 120/2011 designou uma
comissão para desenvolver o Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia
do Petróleo, presidida pela professora
Maria Ester Menegasso. No dia 03 de
junho de 2011, foi assinada a
Resolução nº 034/2011 que criou o
Curso de Bacharelado em Engenharia
de Petróleo e aprovou o Projeto
Pedagógico do Curso.

 

Em junho de 2011, foi realizado o
primeiro vestibular para o curso de
Engenharia de Petróleo, que em sua
primeira oferta alcançou o número de
20 candidatos por vaga, maior
concorrência nos cursos ofertados da
Udesc naquele ano. As aulas tiveram
início no dia 02 de agosto de 2011,
representando um marco histórico
para a Udesc em Balneário Camboriú.

 

Também, em agosto do mesmo ano,

foi constituído o departamento de
Engenharia de Petróleo, com os
professores efetivos removidos da
Udesc São Bento do Sul: Oseias
Pessoa, Alexandre Magno de Paula
Dias e Diogo Nardelli, também passou
a integrar o departamento a
Professora Maria Ester Menegasso. As
funções de chefia foram exercidas
pelo Professor Diogo Nardelli.
 

No ano de 2011, ainda foi realizado o
primeiro concurso público para
provimento de vagas para professores
efetivos do curso de Engenharia de
Petróleo. A contratação foi efetivada
no início do segundo semestre de
2012.

 

 

Curso de Engenharia de Petróleo



A Udesc adquiriu um terreno de 13.670 m², em 2011, no Bairro Nova Esperança,

em Balneário Camboriú, para futura construção de sede própria. O local
encontra-se junto à área de 6.003 m² de propriedade da Universidade, doada em
dezembro de 2010 pela Prefeitura de Balneário Camboriú, somando uma área
total de 19.673 m².

 

Em 02 de janeiro de 2013, a Lei nº 3540/2013 autoriza o poder executivo
municipal de Balneário Camboriú a doar áreas de propriedade do Município
para a Udesc. Os terrenos faziam divisa com a área já pertencente à
Universidade no bairro Nova Esperança e com ele a Udesc Balneário Camboriú
passou a contar com uma área de mais de 43 mil metros quadrados.

 

Em 26 de abril de 2012, o Conselho de Centro (Concentro), aprovou e
encaminhou a Pró-reitoria de Ensino o Projeto Pedagógico do novo curso
Administração Pública a ser ofertado na Udesc Balneário Camboriú. 

 

Apresentado e elaborado pela professora Maria Ester Menegasso, visava
implantar o curso de Administração Pública para o município, sob a
responsabilidade pedagógica e administrativa da Udesc Balneário Camboriú.

Aquisição de Terreno



O ano de 2012 e 2013 foi marcado pelo empenho dos representantes da Udesc
Balneário Camboriú, nos conselhos, para a aprovação do Projeto Pedagógico.

 

Após muitos debates e pedidos de vista dos conselheiros, tanto no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) quanto no Conselho de Administração
(Consad), em agosto de 2013, o processo chegou para apreciação do Consuni.
 

E, novamente, após alguns pedidos de vista, por parte dos conselheiros, finalmente,

no dia 11 de dezembro de 2013 foi aprovado pelo Conselho Universitário o Curso de
Bacharelado em Administração Pública.

 

As aulas tiveram início no dia 28 de julho de 2014, na qual aconteceu a aula
inaugural, proferida pelo Professor José Francisco Salm, PhD em Administração
Púbica. Dessa maneira, iniciava-se o segundo curso ofertado na Udesc Balneário
Camboriú, que começou a ser implantado sob a responsabilidade da Professora
Maria Ester Menegasso.

 

 

Curso de Administração Pública



Em junho de 2015, foi realizado concurso público para professores para o curso de
Administração Pública e Engenharia de Petróleo.  Dessa maneira, do grupo
aprovado e classificado no certame, o professor Luiz Ricardo de Souza, ingressou e
foi constituído o departamento de Governança Pública. Em dezembro de 2015, o
professor Luiz Ricardo passa a exercer as funções de chefia do Departamento de
Governança Pública.

 

Em 27 de fevereiro de 2015, foi publicado o Edital 003/2015, de convocação de
eleição para Diretor Geral da Udesc Balneário Camboriú para a gestão 2015-2019. A
votação foi realizada no dia 05 de maio, a professora Maria Ester Menegasso foi
eleita como Diretora Geral.

1ª Eleição Diretor Geral



Finalmente com dois cursos superiores sendo ofertados na Unidade, restava
garantir a estrutura física própria para ofertar os cursos em local apropriado, com
salas de estudo adequadas e laboratórios equipados.

 

Em 08 de abril de 2015, foi assinada a ordem de serviço para construção do
primeiro edifício próprio da Udesc Balneário Camboriú. O prédio de 2.400m² de
área construída e com investimento no valor de R$ 5.500 milhões, foi inaugurado
em 13 de dezembro de 2017.  Conta com laboratórios, salas de aula, biblioteca,

salas administrativas e sala de professores. 

 

Esse Edifício recebeu o nome de Professor Alcides de Abreu, que é uma
homenagem da comunidade acadêmica da Udesc Balneário Camboriú, pela
relevante contribuição ao desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e a
fundação da Udesc.

A Infraestrutura



Em 20 de dezembro de 2016, ocorreu a outorga de grau, em gabinete de duas
acadêmicas do Curso de Engenharia de Petróleo. Posteriormente, em 23 de agosto
de 2017, novamente, em gabinete, se deu a outorga de grau de 20 acadêmicos.

 

Sendo que a solenidade pública foi em 03 de membro de 2017. Dessa maneira, a
outorga de grau, demonstra e materializa que o sonho da comunidade de Balneário
de Camboriú se concretiza, pela criação do Cesfi, a consolidação do Curso de
Engenharia de Petróleo.

 

Em 11 de agosto de 2018, ocorreu a outorga de grau, da primeira turma do Curso de
Administração Pública, 10 acadêmicos, e, também, de a 20 acadêmicos do Curso de
Engenharia de Petróleo.

 

 

 

 

 

Outorga de Grau



De fato, muitos sonharam com a
criação do centro e muitos
contribuíram para que ele se tornasse
realidade. No cotidiano de muitos, a
construção de oportunidades de um
novo saber para os jovens, foi uma luta
continuada, orientada pela nobreza de
espírito que teve como alvo a
realização do bem comum.

   

Necessário afirmar, que cada
momento aqui relatado, teve o
envolvimento efetivo e ostensivo da
comunidade balneariocamboriunese,

numa expressão viva do exercício da
democracia participativa. 

Nada do que temos em nosso Centro
foi obra do acaso: nossa história é
repleta de lutas, superação de
dificuldades, práticas de solidariedade
e manifestações as mais genuínas, do
exercício da governança pública que
se expressam em estratégias e
articulações de natureza política. 

 

Praticamos a boa política na
construção de nosso Centro e de
nossos Cursos, sempre pensando no
bem público e na comunidade desta
Região.

Consolidação



Agradecimento
Este documento visa deixar registrada a
trajetória de criação e implantação da
Udesc em Balneário Camboriú.

A narrativa aqui apresentada relembra
o caminho percorrido desde o ano 1999,

quando a sociedade de Balneário
Camboriú iniciou sua mobilização para
trazer para a região a oferta de ensino
superior público, até os dias atuais, com
a Udesc em pleno funcionamento no
município.

 

Ao longo destes quinze anos,

percorremos um longo caminho,

marcado por enfrentamentos e
superação de dificuldades. Não
esmorecemos diante de grandes
desafios, pelo contrário, foram eles os
motivadores para ainda mais empenho
e superação, porque a causa maior
sempre foi a comunidade, a quem
sempre servi e dediquei o melhor dos
meus esforços.

Na ocasião em que me despeço desta
instituição, quero manifestar o meu
reconhecimento e a minha gratidão a
todos pela dedicação que sempre
tiveram a causa pública e a Udesc
Balneário Camboriú em particular.
 

É o meu desejo dedicar o resultado
deste trabalho que realizei no decorrer
destes quinze anos, em prol da
consolidação da Udesc em Balneário
Camboriú, a todos aqueles que
integram a nossa comunidade, aos
professores, aos técnicos
administrativos, aos funcionários
terceirizados e aos nossos estudantes.

 

A todos, neste momento, eu faço a
minha homenagem de
reconhecimento e gratidão!

 

Muito obrigado a todos!

 



Maria Ester Menegasso

Professora Doutora 

 

Letícia Lazzari

Bibliotecária

 

Karin Vanelli

Bibliotecária
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