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A gestão Somos FAED se pautará por um trabalho dialogado e participativo, com 

a realização de um diagnóstico estratégico, por meio da análise do ambiente 

interno e externo, tendo como base cinco eixos que nortearão as ações da gestão 

2021-2025. 

 



 

Planejamento, infraestrutura e sustentabilidade 

Planejar os próximos quatro anos, bem como projetar os próximos 10 anos da 
FAED, partindo de um diagnóstico “do que somos para aquilo que queremos e 
podemos realizar”; 

Dar continuidade à manutenção da infraestrutura, melhorando as condições de 
trabalho e de convivência, com ações contínuas, assegurando mais conforto nas 
instalações do Centro; 

Promover a sustentabilidade social e ambiental visando a qualidade de vida da 
comunidade acadêmica. 

 

Formação e gestão de pessoas 

Valorizar as pessoas, seus conhecimentos e habilidades e promover ações de 
formação para a mudança da cultura institucional e de trabalho; 

Dar continuidade e ampliar os eventos e programas de formação, acolhimento e 
atendimento aos estudantes; 

Presença e atuação conjunta das direções com as suas respectivas áreas, 
contribuindo para a melhoria dos fluxos e rotinas de trabalho; 

Integração dos cursos de graduação e pós-graduação com ações de ensino, 
pesquisa e extensão; 

Reivindicar a realização e ampliação de vagas de servidores técnicos/as e 
docentes, com reposição e ampliação de vagas de aposentadorias, mortes e 
transferências; 

Realizar o mapeamento e modelagem dos processos e rotinas de trabalho na 
FAED, melhorando a atuação das pessoas, os procedimentos e os fluxos nos 
setores do Centro; 

Investir em tecnologia de informação, com sistemas integrados, evitando o 
retrabalho e dispersão de esforços e de informações. 

 

Participação, diálogos e representação 

A vida em sociedade pressupõe diálogo, interação, convívio, participação, 
compromisso social, discussão, consenso, atuação e regramentos institucionais 
para orientar nossa vida universitária.  

As decisões nos cursos de graduação e de pós-graduação da UDESC, na pesquisa 
e na extensão são colegiadas. Portanto, precisamos atuar de forma integrada e 
articulada para apresentar e defender os projetos da FAED em todas as 
instâncias, possibilitando a defesa e a ampliação dos direitos de docentes, 
técnicos/as e estudantes.  

https://www.facebook.com/somosfaed/posts/116958343763486
https://www.facebook.com/somosfaed/posts/119529010173086


 

A participação e o diálogo são as categoriais centrais de uma gestão democrática 
e por isso sempre incentivaremos as pessoas para que dialoguem e participem 
nos espaços e coletivos dentro e fora da UDESC, pois como nos diz Paulo Freire, 
o diálogo é o encontro das pessoas para “ser mais”. 

A nova gestão incentivará a representação e a presença da FAED em órgãos 
externos e fóruns de discussões e a participação dos segmentos da comunidade 
universitária nos processos decisórios da instituição. 

 

Inclusão, permanência estudantil e integração 

Uma universidade e um centro de ensino são construídos com as diferentes 
vozes, com participação e regramentos institucionais. Se a sociedade exclui, a 
universidade deve incluir e oferecer condições de acesso e permanência 
estudantil, com inclusão, com políticas afirmativas e com ações que articulem o 
ensino, a pesquisa e a extensão.  

A gestão Somos FAED atuará para defender a universidade pública e gratuita, 
atuará na defesa das políticas de permanência estudantil, atendimento 
educacional especializado e inclusivo. 

Promover ações que respondam às demandas do nosso tempo, em especial, 
àquelas relacionadas à saúde mental, emocional, de aprendizagem dos/as 
estudantes, técnicos/as e docentes, que em função da pandemia tem sido levado 
ao adoecimento e a perdas de familiares e amigos. 

Atuar para diminuir a evasão de estudantes e apoiar as lutas e iniciativas que 
visem a inclusão. 

Incentivar a participação e representação de todos os segmentos em órgãos 
colegiados da instituição. 

Dialogar com as entidades estudantis e profissionais e com as representações de 
órgãos colegiados, respeitando sua organização autônoma e livre. 

Intensificar as relações com os egressos, pois são nossas marcas na sociedade. 

Incentivar atividades acadêmicas, culturais, artísticas e esportivas. 
 

Comunicação, transparência de gestão e 
compromisso social 

Investir na ampliação e na melhoria da comunicação com a sociedade, em 
aumentar a presença da FAED nos espaços de representação, nas mídias locais, 
regionais e estaduais, e nas redes sociais, proporcionando mais visibilidade às 
ações no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Ccompromisso com uma gestão colegiada e transparente, com foco no diálogo e 
na divulgação permanente dos atos da direção e demais atividades promovidas 
e realizadas na FAED. 

https://www.facebook.com/somosfaed/posts/121236133335707
https://www.facebook.com/somosfaed/posts/121619949963992
https://www.facebook.com/somosfaed/posts/121619949963992


 

A gestão estará pautada no compromisso social, em ações afirmativas, e no 
combate às diversas formas de violências, de preconceito e de injustiça social. 

Serão ampliadas as ações de divulgação dos cursos de graduação do Centro junto 
às redes de ensino públicas e privadas; e incentivada a participação da FAED em 
eventos e projetos abertos à comunidade para maior integração da universidade 
com a sociedade. 

 

 


