
 

 

Plano de Ação da Gestão 
2021-2025 

Florianópolis, Março de 2021. 



 

 

I - Apresentação 

"Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, 

 o que fazemos para mudar o que somos." 

(Eduardo Galeano) 

 Os desafios atuais no país, agravados pela pandemia e pela gestão de governos 
impactam diretamente sobre nossa instituição, trabalho, carreiras e sobre as 
atividades de formação de estudantes. 

 Nas últimas décadas o modelo neoliberal, dentro da lógica de flexibilização vem 
destruindo as artérias centrais do Estado, impondo lógicas de organização que 
impactam e reduzem os espaços de participação, os recursos públicos para áreas 
consideradas centrais na promoção de políticas públicas inclusivas, o direito à 
educação de qualidade e o direito a saúde, moradia e segurança. 

 Na prática, a destruição dos serviços públicos, dos direitos individuais e coletivos, 
o fim de carreiras públicas e a imposição da terceirização dos serviços em diversas 
áreas, dentre elas, a educação, impactam a forma de organização e da vida em 
sociedade. 

A vida assim, jamais cansa... 
 
Viver tão só de momentos 
Como estas nuvens no céu... 
 
E só ganhar, toda a vida, 
Inexperiência... esperança... 
 
E a rosa louca dos ventos 
Presa à copa do chapéu. 
 
Nunca dês um nome a um rio: 
Sempre é outro rio a passar. 
 
Nada jamais continua, 
Tudo vai recomeçar! 
 
E sem nenhuma lembrança 
Das outras vezes perdidas, 
Atiro a rosa do sonho 
Nas tuas mãos distraídas... 

DAS UTOPIAS  (Mário Quintana) 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 
Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas! 

 

Não desças os degraus do sonho 
Para não despertar os monstros. 
Não subas aos sótãos - onde 
Os deuses, por trás das suas máscaras, 
Ocultam o próprio enigma. 
 
Não desças, não subas, fica. 
O mistério está é na tua vida! 
E é um sonho louco este nosso mundo... 
 
Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 
Que tristes os caminhos, se não fora 
A mágica presença das estrelas! 
Tão bom viver dia a dia... 



 

 

 Não obstante o esforço da sociedade civil organizada, dos sindicatos, das 
universidades, as reformas estruturais desses últimos anos tem imposto aos 
profissionais da educação, em particular, a desvalorização das carreiras e a 
precarização das condições de trabalho. 

 Esta realidade tem exigido muitos esforços de todos nós enquanto coletividade 
na discussão, proposição e defesa de alternativas que venham fazer frente às ações 
conjuntas de uma  Universidade e de um Centro de Ciências Humanas e da Educação, 
públicos, com a oferta dos cursos com qualidade e socialmente referenciados. 

 A participação nos espaços de discussões, como colegiados, fóruns, entidades 
representativas, é fundamental para manter, ampliar e constituir um movimento de 
resistência à lógica neoliberal no ensino superior, tanto na graduação, quanto na pós-
graduação. 

 A vida coletiva exige diálogo, e este é um dos pilares fundamentais da 
democracia, do compromisso com o fortalecimento dos espaços públicos em prol de 
objetivos comuns, e que atendam a maioria da população, sobretudo os excluídos 
socialmente, àqueles que estão à margem das condições de bem-estar humano. 

 A história do Centro e as pessoas que nele trabalham, estudam e convivem, os 
cursos de graduação e de pós-graduação, a pesquisa e a extensão que formam 
excelentes profissionais, os espaços coletivos de trabalho, a capacidade de viver juntos, 
as individualidades, as sociabilidades para lutar por um mundo melhor, nos 
entrelaçam, nos congraçam e nos mostram o quão é importante respeitar as diferenças 
desta identidade que nos torna mais pessoas, mais humanos e conscientes de nosso 
compromisso com todos/as.  

 Por isto, Somos FAED. 

Somos FAED porque acreditamos que continuaremos a fazer o ensino, a pesquisa e a 
extensão com qualidade;  

 Somos FAED porque as bases da formação se fundamentam em princípios éticos, 
de respeito, de liberdade, de justiça social com iguais condições à todas as pessoas;  

 Somos FAED, porque acreditamos em percursos curriculares que estejam 
voltados para as culturas juvenis, porque valorizamos o conhecimento científico e as 
formas populares em sua apropriação e socialização;  

 Somos FAED porque nesses momentos tenebrosos de injustiças ninguém solta a 
mão de ninguém;  

 Somos FAED porque lutaremos juntos e acreditamos que a formação das pessoas 
seja o impulso fundamental para a constituição de uma vida digna;  

 Somos FAED porque os sonhos e utopias coletivas são fundamentais para nossas 
vidas;  

 Somos FAED porque queremos fazer o melhor em todas as áreas de 
conhecimentos e de atuação. 



 

 

 Ao longo dos últimos anos, vimos plantando árvores e flores para embelezar 
nossos espaços de trabalho na FAED; essas árvores vêm gerando sabores, saberes e 
aprendizagens coletivas, nos movimentando numa estética existencial. Desde suas 
raízes às folhas, frutos e flores, num amplo processo de fotossíntese imaginária, 
acreditamos que outro mundo é possível. Para tanto, é fundamental a dedicação e 
disposição e compromisso de cada um e cada uma num amplo processo de trabalho 
coletivo com as diferenças e diversidades que nos constituem. 

 Por essas razões, nossa candidatura à Direção Geral da FAED, pretende 
contribuir para melhorar a formação das pessoas, aprimorar os modos de gestão, 
investir em infraestrutura, incentivar a participação estudantil, intensificar os 
processos de comunicação com a sociedade, as maneiras de apoiar e orientar àqueles 
que mais demandarem, produzindo conhecimentos crítico. 

 Pretendemos dar continuidade a realização de um planejamento estratégico para 
o Centro, com vistas a revisar e ampliar as metas e objetivos de gestão para o período 
de 2021 a 2025, envolvendo todos os segmentos da FAED. 

 Nosso trabalho se pautará pela realização de um diagnóstico estratégico, com 
análise do ambiente interno e externo, com base nos seguintes eixos: Planejamento, 
infraestrutura e sustentabilidade; Formação e gestão de pessoas; Participação, diálogos 
e representação; Inclusão, permanência estudantil e integração; Comunicação, 
transparência de gestão e compromisso social. 

 Assim, o ipê que nos representa, que nos aproxima, indica o sentido da relação, da 
organicidade e do compromisso com os outros. As raízes e o tronco revelam e 
sustentam a sabedoria, o conhecimento que nos identifica e abre novos espaços, novas 
possibilidades e maneiras de olhar e ver o mundo. 

 Venha conosco, participe de nossa gestão. 

 Por isto, Somos FAED. 

 Celso João Carminati 



 

 

1. Planejamento, Infraestrutura e Sustentabilidade 

II - Eixos Norteadores 

 Realizar o planejamento estratégico do Centro (2021- 2025). 

 Articular as ações do ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão, 
levando em consideração os indicadores das avaliações internas e externas. 

 Reunir bimestralmente as chefias de setores para avaliação e (re)planejamento das ações.  

 Acompanhar as ações de (re)planejamento das direções das áreas e seus respectivos 
setores.  

 Manter o equilíbrio orçamentário anual do Centro com recursos financeiros distribuídos 
conforme variáveis do orçamento participativo. 

 Apoiar e incentivar os/as docentes, coordenadores/as de laboratórios e núcleos a captar 
recursos externos para a qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Discutir e planejar a viabilidade de abertura de novos cursos de graduação e de pós-
graduação para a próxima década, tendo em vista as condições estruturais e humanas do Centro. 

 Dar continuidade ao projeto de reforma e restauro do Instituto de Documentação em 
Ciências Humanas - IDCH, redefinindo orçamentos e aportando recursos para a sua execução. 

 Iniciar estudos para a elaboração do projeto de cobertura da área central do prédio da 
FAED, buscando a alocação dos recursos necessários para a sua execução. 

 Elaborar um projeto para a ampliação do Centro, buscando a definição de novos espaços 
para laboratórios, para o ensino de graduação e de pós-graduação e para o convívio da 
comunidade acadêmica. 

 Investir em novas tecnologias a fim de aprimorar os resultados da atividade fim na 
universidade. 

 Investir em sistemas de informação a fim de minimizar o tempo de realização de 
procedimentos em todas as áreas. 

 Ampliar armazenamento de dados do Centro, provendo espaços virtuais à setores/
laboratórios com segurança e backup. 

 Equipar o auditório Tito Sena para transmissão online dos eventos realizados na FAED. 

 Estruturar o setor de eventos do Centro. 

 Realizar ações de sustentabilidade ambiental e social, dando destino correto para os 
materiais em desuso nos ambientes da FAED. 

 Elaborar e executar um projeto de paisagismo integrador para o espaço externo da FAED, 
potencializando a criação de “salas verdes” para a realização de atividades docentes ao ar livre. 

 Continuar investindo no projeto de humanização dos espaços internos (corredores, áreas 
comuns, escadas, átrio, etc.) com intervenções artísticas (obras de arte, etc.). 

 Retomar o projeto da horta orgânica comunitária da FAED. 



 

 

2. Formação e Gestão de Pessoas 
 Intensificar ações de formação de docentes, discentes e técnicos/as da FAED.  

 Possibilitar a formação do corpo docente e técnico sobre o acesso aos estudantes com 
dificuldades de aprendizagem, as políticas públicas de ações afirmativas tanto da graduação 
quanto da pós-graduação.  

 Incentivar a participação dos terceirizados no curso de Educação de Jovens e Adultos do 
Pólo da UDESC.   

 Finalizar o Espaço Inovador de Aprendizagem – ESPINE e definir o funcionamento para as 
atividades de ensino e aprendizagem. 

 Consolidar a realização das Semanas Acadêmicas Integradas dos cursos de graduação, 
articulando-as com a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. 

 Realizar anualmente o seminário das Licenciaturas.  

 Instituir a Semana do NUAPE, com a realização de oficinas na área da educação especial, 
como LIBRAS, Braile, Material adaptado, recursos acessíveis, dentre outros. 

 Promover seminários de avaliação institucional, a partir das avaliações semestrais das 
disciplinas/cursos, dos indicadores do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 
ENADE, do Conselho Estadual de Educação – CEE, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e das demais agências, visando qualificar o ensino de 
graduação e de pós-graduação. 

 Realizar o mapeamento e modelagem dos processos e dos fluxos de todos os setores da 
FAED, visando qualificar as rotinas e o atendimento a comunidade. 

 Promover ações de valorização dos servidores e estudantes, acolhendo e discutindo 
sugestões para melhorar o funcionamento e o atendimento dos diferentes setores. 

 Promover a integração da comunidade acadêmica com a realização de eventos culturais, 
esportivos, musicais, saraus literários, poéticos, cafés com ideias, entre outros. 

 Realizar campanhas contra as diversas formas de violências, preconceitos e assédios. 

 Solicitar a realização de concurso público para repor as vagas de aposentadorias, mortes e 
transferências, suprir novas demandas e ampliar o quadro de profissionais técnico e docente do 
Centro. 

 Reivindicar à Reitoria, aumento de carga horária de professores/as para atendimento de 
apoio pedagógico do NUAPE. 

 Realizar reuniões sistemáticas com as chefias departamentais, com corpo docente e técnico 
para formação sobre o Atendimento Pedagógico dos estudantes com deficiência e dificuldades 
de aprendizagem específicas. 

 Avaliar a implantação do teletrabalho em setores da FAED. 



 

 

3. Participação, Diálogos e Representação 
 Incentivar a participação do corpo docente e técnico nos colegiados da UDESC e nas 
representações em órgãos externos, como fóruns, secretarias de governo, conselhos e demais 
instituições. 

 Manter diálogo permanente e propositivo com/entre as áreas do Centro, com outros 
Centros, a Reitoria, as redes de ensino e outras instituições educacionais externas à UDESC. 

 Dialogar com frequência com as entidades estudantis, associações, sindicatos e com as 
representações de órgãos colegiados.   

 Incentivar a participação dos estudantes nos diversos colegiados da universidade. 

 Reunir o colegiado de gestão, regularmente, para avaliar, propor e discutir alternativas  

 Potencializar a constituição do projeto “unidades polos” junto às redes municipais e 
estadual de educação mediante o ensino, a pesquisa e a extensão, através de protocolos com as 
secretarias municipais e estadual.  

 Apoiar a organização dos estudantes nos centros acadêmicos, no DAOM e na atlética. 

4. Inclusão, Permanência Estudantil e Integração 

 Apoiar as iniciativas institucionais e realizar campanhas para diminuir a evasão de 
estudantes. 

 Apoiar as demandas dos estudantes por permanência estudantil, bolsas e apoio pedagógico 
especializado.  

 Apoiar as iniciativas dos Grupos de Pesquisa e dos laboratórios, visando a inserção e 
parceria em atividades e eventos com as redes de ensino e demais  instituições. 

 Apoiar ações formativas e culturais com outros cursos de graduação da UDESC. 

 Intensificar as relações com os egressos via portal do egresso Alumni UDESC, promovendo 
eventos e parcerias institucionais. 

 Incentivar a realização de atividades culturais, artísticas e esportivas no/do Centro e a 
participação de estudantes e de servidores nos eventos da UDESC. 

 Incentivar a mobilidade e o intercâmbio acadêmico de estudantes de graduação e de pós-
graduação, mediante apoio e de novos convênios com universidades brasileiras e estrangeiras. 

 Propor currículos e ações integradoras para os cursos de licenciaturas e bacharelados do 
Centro.  

 Articular ações que promovam a indissociabilidade entre programas e projetos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 Apoiar, articular e acompanhar os programas de ações afirmativas no centro, integrando 
as áreas de ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão. 



 

 

5. Comunicação, Transparência de Gestão  
e Compromisso Social 

 Publicar quadrimestralmente um boletim digital com os principais eventos e atividades do 
ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa, da extensão e da administração. 

 Realizar atividades integradas com a comunidade, envolvendo as áreas do ensino, da 
pesquisa e da extensão. 

 Ampliar a visibilidade das ações da FAED nas diferentes redes sociais e nas mídias locais, 
regionais e estaduais. 

 Divulgar sistematicamente as principais decisões dos colegiados dos departamentos, do 
conselho de centro e da Direção Geral da FAED. 

 Dar visibilidade no site da FAED aos regramentos e procedimentos do ensino de graduação 
e de pós-graduação, da pesquisa, da extensão e da administração. 

 Dar maior visibilidade aos cursos de graduação e de pós-graduação e as atividades dos 
laboratórios e núcleos da FAED, com produção de vídeos, documentários, entrevistas, 
fotografias, podcast, dentre outros. 

 Atualizar com frequência todas as páginas dos setores da FAED. 

Florianópolis, 05 de março de 2021. 

Candidatura Somos FAED 

Gestão 2021-2025 

 A eleição ocorrerá no dia 10 de março de 2021, das 9h às 18h, pelo Sistema Helios Voting. 
Acesse as instruções no seu e-mail institucional e vote! Somos FAED! 


