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Acesse aqui a primeira
edição da Revista
Retrospectiva Udesc

Um período de afirmação

N

a segunda edição da Revista Eletrônica Retrospectiva Udesc, você poderá conferir um recorte dos principais projetos e ações realizados pela equipe da gestão central da universidade nos últimos 12 meses. Assim como na primeira edição do informativo, seguimos a
linha de informar com mais objetividade, clareza e em uma leitura amigável a prestação de contas
da Gestão 2016-2020 da Udesc para toda a comunidade.
Nesse período, foram inúmeros os ganhos para a universidade nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão, além de grandes avanços na parte administrativa. Após um primeiro ano de reconhecimento e de enfrentamento de turbulências, muito por conta da crise econômica, a gestão liderada
pelo reitor Marcus Tomasi e pelo vice-reitor Leandro Zvirtes consolidou suas marcas: da inovação,
do fazer diferente, de enfrentar problemas nevrálgicos, de “desencapsular”, de dialogar e de valorizar a instituição e seus servidores. Foi um período de afirmação.
Ao fim da primeira metade da Gestão 2016-2020, é possível identificar os reflexos dessa mudança de postura nas estruturas da universidade e também fora dela.
Boa leitura!

Com a palavra, o Reitor

Tecnologia a serviço da agilidade

C

ompletamos em abril deste ano a metade do nosso
percurso à frente da equipe da gestão central da universidade. Foi certamente um período desafiador, de
grande aprendizado para todos nós, em que obtivemos resultados fantásticos em todas as áreas. Mais experimentados,
reconhecemos que a Udesc pode manter o alto nível dos seus
cursos, da extensão e da pesquisa, através de atividades-meio
ágeis, desburocratizadas, que tenham tecnologia como aliada.
Nesse sentido, temos vários exemplos de iniciativas que
deram certo e solucionaram gargalos incômodos na universidade. Podemos citar a nova GDI, que, com apenas alguns
cliques, permite aos professores solicitar a gratificação pela
internet. Há ainda os trabalhos em torno do PTI Digital, que
será uma revolução, além da implantação do Office 365 na
Udesc, em substituição ao antiquado Expresso.
Aliado a essas novas tecnologias, temos que destacar
ainda iniciativas que desburocratizaram processos como
a do Simplifica Udesc. Na segunda edição, premiamos um
técnico como campeão geral. A proposta do Simplifica é
tão boa que vai virar o Simplifica SC, versão do governo es-

tadual. Conseguimos também aprovar no Conselho Universitário (Consuni) a extinção de outros três conselhos (Consad, Consepe e Comunitário).
Criamos também o Escritório de Processos para Melhoria Contínua, liderado pelo nosso vice-reitor Leandro Zvirtes, e demos passos gigantescos para colocar a Udesc no
ecossistema da inovação em Santa Catarina e no Brasil.
Temos que valorizar também nosso avanço quanto às
questões salariais dos servidores da Udesc. Em um momento
sensível da economia e da política, aprovamos o reajuste de
6,6% retroativo a outubro de 2017 e ainda estamos atrás do
restante do retroativo, conforme deliberado no Consuni. Obter essa atualização foi uma luta constante junto ao governo
e aos deputados, num conjunto de articulação e muito suor.
Você vai acompanhar na segunda edição desta revista
muitos outros projetos e ações que colocamos em prática
nos últimos 12 meses. Nosso sentimento é de que estamos
cumprindo a missão. Estamos otimistas e confiantes de que
essa gestão será uma das mais realizadoras e marcantes da
história da Udesc.

Marcus Tomasi,
Reitor da Udesc

Como conhecer todos os projetos?

Os princípios
da gestão

O Plano de Gestão 2016-2020 tem
ações com ações nas áreas de inovação,
relacionamento e sustentabilidade e
está disponível no site. Acesse o Plano
de Gestão 2016-2020.

4Cuidar das pessoas
4Desburocratizar
4Ampliar a transparência
4Desencapsular
4Autonomia com
responsabilidade

tecnologia

Office 365: a Udesc no patamar da modernidade
Um dos ganhos mais relevantes dos últimos 12 meses da Gestão 2016-2020 foi a
realização de um projeto que exigiu muito trabalho, coragem e uma mudança de
cultura em toda a instituição. Uma parceria
entre a Microsoft e a Udesc resultou na implantação do sistema Office 365 a todos os
servidores e alunos.
Com isso, técnicos e professores deixaram de utilizar o Expresso para migrar seus
e-mails para o Microsoft Outlook, com
muitas vantagens, entre elas, uma interface amigável para acesso em celular. E os
alunos passaram a contar com um e-mail
institucional personalizado da Udesc pela
primeira vez.
O projeto foi idealizado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), com o apoio do reitor, Marcus Tomasi, e do
vice-reitor, Leandro Zvirtes, além de parceria
com a Secretaria de Comunicação (Secom).

Vantagens do sistema
450 Gigabyte (Gb) de capacidade na
caixa de entrada do Outlook
45 Terabyte (Tb) de armazenamento de
arquivos em nuvem, pelo OneDrive
4Licença gratuita a programas como
Word, Excel, Skype, Powerpoint,
ToDo e Sway

O aluno Anderson Krüger, do curso de Ciências
Contábeis da Udesc Ibirama, interessou-se tanto
pelo Office 365 da Udesc que gravou videoaulas
para seu canal no YouTube com dicas sobre o
sistema para utilização, inclusive em sala de aula.

GDI digital
A renovação de gratificação de dedicação integral (GDI) pelos professores da Udesc em 2017
foi feita novamente pelo Sistema de Gratificação
de Dedicação Integral (SGDI), pela internet. Desde 2016, o SGDI substitui o procedimento antes
realizado no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe).

Nova plataforma de estágios
A Udesc adotará neste semestre um software
para gestão da área de estágios na instituição com
acesso pela internet. A plataforma permitirá cadastro de estudantes para estágio obrigatório, confecção de currículos e oferta de vagas. O processo de
contratação para estágio também será simplificado,
com toda a documentação em formato digital.

Se você é estudante e
ainda não tem o seu
e-mail institucional
da Udesc, acesse
office.com.br

Udesc no Mapa
A Udesc lançou no seu portal uma ferramenta
que possibilita a consulta de informações sobre a
instituição a partir de um mapa virtual, disponível
em udesc.br/mapa. No site, é possível identificar,
de forma clara e visual, as cidades onde a universidade tem cursos de graduação e de pós-graduação,
grupos de pesquisa e ações de extensão.

DESBUROCRATIZAR

Prêmio Simplifica Udesc
ganha projeção estadual
Em 2017, o Prêmio Simplifica Udesc voltou a mobilizar alunos, professores e
técnicos no esforço para desburocratizar processos de ensino, pesquisa, extensão
e serviços da universidade. Na sua segunda edição, foram recebidas 188 ideias
para mudar procedimentos que travam ou dificultam atividades nessas áreas. O
sucesso da iniciativa, idealizada pelo pró-reitor de Planejamento, Leonardo Secchi, e sua equipe, despertou a atenção da Secretaria de Estado da Administração
(SEA), que buscou a parceria da universidade, no fim do ano passado, para lançar
uma versão estadual do prêmio, o Simplifica SC. Assim como na Udesc, a ideia é
incentivar a participação popular para proposição de ideias e melhorias nos processos de gestão do Governo do Estado.

Técnico Marco
Antônio Dibe
Laureano, da
Reitoria, foi
o campeão
geral dessa
edição, com
solução que
propõe a
tramitação de
progressão e
promoção dos
servidores por
meio digital.

Escritório de processos
Formado por técnicos e professores da universidade, o Escritório de Processos e
Melhoria Contínua da Udesc iniciou suas atividades em dezembro de 2017, sob
a liderança do vice-reitor Leandro Zvirtes. Pioneira na instituição, a iniciativa visa
mapear e aprimorar processos, assim como desenvolver melhorias em diversas áreas.

Conselhos
Com a atuação da equipe da gestão, o Conselho
Universitário da Udesc aprovou em maio de 2017 a
extinção de três conselhos superiores (Administração; Ensino, Pesquisa e Extensão; e Comunitário).
A decisão visa dar maior agilidade à tramitação de
processos e à tomada de decisões, além de economizar recursos e melhorar a eficiência na gestão.

Videoconferência
O Consuni aprovou as contas da Udesc de 2017
em sessão extraordinária realizada pela primeira vez
por videoconferência. Após passar por testes, a modalidade foi incluída no regimento do conselho. O resultado é mais agilidade e economia de recursos com
deslocamentos dos conselheiros. As gravações pode
ser conferidas em http://vc.udesc.br.

EAD forte
A Udesc ampliou em 2017 a oferta de cursos na
modalidade a distância, com o Bacharelado em Administração Pública e a Especialização em Gestão Municipal, realizados em parceria pelo Centro de Ciências da
Administração e Socioeconômicas (Esag) e pelo Centro
de Educação a Distância (Cead); e as licenciaturas em
Ciências Biológicas, Informática e Pedagogia.

relacionamento e participação

Alumni Udesc: orgulho de ser egresso
A Udesc lançou no fim do ano passado o novo
Portal do Egresso, espaço online exclusivo para
estreitar os laços com os ex-alunos da instituição. Com o site, foi lançada a marca Alumni
Udesc, que traduz as ações para reforçar a aproximação com esse público. Ambos fo-

ram apresentados oficialmente no Dia do Egresso da
Udesc, 29 de setembro, em um evento com palestra
e homenagens em Florianópolis. As ações integram
o projeto Egresso Volta para Casa, previsto no Plano
de Gestão 2016-2020 e liderado pelo reitor, Marcus
Tomasi, e pelo vice-reitor, Leandro Zvirtes.

Saiba mais em
www.udesc.br/alumni
Palestra no Dia
do Egresso foi
ministrada pela
ex-aluna Simone
Keller Füchter,
que levou projeto
sobre realidade
aumentada à Nasa

Discussão sobre orçamento
Em outubro, a Udesc iniciou
um processo de discussão
do orçamento de custeio da
instituição para 2018 com
servidores e estudantes em
todos os centros de ensino. O
objetivo foi planejar de forma
dialogada as receitas e as
despesas de cada unidade da
universidade para este ano, de
modo a ampliar a transparência na aplicação dos recursos
e a participação da comunidade acadêmica.

Loterias
A Udesc deu suporte técnico
para elaboração do projeto
de lei federal Loteria Estadual
de Valorização da Educação
(Leve), que quer autorizar
estados e o Distrito Federal
a criarem loterias que revertam recursos para estimular a
melhoria do ensino público e o
desempenho de professores e
alunos. Os recursos serão usados para bonificar professores
e oferecer bolsas universitárias.

sustentabilidade

Udesc Sustentável: repensando o futuro
O Programa Udesc Sustentável foi criado para
institucionalizar as ações de sustentabilidade da
universidade, com a proposta de consolidar uma
cultura de responsabilidade socioambiental, com
envolvimento de toda a comunidade acadêmica.
Lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, em
junho, teve, como ações iniciais, a elaboração de

um diagnóstico de ações já desenvolvidas nas 12
unidades da Udesc e de um plano de sustentabilidade para a instituição. Outras iniciativas foram a
formação de câmaras, compostas por estudantes,
técnicos e professores, para elaborar projetos em
oito trilhas temáticas de sustentabilidade, e o lançamento de um portal na internet.

Saiba mais em www.udesc.br/sustentavel
Lixo Zero Udesc
Alguns desdobramentos do programa foram a realização da Semana
Lixo Zero Udesc, com palestrantes
internacionais, em outubro, e a posterior criação da Rede Internacional
de Cooperação Acadêmica Lixo Zero,
formada pela Udesc, instituições de
ensino superior parceiras e o Instituto Lixo Zero Brasil.

Rede internacional
A Udesc e organizações parceiras
assinaram um termo de cooperação
ao aderirem à Rede Internacional de
Cooperação Acadêmica Lixo Zero.
Entre as principais metas, estão eliminar copos plásticos e substituir
lixeiras nas salas por residuários de
rejeitos, recicláveis e orgânicos.

Semana Lixo Zero
trouxe debates
importantes. Rede
formada com
universidades
propõe metas

Reciclagem
Você sabia que a Udesc arrecada
materiais recicláveis em todos os seus
setores, como periódicos, revistas, papéis e pneus, para doação à Fundação
Nova Vida, que realiza projetos sociais
em Florianópolis? Iniciado em 2008,
na Reitoria, a iniciativa recentemente
ganhou a adesão de todas as unidades.

Eficiência energética
A Udesc foi contemplada em julho
com quase R$ 1 milhão em um programa da Celesc para implantar melhorias
de eficiência energética no prédio da
Reitoria e da Esag, em Florianópolis. Os
recursos serão usados para substituir
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas
de LED e instalar placas solares para a
geração de energia.

cuidar das pessoas

Atualização do VRV: uma vitória da Udesc
Após um trabalho incansável de articulação do reitor, Marcus Tomasi, e do
vice-reitor, Leandro Zvirtes, o Valor Referencial de Vencimento (VRV) dos servidores da Udesc foi reajustado em 6,6%. Foi um ano intenso de conversas e
reuniões com integrantes do Grupo Gestor do Governo (GGG) e também deputados estaduais para viabilizar a atualização salarial, em meio a um cenário de
incertezas políticas e econômicas.
Na Alesc, o projeto de lei foi aprovado com uma emenda substitutiva proposServidores da Udesc no Plenário da Alesc

ta pelo deputado Darci de Matos que garantia a retroatividade, de 1,47% a partir
de abril, 2% a partir de agosto e 3% a partir de outubro de 2017, totalizando 6,6%
de reajuste, conforme aprovado no Conselho Universitário (Consuni). A vitória
mostrou a força da Udesc no parlamento catarinense.
No entanto, o governador do Estado na época, Raimundo Colombo, sancionou a lei com retroação a partir de 1º de outubro. A Udesc busca, desde então,
que o veto parcial seja derrubado pelos deputados estaduais no Plenário da Alesc.

Tomasi e Leandro acompanham sessão da CCJ

Deputado Darci de Matos (ao centro)
propôs emenda para retroatividade

Tomasi com Darci de Matos e Aldo Schneider

No gabinete de
Valdir Cobalchini

Técnicas da Udesc
pedem apoio dos
deputados

Você lembra? Uma das grandes conquistas da gestão em 2016, com apoio de diretores gerais, associações e sindicato, foi o aumento
em 50% no valor do auxílio-alimentação, além da reposição de 4,2% no VRV para os servidores da Udesc. A medida ocorreu em um ano
de crise econômica e contribuiu para corrigir parcialmente as perdas com a inflação que impactaram no salário dos servidores.

cuidar das pessoas
Programa de Coaching ganha corpo
Idealizado e coordenado pela professora Lidia Cristina Almeida Picinin, que
tem formação e certificação internacional na área, por meio da Coordenadoria
de Desenvolvimento Humano (CDH), da Udesc, o programa de coaching da universidade formou 161 coachees até 2017, com projetos-pilotos em diferentes
unidades. O programa cresceu com a formação de multiplicadoras e de turmas
específicas para estudantes e servidores, inclusive próximos da aposentadoria.
A abertura de novas turmas em 2018 foi precedida por uma pesquisa online
para conhecer o público interessado, que resultou no lançamento de um programa com atividades nos fins de semana. O objetivo da iniciativa é promover
o desenvolvimento das pessoas em questões como autoconhecimento, planejamento para alcance acelerado de metas e uso máximo dos potenciais.

Aposentados de vento em popa
O Programa de Orientação para Aposentadoria (Popa), da Udesc, formou sua primeira
turma em dezembro, após oito encontros
semanais. Técnicos e professores da instituição próximos da aposentadoria receberam orientações sobre diferentes temas,
incluindo palestras que abordaram autoconhecimento, qualidade de vida, saúde
mental, relações humanas, finanças
pessoais e planejamento de vida.

O Dia das Mães foi celebrado em 2017
com a palestra “A arte de educar um filho”, ministrada por Isabela Bittencourt
França, psicóloga e especialista em
Gestão de Pessoas, que falou sobre a
qualidade da relação entre pais e filhos. O encontro em Florianópolis teve
transmissão pelo vc.udesc.br.

Servidores participaram em agosto
de um curso de redação oficial, com
foco no uso adequado das normas de
elaboração de documentos oficiais,
ministrado pela professora Priscylla
Alves Campos, doutora em Letras, Literatura e Cultura pela Universidade
Federal da Bahia (Ufba).

TJ Coaching forma
multiplicadoras nos centros

Especialização para técnicos da Udesc
A formatura da primeira turma da Especialização em Gestão Pública Universitária
oferecida para técnicos da Udesc, por meio do Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas (Esag), ocorreu em fevereiro deste ano. Ao todo, 25 técnicos de vários
centros de ensino e da Reitoria concluíram o curso, que iniciou em agosto de 2016.

Sete técnicos universitários da Reitoria que completaram 30 anos de serviços prestados ao Estado em 2017
foram homenageados em junho. A
iniciativa da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH) incluiu
a entrega de medalhas de menção
honrosa da Udesc aos servidores.

Dezesseis novos técnicos que integraram o quadro de servidores da Udesc
no primeiro semestre de 2017 foram
recepcionados em um evento em Florianópolis. A apresentação aos recém
chegados abordou questões como
estrutura, funcionamento, modelo de
gestão, limitações e autonomia.

desencapsular

Udesc no centro do debate sobre extensão
Em 2017, a extensão da Udesc ganhou projeção nacional com a realização do 42º Encontro Nacional do Fórum de
Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex). Representantes de
70 instituições de ensino superior reuniram-se entre 16 e
18 de novembro, em Florianópolis, para debater os rumos

Investimentos em bolsas e programas
A Udesc iniciou 2017 com um valor importante de investimentos em bolsas e programas de
assistência estudantil e de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Foram mais de R$ 17 milhões
próprios destinados a fortalecer as atividades-fim
da universidade, por meio de editais, e a prestar
auxílio financeiro aos estudantes. Já para 2018,
serão investidos um total R$ 20,3 milhões, 17% a
mais em relação ao ano anterior, o que engloba
bolsas, programas e auxílios na área. O valor representa 25% do total destinado ao custeio da
universidade, ou seja, a Udesc tem buscado direcionar, cada vez mais, recursos para as áreas fim.

da extensão universitária no País. O evento, alusivo aos 30
anos do Forproex, foi sediado pela Udesc, com organização
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex),
liderada pelo pró-reitor Fábio Napoleão, e apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) e do Instituto Federal
de Santa Catarina (Ifsc).

Carta de
Florianópolis
Na ocasião, foi escrita a
Carta de Florianópolis,
indicando diretrizes
de ação para o desenvolvimento da extensão. O documento faz
menção à ampliação e
ao fortalecimento da
política de internacionalização da extensão,
ao estabelecer indicadores de avaliação da
extensão nas instituições públicas de
ensino superior, entre
outros temas.

Edital Paex passa a ser bianual
A partir de 2017, o edital do Programa de Apoio à
Extensão (Paex), da Udesc, passou a ter vigência bianual. O formato teve aprovação de quase 85% dos coordenadores da área na universidade e busca reduzir
a burocracia na tramitação e na avaliação das ações
extensionistas, além de aperfeiçoar o planejamento e
a execução delas. Segundo a Proex, a mudança possibilitará que os coordenadores e gestores tenham
tempo necessário para aperfeiçoar e maturar as atividades de cunho técnico-pedagógico e administrativo
da extensão. Outro avanço no formato bianual está
no uso das rubricas, o que implicará em melhor acomodação ao calendário de licitações da Udesc.

DESENCAPSULAR

Núcleo Rondon no Sul de SC
O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, ligado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), realizou em julho a Operação Caminhos do Sul em 22 municípios das agências de Desenvolvimento Regional (ADR) de Braço do Norte, Criciúma, Laguna e Tubarão. Acadêmicos e servidores da universidade e voluntários promoveram ao longo de 11 dias oficinas das oito áreas da extensão universitária:
educação; saúde; meio ambiente; direitos humanos e justiça; cultura; comunicação; trabalho; e tecnologia e
produção. Em 12 operações, feitas a partir de 2010, o NER já realizou cerca de 9,1 mil atividades, envolvendo
2,3 mil rondonistas e a participação de um público de mais de 275 mil pessoas em 114 municípios de Santa
Catarina, seis do Paraná, cinco de Goiás e um da Argentina.

Acadêmicos e servidores fizeram
atividades em 22 municípios

Prestação de serviço à comunidade
A segunda edição da Carta de Serviços ao
Cidadão – Extensão 2017/2 divulgou informações sobre 91 ações de extensão que os 12 centros de ensino da instituição ofereceram gratuitamente para a população catarinense. A carta
deu continuidade ao projeto iniciado no ano
anterior, que busca divulgar as ações, estreitar
laços com a sociedade, contribuir para minimizar diferenças e desigualdades econômico-sociais e dar maior transparência às atividades.
Já a nova edição do Catálogo de Extensão
da Udesc foi lançada em março.

Em outubro do ano passado, o Consuni aprovou a resolução que institui e regulamenta a Política de Cultura da Udesc. O documento
cria o Programa de Apoio à Cultura (Procult), voltado à iniciativas artístico-culturais coordenadas por servidores da instituição.
Jiudesc e Jisudesc 2017
Mais de mil acadêmicos e professores participaram em junho
da edição de 2017 dos Jogos Internos da Udesc (Jiudesc), em São
Bento do Sul. Já os Jogos de Integração dos Servidores da Udesc
(Jisudesc) foram realizados em outubro, em Florianópolis.

FIK 2018
Com o apoio da gestão central, a Udesc Ceart realizou
em fevereiro deste ano o Festival Internacional de Arte e
Cultura José Luiz Kinceler (FIK 2018), em Florianópolis,
com mais de 90 atrações gratuitas e abertas ao público.

desencapsular
Revista Cidadania em Ação
Uma publicação criada
pela Proex completou dez
anos em 2017: a “Revista
Udesc em Ação”, periódico
digital que visa valorizar e
divulgar a atividade extensionista da universidade.
A edição de aniversário foi
reformulada e ganhou um
novo nome: “Cidadania em
Ação - Revista de Extensão
e Cultura”. Os responsáveis
pela edição nos primeiros
dez anos foram homenageados no 13º Encontro de
Extensão da Udesc, realizado
em outubro, em São José.

Campeões da academia
O apoio da Udesc à participação dos seus acadêmicos em atividades esportivas trouxe mais
resultados expressivos para a universidade em
2017, em competições pelo Estado e pelo País.
Além do bom desempenho nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia, em outubro, os
atletas da Udesc conquistaram o hexacampeonato nos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs),
que funcionam como seletiva nacional.
Pelas conquistas, a Udesc ficou em 18º lugar
no Brasil, entre 238 universidades, no ranking do
ano passado da Confederação Brasileiras de Desporto Universitário (CBDU).

Dazaranha reuniu mais de
500 pessoas no Campus I

Misturada
Em 2017, os shows gratuitos promovidos pelo Projeto Misturada Musical
incluíram participações de bandas como o Dazaranha, em agosto. Criado em
2008 e vinculado à Udesc Ceart, com apoio da Proex, o projeto promove apresentações musicais no campus universitário no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, às quintas-feiras, no horário de almoço.

Interiorizando Ceart
Parceria entre a Proex e o centro
de ensino, o projeto Interiorizando
Ceart foi criado para levar apresentações artísticas de estudantes e
docentes gratuitamente pelo Estado. A peça “Auto da Compadecida”,
resultado da disciplina de Montagem Teatral do curso de Licenciatura em Teatro, visitou três cidades
entre setembro e outubro: Florianópolis, Joinville e Chapecó.

ensino

Mais investimento e energia para a graduação
Os últimos 12 meses na área do Ensino foram de
grandes realizações e também de importantes sementes plantadas pela Pró-Reitoria de Ensino, liderada pela pró-reitora Soraia Tonon da Luz. Agora com
vigência bianual, o Programa de Apoio ao Ensino de
Graduação (Prapeg), por exemplo, destinará R$ 1,9 milhão para projetos desenvolvidos em 2018 e 2019 que
visem melhorar a qualidade dos cursos de graduação
dos 12 centros da instituição.
Como inovação, as atividades viabilizadas pelo

Prapeg agora contam com bolsistas de ensino, um
grande ganho para a graduação. Em 2017, essas atividades incluíram projetos de ensino desenvolvidos
em todos os centros da Udesc, com diversas temáticas
importantes à graduação, sobretudo a capacitação
docente. Foram abordados temas como uso de tecnologia e inovação, avaliação do processo de ensino
e aprendizagem no ensino superior, design thinking
aplicado ao plano de ensino e diversas oficinas teórico-práticas de metodologias ativas.

NDE: Valorização do ensino
Em 2017, a Proen lançou o Programa Institucional NDE - Valorização do Ensino de Graduação, que visa fortalecer
os núcleos docentes estruturantes e possibilitar ações que qualifiquem os cursos de graduação. A primeira edição
incluiu uma campanha sobre o Enade, que contou com o Fórum Institucional do Enade, em julho de 2017. Na
ocasião, foi lançada a página do Enade no portal da Udesc. A segunda edição inovou ao contemplar, além dos
alunos concluintes, que participarão o Enade em 2018, os alunos ingressantes de todos os cursos de graduação da
universidade. O foco é incentivar a aquisição de competências profissionais interdisciplinares necessárias para atuar
em um mundo em constante transformação, incorporando indicadores de qualidade nos cursos de graduação e
elementos de diferenciação quanto ao comprometimento da instituição com o padrão de formação acadêmica.

Canal de ensino
Em 2017, a Proen lançou o Canal de Ensino
da Udesc, uma plataforma de conteúdo voltada para estudantes de graduação e professores,
no site da instituição (udesc.br/canaldeensino). No canal, é possível conferir informações
sobre o ensino, como calendário acadêmico,
guias e orientações, além de videoaulas.

Acessibilidade educacional
Desde o início deste ano, a Udesc passou a contar com o Núcleo de Acessibilidade Educacional
(NAE) para desenvolver e executar ações de apoio pedagógico que promovam a acessibilidade de estudantes com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas. Segundo a Proen, o núcleo visa
cumprir não somente as exigências disciplinadas pelas legislações sobre acessibilidade, mas também atender as carências
apresentadas no cotidiano da vida universitária nos diferentes centros da Udesc. Coordenado pela professora Rose Cler, o
núcleo conta com uma página na internet, com diversas informações, como seus princípios, objetivos e ações, além de dados quantitativos sobre estudantes da universidade portadores de deficiências e/ou necessidades educacionais específicas.

ensino
Bem avaliados
O último resultado do Enade (2016) avaliou seis cursos das Udesc: Fisioterapia e
Agronomia obtiveram nota 5 (conceito máximo), Medicina Veterinária, Educação Física (Bacharelado) e Zootecnia ficaram com nota 4 (muito bom) e Enfermagem teve
nota 3 (bom). Trinta e cinco cursos de graduação da Udesc foram bem avaliados
também pelo Guia do Estudante da Abril 2017, lançado em outubro. Oito cursos
receberam a nota máxima (cinco estrelas), o dobro em relação à avaliação anterior.

Agronomia é um
dos seis cursos com
nota 5 no Enade

A Udesc lançou em dezembro um concurso público para contratação de professores
efetivos, com 38 vagas, em dez centros de ensino e oito cidades, para diversas áreas do
conhecimento. A distribuição das vagas foi definida por um grupo de trabalho liderado
pela Proen, com representação de todos os centros de ensino.

Educação continuada
A quarta edição da Semana de Educação
Continuada para professores da universidade
e de outras instituições de ensino foi realizada
em julho. Com atividades gratuitas de ensino
e aprendizagem, algumas abertas ao público
externo, o evento teve ações sobre política
institucional, saberes docentes e cultura e
formação geral, em quatro cidades: Chapecó,
Florianópolis, Joinville e Lages.

Reforma das licenciaturas
Em 2017, a Proen intensificou
esforços na condução da reforma
dos projetos pedagógicos das
licenciaturas da Udesc, em atenção à Resolução nº 002/2015 do
Conselho Estadual de Educação
(CNE). Foi aprovada a Resolução
nº 002/2017 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe), que atende as diretrizes do CNE, para condução
dos trabalhos. Também foram
promovidos espaços de encontro e discussão das propostas advindas dos NDEs como o Fórum
das Licenciaturas, reuniões com
os núcleos e idas aos centros de
ensino com licenciaturas.

O Consuni aprovou a substituição, na Udesc
Ibirama, do curso de graduação de Engenharia
Sanitária pelo de Engenharia Civil, a partir do
Vestibular de Inverno 2018 e do Sisu de junho.

Fórum de Estágio
Promovido pela Proen, o 1º Fórum
de Estágio: Reunião de Trabalho dos Comitês de Estágio dos Centros da Udesc
foi realizado em maio, no Museu da
Udesc (Mesc), no Centro de Florianópolis. Composto nos moldes de um grupo
de trabalho interno, o evento surgiu por
demanda dos próprios coordenadores
gerais de Estágio da instituição.

Luta pela manutenção do Pibid
Em novembro de 2017, a Proen
promoveu o 4º Seminário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), em Florianópolis. Considerando que o Pibid é
fundamental para a formação do professor no Brasil e repercute na vida
do aluno de licenciatura e da escola,
o evento teve grande importância
frente à situação frágil em que se encontrava o programa. Sem perspectiva de lançamento de novo edital para
sua manutenção, foram coletadas assinaturas de representantes e alunos
das escolas em favor do programa,
entregue ao Ministério da Educação
(MEC) e à Capes. O edital foi lançado
nacionalmente neste ano.

pós-graduação

Mais apoio para pesquisa e pós-graduação
A pesquisa tem recebido atenção especial na Udesc com
a criação de diferentes programas de incentivo. Em março
deste ano, foi lançado o primeiro edital do Programa de Auxílio à Internacionalização da Pós-Graduação (Proint-PG),
que oferece apoio (passagens e diárias internacionais) para
professores, integrantes de cursos de doutorado, participarem de atividades de pesquisa ou pós-graduação no exterior.

Também para este ano está previsto o Programa de Apoio
à Pesquisa Aplicada, fundo destinado para incentivar projetos que busquem resolver problemas de órgãos públicos
estaduais, prefeituras catarinenses e empresas privadas. O
objetivo é aproximar a pesquisa da sociedade civil e auxiliar
na solução de problemas através da aplicação do conhecimento científico da universidade.

As novas iniciativas complementam o Programa de Apoio à Pesquisa (PAP), que financia 112 grupos de
pesquisadores da Udesc – no biênio 2017-2018, serão investidos, ao todo, R$ 3,6 milhões.
Internacionalização
Em agosto, diretores
e coordenadores
de Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc
participaram de uma
palestra com a diretora de Assuntos Internacionais da Capes,
Concepta Margaret
McManus Pimentel.
O encontro abordou
as principais ações
do órgão federal e
enfatizou o apoio à internacionalização das
universidades brasileiras, por meio de um
novo programa, em
fase de implantação.

Representação
nacional
O pró-reitor de
Pesquisa e PósGraduação da Udesc,
Antonio Vargas, foi
eleito em novembro
para a vice-presidência
do Fórum Nacional
de Pró-Reitores
de Pesquisa e PósGraduação (Foprop)
pela Região Sul.
Foprop Sul
Em agosto de 2017,
a Udesc organizou
o Fórum Regional
Sul de Pró-Reitores
de Pesquisa e
Pós-Graduação
(Foprop Sul 2017),
em Florianópolis. O
fórum representa
aproximadamente 250
instituições brasileiras
de ensino superior.

comunicação

Duas décadas de
Rádio Udesc FM
Em 2017 foi o ano de comemoração dos 20 anos da Rádio Udesc FM, primeira rádio educativa pública de Santa
Catarina, com emissoras em Florianópolis, Lages e Joinville.
Uma programação especial com apresentações musicais,
concursos e atividades diversas marcou a data. As atrações
incluíram o espetáculo “Era do Rádio, de Cole Porter a Noel
Rosa”, com lotação de público nas três cidades, e o 4º Festival de Bandas da Udesc – Grandes Encontros, entre outras
apresentações, promovidas pela Coordenação de Cultura
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex).
Uma sessão especial em homenagem à rádio foi realizada
na Câmara Municipal de Joinville, em dezembro.
Espetáculo “Era do Rádio”
foi sucesso de público

Concurso de Trilha e Jingle
Os 20 anos da emissora motivaram o lançamento do 1º Concurso de Jingle e Trilha
Sonora da Rádio Udesc FM, destinado exclusivamente para alunos de graduação e
pós-graduação do Departamento de Música. As duas peças sonoras vencedoras receberam R$ 4 mil (jingle) e R$ 2 mil (trilha sonora) e foram veiculadas na programação.

Aumento de potência
Na Rádio Udesc FM Lages, a Udesc atuou junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com o engenheiro de telecomunicações da emissora,
para que fosse triplicado o alcance do sinal da emissora, que alcançou quase 800 Kw,
o que possibilita sintonizar a rádio também em municípios vizinhos a Lages.

comunicação
A Udesc abriu em 2017 um novo canal de comunicação com seus acadêmicos
pelo aplicativo WhatsApp, para o envio de notícias como eventos, bolsas, auxílios e intercâmbios. Quase 700 estudantes já recebem informações por esse canal.
A Secom também criou um canal para contato direto com técnicos e professores
da Reitoria pelo WhatsApp. A ideia é expandi-lo para os centros.

Gestores da Reitoria e das unidades da Udesc participaram em novembro do primeiro curso de media training para servidores da instituição,
promovido por iniciativa da Secretaria de Comunicação (Secom).
No Instagram, uma das redes sociais que mais cresceram em número de usuários em 2017, a Udesc iniciou a produção do Stories, uma espécie de postagem
em vídeo que fica no ar durante 24 horas.

A Udesc lançou em dezembro a versão atualizada do seu vídeo institucional, com números e informações relevantes sobre ensino, pesquisa e extensão, entre outras áreas de atuação. Assista em www.udesc.br/
videoinstitucional.

O boletim “Comunica Udesc” estreou a seção “Gestão em Movimento”, dedicada a registrar momentos
importantes da universidade, representados pela sua equipe de gestão. O
objetivo é contribuir com a transparência e na prestação de contas.

No YouTube, a Udesc reativou o Canal Udesc, por meio da criação do
“Notícias Udesc”, uma série de vídeos em formato de matérias jornalísticas sobre assuntos relevantes da universidade, produzidos duas vezes
por semana. O material é compartilhado nos demais perfis oficiais da
Udesc em redes sociais.

obras e prédios novos

Mais estrutura para qualificar a universidade

Laguna
O Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), da
Udesc em Laguna, inaugurou em novembro a primeira
unidade de estabilização da fauna marinha do Sul do
Estado, na Praia do Gi. Com 600 metros quadrados, o espaço é usado para resgate, tratamento e reabilitação de
animais marinhos, além de necrópsias. Recebe aulas dos
cursos de Engenharia de Pesca e de Ciências Biológicas
(Biologia Marinha e Biodiversidade) e excursões de alunos de Medicina Veterinária da Udesc Lages.

Pinhalzinho
Em dezembro, o Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) inaugurou seu novo
prédio em Pinhalzinho. Com investimento
de R$ 4,9 milhões da universidade, a obra
tem dois pavimentos e 2,4 mil metros quadrados. Abriga as graduações em Engenharia de Alimentos e Engenharia Química
e a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Balneário Camboriú
Batizado como Edifício Alcides Abreu, o primeiro prédio
do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi), da Udesc em Balneário Camboriú, foi inaugurado em
dezembro. A obra de 2,4 mil metros quadrados teve investimento de R$ 5,2 milhões da Udesc. Os terrenos no
Bairro Nova Esperança foram adquiridos com recursos
da universidade e doados pela prefeitura. O prédio sedia
o curso de Engenharia de Petróleo e receberá gradativamente o de Administração Pública.

Ibirama e São Bento do Sul
Outras unidades da Udesc que
devem receber melhorias em suas
instalações são o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí
(Ceavi), em Ibirama, cujo novo prédio está orçado em cerca de R$ 6
milhões; e o Centro de Educação
do Planalto Norte (Ceplan), em
São Bento do Sul, com investimento de quase R$ 8,5 milhões.

Lages
Foi concluído em fevereiro o novo prédio do curso de
Engenharia Florestal, no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Udesc em Lages. Com uma área de mais
de 5,5 mil metros quadrados e investimento da Udesc
de quase R$ 10,3 milhões, a obra será inaugurada após a
chegada do mobiliário.

Próximas obras a serem entregues
Joinville
Em março deste ano, foi
concluída a fase estrutural
do novo Bloco I do Centro de
Ciências Tecnológicas (CCT),
da Udesc em Joinville. Com
investimento de R$ 12,3 milhões do Governo do Estado,
o prédio de 7,5 mil metros
quadrados foi planejado para
ser multidisciplinar.

inovação

Protagonista no ecossistema da inovação em SC
No último ano, a Udesc esteve inserida na rota do ecossistema de inovação de
Santa Catarina por meio de projetos e eventos especiais. Duas iniciativas da Coordenadoria de Projetos e Inovação (Cipi), da Udesc, buscaram incentivar a pesquisa
científica e tecnológica em 2017. Em julho, foi lançado o 1º Edital do Inventor para
alunos, professores e técnicos da instituição interessados em proteger suas invenO papel do NIT
Em agosto, um encontro debateu o papel do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT), da Udesc. Com a participação de diretores de Pesquisa e Pós-Graduação, docentes pesquisadores, técnicos universitários que desenvolvem atividades de suporte à pesquisa e representantes do núcleo nos centros de ensino, o evento também
buscou divulgar como funciona a relação com as fundações que apoiam projetos
de extensão, pesquisa e desenvolvimento por meio de convênios e contratos. A Cipi
também ajudou a organizar o 3º Seminário Catarinense de NITs, em Lages, em junho.
Plataforma
A Udesc está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta online para
catalogar e oferecer informações sobre todas as entidades que contribuem para
a inovação tecnológica no Estado. Criada por um comitê, com membros da Cipi e
dos cursos de Geografia e Administração Pública da Udesc, a plataforma integrará
o Pacto pela Inovação, projeto do Governo do Estado que busca mobilizar as entidades que apoiam ciência, tecnologia, inovação, educação e empreendedorismo
para impulsionar o ecossistema de inovação catarinense.
Contribuição do Mesc
O Cocreation Lab, pré-incubadora para negócios relacionados à economia
criativa que funciona no mezanino do Museu da Escola Catarinense (Mesc),
da Udesc em Florianópolis, selecionou novos projetos em 2017 por meio de
editais semestrais. Uma ação do Centro Sapiens, a iniciativa já beneficiou 25
equipes. Além do uso do espaço, onde os recursos de trabalho são utilizados
de forma compartilhada, são oferecidas gratuitamente palestras, oficinas e
mentorias para o desenvolvimento das ideias, em um programa de seis meses.

ções por meio da propriedade intelectual, pelo depósito de pedidos de patentes.
A iniciativa foi criada para fomentar a proteção do conhecimento científico e
tecnológico gerado na Udesc por meio da propriedade intelectual; disseminar a
cultura de patentes; e viabilizar novas parcerias com os setores público e privado,
visando o desenvolvimento tecnológico de SC.
Edital do Inventor foi iniciativa
pioneira na universidade

outras notícias

Udesc de braços abertos para o mundo
Chegou à sexta edição o Welcome Day da Udesc, criado em 2015
para recepcionar, todos os semestres, alunos estrangeiros em mobilidade acadêmica na universidade.
As boas-vindas incluem um passeio
de ônibus pela região leste da Ilha
de Santa Catarina e todos os visitantes participam do Buddy Program,
programa de apadrinhamento de
intercambistas da Udesc, que proporciona a troca de experiências
entre acadêmicos provenientes do
exterior e brasileiros. A ação é desenvolvida pela SCII.

Welcome Day recepciona alunos estrangeiros

O Programa de Mobilidade da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais (Abruem) possibilita aos alunos de graduação da Udesc estudar gratuitamente
em mais de 20 instituições de ensino superior estaduais e municipais – e também
a estudantes de outros estados virem à universidade.

Emendas parlamentares
No início de 2017, foram anunciadas
emendas parlamentares federais para
unidades da Udesc, com recursos a serem
liberados neste ano: para a Udesc Balneário Camboriú, foram destinados R$ 150
mil pelo deputado federal Jorginho Melo e
R$ 193 mil pelo deputado federal Fabrício
Oliveira; e, para a Udesc Lages, R$ 200 mil,
pela deputada federal Carmen Zanotto.

Prome Internacional
O Prome Internacional
da Udesc chegou à 14ª
edição neste ano. Mais de
140 estudantes já foram
contemplados com o auxílio, que inclui passagens
aéreas, seguro-saúde e
ajuda de custo para acadêmicos da universidade
estudarem em instituições
parcerias no exterior.

Doação de recursos
A Udesc receberá neste ano
mais de R$ 50 mil em recursos repassados pelo deputado estadual
João Amin, que doará sua verba
de auxílio-moradia da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). O valor total será aplicado em um prêmio de empreendedorismo para universitários.

João Amin
doou R$ 50 mil

Gabriel de Jesus, aluno de
Administração da Udesc Esag,
foi contemplado pelo Prome
Internacional este ano

Coreia do Sul
Uma palestra em fevereiro
deste ano divulgou oportunidades de intercâmbio
na Coreia do Sul para
estudantes da Udesc. O
palestrante foi o professor
Rodrigo Ribeiro Coimbra,
da Escola Internacional de
Negócios SolBridge, especialista em Marketing, que
também abordou o tema
em sua apresentação.
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