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Este portfólio tem o objetivo de divulgar os
principais projetos desenvolvidos durante a
gestão 2016-2020, destacando os avanços
obtidos na graduação pautados no debate
coletivo. Aqui estão contemplados os resumos
de alguns projetos e ações realizados nesses
quatro anos. Foi um período de grande
crescimento e que possibilitou reconhecer
profundamente a grandiosidade da UDESC e os
desafios frente ao cenário da Educação Superior
Brasileira. A experiência foi riquíssima marcada
por estreita interlocução com os órgãos
representativos da graduação a exemplo do 
 Forgrad Nacional, participação na Câmara
Técnica de Graduação da Abruem além de
estudos continuados junto ao colegiado de
diretores de ensino e assessores renomados na
graduação compartilhando experiências de
projetos inovadores em diversas universidades
públicas de nosso país.

APRESENTAÇÃO

Soraia Cristina Tonon da Luz
Pró-reitora de Ensino
Gestão 2016-2020

"Sentimento de avanços no Ensino de Graduação
pautados no debate coletivo" 



GESTÃO 2016-2020

NOVOS
 RUMOS PARA
GRADUAÇÃO

DIRETRIZES DA GRADUAÇÃO
DA UDESC

Na perspectiva de que o 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 dialogamos e

conduzimos as prioridades e caminhos de nossa graduação

lançando o documento intitulado as "Diretrizes da Graduação da

UDESC" frente aos desafios da educação superior de continuar

sendo vanguarda. Estas Diretrizes integram o Projeto

Pedagógico Institucional (PPI).
São nove Diretrizes estabelecidas para o Ensino de Graduação

na UDESC: incentivo  inovação curricular, informação

pedagógica aos professores da UDESC, institucionalizar a EaD

na UDESC, elevação do número de matrícula e o índice de

permanência, estabelecimento de critérios de qualidade

orientados para a excelência dos cursos de graduação, fomento

e incentivo à graduação, adoção de créditos curriculares em

extensão, incentivo à internacionalização e relação da

graduação com a pesquisa e a pós-graduação.



 Trabalhamos coletivamente na elaboração e aprovação da Política de
Formação Continuada da UDESC fortalecendo o compromisso com a
pedagogia universitária constituindo um Núcleo Central, vinculado à
Pró-Reitoria de Ensino (Proen),e  núcleos setoriais em todas as
unidades com suas devidas atribuições. O fortalecimento das práticas
de formação de forma descentralizada, possibilitou que os centros se
debruçassem em suas necessidades formativas nas diferentes áreas
de conhecimento e metodologias que os cursos consideram
importantes para serem desenvolvidas e/ou aprimoradas.

COMPROMETIMENTO COM A
FORMAÇÃO CONTINUADA

GESTÃO 2016-2020

Resolução nº 022/2019- Política de Formação
Continuada para docentes da UDESC
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Foi possível avançar valorizando as experiências
exitosas do ensino de graduação de nossos docentes
nos diversos projetos. Com visibilidade de todos os
Centros, os livros materializaram e eternizaram tais
experiências em duas edições: relatos e retratos do
ensino de graduação da UDESC publicados em 2018 e
2019.

CONSOLIDANDO 
O LIVRO DE ENSINO

 

A coleção Relatos e
Retratos do Ensino de

Graduação
evidenciam um recorte

do potencial de trabalho
empreendido no ensino

permitindo
conhecer práticas

pedagógicas
importantes em

diferentes áreas de
conhecimento  da

UDESC.
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Foi publicado o Guia de Cursos da Udesc,

trabalho realizado coletivamente com a

SECOM, Lab Design , Diretores de Ensino

com a revisão por todos os chefes de

Departamento. O Guia de Cursos trouxe

informações detalhadas sobre os cursos com

depoimento de egressos traduzindo-se como

um excelente material informativo voltado

especialmente aos estudantes do ensino

médio e de cursinhos pré- vestibulares.

OUTRAS
PUBLICAÇÕES

Também atualizamos o documento

denominado Principais Termos e

Normas da Graduação da UDESC,

documento disposto na página da Pró-

Reitoria que tem o objetivo de reunir

sistematicamente os principais temas

e normativas que tratam das políticas

do ensino de graduação, a fim de

auxiliar e facilitar a consulta pelos

membros da comunidade acadêmica.
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PROJETO

ESPINE: ESPAÇOS
INOVADORES DE
ENSINO
O debate da comunidade acadêmica que

resultou na elaboração das Diretrizes da

Graduação na UDESC envolveu discussões

sobre inovação curricular, metodologias

diferenciadas, espaços de aprendizagem

inovadores, formação continuada, processos

de ensino- aprendizagem, novas profissões,

entre outros temas variados e afetos ao

ensino superior e que possam ajudar a

responder as demandas, necessidades e

expectativas da sociedade.

A PROEN visitou e estudou propostas de

várias instituições de ensino superior que

inovaram no processo de ensino e

aprendizagem e na formação continuada

docente. Foi com esses estudos  que o

projeto ESPINE - espaço inovador de ensino

foi idealizado, tendo a finalidade a criação

de ambientes de ensino e aprendizagem que

incentivem a reflexão e estimulem a adoção

de metodologias dinâmicas, plurais e

capacitadoras, articuladas com as tecnologias

de informação e de comunicação.
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O projeto ESPINE foi adequado para a realidade da UDESC. Com seus

12 Centros de Ensino e distintas áreas de conhecimento, o ESPINE se

traduz como um espaço que favorece a interdisciplinaridade com o

conceito de propiciar um ambiente acolhedor e inovador para alunos e

professores. Além disso, este local pode ser utilizado também como

espaço de formação continuada.

 
 



ESPINE BU

O primeiro Espine inaugurado foi o
da Biblioteca Central. O Espine
BU possui três ambientes:
coworking, espaço maker e sala
dinâmica. 

Todos os 12 centros de ensino da universidade, além da Biblioteca

Universitária foram contemplados e investidos cerca de R$ 3 milhões para

aquisição de recursos tecnológicos como equipamentos multimídia e

multitoque, drones, tablets, óculos 3D, cortadoras a laser, impressoras 3D,

kits de robótica e mesas modulares para o desenvolvimento de

projetoselaborados com o perfil e necessidades de cada unidade de e nsino.



PRAPEG
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Reestruturando o PRAPEG

Reestruturamos nosso Edital carro chefe da graduação o PRAPEG revisando

sua Resolução nº 049/2017 – CONSUNI transformando-o para o

desenvolvimento em período bianual e contemplando fomento para os

núcleos setoriais de formação continuada e de acessibilidade educacional,

além de ampliação dos recursos financeiros destinados  a todos os

cursos/centros. Obteve-se 380% de aumento nos investimentos deste edital

para a graduação durante esses quatro anos.

Inovação no PRAPEG: 

Bianual, Bolsas de Ensino aos Discentes para os Projetos de Ensino,

Recursos para Formação continuada e acessibilidade educacional.



MONITORIA
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Programa de Monitoria

 2014 até 2016:  A distribuição do número de bolsas de monitoria era

realizada de acordo com a carga horária mínima do curso, definida nas

Diretrizes Curriculares Nacionais. O percentual aplicado sobre a carga

horária ocorria da seguinte forma: I - 5,6% para os cursos das áreas de

Engenharias; Ciências Agrárias; Ciências da Saúde; e Ciências Biológicas;

II - 3,6% para os cursos das áreas de Ciências Exatas e da Terra;

Linguística, Letras e Artes; e Ciências Humanas III - 2,0% para os demais

cursos

2017 até o presente momento (2020):  O quantitativo de bolsas de

monitoria disponibilizadas para cada curso ficou definido anualmente em

horas, com base nos critérios estabelecidos neste artigo. § 1° A

distribuição das bolsas de Monitoria é realizada de acordo com a carga

horária mínima do curso. O percentual aplicado sobre a carga horária da

seguinte forma: I - 5,6% para os cursos das áreas de Engenharias;

Ciências Agrárias; Ciências da Saúde; e Ciências Biológicas; II - 3,6% para

os demais cursos.

O Programa de Monitoria de Ensino de Graduação possui sua atividade

exercida por discentes orientados por um professor responsável pelo

desenvolvimento das ações programadas. Tem por objetivo auxiliar as

disciplinas para a melhoria do processo ensino – aprendizagem, criando

condições para o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à atividade

docente. 

Em 2017 inovamos este Programa (regido pela Resolução n. 036/2017)

atendendo as demandas das áreas de conhecimento e aumentamos o

percentual de vagas distribuídas para as áreas de conhecimento:



Lançado em 2017, este programa teve o objetivo de valorizar os Núcleos

Docentes Estruturantes ( NDEs), a fim de contribuir com o fortalecimento da

qualidade do ensino desde o momento em que o estudante ingressa na

Universidade.  O Programa deste modo incentiva a qualificação dos discentes de

graduação, por meio do desenvolvimento de projetos alicerçados em quatro

pilares: aprimoramento da habilidade de leitura interpretativa e crítica; idiomas,

cultura e conhecimentos gerais; tipos de avaliação do processo de ensino e

aprendizagem de caráter interdisciplinar contemplando os conteúdos das

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s da área de conhecimento; integração

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no

currículo e, identidade institucional (PPI, PDI, Projeto Pedagógico de Curso –

PPC, currículo, vocação institucional, inserção regional e condições de ensino

oferecidas aos estudantes).

O recurso desse programa pode ser verificado através do gráfico e depende do

ciclo avaliativo dos cursos de graduação em cada ano participantes do ENADE,

sempre considerando alunos ingressantes e concluintes.

NDE
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Programa NDE: fortalecendo nossa
graduação

Programa NDE:
implantado em 2017 e

regulamentado em 2018
pela Resolução nº

038/2018 – CONSUNI



O PIBID está implantado na UDESC desde 2011 contando com a participação

de professores e estudantes dos cursos de licenciatura e envolvendo escolas

das redes públicas estadual e municipal de Florianópolis e Joinville.

Programa vanguarda que aproxima a prática com o cotidiano das escolas

públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas

concedendo bolsas à alunos de licenciatura em parceria com as redes de

ensino. 

 

PIBID
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Proen ativa em prol do PIBID: Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 



Em 2018 o programa sofreu cortes de bolsas e a UDESC/Proen juntamente

com a coordenadora institucional do Pibid na Udesc, incentivou a coleta de

assinaturas de representantes e alunos das escolas em favor da

manutenção do programa e contra os cortes (documento entregue ao 

Ministério da Educação - MEC e à Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior - Capes).

 

A PROEN trabalhou junto à Gestão Administrativa para que a UDESC

honrasse de forma institucional com as bolsas cortadas do PIBID para

aqueles alunos (até então) voluntários. A solicitação fora deferida frente a

importância pedagógica formativa e social deste projeto.

PIBID
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No projeto do PIBID que se encerrou em 2019 a

PROEN junto com a PROPLAN consegui 36 vagas

para bolsas concedidas pela Universidade para

estudantes participantes do programa. Esforço

conjunto da PROEN e Centros de Ensino que atuam

com cursos de licenciatura foi submetido projeto

institucional para concorrer ao Edital PIBID -

CAPES/MEC 02/2020 envolvendo os seguintes

cursos de licenciaturas/centros: Arte-Teatro (CEART),

Geografia e História (FAED), Educação Física

(CEFID), Física, Química e Matemática (CCT),

Pedagogia na modalidade EaD (CEAD).

O resultado da submissão do projeto institucional 

está previsto para ser divulgado pela CAPES/MEC

em abril de 2020.

PIBID
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Envio de Projetos Edital 
PIBID 2020

PIBID UDESC,

valorizando e apoiando a

formação, estimulando a

reflexão sobre a prática

profissional no cotidiano

das escolas públicas de

educação básica.



É uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de

Professores com o objetivo de induzir o aperfeiçoamento da formação

prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na

escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

 

RP
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Programa de Residência Pedagógica - RP

A PROEN mantém interlocução apoiando e ressaltando o papel da

universidade como parceira da educação básica na formação docente

inicial e continuada. 

A UDESC, por meio da PROEN e Centros também submeteu um projeto

institucional para concorrer ao Edital  RP CAPES/MEC 01/2020 envolvendo

os seguintes cursos de licenciatura/centros: Artes Visuais, Música e Teatro

(CEART), Geografia e Pedagogia (FAED), Física, Química e

Matemática(CCT) e Pedagogia na modalidade EaD (CEAD).  O resultado da

submissão do projeto institucional  está previsto para serdivulgado pela

CAPES/MEC em abril de 2020.



PET
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

 Com o objetivo de reconhecimento e maior visibilidade aos PET’s
institucionais foram produzidos dois catálogos (2028 e 2019) divulgando os
grandes feitos realizados por esses grupos para a qualificação do ensino,
da pesquisa e da extensão em nossa instituição. 
Os PETs impulsionam a construção do conhecimento aplicado e
contextualizado com a sociedade.
 

".A experiência na gestão institucional do programa foi um

aprendizado contínuo e inovador, permitindo vivenciar a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

 

Maior Visibilidade aos grupos PET’s da Universidade
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PET

As ações destacadas "são um pequeno recorte do potencial dos grupos PETs da

Udesc e dos seus feitos para a qualificação do ensino, da pesquisa e extensão".

Valorizando Egressos Petianos
Relatos de egressos foram inseridos nos catálogos. Esses relatos nos

impulsionam a cada vez mais apoiar os grupos PETs pela relevância social e

repercussão no Estado e pela representação no País

Mais Recursos aos nossos PETS
Os três grupos PET  recebem aporte de recursos da própria universidade:
em 2018, o orçamento anual por grupo aumentou de R$ 20 mil para R$ 30
mil. Esse investimento foi importante haja visto que cada Programa possui
um extenso portfólio de ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da
extensão vinculando uma grande quantidade de discentes e docentes com
envolvimento direto à sociedade.

Em 2020 a UDESC destinou R$ 150 mil para aprimorar a estrutura
dos três grupos 

Os recursos integram o Projeto Pró-Equipa PET  em parceria com a Proplam.
Este investimento foi definido a partir de um levantamento feito pelos grupos
PET e apresentado ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (Claa
PET Udesc) com as necessidades de melhorias na estrutura de cada um.
 



O Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE) da UDESC vinculado à
Pró-reitoria de Ensino foi implantado em 2018 está regulamentado pela
Resolução Nº 050/2018 – CONSUNI. Órgão de caráter permanente e
natureza multidisciplinar, o NAE faz o acompanhamento educacional dos
estudantes público-alvo da educação especial (PAEE), que inclui pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação, e com necessidades educacionais específicas
(NEE).
Com a finalidade de desenvolver e executar ações de apoio pedagógico
que promovam a acessibilidade de estudantes o NAE orienta e dá suporte
para que os Centros da UDESC possam garantir condições de
permanência e expressão plena do potencial do discente durante o
processo de ensino e aprendizagem assegurando sua inclusão na
universidade. 
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
EDUCACIONAL 

Sede Própria
Inauguração de uma sala
no terceiro andar da
Biblioteca Universitária
(BU), na sede do Campus
I, em Florianópolis.

Foto: Secom



NAEs setoriais
A criação dos NAEs setoriais nas unidades, prevista na Resolução nº
050/2018- CONSUNI em virtude da estrutura multicampi da instituição, visa
fortalecer as ações inclusivas e atender com mais eficiência e qualidade os
alunos do público-alvo dos diferentes centros da UDESC.
A aproximação física do núcleo com os estudantes favorece a prontidão no
atendimento das demandas surgidas e considera melhor às especificidades de
cada curso, visto que os NAEs setoriais são compostos por técnicos e
professores das unidades.
Nos centros de ensino, o acompanhamento dos alunos é feito em parceria
com as chefias de departamento, com o objetivo de apurar necessidades e
auxiliar no planejamento de ações. O trabalho inclui ainda orientações aos
docentes, sugerindo encaminhamentos, recursos de acessibilidade e
estratégias pedagógicas para minimizar dificuldades.

GESTÃO 2016-2020

Sensibilizando para a Inclusão
Foram realizadas diversas ações de sensibilização na UDESC durante estes
quatro anos a exemplo das Jornadas de Inclusão impulsionando debates e
discussões junto aos centros de ensino para superação das barreiras
atitudinais. As Jornadas constituíram-se de um espaço articulador de práticas
e experiências inclusivas.



Fluxos: Autodeclaração
Uma das ações realizadas pelo NAE tem sido o levantamento contínuo de
estudantes que pertencem ao público-alvo, por meio da autodeclaração no
processo de matrícula dos calouros e de rematrícula dos veteranos. 
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Superação de barreiras
Foram adquiridos notebooks para serem utilizados por estudantes com
deficiência que necessitam desse recurso. 
Cadeiras de rodas foram distribuídas aos coordenadores dos núcleos
setoriais, que atuam nas unidades em atenção a acessibilidade aos ambientes
da UDESC ficando disponíveis para uso emergencial ou transitório por
acadêmicos e visitantes que frequentam os espaços dos campi.
Foram destinadas uma cadeira de rodas para cada centro de ensino e quatro
para a Reitoria, que serão alocadas na recepção, na Biblioteca Universitária
(BU), no restaurante do Campus I e na sede do NAE.

Foto: Pedro Correa



Projeto Mapeamento
Pedagógico: subsidiando 
os NDEs as tomadas de
decisões pelos
departamentos
Este projeto nomeado: Mapeamento Pedagógico

dos Cursos de Gaduação busca subsidiar ações de

melhoria contínua dos cursos de graduação da

nossa instituição. Proen e Coordenadoria de

Avaliação Institucional (Coai) se uniram visando

proporcionar, aos gestores e docentes dos cursos,

o acompanhamento dos indicadores de qualidade

definidos pelos processos avaliativos internos e

externos da universidade.

O mapeamento inclui diversas informações

relevantes sobre cada curso, com uma série

histórica do fluxo acadêmico referentes aos últimos

cinco anos. Esses indicadores mapeados traçam

um panorama geral de cada curso servindo de

subsídio para os Núcleos Docentes Estruturantes

(NDEs) avaliarem o que está sendo realizado e

proporem ações de melhorias.

Além do levantamento de dados, o projeto incluiu a

criação de um fluxograma de trabalho, para

acompanhamento das estratégias dos cursos

frente aos pareceres de avaliação emitidos pelas

comissões de verificação do Conselho Estadual de

Educação (CEE/SC). Nos centros, o trabalho

envolve a participação do Núcleo Docente

Estruturante (NDE) e Comissões Setoriais de

Avaliação (CSAs).
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A Proen lançou o Canal de Ensino em 2017 com o objetivo de informar
conteúdos importantes para o ensino de graduação de uma forma mais fácil e
direta.Uma plataforma de conteúdos voltada a toda comunidade acadêmica  com
um portfólio de videoaulas confeccionadas especialmente para este canal. Além
das videoaulas também conta com outros materiais como o Calendário
Acadêmico anual, guias, orientações.
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CANAL DE ENSINO

À disposição da comunidade acadêmica



O Projeto PTI Digital iniciou em 2016 sendo uma parceria da Proen/CIRD
com a Setic. Este projeto busca agilizar processos proporcionando maior
agilidade e menos burocracia na alocação da ocupação docente que
envolvem atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas. As
regras de alocação de ocupação docente para o PTI estão definidas
na Resolução 029/2009 CONSUNI.
O desenvolvimento de uma plataforma digital de gestão dos planos de
trabalhos individuais dos docentes que atuam na UDESC (professores
efetivos ou substitutos/colaboradores) facilita o planejamento e possibilita a
emissão de relatórios para melhor gestão dodepartamento.
Além disso, a integração com o SIGA (sistema de gestão acadêmica)
agiliza diversas informações pela familiaridade no ambiente acadêmco.
O projeto está sendo implantado gradualmente nos centros de ensino.
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PROJETO PTI DIGITAL 

Plano de trabalho individual é emitido digitamente

 
O PTI digital é um relatório que
resulta da coleta de dados de
vários setores onde o
professor atua sendo assim há
necessidade de integração com
outras plataformas de
utilização dos docentes.



A PROEN coordenou uma comissão com técnicos e pró-reitores de
diversas áreas para trabalhar na construção dessa política num projeto
intitulado: Egresso Volta para Casa.   A Resolução nº 006/2018 –
CONSUNI estabeleceu a Política de Egressos do Corpo Discente da
UDESC com a finalidade de definir mecanismos de acompanhamento dos
egressos, na perspectiva de fortalecer o relacionamento entre Instituição,
comunidade acadêmica e egressos e também proporcionar ações
sustentáveis à sociedade de modo geral.  A política de egressos busca
assim valorizar e reconhecer os egressos da UDESC os quais podem
subsidiar o planejamento e execução das ações de ensino, pesquisa e
extensão permitindo a melhoria contínua da formação profissional.
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ALUMNI UDESC 

A marca Alumni
Elaborada pelo Laboratório de
Design (LabDesign), em parceria
com a Secretaria de Comunicação
(Secom), da Udesc, após um
trabalho de pesquisa que identificou
os valores a serem incorporados,
como vínculo, orgulho e
crescimento.

Aprovação da Política institucional de Egressos da UDESC
 

Site Alumni
A página na internet fora estruturada para possibilitar que os egressos se
cadastrem e recebam notícias sobre cursos de graduação, pós-
graduação, capacitações e eventos, com o objetivo de trazê-los de volta
à universidade



A data comemorativa do dia do egresso fora institucionalizada no Calendário
Acadêmico da Udesc para estreitar os laços com quem já é formado nos
cursos superiores da instituição. Cada Centro de Ensino se organiza
anualmente estabelecendo uma programação específica.

GESTÃO 2016-2020

Dia do Egresso
 

Fotos: Secom
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"Fortalecimento do
elo entre a

universidade e o
mercado de

trabalho"

Este projeto capitaneado pela PROEN em parceria com a Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e auxílio da Pro-
Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Mobilizou o esforço conjunto das
Direções de Ensino de Graduação e das Coordenadorias de
Estágio das 12 unidades da instituição. 
 

 
O estágio é fundamental no percurso formativo do aluno é inexorável. Dessa

forma, entendemos a importância deste processo para o aluno, para a Udesc

e para a sociedade. O ensino necessitava de um portal digital que desse

celeridade e segurança ao processo. Além disso, acesso dinâmico às

oportunidades de estágio para os nossos alunos. Para as empresas e órgãos

parceiros, agilidade na abertura de convênios e a divulgação de vagas.
 

O portal concentra as demandas que envolvem o estágio curricular

supervisionado não obrigatório e obrigatório.Todas as funcionalidades do

Portal de Estágios estão disponíveis em tutoriais de videoaulas, que podem

ser acessados no menu "apresentação".

O Por quê de um Portal específico para os estágios?

Elo fortalecido com a sociedade
 



EVENTOS

DIÁLOGO
COLETIVO E
ATUALIZAÇÃO
CONSTANTE NA
GRADUAÇÃO

Durante esses quatro

anos diversas ações e

eventos foram

promovidos pela Pró-

Reitoria de Ensino

buscando constante

reflexão e atualização

pautados no diálogo

coletivo dando prioridade

as principais temáticas da

graduação.
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A UDESC promoveu o o ForGrad

Sul (Fórum de Pró-reitores de

Graduação) em agosto de 2018 em

Florianópolis, com o tema

“Desafios do Ensino Superior:
debates sobre a qualificação dos
Cursos de Graduação”.

 

 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE
GRADUAÇÃO - FORGRAD SUL

O evento contou com importantes nomes de educadores do cenário

nacional. Os temas apresentados e discutidos com maestria

oportunizaram  a reflexão sobre os desafios para qualificar cada vez mais

a graduação. O evento proporcionou também um   diálogo integrador ente

os participantes e troca de experiências entre as diferentes Instituções de

Ensino Superior.
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EVENTOS



 
 As temáticas foram discutidas em cinco mesas redondas:
 
1- Políticas de formação docente para qualificação dos cursos de
graduação;
2- Desafios dos cursos de licenciatura frente aos novos desenhos
curriculares e aos programas PIBID e Residência Pedagógica;
3- Desafios curriculares frente à creditação da extensão;
4- Pedagogia universitária e as metodologias ativas;
5- Internacionalização nos cursos de graduação.

GESTÃO 2016-2020



EVENTOS 

 

FORGRAD NACIONAL

GESTÃO 2016-2020

A UDESC participou como
organizadora do FORGRAD Nacional
junto à UFSC .
O evento que ocorreu em novembro de
2019 em Florianópolis, teve como
tema: A Educação do futuro:  o
protagonismo do ensino superior na
formação do amanhã.
 

A UDESC auxiliou  administrativamente e financeiramente para a realização
do evento e participou com nossos docentes como palestrantes, auxiliando  
também na mediação dos debates. 

O evento promoveu  o compartilhamento de boas práticas difundindo
projetos inovadores e experiências originais no âmbito dos cursos de
graduação ofertados pela Instituição de Ensino Superior Brasileiras. A
Proen apresentou o Projeto ESPINE – Espaços Inovadores de Ensino
compartilhando esta experiência no evento.



EVENTOS 

 

Compreendendo a importância  

e finalidades da prática do

estágio contribuindo

decisivamente na formação do

profissional, a PROEN, 

implantou no calendário

acadêmico a partir de 2017 o

evento: Fórum dos Estágios da

UDESC.

Com o objetivo de promover a

troca de ideias sobre:

Concepção de estágio,

legislação/documentação, o

primeiro Fórum buscou

conhecer as prioridades a

serem delineadas e as

demandas dos estágios

curriculares nos cursos de

graduação dos centros de

ensino da Udesc.

A partir desse primeiro Fórum,

diversos encaminhamentos

foram realizados buscando

melhorias nos estágios da

instituição, dentre os quais

destacamos o Projeto: Portal
de Estágios da UDESC.
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FÓRUM DE 
ESTÁGIO



EVENTOS 

 

Durante os quatro anos a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) em parceria com

a Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai), instituiu no calendário

acadêmico o Seminário Institucional do Exame Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE).

Com o objetivo de compartilhar experiências entre as chefias de departamento

e revisar o cronograma de etapas do processo, definido pelo Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o seminário se

constituiu em uma oportunidade de retirada de dúvidas e encaminhamentos

importantes para este processo.

Entendendo a importância desse Exame, como um componente curricular

obrigatório dos cursos de graduação e que os resultados são utilizados para

fins de cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior

desenvolvemos junto a COAI e SECOM a campanha ENADE UDESC: É hora

de valorizar você, seu curso e sua carreira. Esta campanha incluiu o

desenvolvimento de uma página específica do Enade, com Guia do ENADE,

videoaula, Fluxos, etc.
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SEMINÁRIO 
INSTITUCIONAL DO ENADE

http://www.udesc.br/enade


A PROEN entendendo que o ensino de graduação e os currículos,

considerados como elementos norteadores das práticas de formação,

careciam de indicadores que pudessem mediar um caminho adequado às

questões da atualidade realizou diversas ações e eventos integrando

Diretores de Ensino de Graduação e membros dos NDE’s de todos os

Centros de Ensino com a finalidade de estudar internamente nossos modelos

curriculares e também compartilhar experiências com propostas inovadoras

de design curriculares diferenciados.
 

EVENTOS 
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DEBATES SOBRE 
INOVAÇÃO CURRICULAR

Os debates foram necessários pelo

entendimento de que a estrutura que

sustenta a prática de formação ainda

preserva princípios tradicionais e

conservadores provocando um

descompasso entre discurso, prática e

demandas no âmbito da formação

humana e profissional. Os estudos não

tiveram a pretensão de adotar modelos

já formatados, tendo em vista a

compreensão das especificidades de

cada área de conhecimento.

“O currículo é a expressão da função

socializadora da universidade e se revela

como um ponto central de referência na

melhoria da qualidade do ensino, na

mudança das condições da prática, no

aperfeiçoamento dos professores, na

renovação da instituição de ensino em geral

e na possibilidade de uma prática

pedagógica inovadora” (FREIRE, 1982)



Buscamos envolver temáticas relevantes

nesses Fóruns, com a participação de

convidados externos indicados ora pela

PROEN ora pelos centros de ensino. O

Fórum é um locus privilegiado para a troca

de experiências, para a interlocução entre

diferentes áreas de formação inicial de

professores, para a discussão e

encaminhamentos sobre questões de

estágio, prática pedagógica, parceiras com

as redes de escolas municipais e

estaduais, para o estudo e avaliação do

desenvolvimento de programas e projetos

junto às escolas, para a discussão da

BNCC, para a discussão sobre o núcleo

comum das licenciaturas, sobre a base

 pedagógica da formação de professores,

para o estreitamento da relação entre a

universidade e a sociedade, para a busca

em conjunto de mecanismos  para o

fortalecimento dos cursos de licenciatura ,

em consequência para  o engajamento e

reconhecimento e valorização  dos seus

egressos. 

EVENTOS 

GESTÃO 2016-2020

FÓRUM DE 
LICENCIATURAS



Muitas mudanças neste curto espaço de tempo ocorrem sobre a legislação

dos cursos de formação inicial de professores.

A PROEN se manteve atenta ao cenário nacional quanto as consultas sobre

a Resolução 02/2015 e suas respectivas alterações.  No final de 2019, a

UDESC com a participação de professores dos cursos de licenciatura

manifestou-se formalmente contrária a revogação desta legislação quanto

para aprovação da nova resolução.  A UDESC externou de forma individual

quanto fazendo-se presente junto a outras universidades na estruturação de

documentos de associações que não defendiam a resolução que foi

aprovada em 2019 e encontra-se atualmente em vigor.

EVENTOS 
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DEBATES SOBRE A CREDITAÇÃO DA
EXTENSÃO NA UDESC
Resolução
 
A minuta de resolução sobre  a adoção de créditos em extensão na UDESC
fora finalizada e encaminhada a Câmara de Ensino de Graduação em 2019 a
partir de muito estudo, troca de experiências com IES públicas do Brasil e
profundo debate coletivo. A proposição da norma atende as diretrizes
nacionais da extensão universitária previstas na Resolução nº 007/2018
MEC/CNE/CES.
Em outubro de 2019, após a sua concretização “a muitas mãos “a minuta foi
apresentada publicamente no seminário sobre o tema, promovido pela
PROEN e pela PROEX, que contou com a presença do colegiado de diretores
de ensino e comitê de extensão, além de consultores externos e estudiosos do
tema.

Além de vários eventos e reuniões para aprofundar a temática e propor a
resolução  a UDESC lançou um site com informações sobre a creditação da
extensão universitária na instituição.

Iniciativa das Pró-Reitorias de Ensino (PROEN) e de Extensão, Cultura e
Comunidade (PROEX), o site reúne informações conceituais e normas sobre a
creditação da extensão, além de apresentação de um vídeo institucional,
videoaulas, experiências de outras instituições de ensino superior,
documentos relacionados e lista de perguntas frequentes.

https://www.udesc.br/creditacaodaextensao


 

Iniciativa da PROEN e Coordenadoria de Desenvolvimento Humano-

CDH/PROAD realizamos dois encontros para acolhimento de novos docentes que

passaram a integrar o quadro efetivo da instituição.

Voltado aos novos docentes de todos os centros de ensino o objetivo do evento

foi de abrir espaço aos novos professores para debater as principais barreiras e

os principais facilitadores encontrados no primeiro semestre de experiência

docente na Universidade.

A programação incluiu rodas de conversa com o tema "Os alunos mudaram - os

desafios impostos pelas novas gerações" contando com a participação de

professores veteranos de diversos centros de ensino.  Com esse

compartilhamento, todos puderam contribuir como rede de apoio e de

capacitação.

Diversos temas relacionados à universidade, foram apresentados e discutidos

nesses eventos, como por exemplo, aspectos da vida funcional,  o conhecimento

do ambiente universitário,  os desafios do processo de ensino e aprendizagem

junto aos alunos desta geração, o educação superior no contexto atual a

importância da formação continuada, entre outros assuntos.
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ACOLHIMENTO
NOVOS DOCENTES

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas

criar as possibilidades para a sua produção ou

a sua construção. Desse modo, deixa claro que

o ensino não depende exclusivamente do

professor, assim como aprendizagem não é

algo apenas de aluno, as duas atividades se

explicam e se complementam; os participantes

são sujeitos e não objetos um do outro”

( Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia)



 

“As secretarias de Ensino de Graduação

são a porta de entrada dos alunos na

universidade, onde eles constroem suas

primeiras impressões da instituição, além

de ser um setor com o qual os estudantes

mantêm um vínculo durante toda a

graduação"
 

EVENTOS 
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ENCONTRO DE SECRETÁRIOS
DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Foram dois eventos promovidos pela PROEN em parceria com a

Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH)/ PROAD.    Esta ação

consolidou-se  institucionalmente em calendário acadêmico. 
 

Os secretários de ensino de

graduação estão vinculados

diretamente à Coordenadoria de

Informação e Registro Discente

(CIRD), da PROEN. Buscou-se

durante esses quatro anos uma

interlocução ativa em todas as

demandas que permeiam esta

atividade e que são de fundamental

importância para o pleno

desenvolvimento da estrutura

universitária.

 



NA MÍDIA

O Parque foi criado sob medida para estudantes do ensino médio e de
cursinhos pré-vestibulares que estão na fase da escolha do seu futuro
profissional. 
Evento idealizado pela Proen e Coai e  realizado pela Pró-reitoria de
Ensino (Proen), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Comunidade (Proex), e da Secretaria de Comunicação (Secom) da Udesc 
 se configurou como o maior evento institucional da UDESC em número de
participantes e abrangência. 

As duas edições do Parque 2018 e
2019 ocorreram no Campus I em
Florianópolis com a representação de
todos os cursos de graduação da
UDESC. Todos os centros estiveram
representados em estandes e em
oficinas proporcionadas por alunos e
docentes da Udesc.
Em 2019 com público recorde de
alunos e escolas, o evento apresentou
os 59 cursos de graduação da
universidade, oferecidos gratuitamente
em todas as regiões do Estado a
cerca de sete mil visitantes, em
grande parte alunos de ensino médio
e cursinhos pré-vestibular de escolas
de diversas cidades. A primeira
edição, em 2018, recebeu em torno de
dois mil alunos.



Os estudantes visitaram, individualmente ou em turmas, a ampla estrutura
montada para ajudar na escolha do melhor caminho profissional.
 Atividades de orientação vocacional, oficinas temáticas criadas por
entidades estudantis, painéis com alunos e profissionais de diversas áreas,
além de atrações culturais estiveram contempladas.
Os estudantes também puderam conferir informações sobre as formas de
ingresso na Udesc (vestibular e Sisu), intercâmbio na graduação e
oportunidades de bolsas, entre outros assuntos
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Portas Abertas
 

"Um evento completo, atraente, com a participação de toda a comunidade
acadêmica, que abriu as portas da nossa universidade para jovens e a população
em geral. Com ações como essa, estamos cumprindo também nosso papel social"
Pró-reitora de Ensino Soraia Tonon da Luz

"Preparamos este evento com bastante

carinho, pois nos sentimos muito

comprometidos com esse momento que é

importante para todo jovem, a escolha da

carreira profissional. Sintam-se em casa”

Reitor Marcus Tomasi
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Fotos: Secom/Luca Gebara
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FÓRUM ESTUDANTIL

A Proen em parceria com a Coai e a participação da Proex, realizou dois

Fóruns Estudantis nos anos de 2018 e 2019. Os eventos tiveram sua inserção

no calendário acadêmico, com o objetivo de propiciar um espaço para debater

temáticas trazidas pelas representações estudantis de nossas unidades de

ensino.

A primeira edição do Fórum teve como tema a “Meta-avaliação da Avaliação

Institucional pela ótica dos estudantes”, e teve por objetivo orientar,

sensibilizar e refletir sobre o processo de avaliação e a importância do

engajamento discente.
 

O II Fórum Estudantil teve como tema “Conversando sobre a manutenção da

saúde no ambiente acadêmico: aspectos psicológicos” promovendo

discussões a cerca da saúde emocional e psicológica a partir da perspectiva

de uma universidade saudável. A temática demandada pelos estudantes e

debatida no fórum buscou contribuir para o desenvolvimento de condutas

positivas, atitudes de autocuidados, prevenção de riscos e cultivo de relações

promotoras de saúde no contexto universitário.

Os encontros resultaram na elaboração de duas cartas, que foram

encaminhadas para as direções de ensino dos Centros darem continuidade

nos debates/ações e projetos prioritários.
 

Espaço para nossos discentes



PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CÂMARA DE
GRADUAÇÃO ABRUEM

A Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM) é uma das mais
importantes entidades do Ensino
Superior Brasileiro e da América
Latina. Atuando diretamente em 22
Estados do Brasil, por meio de suas 46
universidades associadas buscando
aprofundar permanentemente as
discussões de temas prioritários para a
agenda do Ensino Superior.
Como  componente da Câmara de
Graduação da ABRUEM
representando a UDESC desde 2016,
destaco que foi uma experiência
enriquecedora pela qualidade de
interlocução e troca de experiências
com universidades estaduais que
passam igualmente pelos mesmos
desafios frente aos problemas da
educação superior. O apoio da rede
nacional de pró-reitores de graduação
dialogando e lutando por temas
comuns, impulsionou saberes e
elaboração de muitos projetos da
Gestão no Ensino da UDESC.
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PUBLICAÇÃO DA CÂMARA DE
GRADUAÇÃO ABRUEM
 

 

Destaca-se a publicação de dois livros nesta Câmara. O primeiro volume,

intitulado "Relatos de experiências exitosas das IES: formação do docente do

ensino superior, assistência estudantil  e assistência pedagógica", foi lançado em

2017. 

 

 

O segundo livro publicado em 2018 com

o título "Interiorização do ensino

superior: protagonismo das

universidades estaduais e municipais no

desenvolvimento regional", reuniu  20

capítulos sobre ações efetivas de

instituições de ensino superior afiliadas

da entidade em todo o Brasil. Nossas

ações ganharam destaque em três

artigos publicados no livro sobre

interiorização do ensino superior lançado

neste ano pela Associação Brasileira de

Reitores de Universidades Estaduais e

Municipais (ABRUEM). 

http://www5.unioeste.br/portal/arquivos/editora/livro_abruem_online.pdf
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/images/Editora/abruem-2018.pdf
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Como reconhecimento a UDESC organizou e participou de vários eventos e

reuniões promovidos pela ABRUEM. A última reunião como participante ativa na

Câmara Técnica de graduação fora em Belém do Pará no início de março deste

ano com o convite de apresentar a experiência da UDESC na Formação dos

Professores.

 

REUNIÕES 
CÂMARA DE GRADUAÇÃO ABRUEM

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do
processo da busca”  Paulo Freire

 

Nossos esforços para aprovação de uma Política de Formação continuada fora

amplamente reconhecida no evento assim como, o compartilhamento de outros

projetos como o ESPINE, PRAPEG e Programa Institucional NDE. 

 

 

 



A plataforma Carolina Bori é um sistema informatizado criado pelo
Ministério da Educação (SESu e CAPES), para gestão e controle de
processos de Revalidação e Reconhecimento de diplomas estrangeiros no
Brasil.
Esta plataforma reúne Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas e
Privadas que, por adesão, oferecem as informações necessárias para que
os requerentes (diplomados) solicitem a Revalidação ou o Reconhecimento
dos seus diplomas estrangeiros.
A UDESC aderiu a plataforma em 2017 por entender que facilita a gestão e
o controle do fluxo dos processos de revalidação/reconhecimento, por ser
totalmente digital, além de maior interatividade entre as partes
interessadas.
A PROEN faz a interlocução pela plataforma dos processos de
Revalidação de Diplomas – nível: Graduação. Publicamos a INSTRUÇÃO
NORMATIVA N.º 002, de 06 de fevereiro de 2018 para orientar os
requerentes.
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PLATAFORMA
CAROLINA BORI

Resolução
 



Para marcar o início do semestre letivo de
2020, a Secretaria de Comunicação
(Secom) lançou o site Passei na Udesc em
parceria com a Proen com o objetivo de
esclarecer dúvidas e divulgar benefícios
aos estudantes.
O site Passei na Udesc reúne informações
sobre áreas como matrícula, auxílios,
estágio, diretórios acadêmicos e empresas
juniores.
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PASSEI NA UDESC:

O site Passei na Udesc reúne informações sobre áreas como matrícula,
auxílios, estágio, diretórios acadêmicos e empresas juniores.

Em 2017 após amplo debate com um Grupo de Trabalho liderado pela Proen
envolvendo Diretores Gerais e de Ensino trabalhou-se critérios para
distribuição de vagas para os cursos de graduação. A UDESC lançou o
Concurso Público nº 01/2017, para 38 vagas de professor efetivo. 
A Udesc buscando aprimorar critérios de distribuição de vagas para a
realização de concurso público de docentes, nomeou uma comissão
presidida  pelo Vice reitor Prof. Leandro Zvirtes para estudar e realizar uma
nova proposição.
A proposta base foi elaborada pela PROPLAN e, após estudo coletivo,
lançou-se uma minuta de resolução apontando nova metodologia. Tal minuta
encontra-se em tramitação nos conselhos.  A PROEN participou do estudo
conferindo dados relativos aos projetos pedagógicos dos cursos.

Informando nosso calouro!

CONCURSO PÚBLICO

Edição 2017 e Nova Metodologia para distribuição de vagas

https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/passeinaudesc


A Educação a Distância na UDESC vem
sendo debatida e implementada ao longo dos
anos. Tanto na constituição de sua política
como na abrangência de sua ação
pedagógica junto aos diversos Centros, tanto
no  ensino de graduação e também na pós-
graduação. 
Na gestão 2016-2020 foram iniciados vários
estudos alicerçados em documentos legais
sobre a Educação a Distância.
O incentivo à Educação a Distância na
UDESC é uma das Diretrizes estabelecidas
para a Graduação. A PROEN consciente da
necessidade de ampliar a possibilidade de
inserção da modalidade em Ead concluiu em
2019 junto ao Centro de Educação a
Distância (CEAD) e com a participação de
todo o Colegiado de Diretores de Ensino de
Graduação um documento sobre a
constituição de um  Núcleo de Educação a
Distância (NEaD). Este modelo de núcleo é o
que se tem de mais atual e viável para as
estruturas universitárias.  O NEaD  tem por
finalidade coordenar e apoiar as ações de
educação a distância e o uso das tecnologias
digitais de informação e comunicação nas
ações de ensino, pesquisa e extensão da
UDESC. A criação deste Núcleo e de seus
respectivos setoriais está em tramitação na
UDESC.
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NÚCLEO DE EAD

Resolução
 



Ao término desta gestão (2016-2020) à frente da

Proen, agradeço a Deus pela vida e por tudo que

sou! 

Ao Prof. Tomasi e Prof. Leandro pelo convite e a

todos da equipe gestora: muito obrigada pela

confiança, respeito e incentivo a todos os projetos

voltados ao Ensino.

A minha família pela paciência, compreensão e

amor incondicional!

A comunidade acadêmica, representada pelos

seus docentes, técnicos universitários, discentes

e demais colaboradores pela parceria

estabelecida ao longo desses quatro anos.

Agradeço a toda equipe técnica da PROEN pelo

profissionalismo, garra e determinação. Por

apoiarem todos os projetos, por confiarem que

seria possível mesmo quando na maior parte das
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