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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório apresenta as principais ações realizadas pela Pró-Reitoria de 

Ensino (PROEN), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), nos anos de 2020 e 

2021 – Gestão prof. Nério Amboni.  

 A primeira parte descreve as principais ações realizadas na Coordenação de Ensino de 

Graduação (PROEN/CEG), relacionadas as atividades estratégicas e seus desdobramentos.  

 A segunda parte apresenta as principais ações desenvolvidas na Coordenação de 

Informação e Registro Discente (PROEN/CIRD), relacionadas as atividades estratégicas e seus 

desdobramentos. 

 A terceira parte apresenta as principais ações desenvolvidas na Coordenação de 

Movimentação Docente (PROEN/COMODO), relacionadas as atividades estratégicas e seus 

desdobramentos. 

 A quarta parte descreve as principais ações realizadas na Coordenação de Registro de 

Diplomas e Certificados (PROEN/CRDC), relacionadas as atividades estratégicas e seus 

desdobramentos. 

 As ações realizadas não esgotam todas as atividades desenvolvidas nos anos de 2020 

e 2021 pela PROEN e suas Coordenações, mas, aquelas que mais tiveram impacto no ensino 

de graduação, diante da COVID-19. O impacto da COVID-19 exigiu da universidade decisões 

sobre como lidar com os processos de ensinar e aprender para reduzir danos pedagógicos e 

riscos à saúde dos agentes envolvidos (professores, estudantes e técnicos), visando assegurar 

a manutenção de uma educação em nível superior de qualidade e segura.   

 Um trabalho amplamente discutido e construído, principalmente, pelo Pró-Reitor de 

Ensino em conjunto com Colegiado ampliado dos Diretores de Ensino de Graduação (Diretores 

de Ensino de Graduação, Coordenadores da Proen e suas equipes, Secretários das Secretarias 

de Ensino de Graduação e Representantes Discentes participantes da CEG) e nas reuniões 

realizadas com o Colegiado da Reitoria, Diretores Gerais, Diretores Assistentes, Chefias de 

Departamentos, Coordenadores de Estágios, Representantes das Entidades Estudantis e 

Órgãos Suplementares (Projur, Covest, Coai, Setic, Bu), orientado pelos princípios da 

construção coletiva, da flexibilidade e da negociação, focada na interação dialógica com os 

diversos setores da universidade e sociedade.  

 

  

 Prof. Nério Amboni 

Pró-Reitor de Ensino 
2020-2021 



 

5 
 

 
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN/CEG 

Nério Amboni 

Pró-Reitor de Ensino 

Ivete Maroso Krauzer 

Coordenadora de Ensino de Graduação 

Julia Siqueira da Rocha 

Liliane Machado Martins 

Sílvia dos Passos 

 

PRINCIPAIS AÇÕES – 2020 e 2021 

 
AULAS NÃO PRESENCIAIS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO  
 
Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 032/2020 – 
CONSUNI (02/06/2020) - Dispõe sobre a adoção de aulas não presenciais nos cursos presenciais de 
Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública relacionada à 
pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução.  
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf.   

 
Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 050/2020 – 

CONSUNI, de 17/08/2020 - Referenda, com alterações, a Resolução nº 32/2020 - CONSUNI, de 

02/06/2020, que “Dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos 

presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública 

relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução.”, a qual passa 

a vigorar na forma da presente Resolução.  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

 

Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação de ajustes dos dispositivos da 
Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, que “Referenda, com alterações, a Resolução nº 
32/2020-CONSUNI – em busca de um ensino remoto de qualidade, diante da Pandemia - 

14/09/2021. Em 2021, a pandemia do - SARS-CoV-2 se manteve e a logística de organização da 
universidade, agora mais ciente das atividades a serem desenvolvidas, continuou a dar uma resposta 
rápida à comunidade, com a permanência de aulas não presenciais no ensino presencial da graduação 
e da pós-graduação na UDESC. De março a junho de 2021, o Colegiado dos Diretores de Ensino de 
Graduação juntamente com a equipe da CEG/PROEN, realizou estudos para “ajustar os dispositivos da 
Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, que “Referenda, com alterações, a Resolução nº 
32/2020-CONSUNI, que “Dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos 
presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública 
relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução.”, a qual passa 
a vigorar na forma da presente Resolução.”  (RESOLUÇÃO Nº 19/2021 – CONSUNI, de 14/09/2021)  
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf  
 

 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
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AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL 

Participação na elaboração, aprovação e implantação da Resolução nº 33/2020- CONSUNI, de 
03/06/2020 - “Cria e regulamenta, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar as aulas não 
presenciais dos cursos presenciais da Graduação na UDESC, frente à emergência de saúde pública 
relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), o auxílio inclusão digital, nos termos da presente 
resolução”.  
 
Participação na elaboração, aprovação e implantação da Resolução nº 66/2020 – CONSUNI, de 

10/12/2020 - Homologa, com alterações, a Resolução nº 33/2020- CONSUNI, que “Cria e regulamenta, 

em caráter excepcional e temporário, enquanto durar as aulas não presenciais dos cursos presenciais 

da Graduação na UDESC, frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus 

(COVID-19), o auxílio inclusão digital, nos termos da presente resolução.”. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/066-2020-cni.pdf  

 

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
Participação na elaboração, aprovação e implantação da Instrução Normativa 011/2020 - 
PROAD -  Disciplina no âmbito da UDESC o empréstimo de equipamentos de informática em caráter 
excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia da COVID19, 
aos discentes de Graduação e Pós-Graduação. (alterada em 09/06/2020 pelo processo SGPe UDESC 
16807/2020 / Alterada em 21/08/2020 pelo processo SGPe UDESC 26037/2020). 
 

EVENTOS/CAPACITAÇÕES  

Realização de palestra “Panorama da Educação à Distância nas universidades e na UDESC 

(07/04/2020) – Equipe Reitoria, integrantes do GT, Diretores de Ensino de Graduação, Diretores de 

Pesquisa e Pós-graduação, Chefes de Departamentos de Ensino e os Coordenadores dos Programas de 

Pós-graduação e representantes discentes da UDESC. Na oportunidade as professoras Carmen Maria 

Cipriani Pandini (UDESC CEAD) e a Ilka Márcia R. de Souza Serra, Coordenadora Geral do Núcleo de 

Tecnologias para Educação -UEMANET/UEMA, Coordenadora UAB/UEMA apresentaram um 

panorama geral do ensino EaD e do ensino remoto nas universidades.   

Realização de Curso de formação básica para professores da graduação e da pós graduação da UDESC 
na plataforma Moodle - 901 docentes da graduação e da pós graduação da UDESC foram capacitados 
na plataforma institucional Moodle, ou seja, foram criadas 17 Turmas com docentes distribuídos em 
grupos de 45-60 participantes. A realização do curso de formação básica na plataforma Moodle foi 
fundamental para a UDESC evidenciar outras demandas junto aos docentes, como por exemplo a 

realização de cursos de formação intermediária e oficinas de formação. 
 

Realização de Curso de formação intermediária para professores da graduação e da pós graduação 
da UDESC na plataforma Moodle.  

 
Realização de Curso de formação avançada para professores da graduação e da pós graduação da 
UDESC na plataforma Moodle  

 
Realização de Oficinas de formação da graduação e da pós graduação sobre ensino e avaliação 
remotos em tempos de pandemia: Possibilidades de mediação pedagógica em ambientes online  
 
Realização de Curso de formação básica para discentes da graduação e da pós graduação da UDESC 
na plataforma Moodle - Os alunos foram organizados em salas para que se pudesse fazer a 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/066-2020-cni.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_11_2020_15984593108861_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_11_2020_15984593108861_11004.pdf
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ambientação dos alunos, independentemente do calendário de início das atividades. As salas de 
ambientação foram criadas para os 12 Centros de Ensino e para os 60 cursos de graduação da UDESC.    
 
Realização de curso de capacitação para alunos da UDESC sobre CORONAVÍRUS (COVID-19): o que 
devo saber e fazer- foram organizados e realizados cursos de capacitação para 1.192 discentes da 
UDESC sobre CORONAVÍRUS (COVID-19): o que devo saber e fazer?.   
 
Elaboração e realização em conjunto com o CEAD do projeto Comunidade online para estudantes - 
Oficina de Capacitação para uso, interação e alimentação do Ambiente Moodle (23/07/2020) - Criar 
um espaço de comunicação síncrona e assíncrona para que fique à disposição dos estudantes, 
docentes e técnicos e docentes para que possam interagir: informar e aprender sobre as 
potencialidades do uso de recursos para aulas remotas e atualizarem-se para receber informações de 
cada Centro e das representações acadêmicas. 
 

Organização e realização do evento “Webinar - ensino híbrido na educação superior” - 25/11/2020, 

envolvendo gestores e professores da graduação e da pós-graduação de todos os Centros de Ensino 

da UDESC. A educação híbrida surge como referência para articular as diferentes metodologias 

introduzidas em sala de aula, apoiadas em recursos tecnológicos que oportunizam uma discussão 

pertinente à relevância do papel do professor como forma de garantir ações mais significativas no 

desenvolvimento do conhecimento.  

Organização e realização do evento Webinário: reflexões sobre a resolução CNE/CP nº 2 de 20 de 

dezembro de 2019 - BNC – Formação de professores e a Resolução CEE/SC Nº 002, de 29 de janeiro 

de 2021.  

Organização, realização e participação da formação para otimizar o uso do Portal de Estágios 

(23/03/2021) – Essa formação envolveu os Coordenadores Setoriais de Estágio, Coordenadores 

Setoriais de Informática, Diretores de Ensino de Graduação, Secretários de Ensino dos Centros. Foram 

realizadas 12 horas de formação para cada Centro e ocorreu de 29/03/2021 a 30/04/2021. Os temas 

debatidos foram a inserção de informações no Portal sobre o Estágio Curricular Obrigatório e o Estágio 

Curricular Não obrigatório, bem como, um momento para dirimir as dúvidas sobre o manuseio do 

Portal. Ainda, foram estabelecidas prioridades para: assinatura digital; mudança da data de matrícula 

para os formandos poderem começar o semestre com as questões do estágio resolvidas; alteração no 

template do TCE (termo de compromisso do estágio); alterações nos relatórios finais de Estágio 

Obrigatório de Estágio Não Obrigatório, entre outras melhorias no Portal, sugeridas pelos Centros.  

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE GRADUAÇÃO NA UDESC 
 
Discussão e aprovação junto a CEG da Resolução nº 12/2020 – CEG, de 05/05/2020 - Revoga a 
Resolução nº 002/2017 – CONSEPE, de 22 de fevereiro de 2017, que “Define as diretrizes e bases 
conceituais curriculares para a formação inicial em nível superior dos cursos de licenciatura da UDESC 
e para a formação continuada em consonância com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015”. 
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/012-2020-ceg.pdf 
 
Oferta de disciplinas (Resolução 050/2020 CONSUNI, de 17/08/2020) e de Resolução 019/2021 

CONSUNI, de 14/09/2021 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf.  

 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/012-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
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Art. 2º Os Departamentos responsáveis pelos cursos de Graduação terão autonomia para planejar 

a oferta das disciplinas ou atividades complementares, respeitada a realidade de cada curso, 

levando em consideração as normativas, as especificidades das áreas de conhecimento, a natureza 

das disciplinas, bem como as análises a respeito do desenvolvimento da carga horária necessária 

para conclusão da disciplina. (redação dada por meio de Destaque para Votação em Separado (DVS) 

aprovado na sessão do Plenário do CONSUNI). 

 

§ 1º O retorno do semestre com atividades pedagógicas não presenciais deverá contemplar, 

preferencialmente, as atividades teóricas das disciplinas constantes no Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação.  

 

§ 2º As disciplinas de todos os Cursos de Graduação com atividades práticas, teórico-práticas e/ou 

laboratoriais/experimentais que não possam ser substituídas por atividades não presenciais, terão 

um cronograma específico, permitindo a realização dessas atividades somente quando o encontro 

presencial de discentes e docentes seja seguro em termos legais e epidemiológicos.  

 

I - As atividades práticas e teórico-práticas ou laboratoriais/experimentais das disciplinas que 

exigirem a presença física de docentes e discentes, poderão ser ministradas de forma presencial e 

concentrada, dependendo da legislação vigente e da situação epidemiológica relativa a pandemia 

Covid-19. 

 

II – O cronograma específico para realização das atividades práticas, teórico-práticas e/ou 

laboratoriais/experimentais, presenciais deverá ser aprovado pelo Colegiado Pleno do 

Departamento, responsável pelo curso, com autorização da Direção Geral, considerando a matriz 

de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado junto à Prefeitura Municipal. 

(redação dada pela Resolução nº 19/2021-CONSUNI)  

 

III - Os discentes matriculados em disciplinas de caráter prático, teórico-práticos e/ou 

laboratoriais/experimentais não concluídas até o final do semestre, terão como registro no Sistema 

de Gestão Acadêmica a situação de “matriculado”, até a sua conclusão, quando o conceito será 

alterado para aprovado ou reprovado 

 

Ajustes nos PPCs dos cursos de graduação da UDESC – Resolução 050/2020 CONSUNI, de 

17/08/2020. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

 

Art. 3º Os Colegiados Plenos dos Departamentos dos cursos, consultados os Núcleos Docentes 

Estruturantes - NDEs, terão autonomia, de forma excepcional, para realizarem ajustes temporários 

na matriz curricular em relação as alterações de pré-requisitos e co-requisitos, devendo ser 

apensadas ao projeto pedagógico do curso, sem modificá-lo. 

 

Elaboração e encaminhamento de orientações acerca de ajustes nos PPCs dos cursos de graduação 

da UDESC (CI PROEN n. 171/2020, de 26/10/2020) 

 

a) O ajuste curricular é caracterizado, no estado de calamidade pública, pela mudança de pré-

requisito, quebra de pré-requisito e/ou alteração de disciplinas nas fases, sem mudanças nos 

ementários. Neste caso, o curso deverá encaminhar o ajuste aprovado pelo NDE e pelo 

Departamento para a PROEN efetuar o registro.  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
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b) As mudanças e/ou ajustes realizados pelos professores, face à adoção de novas metodologias 

de ensino e aprendizagem, assim como de aulas teóricas/práticas nas modalidades de ensino 

remoto e presencial não caracterizarão ajuste curricular, independente do estado de 

calamidade pública. Nesta situação, o curso não deverá enviar as mudanças promovidas para a 

PROEN. 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 02/2021 – CEG, de 17/08/2021 - 
“Aprova normas para a reforma e ajuste curricular nos cursos de graduação da UDESC”. Apresenta 
várias inovações, com destaque para o uso da metodologia híbrida de ensino e aprendizagem, a 
creditação da extensão nos PPC’s dos Cursos, o uso das TICS no processo de ensino e aprendizagem, a 
flexibilização curricular, a adoção por parte dos cursos de diferentes modelos de organização curricular 
e a adoção de até 40% (quarenta por cento) de disciplinas na modalidade EaD. O uso da metodologia 
híbrida de ensino e aprendizagem por disciplinas dos cursos presenciais não é caracterizada como EaD 
e nem está no cômputo dos 40% permitido pela legislação federal. Para tanto, se fez necessário ajustar 
outras resoluções, como por exemplo, a que trata das atividades complementares e da validação de 
aproveitamento de estudos. http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/002-2021-
ceg.pdf 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 004/2021 – CEG, de 14/09/2021 - 
Altera dispositivo da Resolução nº 026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as Atividades 
Complementares nos cursos de graduação da UDESC. Esta Resolução permitiu que “o total da carga 
horária atribuída às Atividades Complementares pode estar entre 2% e 6% do total da carga horária 
mínima do curso definida pela legislação, tanto para as modalidades presenciais como para as 
modalidades a distância, não podendo exceder este limite.”  

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/004-2021-ceg.pdf).  

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 006/2021 – CEG, de 15/10/2021 - 
Estabelece normas para a inclusão de carga horária de extensão universitária nos cursos de 
graduação da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
(http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/006-2021-ceg.pdf).  

O processo de “curricularização da extensão ou da creditação da extensão” nos PPCs dos cursos de 
graduação da UDESC, tem por objetivo potencializar o envolvimento dos discentes e docentes em 
atividades curriculares institucionais, visando tanto potencializar a formação do docente quanto do 
discente. Dessa forma, o currículo deixa de ser concebido como um processo linear para tornar-se um 
espaço de produção coletiva e de ação crítica. Os conteúdos das disciplinas, dessa forma, servem muito 
mais como referência para novas buscas, novas descobertas, novos questionamentos, possibilitando 
aos discentes um processo mais sólido e crítico de formação. Ainda, a creditação da extensão pode 
efetivar a flexibilização curricular, desde que os cursos de cursos de graduação tenham um currículo 
muito mais interdisciplinar e transdisciplinar.  

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 12/2021 – CEG, de 30/11/2020 - 
Altera dispositivos da Resolução nº 025/2006 – CONSEPE, que “Dispõe sobre o valor do crédito, da 
duração do semestre letivo, da carga horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC”. 
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/012-2021-ceg.pdf  

“Art. 5º Para o cumprimento do artigo anterior, o semestre letivo será composto de, no mínimo, 
18 (dezoito) semanas.  

Parágrafo único. O ano letivo terá, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, 
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.”  

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/002-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/002-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/004-2021-ceg.pdf).
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/006-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/012-2021-ceg.pdf
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Art. 2º Fica excluído o art. 10 da Resolução nº 25/2006 – CONSEPE, que “Dispõe sobre o valor do 
crédito, da duração do semestre letivo, da carga horária das disciplinas e dos cursos de graduação 
da UDESC.”.  

Art. 3º O art. 12 da Resolução nº 25/2006 – CONSEPE, que “Dispõe sobre o valor do crédito, da 
duração do semestre letivo, da carga horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC.”, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12. Os casos omissos nesta Resolução serão deliberados pela Câmara de Ensino de Graduação 
– CEG.” 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 027/2021 – CONSUNI, de 
20/10/2021 - Altera dispositivos do Regimento Geral da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 044/2007 - CONSUNI, de 01 de junho de 2007. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/027-2021-cni.pdf   

Art. 1º O caput do art. 123 e o seu § 3º do Regimento Geral da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 044/2007 - CONSUNI, passam a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art 123. Os cursos ou programas são oferecidos nas modalidades presencial e/ou a distância e 
terão o regime didático na forma de créditos, estruturado em disciplinas, segundo o modelo de 
organização curricular definido pelo projeto político-pedagógico de cada curso regular.  

(...) § 3º Nos cursos ou programas presenciais admite-se a oferta de disciplinas e/ou do conteúdo 
na modalidade a distância, de acordo com a legislação vigente.” 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 11/2021 – CEG, de 30/11/2021, 
que “Altera dispositivos da Resolução nº 026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as atividades 
complementares nos cursos de graduação da UDESC.” 
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/011-2021-ceg.pdf 

Art. 1º Fica excluído o § 2º do art. 1º da Resolução nº 026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as 
atividades complementares nos cursos de graduação da UDESC.”.  

Art. 2º Ficam suprimidos os §§ 1º ao 4º do art. 4º da Resolução nº 026/2012 – CONSEPE, que 
“Regulamenta as atividades complementares nos cursos de graduação da UDESC.”, passando o 
artigo a vigorar com Parágrafo Único, com a seguinte redação:  

“Art. 4º (...) Parágrafo Único – Os(as) acadêmicos(as) das modalidades de transferência interna, 
reingresso após abandono, ingresso e reingresso por novo concurso vestibular, transferência 
externa e retorno aos portadores de diploma de curso poderão validar o total das ACC já realizadas, 
desde que atenda aos demais critérios da Resolução. 

Participação na elaboração e discussão das novas diretrizes para os Cursos de Licenciaturas 
(21/12/2021) - Foi criado um Grupo de Trabalho para produzir em âmbito institucional documento 
que referende e oriente os cursos de Licenciatura da UDESC, a reformarem seus currículos, em 
atendimento à Resolução CNE/CP nº 02/2019 e a Resolução CEE/SC nº 02/2021. Para iniciar os 
trabalhos, o GT decidiu realizar em 26 de abril de 2021, um Webinário: reflexões sobre a resolução 
CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 - BNC – Formação de professores e a Resolução CEE/SC Nº 
002, de 29 de janeiro de 2021, com a participação do Professor Gildo Volpato. O GT reuniu-se 
sistematicamente, com representação de todos os Centros que ancoram Licenciaturas, sob a 
coordenação geral da Profa. Dra. Ivete Maroso Krauzer, Coordenadora de Ensino de Graduação da 
PROEN e coordenação técnica da Profa. Dra. Julice Dias. O trabalho desenvolvido por esse grupo 
resultou na proposta de uma minuta, que visa estruturar as diretrizes gerais para o desenho curricular 
dos cursos de Licenciatura da UDESC. O documento foi elaborado com base na legislação vigente e, 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/027-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/011-2021-ceg.pdf
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também, está ancorado nos princípios do PDI e PPI da UDESC. A decisão da Universidade por um 
documento que estabelece diretrizes gerais corresponde a uma estratégia político-pedagógica que 
reforça seu compromisso com a qualidade da educação superior e da Educação Básica, bem como com 
o cumprimento da legislação vigente. A formação inicial neste documento, é entendida como processo  
dinâmico e complexo direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação e à  
valorização e reconhecimento profissional. 

https://www.udesc.br/ceres/noticia/grupo_de_trabalho_propoe_acoes_para_qualificar_lice

nciaturas_da_udesc  

 

ESTÁGIOS  
 
Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 018/2020 – CONSUNI, de 

04/05/2020 - Altera a Resolução nº 029/2010 – CONSUNI que “Normatiza a modalidade de Estágio 

Não Obrigatório na UDESC, em consonância coma Lei Federal n° 11788/2008.” 

 

Art. 1° O art. 9º da Resolução nº 029/2010 – CONSUNI, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 9° Os estagiários deverão ser oriundos de qualquer IES, incluindo a própria Concedente, de 

cursos de graduação em todas as áreas, observada a distância territorial e a pertinência da vaga em 

área específica.”  

 

Art. 2° O art. 11 da Resolução nº 029/2010 – CONSUNI, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 11. Na vigência dos contratos de estágio não obrigatório é assegurado ao estagiário no período 

de vigência do termo de compromisso o recesso proporcional ao intervalo efetivamente estagiado, 

a ser usufruído preferencialmente nas férias escolares, observada a proporção de dias trabalhados 

da vigência do contrato atual.  

 

Parágrafo único. Ao estagiário que não houver usufruído do recesso remunerado por opção, 

proporcional ou integral, durante a vigência do contrato celebrado, fará jus ao seu recebimento em 

pecúnia.” 
 

Estabelecimento de orientações quanto à realização de estágios (Resolução 050/2020 CONSUNI, de 

17/08/2020) e de Resolução 019/2021 CONSUNI, de 14/09/2021 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf.  

 
 Art. 8º A Coordenação de estágios de cada curso e/ou centro de ensino, considerando as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, o plano de contingência do centro aprovado pela Prefeitura Municipal e a 
matriz de risco imposta pela pandemia COVID 19, compreendendo os fluxos e dinâmicas dos 
cenários de prática, mediará e dará orientações sobre as possibilidades de retomada e continuidade 
dos estágios curriculares supervisionados, obrigatórios e não obrigatórios, junto aos discentes, 
docentes orientadores, supervisores, preceptores e concedentes. (redação dada pela Resolução nº 
19/2021-CONSUNI) 
 
Art. 9º Os estágios curriculares obrigatórios nas Licenciaturas e Bacharelados, poderão ser 
realizados de forma virtual ou não presencial, com o uso de meios e tecnologias digitais de 
informação e comunicação, preservado o Projeto Pedagógico do Curso, enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.  
 

https://www.udesc.br/ceres/noticia/grupo_de_trabalho_propoe_acoes_para_qualificar_licenciaturas_da_udesc
https://www.udesc.br/ceres/noticia/grupo_de_trabalho_propoe_acoes_para_qualificar_licenciaturas_da_udesc
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
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Art. 10. As atividades não presenciais desenvolvidas pelos discentes no estágio curricular 
supervisionado obrigatório e nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), durante o período de 
pandemia, poderão ser computadas integralmente para o cumprimento da carga horária.  
 
Art. 11. As orientações dos docentes aos Trabalhos de Conclusão de Curso poderão ser realizadas 
de forma não presencial, resguardando-se a autonomia didático-pedagógica de cada curso. 
Parágrafo Único. As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, respeitadas as especificidades 
de cada curso, poderão ocorrer de forma não presencial.  
 
Parágrafo Único - As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, respeitadas as especificidades 
de cada curso, a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado junto a 
Prefeitura Municipal poderão ocorrer de forma presencial ou não presencial. (redação dada pela 
Resolução nº 19/2021-CONSUNI) 

 
Otimização do uso do Portal de Estágios (23/03/2021) Essa formação envolveu os Coordenadores 
Setoriais de Estágio, Coordenadores Setoriais de Informática, Diretores de Ensino de Graduação, 
Secretários de Ensino dos Centros. Foram realizadas 12 horas de formação para cada Centro e ocorreu 
de 29/03/2021 a 30/04/2021. Os temas debatidos foram a inserção de informações no Portal sobre o 
Estágio Curricular Obrigatório e o Estágio Curricular Não obrigatório, bem como, um momento para 
dirimir as dúvidas sobre o manuseio do Portal. Ainda, foram estabelecidas prioridades para: assinatura 
digital; mudança da data de matrícula para os formandos poderem começar o semestre com as 
questões do estágio resolvidas; alteração no template do TCE (termo de compromisso do estágio); 
alterações nos relatórios finais de Estágio Obrigatório de Estágio Não Obrigatório, entre outras 
melhorias no Portal, sugeridas pelos Centros.  

https://www.udesc.br/noticia/coordenadores_e_tecnicos_da_udesc_terao_capacitacao_sobre_port
al_de_estagios 

Ajuste na resolução n. 066/2014 CONUNI que trata do ESTÁGIO CURRICULAR – Resolução nº 

011/2021 CONSUNI, de 31/08/2021 - Altera o Art. 7º da Resolução nº 066/2014 – CONSUNI, que 

“Dispõe sobre o Estágio Curricular na Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.” 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/011-2021-cni.pdf. 

Art. 1º O inciso I do art. 7º da Resolução nº 066/2014 – CONSUNI, que “Dispõe sobre o Estágio 
Curricular na Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.”, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 7º (...) I – Coordenador(a) de estágio do Centro: docente efetivo(a) ou técnico efetivo(a) da 
UDESC, escolhido(a) a partir de critérios específicos de cada Centro, responsável pela administração 
e supervisão geral do estágio em nível de Centro;”  

Art. 2º O art. 7º da Resolução nº 066/2014 – CONSUNI, que “Dispõe sobre o Estágio Curricular na 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.”, fica acrescido de § 1º, com a 
seguinte redação, renumerando-se os atuais §§ 1º e 2º para §§ 2º e 3º:  

“Art. 7º (...) § 1° O Comitê de Estágio Curricular do Centro será presidido por um dos coordenadores 
de estágio dos cursos ou pelo coordenador geral de estágios. 

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS 
 
Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 007/2021 – CEG, de 15/10/2021 - 
Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de graduação da UDESC 
(http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/007-2021-ceg.pdf  

https://www.udesc.br/noticia/coordenadores_e_tecnicos_da_udesc_terao_capacitacao_sobre_portal_de_estagios
https://www.udesc.br/noticia/coordenadores_e_tecnicos_da_udesc_terao_capacitacao_sobre_portal_de_estagios
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/011-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/007-2021-ceg.pdf
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Esta resolução proporcionará mais agilidade nos processos como, por exemplo: é facultada a tradução 
juramentada dos documentos, a não ser que seja solicitada pelo(a) Chefe(a) de Departamento ou 
pelo(a) professor(a) envolvido(a) no processo de validação de disciplina, respeitados os acordos 
internacionais vigentes. A Chefia de Departamento poderá, considerando a equivalência entre a 
disciplina do seu curso e de outro curso da UDESC, organizar tabela de equivalência no próprio sistema 
de gestão acadêmica, não sendo necessária nesta condição o trâmite para a validação de disciplinas. 
 

MOBILIDADE ACADÊMICA 
 
Elaboração de orientações acerca da mobilidade acadêmica – CI PROEN nº 086/2020, de 08/06/2020: 
  

a) O semestre em que o aluno de graduação permanecer em mobilidade não será computado, no 

máximo de 3 semestres letivos (Resolução n. 032/2020 aprovado ad referendum do Consuni);  

 

b) O aluno em mobilidade nacional ou internacional que concluiu ou está em processo de 

conclusão do semestre em 2020/1 na universidade conveniada, não poderá efetivar matrícula 

junto aos cursos de graduação da UDESC, ou seja, não poderá ter matrícula simultânea em duas 

IES no mesmo semestre;  

 

c) O aluno que cancelar o vínculo com a IES, que o recebeu em mobilidade, e que desejar sair desta 

condição (no período em que as aulas foram suspensas na UDESC), poderá escolher por uma 

das opções, a seguir, desde que não mantenha matrícula simultânea na IES onde realizava 

mobilidade:  

 

o Opção 1: realizar matrícula em disciplinas onde houver vagas, em caráter excepcional, devido 

a pandemia, desde que consiga manter os 75% de frequência. A matrícula deverá ser feita 

no período de 08 a 19 de junho de 2020, por e-mail, junto as Secretarias de Ensino de 

Graduação do Centro de Ensino em que o aluno se encontrar matriculado. O aluno deverá, 

no ato da solicitação de matrícula, anexar cópia de documento que comprova o 

cancelamento da mobilidade internacional, referendado pela Secretaria de Cooperação 

Interinstitucional e Internacional (SCII). Para verificar a frequência de 75%, serão 

contabilizadas as faltas nas disciplinas do dia 17 de fevereiro ao dia 16 de março/2020, 

período anterior à suspensão das aulas.  

 

o Opção 2: efetuar o trancamento da matrícula na UDESC 2020/1 e, neste caso, o semestre não 

contará no cálculo da integralização (Resolução n. 032/2020 aprovado ad referendum do 

Consuni);  

 

o Opção 3: realizar a manutenção do vínculo com a UDESC, sem matrícula em disciplina de 

acordo com a RESOLUÇÃO Nº 005/2014 – CONSEPE - Dispõe sobre as normas e os 

procedimentos para a matrícula de acadêmicos nos cursos de graduação da UDESC.  

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/005-2014-cpe.pdf  
 

Estabelecimento de novas orientações para realizar MOBILIDADE (Resolução 050/2020 CONSUNI, de 

17/08/2020 e de Resolução 019/2021 CONSUNI, de 14/09/2021 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf.  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
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“Art. 17. Em relação a mobilidade acadêmica:  

I - O semestre em que o discente estiver em mobilidade acadêmica nacional ou internacional, não 

será computado no limite máximo dos três semestres consecutivos ou não para a realização da 

mobilidade durante o seu curso;  

II - O discente quando da realização da inscrição para concorrer a bolsa Prome poderá exceder 80% 

da carga horária do currículo previsto, desde que não tenha condições para integralizar a carga 

horária total do seu curso;  

III - As reprovações por notas ou frequência do período de pandemia, não serão consideradas 

quando da realização da inscrição pelo discente para concorrer a bolsa Prome; 

 IV - Os discentes no momento da inscrição para concorrer a bolsa Prome, deverão apresentar 

média curricular igual ou superior à média do curso, conforme registrado no sistema de gestão 

acadêmica.” 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 009/2021 – CEG, de 09/11/2021 - 
Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de graduação da UDESC, cursadas em 
mobilidade acadêmica.  
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/009-2021-ceg.pdf).  

 

MONITORIAS 

Elaboração e encaminhamento de orientações sobre o período de vigência das bolsas de monitoria. 

2021/1 2021/2 - Ofício nº 53/2021 CEG PROEN, de 23/04/2021. Para os novos contratos de monitoria, 

a vigência das bolsas para os semestres 2021/1 e 2021/2 seguirá o início do período letivo e o término 

do semestre da graduação, conforme consta no calendário acadêmico, sendo:  

2021/1 -Vigência de 17/05/2021 a 10/09/2021  

2021/2 – Vigência de 27/09/2021 a 11/03/2022. 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 037/2021 – CONSUNI, de 
22/10/2021 - “Dispõe sobre o Programa de Monitoria de Graduação da UDESC, nas modalidades 
remunerada e voluntária”. Entre as inovações está o pagamento das bolsas por 12 (doze) meses 
consecutivos; o  candidato a  monitoria deverá ter cursado as disciplinas na UDESC ou em outra 
Instituição de Ensino Superior, para a qual pleiteia a vaga de monitoria, tendo sido aprovado(a) na 
disciplina que pretende ser monitor, bem como, a vigência do vínculo das  bolsas de Monitoria será de 
12 (doze) meses, em conformidade com o calendário acadêmico da UDESC, podendo ser renovada 
quantas vezes houver necessidade, em comum acordo entre o(a) professor(a) orientador(a) e o 
Departamento, se a vaga do projeto não estiver ociosa, entre outras inovações. 
(http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/037-2021-cni.pdf) 

 

RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

Elaboração e encaminhamento de orientações quanto aos processos de Reconhecimento e 
Renovação dos cursos de graduação – CI PROEN nº 96/2020, de 16/07/2020.  
 

a) Conforme contato do Conselho Estadual de Educação (CEE), haverá uma renovação provisória, 
com validade de 1 ano, para os cursos que teriam reconhecimento e renovação de 
reconhecimento programados para este ano.  

 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/009-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/037-2021-cni.pdf
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b) A PROEN já fez solicitação aos Centros para o recebimento do processo. Os processos 
encaminhados para a PROEN já foram encaminhados ao CEE e a renovação será feita por meio 
da publicação de Decreto. Os Centros que ainda não encaminharam o processo, deverão fazê-
lo, para a PROEN dar andamento ao processo para posterior liberação do Decreto provisório.   

 
c) Os cursos deverão solicitar novamente o processo de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, quando da proximidade do término do prazo de UM ANO para visita in loco.   
 

TRANSFERÊNCIAS  
 

Participação na elaboração dos Editais de transferências (Primeira Etapa e Segunda Etapa) nos 

semestres 2020/2; 2021/1; 2021/2; 2022/1). 

 

Resolução nº 013/2017 – CONSEPE (Referendada pela Resolução nº 019/2017-CONSEPE) 

Regulamenta o ingresso aos cursos de graduação da UDESC, nas modalidades: Transferência Interna, 

Transferência Externa, Reingresso após Abandono, Retorno ao Portador de Diploma de Graduação. 

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2017/013-2017-cpe.pdf  

 

EXAME DE SUFICIÊNCIA  
 

Estabelecimento de novas orientações para realização do EXAME DE SUFICIÊNCIA (Resolução 

050/2020 CONSUNI, de 17/08/2020  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf 

 

Art. 18. O calendário para a realização do Exame de Suficiência, de forma excepcional, será definido 

pelo Centro de Ensino. 

 

PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

Coordenadora - Profa Regina Helena Munhoz (regina.munhoz@udesc.br) 

Áreas de Abrangência: 

CCT – (Matemática) – 1 vaga para ingresso imediato a partir de abril de 2021 e 9 vagas reservas;  

CEFID - (Educação Física) – 3 vagas reservas;  

FAED (Pedagogia) – 4 vagas reservas;  

FAED (História) - 8 vagas reservas. 

 

Elaboração, discussão, aprovação e implantação da Resolução nº 58/2020 – CONSUNI, de 

09/11/2020. (Referendada pela Resolução nº 62/2020-CONSUNI) - Cria e regulamenta, em caráter 

emergencial, excepcional e temporário, com duração de, no máximo, dois meses, o auxílio Residência 

Pedagógica e do PIBID, nos termos da presente Resolução. 

RP - RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Coordenador - Prof. Dr. Lourival José Martins Filho 

Contribuir na formação crítica dos/as licenciandos/as em Artes, Geografia, Química, Física, 

Matemática e Pedagogia da Udesc, por meio do Programa Residência Pedagógica e seu alcance 

previsto no repensar dos estágios, práticas curriculares e pedagógicas e na inserção nos contextos 

escolares, com ênfase no trabalho docente vinculado a Base Nacional Comum Curricular e no 

permanente diálogo com os profissionais da Educação Básica. 

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2017/013-2017-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf


 

16 
 

 
PRAPEG  
 

Acompanhamento e liberação de recursos no valor de R$ 1,5 milhão para projetos de ensino PRAPEG 
que visam fomentar e solidificar a excelência do ensino nos cursos de graduação da universidade. 
(04/08/2020). As ações contempladas foram selecionadas na Chamada Institucional nº 01/2019, que 
tem vigência bianual (2020 e 2021). Os recursos liberados, metade do valor total do edital, 
correspondem ao primeiro ano. https://www.udesc.br/proreitoria/proen/programas/prapeg  
O investimento é destinado a cobrir despesas de custeio, de capital e de bolsas de ensino para 
acadêmicos no desenvolvimento de projetos de ensino que tenham, como objeto, o apoio ao ensino 
de graduação, à acessibilidade educacional e à formação continuada dos docentes.  Para tanto, foi 
feita a 3ª. RETIFICAÇÃO CHAMADA INSTITUCIONAL Nº 01/2019 para distribuição de recursos 
financeiros do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação – PRAPEG 
(https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/3___RETIFICA__O_CHAMADA_INSTITUCIO
NAL_N__01_2019_15968291691911_2360.pdf .  
Também foi feita a RETIFICAÇÃO DA PLANILHA RECURSOS FINANCEIROS PRAPEG – 2020 e 2021. 
(https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/RETIFICA__O_DA_PLANILHA_RECURSOS_FI
NANCEIROS_PRAPEG_2020_2021___PROPLAN_15834279379052_2360.pdf) 
 
Os 107 (cento e sete) projetos de ensino apresentados pelos Centros de Ensino, tratam de diferentes 
temas, como por exemplo: semanas acadêmicas integradas, campanhas educativas, 
seminários/projetos integrados, estudos sobre evasão e permanência, estudos do perfil dos 
estudantes, projetos com participação dos egressos, formação continuada dos docentes, práticas 
curriculares e ações relacionadas a creditação da extensão, além das bolsas de ensino para os 
acadêmicos. 
 
Elaboração de orientações aos Diretores de Ensino de Graduação sobre o PRAPEG – Ofício nº 
202/2021 PROEN/CEG/PROPLAN, de 13/12/2021.  

 
a) vigência das bolsas: até 30 de junho de 2022;  

 
b) não haverá interrupção de pagamento das bolsas de ensino em dezembro de 2021 e janeiro de 

2022, lembrando que é de responsabilidade do Centro de Ensino gerenciar no SIGRH o período 
de vigência das bolsas para o pagamento dos bolsistas do PRAPEG;  
 

c) as bolsas com término em abril, por exemplo, poderão ser prorrogadas até 30 de junho de 2022;  
 

d) de acordo com a 3ª. RETIFICAÇÃO CHAMADA INSTITUCIONAL Nº 01/2019 para distribuição de 
recursos financeiros do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação – PRAPEG, o envio da 
prestação de contas (despesas de custeio e capital) para o setor financeiro do Centro; o envio 
do relatório final de atividades discentes (2020 e 2021) ao Coordenador do projeto, conforme 
anexo 6 da Resolução nº 049 /2017 – CONSUNI e o encaminhamento e apreciação, no âmbito 
do Centro, do relatório final do Coordenador do Projeto de Ensino conforme anexo 7 da 
Resolução nº 049 /2017 – CONSUNI deverão ser encaminhados conforme calendário 
estabelecido pelo Centro (a tramitação ocorre apenas no Centro, ou seja, não há necessidade 
de enviar para a PROEN). 

ESPAÇOS INOVADORES DE ENSINO - ESPINE  

Orientação e conclusão do uso dos recursos na implantação dos Espaços Inovadores de Ensino - 
ESPINE Udesc (05/08/2020). Teve por finalidade criar ambientes de ensino e aprendizagem para 
incentivar a reflexão e estimular a adoção de metodologias dinâmicas, plurais e capacitadoras, 

https://www.udesc.br/proreitoria/proen/programas/prapeg
https://www.udesc.br/proreitoria/proen/programas/prapeg
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/3___RETIFICA__O_CHAMADA_INSTITUCIONAL_N__01_2019_15968291691911_2360.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/3___RETIFICA__O_CHAMADA_INSTITUCIONAL_N__01_2019_15968291691911_2360.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/RETIFICA__O_DA_PLANILHA_RECURSOS_FINANCEIROS_PRAPEG_2020_2021___PROPLAN_15834279379052_2360.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2360/RETIFICA__O_DA_PLANILHA_RECURSOS_FINANCEIROS_PRAPEG_2020_2021___PROPLAN_15834279379052_2360.pdf


 

17 
 

articuladas com as tecnologias de informação e de comunicação. Foram 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. 
 

PROJETO EQUIPA SALA DE AULA/AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
 

Levantamento junto aos Diretores de Ensino de Graduação do número de salas de aula existentes 

no centro de ensino, visando o dimensionamento do PROJETO EQUIPA SALA DE AULA/AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM por parte da reitoria (email encaminhado em 14/04/2021). Os centros de ensino 

encaminharam para a Proen quadro contendo o número de salas de aula, área em m2 e capacidade 

máxima de ocupação. As informações foram encaminhadas via email em 19/04/2021 para a Proplan 

dar sequência para a definição do dimensionamento do Projeto Equipa Sala de Aula/Ambiente de 

Aprendizagem  

Realização de Evento para demonstração de diferentes equipamentos em parceria com a empresa 
Wecom para o PROJETO EQUIPA SALA DE AULA/AMBIENTE DE APRENDIZAGEM (29/04/2021). A 
empresa Wecom, realizou um evento interativo e dinâmico para demonstração de produtos de 
videoconferência a serem utilizados em cenários de aulas teóricas, aulas práticas, apresentação de 
trabalho, laboratórios ou seminários.  
 
Realização de levantamento pela PROEN das demandas (equipamentos) para o projeto Equipa Sala 
de Aula/Ambiente de Aprendizagem (09/06/2021). Os centros de ensino encaminharam as demandas 
via SGPE para a PROPLAN dar sequência na aquisição dos equipamentos.  
 
Encaminhamento ao Reitor do PROJETO EQUIPA SALA DE AULA/AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
(Ofício PROEN nº 80/2021, de 26/06/2021). O projeto: 
 

a) representa uma ação estratégica para os cursos aperfeiçoarem o aprendizado obtido na 

pandemia da Covid 19, assim como para poderem usufruir dos benefícios proporcionados pela 

Portaria 2.117/2019 “As instituições de ensino superior (IES) poderão ampliar para até 40% da 

carga horária total dos cursos presenciais com disciplinas nas modalidades híbridas e EAD. Os 

currículos de cursos, assim, poderão apresentar três configurações de disciplinas: presenciais, 

híbridas e a distância EAD.  

 

b) surge como condição indispensável para a implantação de Projetos Pedagógicos de Cursos 

com currículos que valorizem a metodologia híbrida de ensino e aprendizagem, ou seja, uma 

metodologia que mescla o ensino presencial em sala de aula (professor e grupo de alunos) 

com o estudo autônomo do aluno por meio de tecnologias digitais.  

 

PLATAFORMA COURSERA FOR CAMPUS BASIC (PROEN/CCT) 
 
Participação no lançamento de cursos para estudantes, professores e técnicos por meio da 
plataforma Coursera for Campus Basic – (13/05/2021) - A UDESC disponibilizou aos estudantes, 
docentes e técnicos, aulas de nível superior de várias instituições nacionais e internacionais por meio 
do site de cursos Coursera, na versão Campus Basic. Criado por quatro universidades dos Estados 
Unidos (Pennsylvania, Stanford, Michigan e Princeton), o Coursera oferece conteúdos na modalidade 
massive open online courses (Moocs), que, na tradução, significa cursos online gratuitos e massivos. 
Com o e-mail institucional, cada pessoa terá direito a fazer um curso com certificado por ano.  
https://www.udesc.br/cav/noticia/udesc_oferece_plataforma_de_cursos_online_coursera_para_alu
nos_e_servidores  

https://www.coursera.org/campus/basic/
https://www.udesc.br/cav/noticia/udesc_oferece_plataforma_de_cursos_online_coursera_para_alunos_e_servidores
https://www.udesc.br/cav/noticia/udesc_oferece_plataforma_de_cursos_online_coursera_para_alunos_e_servidores
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LABORATÓRIOS VIRTUAIS – PROEN/SETIC 

Participação, acompanhamento e realização de reuniões para divulgação dos Laboratórios virtuais – 
(07/06/2021) - Foi disponibilizado à comunidade acadêmica o acesso a laboratórios de informática 
totalmente virtuais, permitindo aos estudantes e professores usar, de casa, esses espaços e os mais 
diversos softwares adquiridos pela Udesc para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. A 
ferramenta adquirida, o VMware Horizon, permite um acesso de alta qualidade aos ambientes virtuais, 
possibilitando a execução dos mais variados softwares de forma remota, com alta performance, 
confiabilidade e segurança, e de modo integrado ao idUdesc. Dessa forma, os estudantes e professores 
terão acesso a ambientes completos de maneira prática por meio dos seus navegadores e sem a 
necessidade de instalação de aplicativos adicionais. 
https://www.udesc.br/cct/noticia/comunidade_academica_da_udesc_acessa_softwares_por_meio_
de_laboratorios_virtuais 

 

GRUPOS PET 
 
Coordenação, aprovação e encaminhamento do Relatório Institucional Consolidado - 2019 dos 

Grupos PET da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC: PET Geografia, PET Engenharia 

Elétrica e PET Zootecnia, elaborado pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) PET 

UDESC em atendimento ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 8/2021/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC 

(05/05/2020).  

Os documentos enviados são: relatório institucional consolidado PET UDESC 2019; atas e pareceres 

de aprovação do relatório nas sessões das Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão, ocorridas em 

18/02/2020, 19/02/2020 e 09/03/2020; aprovação do relatório pelos representantes do CLAA nos 

Grupos PET. Os documentos foram protocolados no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos de 

Santa Catarina (SGPE) com as respectivas assinaturas digitais nos processos UDESC 2056/2020 e 

UDESC 12639/2020. 

 

Liberação de recursos para os Grupos PET – (29/06/2021) - valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

destinado aos Grupos PET UDESC e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao projeto 

Equipa PET, aprovado em reunião do CLAA no ano de 2019. Os recursos tiveram por objetivo 

aprimorar a estrutura dos três grupos institucionais ligados ao Programa de Educação Tutorial (PET): 

o PET Geografia, do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), em Florianópolis; o PET 

Engenharia Elétrica, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), em Joinville; e o PET Zootecnia, do 

Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), em Chapecó. 

 

Coordenação, aprovação e encaminhamento do Relatório Institucional Consolidado - 2020 dos 

Grupos PET da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC: PET Geografia, PET Engenharia 

Elétrica e PET Zootecnia elaborado pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) PET 

UDESC em atendimento ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 8/2021/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC 

(31/08/2021).  

Os documentos enviados foram: relatório institucional consolidado PET UDESC 2020; atas e 

pareceres de aprovação do relatório nas sessões das Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

aprovação do relatório pelos representantes do CLAA nos Grupos PET. Os documentos foram 

protocolados no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos de Santa Catarina (SGPE) com as 

respectivas assinaturas digitais nos processos UDESC 24076/2021. 

 

https://www.udesc.br/cct/noticia/comunidade_academica_da_udesc_acessa_softwares_por_meio_de_laboratorios_virtuais
https://www.udesc.br/cct/noticia/comunidade_academica_da_udesc_acessa_softwares_por_meio_de_laboratorios_virtuais
https://www.udesc.br/proreitoria/proen/programas/pet
https://www.udesc.br/faed/geografia/petgeo
https://www.udesc.br/cct/peteletrica
https://www.udesc.br/cct/peteletrica
https://www.udesc.br/ceo/petzoo
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Acompanhamento, avaliação, aprovação e homologação das atividades relacionadas aos GRUPOS 

PET DA UDESC - PET ZOOTECNIA; GEOGRAFIA Curso específico PT UDESC 43479 (janeiro a dezembro 

de 2020 e 2021). http://sigpet.mec.gov.br/grupo/index   

a) bolsas PET; 

b) relatório de atividades 

c) custeio 

d) prestação de contas.  

e-MEC - CADASTRO NACIONAL DE CURSOS E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Uma vez por ano é feita a revisão e atualização dos dados dos cursos da UDESC no Cadastro e-Mec 

e no decorrer do ano as atualizações são realizadas por demanda. 

É regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 21/12/2017 e consiste em uma base de dados 
oficial dos cursos e Instituições de Educação Superior – IES. Os dados cadastrados devem ser 
registrados em conformidade com os atos autorizativos dos cursos e das IES, editados pelo Poder 
Público ou órgão competente das instituições. 
 
“As informações inseridas pelas IES dos Sistemas Estaduais, reguladas e supervisionadas pelo 
respectivo Conselho Estadual de Educação, ou pelas IES do Sistema Federal, no âmbito da 
autonomia universitária, são declaratórias e a veracidade é de responsabilidade da respectiva 
instituição, nos termos da legislação. Os dados dos cursos de Especialização possuem natureza 
declaratória, pertencendo às instituições a responsabilidade pela veracidade das informações 
inseridas no Cadastro, nos termos da legislação. (Art. 29, PN n° 21/2017)”. 

 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) 2020/2021  

Por conta da pandemia causada pelo covid-19, o cronograma de realização do Enade sofreu alterações. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14-de-3-de-janeiro-de-2020-236561998  

 

A Portaria nº 14, de 3 de janeiro de 2020, estabeleceu o regulamento do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – Enade para a edição 2020, que avaliaria os estudantes dos cursos 

vinculados às áreas de avaliação referentes ao ano II do ciclo avaliativo. Mas em seguida, em 23 de 

abril de 2021, prorrogou a aplicação do Enade para 2021, por meio da Resolução nº 1, que resolve 

em seu Art. 1º: 

“Fica ratificada a decisão de prorrogar, para 2021, a aplicação do ENADE aos cursos cuja avaliação 

estava prevista para 2020 pela Portaria MEC nº 14, de 3 de janeiro de 2020.” 

O exame foi adiado e sem a previsão de data para a sua realização, sendo que somente em julho 

de 2021 foi publicada a Portaria MEC nº 494 informando a nova data de realização do exame, que 

ocorreu em 14 de novembro de 2021. 

Quanto ao Enade 2021, também foi prorrogado pela Resolução nº 2, de 29 de junho de 2021: 

Art. 1º Ratificar a decisão de prorrogar para o ano de 2022 a aplicação do Enade aos cursos 

vinculados ao ano III do ciclo avaliativo previsto no art. 40 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 

24 de agosto de 2018.  

Elaboração e encaminhamento de informações e de material para os Diretores de Ensino de 

Graduação, Chefes de Departamentos e Secretários das Secretarias de Ensino de Graduação, acerca 

http://sigpet.mec.gov.br/grupo/index
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14-de-3-de-janeiro-de-2020-236561998
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dos cursos de graduação participantes do ENADE 2021 - II ciclo avaliativo que deveria ter sido 

realizado em 2020, conforme Resolução MEC/CONAES nº 1, de 23 de abril de 2021. (Ofício PROEN nº 

071/2021, de 19/05/2021)  

 

Realização de reuniões para explicar o Edital e o cronograma do ENADE aos Diretores de Ensino de 

Graduação, Chefes de Departamentos e Secretários das Secretarias de Ensino de Graduação (de 

23/07/2021 a 14/11/2021). 

 

Realização de reuniões e encaminhamento de informações para esclarecimento sobre dispensa dos 

alunos, regularidade ou não junto ao INEP (dezembro 2021 e janeiro de 2022).   

 

ENADE 2022 - Portaria nº 41, de 20/01/2022 - Estabelece o regulamento do Enade, edição 2022, 

referente ao ano III do 6º ciclo avaliativo, e regulariza o 7º ciclo avaliativo, previstos pela Portaria MEC 

nº 840, de 24/08/2018.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-20-de-janeiro-de-2022-375491313  

 
Art. 1º O Enade, na edição de 2022, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos 

estudantes dos cursos vinculados às seguintes áreas de avaliação, referentes ao ano III do ciclo 

avaliativo previsto pelo art. 40 da Portaria MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018: 

I - áreas relativas ao grau de bacharel: 

a) administração; 

b) administração Pública; 

c) ciências Contábeis; 

d) ciências Econômicas; 

e) comunicação Social (Jornalismo); 

f) comunicação Social (Publicidade e Propaganda); 

g) direito; 

h) psicologia; 

i) relações Internacionais; 

j) secretariado Executivo; 

k) serviço Social; 

l) teologia; e 

m) turismo; 

II - áreas relativas ao grau de tecnólogo: 

a) tecnologia em Comércio Exterior; 

b) tecnologia em Design de Interiores; 

c) tecnologia em Design Gráfico; 

d) tecnologia em Design de Moda; 

e) tecnologia em Gastronomia; 

f) tecnologia em Gestão Comercial; 

g) tecnologia em Gestão da Qualidade; 

h) tecnologia em Gestão Pública; 

i) tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 

j) tecnologia em Gestão Financeira; 

k) tecnologia em Logística; 

l) tecnologia em Marketing; e 

m) tecnologia em Processos Gerenciais. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-20-de-janeiro-de-2022-375491313
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Art. 2º O Enade 2022 será regulamentado por edital a ser publicado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, em que serão estabelecidos os aspectos 

indispensáveis ao Exame, incluindo cronograma, prazos, procedimentos técnicos e 

responsabilidades das Instituições de Educação Superior - IES e dos estudantes, dentre outras 

diretrizes para sua realização. 

 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UDESC (NAE)  

 

Foi feita uma aproximação do NAE com a CEG/Proen e Diretores de Ensino de Graduação - Foram 
realizados dois encontros do NAE/CEG/PROEN e Diretores de Ensino de Graduação, por meio da 
apresentação da Profa. Rose Cler. Na primeira apresentação foram indicadas as equipes de servidores 
que representam o NAE no CAV, CEAD, CESFI, CCT, CEART e FAED. Nota-se que nem todos os Centros 
possuem representação do NAE, de modo que a ideia é aproximar o NAE dos Centros com vistas a 
otimizar as atividades de acessibilidade e manutenção do estudante na universidade, já que a 
acessibilidade e a permanência dos estudantes é uma responsabilidade de todos. 

LIBRAS  

Foi ampliado o número de docentes substitutos para trabalharem/servirem de apoio em disciplinas 
e em eventos realizados no âmbito dos centros de ensino. A PROEN tem dois docentes substitutos 
alocados no CEAD para atender as demandas do Campus I, além daqueles lotados e que atuam no 
CEAD. Os dois docentes que estão à disposição da PROEN é para atender as demandas de 
eventos/formaturas/defesas de teses e de dissertações, entre outras atividades. Esses docentes não 
possuem disciplinas alocadas em seus PTIs.       

 

AÇÕES AFIRMATIVAS (COMISSÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES E 

INCLUSÃO SOCIAL) 
 

O Grupo de Trabalho Ações Afirmativas instituído por ATO DO REITOR n°258 03/11/2020 (que substituí 

o ATO DO REITOR Nº 238, de 18/12/2019) com o objetivo de coordenar políticas educacionais no 

âmbito da inclusão e democratização da UDESC, formado por representação técnica, discente e 

docente abriga mais de 30 participantes de todos os centros de ensino e das pró-reitorias. 

O GT possui uma sala no moodle da UDESC onde toda a documentação utilizada na autoformação do 

grupo e legislações atinentes podem ser pesquisadas, na mesma sala ocorrem as reuniões on line cujas 

gravações também podem ser acessadas. 

O GT está abrigado na Secretaria de Assuntos Estudantis, mas em acordo com o Reitor estudamos a 

melhor condição de existência da comissão que atua em diversas frentes. 

Considerando os encaminhamentos da reunião do dia 18/11/2021, os trabalhos foram subdivididos 

em quatro grupos: 

1- GT Graduação - elaboração de Resolução; 

2- GT Pós-graduação – elaboração de Resolução; 

3- GT Concurso: técnicos e docentes – elaboração de Resolução; 
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4- GT Formação permanente para os servidores da UDESC – elaboração de plano de trabalho 

institucional junto à PROEN. 

A PROEN teve papel decisivo, via coordenação da CEG e Pró-reitor de Ensino em distintas situações 

desafiadoras do GT, assim registro o alto nível de confiança na PROEN.  

Participação, revisão e sugestões de ajustes, quanto a proposta de REGIMENTO apresentada pela 

Comissão de Políticas de Ações Afirmativas e Diversidades e Inclusão Social (Ofício PROEN nº. 143 

/2021), de 20/09/2021)  

 

MODELO DE VESTIBULAR 
 
Resolução n° 017/2011-CONSUNI, de 21 de março de 2011  
RESOLUÇÃO Nº 017/2011 – CONSUNI (Referendada pela Resolução nº 054/2011 - CONSUNI) (Alterada 
pela Resolução nº 067/2013 – CONSUNI) (Alterada pela Resolução 044/2014 – CONSUNI) 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/017-2011-cni.pdf 
 
Coordenação do Grupo de Trabalho GT para implantação de nova sistemática de vestibular para a 
UDESC, diante da pandemia COVID-19O (ATO DO REITOR Nº 120, de 20/04/2020). Na nova 
sistemática o candidato ao Vestibular de Inverno UDESC/2020-2 – Processo Seletivo Especial, poderá 
optar por um dos seguintes critérios: a) Nota Geral do ENEM – apenas para candidatos que prestaram 
a prova do ENEM nos anos de 2016 ou 2017 ou 2018; b) Média Final do Vestibular da UDESC - apenas 
para candidatos que prestaram a prova do Vestibular de Inverno UDESC 2019/2 ou do Vestibular de 
Verão UDESC 2020/1 e que não foram reprovados ou eliminados; c) Média Final Geral de conclusão do 
Ensino Médio – apenas para candidatos que já concluíram o Ensino Médio. A inovação foi a inclusão 
da média final do Ensino Médio, tendo por objetivo ampliar as formas de acesso, assim como melhorar 
os padrões de qualidade da educação básica.  
(https://www.udesc.br/vestibular/vestibulardeinverno/2020_2 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital nº 03/2020 
VESTIBULAR DE INVERNO UDESC 2020/2 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL (23/06/2020).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL___PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL
_INVERNO_2020_2___Retificado_em_29_06___APROVADO_PROJUR___ASSINATURA_DO_REITOR_1
5934720353847_12906.pdf  
 

a) Nota Geral do ENEM – apenas para candidatos que prestaram a prova do ENEM nos anos de 
2016 ou 2017 ou 2018;  

b) Média Final do Vestibular da UDESC - apenas para candidatos que prestaram a prova do 
Vestibular de Inverno UDESC 2019/2 ou do Vestibular de Verão UDESC 2020/1 e que não foram 
reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados em lista 
de espera poderão se inscrever nesse Vestibular de Inverno 2020-2 com livre escolha de curso 
e opção dentro do Programa de Ações Afirmativas;  

c) Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio – apenas para candidatos que já concluíram o 
Ensino Médio 

 
Encaminhamento de orientações para os centros e cursos implementarem estratégias de 

ACOLHIMENTO DOS CALOUROS 2020/2 (21/09/2020).  

https://www.udesc.br/passeinaudesc    

CAV -  

https://www.udesc.br/cav/noticia/calouros_da_udesc_precisam_acessar_sistemas_para_inicio_de_

aulas_nao_presenciais_na_terca  

http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/017-2011-cni.pdf
https://www.udesc.br/vestibular/vestibulardeinverno/2020_2
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL___PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_INVERNO_2020_2___Retificado_em_29_06___APROVADO_PROJUR___ASSINATURA_DO_REITOR_15934720353847_12906.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL___PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_INVERNO_2020_2___Retificado_em_29_06___APROVADO_PROJUR___ASSINATURA_DO_REITOR_15934720353847_12906.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL___PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_INVERNO_2020_2___Retificado_em_29_06___APROVADO_PROJUR___ASSINATURA_DO_REITOR_15934720353847_12906.pdf
https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/cav/noticia/calouros_da_udesc_precisam_acessar_sistemas_para_inicio_de_aulas_nao_presenciais_na_terca
https://www.udesc.br/cav/noticia/calouros_da_udesc_precisam_acessar_sistemas_para_inicio_de_aulas_nao_presenciais_na_terca
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CCT - https://www.udesc.br/cct/passei-na-udesc-2020-2   

CEAD - https://www.udesc.br/cead/calouros  

CEART - https://www.udesc.br/ceart/secretariagraduacao/calouros  

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

CEFID - https://www.udesc.br/cefid/calouros  

CEO - https://www.udesc.br/ceo/manuaisdoscalouros   

CEPLAN - https://www.udesc.br/ceplan/boasvindas  

CERES - https://www.udesc.br/ceres/calouros  

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

ESAG - https://www.udesc.br/esag/calouros  

FAED -  

https://www.udesc.br/faed/noticia/udesc_faed_realiza_recepcao_virtual_de_acolhida_aos_calou

ros_e_calouras_nesta_segunda  

 
Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA E MANIFESTÇÃO DE INTERESSE - Procedimento e 

documentação necessários para realização de Matrícula – Vestibular de Inverno UDESC 2020/2 - 

Processo Seletivo Especial (15/10/2020) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL_DE_MATR_CULA_ON_LINE_16033

935973108_12906.pdf  

 

(...) O processo de matrícula para ingresso aos cursos de graduação pertinentes ao Vestibular de 

Inverno UDESC 2020/2 -Processo Seletivo Especial, deverá ser realizado via internet com posterior 

apresentação da documentação original na Secretaria de Ensino de Graduação do curso de opção, a 

partir do retorno das aulas presenciais, seguindo convocação e calendário da referida secretaria (...). 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital nº 01/2021 
VESTIBULAR DE VERÃO  UDESC 2021/1 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL (15/02/2021).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/01_EDITAL___PARA_AN_LISE_JUR_DICA_

___PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_VER_O_2021_1___retifocado_1619646072298_12936.pdf 

 

a) Nota Geral do ENEM – apenas para candidatos que prestaram a prova do ENEM nos anos de 

2017, 2018 ou 2019;  

b) Média Final do Vestibular da UDESC - apenas para candidatos que prestaram a prova do 

Vestibular de Inverno UDESC 2019/2 ou do Vestibular de Verão UDESC 2020/1 e que não foram 

reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos/COVEST www.udesc.br / e-mail: vestiba@udesc.br em lista de espera poderão se 

inscrever nesse Vestibular de Verão 2021-1 com livre escolha de curso e opção dentro do 

Programa de Ações Afirmativas;  

c) Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio – apenas para candidatos que já concluíram 

o Ensino Médio. 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – Vestibular de Verão UDESC 2021/1 - Processo Seletivo Especial 

(22/04/2021) 

https://www.udesc.br/cct/passei-na-udesc-2020-2
https://www.udesc.br/cead/calouros
https://www.udesc.br/ceart/secretariagraduacao/calouros
https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/cefid/calouros
https://www.udesc.br/ceo/manuaisdoscalouros
https://www.udesc.br/ceplan/boasvindas
https://www.udesc.br/ceres/calouros
https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/esag/calouros
https://www.udesc.br/faed/noticia/udesc_faed_realiza_recepcao_virtual_de_acolhida_aos_calouros_e_calouras_nesta_segunda
https://www.udesc.br/faed/noticia/udesc_faed_realiza_recepcao_virtual_de_acolhida_aos_calouros_e_calouras_nesta_segunda
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL_DE_MATR_CULA_ON_LINE_16033935973108_12906.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12906/EDITAL_DE_MATR_CULA_ON_LINE_16033935973108_12906.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/01_EDITAL___PARA_AN_LISE_JUR_DICA____PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_VER_O_2021_1___retifocado_1619646072298_12936.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/01_EDITAL___PARA_AN_LISE_JUR_DICA____PROCESSO_SELETIVO_ESPECIAL_VER_O_2021_1___retifocado_1619646072298_12936.pdf
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https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/EDITAL_DE_MATR_CULA_1619032396228

5_12936.pdf  

 

(...) O processo de matrícula para ingresso aos cursos de graduação, pertinente ao Vestibular de Verão 

UDESC 2021/1 - Processo Seletivo Especial, deverá ser realizado via internet com posterior 

apresentação da documentação original na Secretaria de Ensino de Graduação do curso de opção, a 

partir do retorno das aulas presenciais, seguindo convocação e calendário da referida secretaria. 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital nº 02/2021 
VESTIBULAR DE INVERNO UDESC 2021/2 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL (01/06/2021).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/01_EDITAL_2021_2_16244645734383_14
111.pdf  
 

a) Nota Geral do ENEM – apenas para candidatos que prestaram a prova do ENEM nos anos de 

2017, 2018 ou 2019 e  

b) Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio – apenas para candidatos que já concluíram 

o Ensino Médio. 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – Vestibular de Inverno UDESC 2021/1 - Processo Seletivo Especial 

(11/08/2021) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/EDITAL_MATRICULA_VESTIBULAR_AP_S_R

EUNIAO_16287257858221_14111.pdf  

 

(...) O processo de matrícula para ingresso aos cursos de graduação, pertinente ao Vestibular de 

Inverno UDESC 2021/2 - Processo Seletivo Especial deverá ser realizado via internet com posterior 

apresentação da documentação original na Secretaria de Ensino de Graduação do curso de opção, a 

partir do retorno das aulas presenciais, seguindo convocação e calendário da referida secretaria. 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital nº 03/2021 
VESTIBULAR DE VERÃO UDESC 2022/1 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL (24/11/2021).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/Edital_Vestibular_de_Ver_o_2022___RETI

FICADO_MAPA_16382205315916_14111.pdf  

 

a) Nota Geral do ENEM – apenas para candidatos que prestaram a prova do ENEM nos anos de 

2017, 2018 ou 2019 e  

b) Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio – apenas para candidatos que já concluíram 

o Ensino Médio. 

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – Vestibular de Verão UDESC 2022/1 - Processo Seletivo Especial 

(11/11/2021) 

 

OBS: o cronograma de matrícula para os calouros do Processo Seletivo 2022/1 já foi elaborado, mas 

ainda não está publicado para consulta.    

 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/EDITAL_DE_MATR_CULA_16190323962285_12936.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12936/EDITAL_DE_MATR_CULA_16190323962285_12936.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/01_EDITAL_2021_2_16244645734383_14111.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/01_EDITAL_2021_2_16244645734383_14111.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/EDITAL_MATRICULA_VESTIBULAR_AP_S_REUNIAO_16287257858221_14111.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/EDITAL_MATRICULA_VESTIBULAR_AP_S_REUNIAO_16287257858221_14111.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/Edital_Vestibular_de_Ver_o_2022___RETIFICADO_MAPA_16382205315916_14111.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14111/Edital_Vestibular_de_Ver_o_2022___RETIFICADO_MAPA_16382205315916_14111.pdf
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Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital SISU 2020/2 
(16/06/2020).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/Edital_SISU_2020_2___Conferido_159233

69259687_12874.pdf  

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – PROCESSO SELETIVO SISU 2020/2, (16/07/2020) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/EDITAL_DE_MATR_CULA___2020_2___sis

u_1594931301819_12874.pdf  

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital SISU 2021/1 
(23/03/2021).  
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_SISU_2021_1_16166816753733_1

3940.pdf  

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – PROCESSO SELETIVO SISU 2021/1, (16/04/2021) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_DE_MATR_CULA___2021_1___sis

u_16195425215475_13940.pdf  

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital SISU 2021/2 

(08/07/2021) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/Edital_SISU_2021_2_16279290047478_14
307.pdf  
 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST, PROEN/CIRD e Secretários das Secretarias de 

Ensino de Graduação de EDITAL DE MATRÍCULA - Procedimento e documentação necessários para 

realização de Matrícula – PROCESSO SELETIVO SISU 2021/2, (10/08/2021) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/EDITAL_MATR_CULA_SISU_AP_S_REUNI_

O_16286177950361_14307.pdf  

 

Elaboração e revisão em conjunto com a COVEST e PROEN/CIRD/CEG do Edital SISU 2022/1 

(08/12/2021) 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14830/EDITAL_ASSINADO_REITOR_16394203125

079_14830.pdf  

 

OBS: O Edital de matrícula para os ingressantes 2022/1 segue o cronograma estabelecido pelo SISU, 

constante neste documento.  

 

PARQUE DAS PROFISSÕES/ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO UDESC E SED 
 

Participação em conjunto com a COAI no planejamento e na elaboração do projeto da 3ª Edição do 

Parque das Profissões (08/10/2020), de forma online devido à pandemia, a realizar-se em 04 de 

março de 2021 - A programação apresentará a contextualização da UDESC, de seus Centros de Ensino 

e de seus cursos de graduação. Serão disponibilizadas, também, informações sobre formas de ingresso, 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/Edital_SISU_2020_2___Conferido_15923369259687_12874.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/Edital_SISU_2020_2___Conferido_15923369259687_12874.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/EDITAL_DE_MATR_CULA___2020_2___sisu_1594931301819_12874.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12874/EDITAL_DE_MATR_CULA___2020_2___sisu_1594931301819_12874.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_SISU_2021_1_16166816753733_13940.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_SISU_2021_1_16166816753733_13940.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_DE_MATR_CULA___2021_1___sisu_16195425215475_13940.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13940/EDITAL_DE_MATR_CULA___2021_1___sisu_16195425215475_13940.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/Edital_SISU_2021_2_16279290047478_14307.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/Edital_SISU_2021_2_16279290047478_14307.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/EDITAL_MATR_CULA_SISU_AP_S_REUNI_O_16286177950361_14307.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14307/EDITAL_MATR_CULA_SISU_AP_S_REUNI_O_16286177950361_14307.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14830/EDITAL_ASSINADO_REITOR_16394203125079_14830.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14830/EDITAL_ASSINADO_REITOR_16394203125079_14830.pdf
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programas de apoio e permanência estudantil, intercâmbio na graduação, acessibilidade, programas 

de ensino e oportunidades de bolsas. 

https://www.udesc.br/noticia/terceira_edicao_do_parque_das_profissoes_da_udesc_ocorr

era_em_marco_de_forma_online 

Participação em conjunto com a COAI na realização da 3ª Edição do Parque das Profissões 2021 

(04/03/2021). O Parque das Profissões da Udesc é um evento criado para estudantes do ensino médio 

que estão na fase da escolha do seu futuro profissional. No parque, os estudantes podem conhecer de 

perto todos os 58 cursos de graduação gratuitos oferecidos pela Udesc, a fim de obter informações 

preciosas para contribuir na escolha certa do melhor curso de graduação para sua vida. 

https://www.udesc.br/parquedasprofissoes/edicoes  

 

Elaboração em conjunto com a COAI do Projeto: Parque das Profissões – Edição VirtuaL 2021, 

realizado em (24/11/2021) - A programação apresentará a contextualização da UDESC, de seus 

Centros de Ensino e de seus cursos de graduação. Serão disponibilizadas, também, informações sobre 

formas de ingresso, programas de apoio e permanência estudantil, intercâmbio na graduação, 

acessibilidade, programas de ensino e oportunidades de bolsas. 

https://www.udesc.br/parquedasprofissoes#:~:text=Est%C3%A1%20chegando%20o%20eve

nto%20mais,o%20dia%20ainda%20mais%20interessante 
 

Planejamento, organização e realização de evento de aproximação entre UDESC e Secretaria de 
Educação do Estado de Santa Catarina (SED) - 10/12/2021 - Este evento ocorreu com a PROEN/CEG, 
Diretores de Ensino de Graduação da UDESC e Coordenadorias Regionais de Educação, tendo por 
objetivos: a) firmar parceria entre as instituições UDESC/SED para possibilitar o ingresso dos 
estudantes do ensino médio da rede estadual de educação nos 60 cursos de graduação da UDESC; b) 
explicitar a forma de ingresso que possibilita o acesso, inclusive em regiões em que a UDESC não tem 
Centro de Ensino instalado. Mais de 60 participantes tiveram a oportunidade de conhecer o sistema 
de ingresso na UDESC, assim como os cursos de graduação ofertados. Com estas informações, os(as) 
Coordenadores(as) da SED se sentiram mais à vontade para disseminarem as informações para os 
estudantes de ensino médio sobre o vestibular, de modo, a permitir um acréscimo de estudantes das 
escolas públicas na busca de conhecimento sobre os cursos oferecidos, bem como na possibilidade de 
ingresso e permanência.  
https://www.udesc.br/ceart/noticia/evento_da_udesc_e_da_sed-
sc_busca_facilitar_ingresso_de_alunos_na_universidade  
 

PLANO DE CONTINGÊNCIAS  
 

Participante como membro de Comissão na Elaboração e Monitoramento do Plano de Contingências 

– Reitoria (ATO DO REITOR Nº 58, de 25/03/2021). O Plano de Contingência institucional para 

enfrentamento da Covid-19, a partir de cenários de risco identificados, define estratégias, ações e 

rotinas de resposta para o enfrentamento da pandemia, incluindo eventual retorno das atividades 

presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser 

aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da pandemia.  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação do Planejamento Estratégico 
orientado por projetos (abril 2021): a) UDESC na sociedade; b) Acesso, permanência e valorização dos 
egressos; c) Inovação curricular e pedagógica dos cursos de Graduação e Pós-graduação; d) Espaços 

https://www.udesc.br/noticia/terceira_edicao_do_parque_das_profissoes_da_udesc_ocorrera_em_marco_de_forma_online
https://www.udesc.br/noticia/terceira_edicao_do_parque_das_profissoes_da_udesc_ocorrera_em_marco_de_forma_online
https://www.udesc.br/gradua%C3%A7%C3%A3o/cursospresenciais
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes/edicoes
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes#:~:text=Est%C3%A1%20chegando%20o%20evento%20mais,o%20dia%20ainda%20mais%20interessante
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes#:~:text=Est%C3%A1%20chegando%20o%20evento%20mais,o%20dia%20ainda%20mais%20interessante
https://www.udesc.br/ceart/noticia/evento_da_udesc_e_da_sed-sc_busca_facilitar_ingresso_de_alunos_na_universidade
https://www.udesc.br/ceart/noticia/evento_da_udesc_e_da_sed-sc_busca_facilitar_ingresso_de_alunos_na_universidade
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coletivos de aprendizagem voltados à inovação e ao empreendedorismo; e) Fortalecimento da 
Graduação e Pós-graduação, mobilidade e internacionalização; f) Pesquisa em rede (nacional e 
internacional); g) Extensão e sociedade; h) Gestão planejada, integrada, ágil e transparente; i) 
Desempenho institucional; j) Desenvolvimento, saúde e bem-estar das pessoas; k) Infraestrutura e 
investimentos planejados para a excelência. 
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/10766/Planejamento_Estrat_gico_20_24_v_final
_16189568652129_10766.pdf. 
 

PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PAI) 2020-2021 
 
Orientação e elaboração em conjunto com a COAI do instrumento/questionário para da avaliação 

dos cursos de graduação, na perspectiva do ensino remoto, referente ao semestre 2020/2 

(15/03/2021).  

https://www.udesc.br/noticia/estudantes_e_docentes_da_udesc_podem_avaliar_ensino_remoto_a

te_esta_sexta  

 

a) o processo terá como objetivo avaliar a adaptação do corpo acadêmico discente e docente ao 

ensino remoto, bem como captar informações relativas ao período da pandemia. 

 

b) Foram avaliados aspectos psicossociais e a percepção da comunidade acadêmica quanto às 

expectativas para um possível retorno gradual ao ensino presencial na graduação e da pós-

graduação, desde que observada e respeitada a matriz de risco epidemiológico do Governo de 

Santa Catarina e, no caso da graduação, a Resolução nº 050/2020 do Conselho Universitário 

(Consuni). Também será avaliada a infraestrutura particular (home-office) e o suporte prestado 

pela Udesc. 

Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação junto a COAI do Projeto de 
Avaliação Institucional (PAI) 2020-2021 (5ª edição) da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC. Resolução nº 006/2021 – CONSUNI (Referendada pela Resolução nº 31/2021-
CONSUNI), de 01/06/2021.  
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/006-2021-cni.pdf 
 

 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UDESC: 2022-2026 
 
Participação na elaboração, discussão, aprovação e implantação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UDESC: 2022-2026: Resolução nº 049/2021 – CONSUNI, de 09/12/2021: a) princípios 

éticos e filosóficos; b) áreas de atuação acadêmica; c) concepção de currículo no ensino superior na 

UDESC; d) políticas e diretrizes para o ensino de graduação; e) políticas e diretrizes para a Educação à 

Distância; f) políticas e diretrizes para a Educação Continuada; g) políticas e diretrizes para 

atendimento de estudantes e egressos; h) acessibilidade, dentre outros constantes no PDI.  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/049-2021-cni.pdf 

  

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/10766/Planejamento_Estrat_gico_20_24_v_final_16189568652129_10766.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/10766/Planejamento_Estrat_gico_20_24_v_final_16189568652129_10766.pdf
https://www.udesc.br/noticia/estudantes_e_docentes_da_udesc_podem_avaliar_ensino_remoto_ate_esta_sexta
https://www.udesc.br/noticia/estudantes_e_docentes_da_udesc_podem_avaliar_ensino_remoto_ate_esta_sexta
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/006-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/049-2021-cni.pdf
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COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO E REGISTRO DISCENTE - PROEN/CIRD  

Nério Amboni 

Pró-Reitor de Ensino 

Uilderson Aparecido Cezar 

Coordenador de Informação e Registro Discente 

Filipe Broenring Rampinelli 

Gabriel Pereira Krieger 

Leticia Bossle Silveira 

 

PRINCIPAIS AÇÕES – 2020 e 2021 

 

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO GRUPO DE 
TRABALHO - GT: ATO DO REITOR nº 91, de 31/03/2020  

Realização de pesquisa com docentes para: a) identificar o nível de conhecimento/compreensão que 
os 1.119 docentes possuíam acerca da operacionalização de aulas não presenciais como um todo: 
desde o acesso, operacionalização da disciplina, uso de tecnologias, aprendizagem em ambientes 
virtuais, trabalhos, avaliação, feedback, tutores, registro de frequências e das avaliações etc; b) 
identificar o nível de conhecimento que os professores têm das ferramentas tecnológicas usadas em 
aulas não presenciais; c) verificar se os professores possuem domínio das ferramentas tecnológicas 
utilizadas em aulas não presenciais; d) verificar a possibilidade de quais conteúdos podem ser 
conduzidos pelos professores em aulas não presenciais; e) verificar junto aos professores os fatores 
facilitadores e restritivos para a condução do ensino aulas não presenciais; f) identificar a necessidade 
de capacitação docente sobre aulas não presenciais como um todo: o que é, operacionalização da 
disciplina, uso de tecnologias, AVA, trabalhos, avaliações, feedback, tutores, frequências, avaliações 
etc. A pesquisa identificou junto a 920 docentes da UDESC, das necessidades de capacitação docente 
em relação ao uso de plataformas digitais para a condução do ensino remoto, frente a pandemia 
COVID-19; acesso a recursos tecnológicos, AVA e outras ferramentas tecnológicas de apoio ao ensino 
remoto, disponibilidade de tempo para atividades de ensino remoto, adoção do ensino remoto nas 
disciplinas do docente e a percepção das vantagens e desvantagens da adoção do ensino remoto. Os 
resultados, dentre outros, serviram para subsidiar a elaboração e implantação de cursos de 
capacitação/formação aos docentes, principalmente em relação ao uso de plataformas digitais na 
condução das atividades de ensino, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação.  

 
Realização de pesquisa com discentes para: a) identificar o nível de conhecimento/compreensão que 
os 12.893 discentes possuíam acerca da operacionalização de aulas não presenciais como um todo; b) 
verificar se os alunos possuem acesso à internet para acompanhar os estudos em aulas não 
presenciais; c) verificar junto aos alunos os fatores facilitadores e restritivos para realização dos 
estudos em aulas não presenciais - a pesquisa identificou junto a 8.732 discentes respondentes da 
UDESC, das necessidades de capacitação discente em relação ao uso de plataformas digitais para a 
condução do ensino remoto, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação, frente a 
pandemia COVID-19. Também, identificou os grupos de risco; a renda; o estado emocional; meios de 
transportes utilizados; acesso a recursos tecnológicos; acesso a equipamentos; acesso a 
programas/softwares; acesso a Livros e materiais bibliográficos; acesso aos laboratórios, acesso a 
ambiente físico para aulas remotas (online); disponibilidade para acompanhar atividades no horário 
programado; disponibilidade para compromissos de leituras e trabalhos, dentre outros.  
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Elaboração, Coordenação e encaminhamento em 21/05/2020 do relatório ao Reitor com as 

atividades realizadas pelos três Subgrupos de trabalho integrantes do Grupo de Trabalho (GT) 

(UDESC Sgpe 00014795/2020): 

Anexo 1 – Relatório GT - Proposta para implantação de aulas não presenciais no ensino presencial 
da graduação e da pós-graduação na UDESC.   

Anexo 2 – Cronograma de atividades. 
Anexo 3 - Questionário aos discentes. 
Anexo 4 – Questionário aos docentes. 
Anexo 5 – Apresentação dos resultados dos discentes da pós graduação. 
Anexo 6 – Apresentação dos resultados dos discentes da graduação. 
Anexo 7 – Síntese dos resultados. 
Anexo 8 – Relatório com os resultados por centro de ensino. 
Anexo 9 – cronograma e links dos cursos de formação docente. 
Anexo 10 – síntese e recomendações do GT Formação docente. 
Anexo 11 – síntese e relatório do GT Saúde. 
Anexo 12 – síntese das reuniões do GT. 
Anexo 13 – ofício para envio do relatório ao Reitor  

 

LEVANTAMENTO DAS CARGAS HORÁRIAS DAS DISCIPLINAS, EM TERMOS TEÓRICOS E 
PRÁTICOS 
 
Identificação dos percentuais de cargas horárias das disciplinas, em termos teóricos e práticos, que 
poderão ser ministradas com aulas não presenciais (08/05/2020). O docente deverá considerar o 
montante de carga horária, em termos teóricos e práticos, que estiver faltando para a integralização 
da CH total da disciplina, já que uma parte do total de CH, já foi ministrada pelo professor de forma 
presencial nos meses de fevereiro e março de 2020 (Comunicação Interna PROEN de 08/05/2020, 
encaminhada aos Diretores de Ensino de Graduação). O professor deverá usar o login da UDESC para 
responder o formulário, conforme os links por Centro de Ensino, citados a seguir:  

CEO 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUOVZOTjNUNENPWDZETTlZVDAzWFFMUkxEVC4u  
 
CERES 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUOTlCUlNBNzZYUVdSTFBZVkUzTE9JTDZXWC4u  
 
CESFI 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUN1hRWVgxUDBBUVowUzhXVTA0V1NVVU5GMi4u  
 
CEPLAN 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUMkg1Qk9aTzkxSDRGVDJHVk9MRzY0UEwwUS4u  
 
CCT 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpURTBBT0hWUENWQUxVVDQySk9DQU1URjA3Ti4u  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUOVZOTjNUNENPWDZETTlZVDAzWFFMUkxEVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUOVZOTjNUNENPWDZETTlZVDAzWFFMUkxEVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUOTlCUlNBNzZYUVdSTFBZVkUzTE9JTDZXWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUOTlCUlNBNzZYUVdSTFBZVkUzTE9JTDZXWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUN1hRWVgxUDBBUVowUzhXVTA0V1NVVU5GMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUN1hRWVgxUDBBUVowUzhXVTA0V1NVVU5GMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUMkg1Qk9aTzkxSDRGVDJHVk9MRzY0UEwwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUMkg1Qk9aTzkxSDRGVDJHVk9MRzY0UEwwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpURTBBT0hWUENWQUxVVDQySk9DQU1URjA3Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpURTBBT0hWUENWQUxVVDQySk9DQU1URjA3Ti4u
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FAED 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUQ0tIQjJMMEsyUEJXVUQ0RUFZMFlaNTY0Ry4u  
 
CEFID 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUQTQzQTlBSktHQkVHSkg2TEtWUzNHUEhWUC4u  
 
CAV 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpURVNLTVNQSFJSNjMySzA1NjRIN1ZLUlZENi4u  
 
CEART 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUNjNBRk1WUFNNVDA4Uk5ZNDkyTFNGRFBOQi4u  
ESAG 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUMVJHSjU1VTU0UDdXVVpCMVdTMzhPUzFQVS4u  

CEAVI 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlP
nlofSPEC8wpUM1pNMjA2RE9JQVZCRzY2MkRGMjFMVkpCMS4u 

 
AULAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS NOS SEMESTRES 2020/1, 2020/2 e 2021/1  

Realização de levantamento das disciplinas com aulas práticas não ministradas para subsidiar a 
alocação de CH em PTI, o acompanhamento e o planejamento de reposição das aulas práticas não 
ministradas pela COMODO (11/06/2021). 
 
CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 
Elaboração de minuta do calendário acadêmico frente à reposição das aulas não ministradas em 
março, abril, maio e junho (maio 2020). As reuniões possibilitaram a elaboração de minuta de 
calendário acadêmico para reposição das aulas, assim como evidenciaram a necessidade do ajuste dos 
planos de ensino, ou seja, da elaboração de cronogramas de aulas. O novo calendário acadêmico para 
o retorno do semestre 2020/1, aprovado na reunião realizada em 01 de junho de 2020, com os 
Diretores de Ensino de Graduação, contendo aulas não presencias e presenciais nos cursos de 
Graduação presenciais da UDESC: 22/06/20 – reinício do semestre 2020/1; de 22/06 a 01/08/20 – aulas 
não presenciais; de 03/08 a 25/09/20 – aulas presenciais e aulas não presenciais aos sábados; de 28/09 
a 02/10 - período dos exames finais; de 05/10 a 09/10/20 – período para realização de matrículas; 
19/10/20 - início do semestre letivo 2020/2; de 19/10 a 18/12/20 – aulas presenciais e aulas não 
presenciais aos sábados; de 21/12/20 a 31/01/21 – recesso escolar; 01/02/21 – retorno das aulas do 
semestre 2020/2; de 01/02/21 a 19/03/21 - aulas presenciais e não presenciais aos sábados; de 22/03 
a 26/03/21 - período dos exames finais; 30/03/21 – término do semestre letivo 2020/2. 
(http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf).   
 
Elaboração, ajustes e aprovação do calendário acadêmico 2020 - 16/09/2020 - o calendário 
acadêmico em 2020 foi elaborado com 15 (quinze) semanas e está amparado na Lei 14.040/2020, 
quando menciona que as instituições de educação superior estão dispensadas, em caráter excepcional, 
da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública. A carga horária das disciplinas constantes na matriz 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUQ0tIQjJMMEsyUEJXVUQ0RUFZMFlaNTY0Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUQ0tIQjJMMEsyUEJXVUQ0RUFZMFlaNTY0Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUQTQzQTlBSktHQkVHSkg2TEtWUzNHUEhWUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUQTQzQTlBSktHQkVHSkg2TEtWUzNHUEhWUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpURVNLTVNQSFJSNjMySzA1NjRIN1ZLUlZENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpURVNLTVNQSFJSNjMySzA1NjRIN1ZLUlZENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUNjNBRk1WUFNNVDA4Uk5ZNDkyTFNGRFBOQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUNjNBRk1WUFNNVDA4Uk5ZNDkyTFNGRFBOQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUMVJHSjU1VTU0UDdXVVpCMVdTMzhPUzFQVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUMVJHSjU1VTU0UDdXVVpCMVdTMzhPUzFQVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUM1pNMjA2RE9JQVZCRzY2MkRGMjFMVkpCMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZAWmMy9yKlPnlofSPEC8wpUM1pNMjA2RE9JQVZCRzY2MkRGMjFMVkpCMS4u
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf
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curricular do Projeto Pedagógico do Curso deverá ser mantida (Lei 14.040/2020), independente da 
flexibilização dos dias letivos. De acordo com § 1º da Lei 14.040/2020 “Poderão ser desenvolvidas 
atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio 
do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga 
horária exigida”  
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525). 
 

a) Elaboração, aprovação e implantação da Resolução nº 016/2020 – CEG (Alterada pelas 
Resoluções nºs 19/2020-CEG e 22/2020-CEG), de 16/09/2020 - Altera o Calendário Acadêmico 
2020 da UDESC, para as aulas dos cursos de graduação presenciais, aprovado pela Resolução nº 
040/2019 – CONSEPE (http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/016-2020-
ceg.pdf). 
 

b) Elaboração, aprovação e implantação da Resolução nº 017/2020 – CEG, de 16/09/2020 - Altera 
o Calendário Acadêmico 2020 do Centro de Educação a Distância (CEAD), para as aulas dos 
cursos de graduação na modalidade a distância, aprovado pela Resolução nº 040/2019 – 
CONSEPE (http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/017-2020-ceg.pdf). 

 
Elaboração e encaminhamento de orientações acerca do calendário acadêmico (CI PROEN n. 

171/2020, de 26/10/2020) - Processo SGPE UDESC 00034616/2020, de 26/10/2020 - PARECER 

PROJUR Nº 304/2020 

a) A alteração do calendário acadêmico de 18 semanas para 15 semanas está amparada na Lei 

14.040/ 2020, quando menciona que as instituições de educação superior estão dispensadas, 

em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo 

trabalho acadêmico para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública.  

 

b) A carga horária das disciplinas constantes na matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso 

deverá ser mantida (Lei 14.040/2020), independente da flexibilização dos dias letivos. De acordo 

com § 1º da Lei 14.040/2020 “Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais 

vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da 

informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida”.  

 

c) A flexibilização do calendário acadêmico de 15 semanas, é válida para professores efetivos e 

substitutos.   

Elaboração, discussão e aprovação do Calendário Acadêmico 2021 da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC. Resolução nº 021/2020 – CEG (Alterada pela Resolução nº 24/2020-
CEG, Resolução nº 5/2021-CEG e Resolução nº 8/2021-CEG), de 18/12/2020. O calendário acadêmico 
em 2021 foi elaborado com 15 (quinze) semanas e está amparado na Lei 14.040/2020, quando 
menciona que as instituições de educação superior estão dispensadas, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública. A carga horária das disciplinas constantes na matriz 
curricular do Projeto Pedagógico do Curso deverá ser mantida (Lei 14.040/2020), independente da 
flexibilização dos dias letivos. De acordo com § 1º da Lei 14.040/2020 “Poderão ser desenvolvidas 
atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio 
do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga 
horária exigida”  
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/021-2020-ceg.pdf 
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/024-2020-ceg.pdf  
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/001-2021-ceg.pdf  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/016-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/016-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/017-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/021-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/024-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/001-2021-ceg.pdf


 

32 
 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/005-2021-ceg.pdf   
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/008-2021-ceg.pdf  
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/022-2020-ceg.pdf 

 
Elaboração, discussão e aprovação do Calendário Acadêmico 2022 da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC. Resolução nº 013/2021 – CEG, de 30/11/2021 - Aprova o 
Calendário Acadêmico 2022 da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.  
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/013-2021-ceg.pdf    

O calendário acadêmico 2022 está em consonância com a legislação vigente e Regimento Geral da 

UDESC, ou seja: (Ofício PROEN nº 185/2021, de 16/11/2021).  

 

a) O artigo 47 da LDBEN estabelece para a educação superior que o ano letivo regular, 

independentemente do ano civil, tenha, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho 

acadêmico efetivo, para o regime anual, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver; 

b) O Regimento Geral da UDESC estabelece em seu Art. 130 “II - crédito, cada 18 (dezoito) 

horas-aula de trabalho acadêmico efetivo”; 

c) A RESOLUÇÃO Nº 059/2019 – CONSUNI Altera o Regimento Geral da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 044/2007 

- CONSUNI, de 01 de junho de 2007 em seu “Art. 178. As atividades acadêmicas, durante 

o ano letivo, constarão do Calendário Acadêmico aprovado pela Câmara de Ensino de 

Graduação - CEG. (redação dada pela Resolução nº 59/2019-CONSUNI) 

Parágrafo único. O Calendário Acadêmico deve ser submetido pela Reitoria à Câmara de 

Ensino de Graduação - CEG até a segunda quinzena de novembro de cada ano e terá, no 

mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver. (redação dada pela Resolução nº 59/2019-CONSUNI). 

 

CENSO ESCOLAR  
 
Elaboração de orientações, acompanhamento, preenchimento e encaminhamento do Censo do Ensino 
Superior (CENSUP) 2019 da UDESC, encaminhado para o MEC em 04/06/2020.  
 
Elaboração de orientações, acompanhamento, preenchimento e encaminhamento Censo do Ensino 
Superior (CENSUP) 2020 da UDESC encaminhado ao MEC em 15/12/2021. 

 
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA - SIGA   

 
Elaboração de cronograma específico para as aulas remotas por parte dos docentes, conforme 
exemplo, a seguir (09/06/2020): 
 

Plano de Atividades Remotas para a Disciplina de 

AULAS CH DATA FORMA PLATAFORMA 
MATERIAL A SER 

DISPONIBILIZADO 
ATIVIDADES A 

SEREM ENTREGUES 

Aula 01 – Regra de 
três simples e 
composta. 
Porcentagem. 

02 /     / Síncrona Moodle/BBB 

Vídeo Aula 01 – Vídeo 
com a explicação da 
teoria e a resolução de 
alguns exemplos 

- 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/005-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/008-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/022-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/013-2021-ceg.pdf
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02 /     / Assíncrona Moodle 
Lista de exercícios Aula 
01 

Exercícios 
selecionados – 
Data:   /     / 

Aula 02 – Realização 
do Trabalho 
Individual. 

04 /     / Assíncrona Moodle 
Enunciado do Trabalho 
Individual – TI 

Trabalho Individual 
– TI – Data:   /     / 

Aula 03 – Equações 
de 1º Grau. Funções 
de 1º Grau. 
Inequações de 1º 
Grau. Gráfico de 
Funções de 1º Grau. 

02 /     / Síncrona Moodle/BBB 

Vídeo Aula 03 – Vídeo 
com a explicação da 
teoria e a resolução de 
alguns exemplos 

- 

02 /     / Assíncrona Moodle 
Lista de exercícios Aula 
03 

Exercícios 
selecionados – 
Data:   /     / 

Aula 04 – Equações 
de 2º Grau. Funções 
de 2º Grau. 
Inequações de 2º 
Grau. Gráfico de 
Funções de 2º Grau. 

02 /     / Síncrona Moodle/BBB 

Vídeo Aula 04 – Vídeo 
com a explicação da 
teoria e a resolução de 
alguns exemplos 

- 

02 /     / Assíncrona Moodle 
Lista de exercícios Aula 
04 

Exercícios 
selecionados – 
Data:   /     / 

Aula 05 – Função 
Modular. Função 
Exponencial. Função 
Logarítmica. Análise 
de Gráficos. 

02 /     / Síncrona Moodle/BBB 

Vídeo Aula 05 – Vídeo 
com a explicação da 
teoria e a resolução de 
alguns exemplos 

- 

02 /     / Assíncrona Moodle 
Lista de exercícios Aula 
05 

Exercícios 
selecionados – 
Data:   /     / 

  
Realização de ajustes no SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica para contemplar as normativas 
acadêmicas definidas pela Resolução nº 32/2020 CONSUNI (10/06/2020). 

 
a) Elaboração e encaminhamento de orientações para uso do SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica 

para os segmentos envolvidos no processo (UDESC/PROEN/CIRD, 10/06/2020)  

 

• O cadastro do cronograma das aulas no Siga já foi prorrogado pelas Secretários(as) de Ensino 
de Graduação. Desta forma foram criadas aulas (cronograma de aula no SIGA) nos meses de 
julho, agosto e setembro, nos mesmos dias e horários das aulas programadas no período 
anterior a Pandemia. 
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• O(A) professor(a) deverá preencher o conteúdo ministrado para essas novas datas de aulas, 

conforme exemplo abaixo. Para as aulas não presenciais, o professor deverá registrar no 

campo complemento “AULAS NÃO PRESENCIAIS” e depois gravar. 

 

• O conteúdo ministrado registrado no SIGA, no período de 17/03 a 21/06 (caso o professor 

tenha preenchido), o mesmo deverá ser excluído para não contabilizar na contagem de aulas 

dadas/ministradas, conforme imagem abaixo. As aulas são contabilizadas como ministradas, 

no momento e que o professor preenche o campo “Conteúdo Ministrado”. 

 

b) O cronograma das aulas presenciais e não presenciais deverá ser feito pelo professor e entregue 

para todos os alunos no primeiro dia do reinício das aulas. 

c) O registro de frequência dos alunos não deverá ser feito pelo professor no SIGA para as aulas 

não presenciais. 

d) O professor deverá revisar as datas agendadas no SIGA para as avaliações, de acordo com o 
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ajuste das datas do calendário. 

 

Realização de ajustes no SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica para contemplar as normativas 
acadêmicas definidas pela Resolução nº 050/2020 CONSUNI (17/08/2020). 

Disciplinas não concluídas 

Art. 2º § 2º 

 

III - Os discentes matriculados em disciplinas de caráter prático, teórico-práticos e/ou 

laboratoriais/experimentais não concluídas até o final do semestre, terão como registro no Sistema 

de Gestão Acadêmica a situação de “matriculado”, até a sua conclusão, quando o conceito será 

alterado para aprovado ou reprovado (Resolução 050/2020 CONSUNI, de 17/08/2020) 

 

Trancamento de matrícula 

Art. 12. O discente poderá solicitar, via requerimento, junto à Secretaria de Ensino de Graduação o 

trancamento de matrícula durante o período de pandemia. 

Parágrafo Único. A solicitação do trancamento de matrícula pelo discente, enquanto perdurar a 

pandemia, não será computada no limite máximo dos quatro semestres. 

Cancelamento de disciplinas  

Art. 13. O discente poderá solicitar via requerimento junto à Secretaria de Ensino de Graduação o 

cancelamento de matrícula em uma ou mais disciplinas, independente do semestre de ingresso, 

durante o período de pandemia. 

Parágrafo Único. O discente não terá garantia de matrícula nas disciplinas em que se desmatriculou, 

devendo seguir o fluxo normal das solicitações dos demais discentes de seu curso. 

Reprovação por frequência  

Art. 14. O discente não perderá o vínculo com a UDESC, durante o período de pandemia, por 

reprovar por frequência (FI), duas vezes na mesma disciplina. 

Parágrafo Único. Os estudantes não poderão ser prejudicados nos editais e no recebimento de 

bolsas e auxílios oferecidos pela UDESC em função de reprovações durante o período de aulas 

remotas. (parágrafo incluído por meio de Destaque para Votação em Separado (DVS) aprovado na 

sessão do Plenário do CONSUNI) 

Jubilamento 

Art. 15. O período acadêmico (semestres), enquanto perdurar a pandemia, não será computado no 

cálculo do prazo para a integralização curricular ou no jubilamento do discente. 

Índice acadêmico 

Art. 16. O índice acadêmico computado durante o período da pandemia não será válido ou usado 

para qualquer tipo de ranqueamento pela UDESC. 

Parágrafo Único. Será computado somente para fins de ranqueamento da matrícula, o índice 

acadêmico dos ingressantes em seu semestre de ingresso. 
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Mobilidade 

Art. 17. O semestre em que o discente estiver em mobilidade acadêmica nacional ou internacional, 

durante o período de pandemia, não será computado no limite máximo dos três semestres 

consecutivos ou não para a realização da mobilidade durante o seu curso. 

Elaboração de orientações quanto as AULAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS em 2020/1 - CI PROEN 

nº. 138/2020, de 17/09/2020.  

a) Os centros de ensino terão autonomia para planejarem e organizarem o calendário para a oferta 

das disciplinas com aulas práticas, observando o limite da data de 14 de maio de 2021; 

 

b) A oferta das disciplinas com aulas práticas poderá ocorrer de forma concentrada ou não, a cargo 

de cada curso/centro de ensino, no mês de fevereiro, no período dos exames finais e/ou no 

período de recesso do semestre 2020/2 – de 16 de abril até 14 de maio de 2021;  

 

c) O período para a realização dos exames finais das disciplinas com aulas práticas deverá ser 

estabelecido pelo Diretor de Ensino de Graduação, podendo ser concentrado ou realizado ao 

final de cada disciplina.    

 

Elaboração de orientações quanto ao fechamento dos DIÁRIOS DE CLASSE e dos EXAMES FINAIS – CI 
PROEN nº. 140/2020, de 21/09/2020.  

a) De acordo com o Art. 4 da Resolução 003/2013 - Consepe e, em seu §1º “O professor deverá, 
para cada disciplina ministrada, encaminhar à Secretaria de Ensino de Graduação os exames 
finais realizados e a lista de presença dos acadêmicos nestes exames”. Todavia, diante da 
pandemia e da modalidade de ensino remoto adotada pela universidade, a Proen recomenda 
que os docentes mantenham em arquivos as provas dos exames finais realizados, juntamente 
com a lista de presença para posterior entrega na Secretaria de Ensino de Graduação, quando 
do retorno das aulas presenciais; 

 

b) De acordo com o Art. 4 da Resolução 003/2013 - Consepe e, em seu §2º “A entrega do Diário 

Acadêmico deverá ocorrer em conformidade com as datas estabelecidas no Calendário 

Acadêmico”. Todavia, diante da pandemia, da modalidade de ensino remoto e dos ajustes do 

calendário acadêmico promovido pela universidade, os docentes não terão que entregar cópia 

física do diário de classe, já que este é feito pelo docente no Siga, quando do encerramento do 

semestre.   

 

Criação e encaminhamento de link de fácil e intuitivo acesso aos e-mails dos alunos no SIGA, para o 

professor obter a lista de e-mails dos alunos das disciplinas que leciona, com autonomia e sempre 

atualizada com a matrícula (31/10/2020).   

 

Ao agendar as aulas no Moodle ou Teams, os alunos receberão o convite nos e-mails 

relacionados, sempre sincronizados com as matrículas no SIGA, o que melhora a comunicação com 

os estudantes 

 

Passo 1: Encontrar a lista de e-mails dos alunos nas disciplinas que leciona: 
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Passo 2: Para escolher a disciplina, basta utilizar as lupas e escolher o período letivo, a turma e a 

disciplina, após a seleção clicar em pesquisar: 

 
 

Passo 3: Após o professor clicar em pesquisar, a lista de alunos, endereços de e-mails registrados no 

SIGA e de e-mails registrados no Office 365 (e-mail institucional) aparecem na tela: 

Clique 

aqui 

C 
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Identificação de alternativas junto ao SIGA para coletar o aceite ou não aluno em relação a imagem, 

voz e gravação nas disciplinas escolhidas pelo aluno. A PROEN/CIRD identificou a alternativa descrita, 

a seguir, conforme CI PROEN n. 185/2020, de 27/11/2020:  

a) Elaboração de texto para uso no SIGA, quando da rematrícula dos discentes da UDESC, do 

semestre 2020/2 e subsequentes, enquanto perdurar a Pandemia como segue: 

 

Autorizo a UDESC a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de 

fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 

declarações, videoconferência, conferência web, entrevistas e/ou ações 

outras realizadas a serem utilizados com fins educacionais. Afirmo ter ciência 

que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, 

não havendo impedimento para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material 

captado única e exclusivamente para fins acadêmicos. 

 
b) O discente teve a opção para assinalar ( ) autorizo ou ( ) não autorizo a utilizar minha imagem 

(....).  
 

c) Emissão por parte da PROEN/CIRD de listagem com o nome dos alunos por disciplina, cursos e 
centros que não tinham autorizado o uso de imagem, voz e gravação. A listagem foi 
encaminhada aos(as) Senhores(as) Diretores(as) de Ensino, por email, em 23/11/2020, para 
posterior envio aos Chefes de Departamentos e docentes. Foi solicitado aos docentes para não 

exporem os discentes que não permitiram a cessão de direito de voz, imagem e som. Exemplo: 

 

Turma Cod Disciplina Nome Disciplina Nome 

EPE116-FASE 1 GEOMA72. Geometria Analítica Pedro Samuel Fraga 

EPE116-FASE 1 GEOMA72. Geometria Analítica Jacson Silva dos Santos 

EPE116-FASE 1 GEOMA72. Geometria Analítica 
Felipe Rodrigues dos 
Santos 

EPE116-FASE 1 GEOMA72. Geometria Analítica Aislan Ferreira 
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Elaboração de relatório das disciplinas com diários em aberto no SIGA (disciplinas não concluídas em 
2020/1 e 2020/2 por curso e por centro) - 04/06/2021. A PROEN/CIRD realizou levantamento das 
disciplinas com diários em aberto, por centro e curso para verificar a quantidade de disciplinas e da 
carga horária não ministrada. A partir deste levantamento os Diretores de Ensino de Graduação 
juntamente com as Chefias de Departamentos realizaram o planejamento de reposição das aulas 
práticas não ministradas. O estudo serviu de base para a COMODO verificar e analisar a alocação de 
CH para docentes efetivos e substitutos.   
 

Realização de ajustes no SIGA para atender os ajustes realizados na Resolução nº 50/2020-CONSUNI 

e Resolução 019/2021 CONSUNI – 24/09/2021  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf  
 

Trancamento matrícula 

Art. 12 O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do período letivo, via 

requerimento no SIGA o trancamento de matrícula durante o período de pandemia. (redação dada 

pela Resolução nº 19/2021-CONSUNI) 

Parágrafo Único. A solicitação do trancamento de matrícula pelo discente, enquanto perdurar a 

pandemia, não será computada no limite máximo dos quatro semestres. 

Resolução n. 009/2021 – CONSUNI, de 07/06/2021 - Altera o Regimento Geral da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 044/2007 - CONSUNI, 
de 01/06/2007. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/009-2021-cni.pdf 

 

“Art. 135 (...) § 1º O trancamento de matrícula não será permitido no primeiro semestre de 

ingresso do acadêmico no curso, exceto para o acadêmico matriculado que for convocado ao 

Serviço Militar obrigatório e ao que porventura contrair doença, devidamente atestada, que o 

impeça de frequentar as atividades acadêmicas.” 

Desmatrícula 

“Art. 13. O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do período letivo, via 

requerimento junto à Secretaria de Ensino de Graduação a desmatrícula em uma ou mais 

disciplinas, independente do semestre de ingresso, durante o período de pandemia. 

 § 1º A matrícula sem vínculo a disciplina, enquanto perdurar a pandemia, não será computada no 

limite máximo dos dois semestres.  

§ 2º O discente não terá garantia de matrícula nas disciplinas em que se desmatriculou, devendo 

seguir o fluxo normal das solicitações dos demais discentes de seu curso.” 

Ranqueamento – média das disciplinas 

“Art. 16. A média das notas obtidas nas disciplinas cursadas durante a pandemia:  

I - Serão utilizadas para o cálculo apenas as notas das disciplinas que o discente obteve aprovação;  

II - Serão utilizados para o cálculo apenas o número de créditos das disciplinas que o discente obteve 

aprovação.”  

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/009-2021-cni.pdf
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“Art. 16A. A proporção entre aprovações e reprovações nas disciplinas em que o discente se 

matriculou durante a pandemia, serão desconsiderados do cálculo o número de créditos das 

disciplinas em que o discente não obteve aprovação.  

Art. 16B. O escore do discente dos semestres cursados durante o período de pandemia, ou seja, 

iniciando em 2020.1, deverá ser contabilizado de acordo com o estabelecido nos incisos I e II do 

artigo 16 e no artigo 16A.  

Art. 16C. O discente durante o período de atividades de ensino não presenciais, fica desobrigado 

em apresentar os certificados e/ou as declarações de forma física para validação das atividades 

complementares.  

§ 1º O discente para validação das atividades complementares deverá enviar os certificados e/ou 

as declarações digitalizados ou encaminhar uma foto nítida frente e verso dos documentos, via 

formulário online para a Secretária de Ensino de Graduação ou Secretaria do Departamento do 

Centro, para proceder à validação e o aproveitamento das atividades.  

§ 2º A Secretaria de Ensino de Graduação do Centro, em qualquer momento, no caso de dúvidas, 

poderá solicitar ao discente, o documento original utilizado para validação das atividades 

complementares, visando a integralização curricular.” 

Mobilidade acadêmica  

“Art. 17. Em relação a mobilidade acadêmica:  

I - O semestre em que o discente estiver em mobilidade acadêmica nacional ou internacional, não 

será computado no limite máximo dos três semestres consecutivos ou não para a realização da 

mobilidade durante o seu curso;  

II - O discente quando da realização da inscrição para concorrer a bolsa Prome poderá exceder 80% 

da carga horária do currículo previsto, desde que não tenha condições para integralizar a carga 

horária total do seu curso;  

III - As reprovações por notas ou frequência do período de pandemia, não serão consideradas 

quando da realização da inscrição pelo discente para concorrer a bolsa Prome; 

 IV - Os discentes no momento da inscrição para concorrer a bolsa Prome, deverão apresentar 

média curricular igual ou superior à média do curso, conforme registrado no sistema de gestão 

acadêmica.” 

Realização de ajustes no SIGA para atender a Resolução nº 50/2020-CONSUNI, de 17/08/2020 e 

Resolução 019/2021 CONSUNI – 24/09/2021:  COMPROVANTE DE VACINAÇÃO - A 

UDESC/PROEN/CIRD realizou vários ajustes no SIGA para atender as novas normativas acadêmicas 

aprovadas pelo CONSUNI, diante da Pandemia. Para tanto, foram elaborados manuais com instruções 

para docentes e discentes acerca da operacionalização do SIGA; instruções sobre o direito do uso de 

voz e da imagem dos discentes que poderiam optar quando da realização da matrícula e de nova 

sistemática para inclusão pelos discentes junto ao SIGA do comprovante de vacinação COVID-19.    

Orientações para os discentes acerca do encaminhamento do comprovante de vacinação Covid-19. 

Acessar o SIGA 

Clicar em Requerimentos conforme imagem, a seguir: 
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Selecionar o requerimento Comprovante de Vacinação Covid-19 

 

Leia a declaração e clique no botão Anexo(s) https://conectesus-paciente.saude.gov.br/  

https://conectesus-paciente.saude.gov.br/
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Clicar no botão Anexar arquivo para enviar o comprovante de vacinação e depois clicar em Retornar. 

(o aluno poderá enviar mais de um anexo) 

 

Clicar no botão Solicitar para concluir o envio do comprovante de vacinação. 

 

Orientações para os docentes – consulta e verificação da autenticidade do comprovante de 

vacinação Covid-19, anexado pelos discentes 

Acessar o Siga 

Clicar em Listagem de Alunos - Protocolo de Vacinação Covid-19 
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Selecionar a turma / disciplina e clicar em Pesquisar para verificar os alunos que possuem número 

de protocolo. Isto significa que o discente encaminhou o comprovante de vacinação. 
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O professor que desejar consultar o documento anexado pelo aluno deverá clicar no link 

Requerimentos 

 

O professor deverá clicar em Requerimentos solicitados 
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Na tela, a seguir, o professor poderá realizar vários filtros para verificar o comprovante de vacinação. 

a) Pelo número do protocolo identificado na listagem dos alunos 

b) Pelo nome do aluno, desde que selecionado o filtro Requerimento Comprovante de Vacinação 

Covid-19. 

c) Por curso, desde que selecionado o filtro Requerimento Comprovante de Vacinação Covid-19 
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O professor poderá, após realizar os filtros, efetuar o download do arquivo do comprovante 

de vacinação, clicando no requerimento listado, destacado no quadro vermelho abaixo. 
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Participação e acompanhamento das atividades relacionadas com a implantação em 2023 do novo 

Sistema de Gestão Acadêmica – SIGAA. O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) é uma ferramenta online que tem por objetivo de facilitar a comunicação e, principalmente, 

estreitar a relação professor-aluno, maximizando o processo ensino-aprendizagem, assim como dos 

técnicos em relação aos procedimentos acadêmicos que guiam e orientam a vida dos acadêmicos. O 

SIGAA diminui o tempo de operação das atividades e unifica os processos intrínsecos às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, além de outras atividades acadêmicas. O sistema possibilita a integração 

de processos que envolvem atividades de coordenação de curso, discente, docente e núcleo 

pedagógico. O SIGAA contempla diferentes atividades, a saber: graduação, pós-graduação (stricto 

sensu e lato sensu), submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de 

ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 

relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual 

de aprendizado (chamado de Turma Virtual), dentre outros.  

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - PTI 
 

Elaboração de orientações e acompanhamento da implantação do PTI Digital - a implantação da nova 

sistemática do PTI digital foi acompanhada e a avaliada. A partir da identificação dos problemas 

gerados pelo fato da UDESC não ter um sistema integrado de gestão, a PROEN decidiu junto com os 

Diretores de Ensino de Graduação abandonar o PTI digital e continuar com a sistemática anteriormente 

utilizada. Diante da situação e para facilitar os trabalhos, os DEGs elaboraram modelo de planilha em 

Excel para preenchimento dos dados e das informações e composição final para conferência pelos 

docentes e Chefias de Departamentos.  

 

A implantação do PTI digital só será possível quando a UDESC possuir um sistema de informações 

integradas, o que poderá acontecer com a implantação do novo Sistema de Gestão Acadêmica 

denominado de SIGAA.        
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SISU GESTÃO  
 

Acompanhamento do Sisu Gestão - http://sisugestao.mec.gov.br/ - manifestação de interesse, 

adesão e retificação ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - Sisu 2020/2. (12/06/2021) 

• Conferência dos dados da IES, respectivos locais de oferta e cursos, no Cadastro e-MEC de 

Instituições e Cursos Superiores do Ministério da Educação (Cadastro e-MEC) - 

http://emec.mec.gov.br/.  

 

• Com a publicação da Portaria nº 493, de 22 de maio de 2020, que altera a Portaria nº 21, de 5 

de novembro de 2012, a qual regulamenta o Sisu (ambas disponíveis no "O Sisu" do Sisu Gestão), 

a partir do processo seletivo do segundo semestre de 2020 está permitido a oferta de vagas na 

modalidade a distância (EAD) por meio do sistema do Sisu.  

 

Acompanhamento do Sisu Gestão - http://sisugestao.mec.gov.br/ - manifestação de interesse, 

adesão e retificação ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - Sisu 2021/1. Para o período 

de adesão e retificação ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - Sisu referente 

ao primeiro semestre de 2021, alertamos para a necessidade de conferência dos dados da IES, 

respectivos locais de oferta e cursos, no Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores do 

Ministério da Educação (Cadastro e-MEC) - http://emec.mec.gov.br/. (08/02/2021). 

 

a) Acompanhamento do Sistema de Gestão do Sisu (SISUGESTAO), endereço eletrônico 

http://sisugestao.mec.gov.br/, está disponível para que as instituições de ensino superior (IES) 

públicas possam manifestar interesse e posteriormente iniciar adesão ao processo seletivo do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição 2021/2. (30/06/2021) 

a) Conferência dos dados da IES, respectivos locais de oferta e cursos, no Cadastro e-MEC de 

Instituições e Cursos Superiores do Ministério da Educação (Cadastro e-MEC) - 

http://emec.mec.gov.br/.  

 
Acompanhamento e execução do cronograma do Sisu 2022/1 referente ao primeiro semestre de 
2022 (19/01/2022) 

• Manifestação de interesse: 3/11 a 03/12/2021; 
• Adesão: 08 a 12/11; 
• Retificação adesão: 15 a 03/12;   
• Inscrições: 15/02 a 18/02/2022; 
• Resultado da Chamada regular: 22/02; 
• Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular: 23/02 a 8/03; 
• Lançamento das vagas ocupadas na chamada regular: 23/02 a 11/03; 
• Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22/02 a 8/03; 
• Disponibilização da lista de espera no sistema do Sisu Gestão: 9/03; 
• Convocação dos candidatos da lista de espera: a partir de 10/03; 
• Lançamento das vagas ocupadas na lista de espera: 10/03 a 29/04/2022. 

 

VESTIBULAR UDESC 

 

Elaboração de orientações e avaliação dos Editais dos Vestibulares e dos Editais de 

Matrículas para os Calouros nos semestres 2020/2, 2021/1, 2021/2 e 2022/1. 
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Elaboração de orientações, operacionalização/execução, acompanhamento e avaliação 

VESTIBULAR: a) das inscrições dos vestibulares; b) digitalização e composição das notas e 

médias por meio de planilhas Excel, c) listagem e publicação dos candidatos aprovados e 

classificados nos Vestibulares de 2020/2; 2021/1; 2021/2 e 2022/1.  

 

Geração de dados e de informações acadêmicas para atender demandas internas e externas 

- 2020/1; 2020/2; 2021/1; 2021/2 e 2022/1 

 

Realização de reuniões com os Diretores de Ensino, Secretários das Secretarias de Ensino de 

Graduação e equipe PROEN para esclarecimentos e implantação de novos procedimentos 

no SIGA: 2020/1; 2020/2; 2021/1; 2021/2 e 2022/1 

 

Realização de ajustes no sistema de atendimento por parte da PROEN/CIRD junto aos 

Secretários das Secretarias de Ensino de Graduação: 2020/1; 2020/2; 2021/1; 2021/2 e 

2022/1. 

 
 

Implantação de requerimentos online e da matrícula online (calouros), visando o alcance do 

projeto implantação da secretaria digital: 2020/1; 2020/2; 2021/1; 2021/2 e 2022/1 
 

Elaboração de painel com indicadores acadêmicos por curso e centro (em elaboração) – o 

painel de indicadores acadêmicos está em fase de conclusão e estará à disposição da 

comunidade acadêmica da UDESC, a partir de março de 2022, por ser produto da dissertação 

de mestrado do Coordenador de Informação e Registro Discente (PROEN/CIRD), Uilderson Aparecido 

Cezar.  
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COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOCENTE – PROEN/COMODO 

Nério Amboni 

Pró-Reitor de Ensino 

Fernanda Kuerten Rocha Beck 

Coordenadora de Movimentação Docente 

Letícia Dutra Wesendonk 

 

PRINCIPAIS AÇÕES EM 2020 E 2021 

 

RELATÓRIO RENOVA/DISPENSA DOCENTE SUBSTITUTO 

Encaminhamento de orientações aos Diretores de Ensino de Graduação, acerca dos docentes 

substitutos que terão seu contrato renovado para 2022/1 ou encerrado ao fim deste semestre (CI 

PROEN nº 145/2020, de 30/09/2020, Ofício PROEN nº 190/2021, de 26/11/2021, PARECER PROJUR 

Nº 207/2020, de 10/08/2020 e PARECER PROJUR Nº 235/2020, de 05/09/2020).  

“Os candidatos aprovados a partir do Edital de Processo Seletivo nº. 04/2020 para exercerem o 

cargo de professor substituto na UDESC terão contrato válido por 12 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 12 meses, respeitando assim o limite máximo de até 2 (dois) anos de 

contratação.  

Já os professores substitutos que foram admitidos pelos processos seletivos anteriores estão 

amparados pelas regras de contratação daquele edital, e poderão desde que justificado, ter seu 

contrato prorrogado respeitando o limite máximo de até 4 (quatro) anos de contratação.” 

Quadro 1. Deverá ser preenchido com os professores substitutos que não terão seu contrato 

renovado, sendo assim serão dispensados, seja por já ter suprido a necessidade do Centro ou por 

ter completado 4 anos e necessariamente precise ser dispensado.  

Quadro 2. Deverá ser preenchido com os professores substitutos que não terão seu contrato 

renovado, sendo assim serão dispensados, admitidos a partir do Processo Seletivo 04/2020, seja 

por já ter suprido a necessidade do Centro ou por ter completado 2 anos e necessariamente precise 

ser dispensado.  

Caso haja no Centro algum professor que venha a ter o contrato expirado (por completar 2 ou 4 

anos) no meio do próximo semestre (2022/1), este não deverá ter o contrato renovado e, sim ser 

dispensado ao final deste semestre (2021/2), evitando o prejuízo do ensino com a troca de 

professores em sala de aula com a disciplina já em andamento. Desta forma, impede-se que esse 

docente ultrapasse o período máximo de contrato na instituição. Saliento que este controle deverá 

ser feito pelo Centro.  

Quadro 3. Deverá ser preenchido com os professores que terão seu contrato renovado para o 

semestre de 2022/1. 

Oriento ainda que este relatório seja submetido ao RH Setorial para que seja feita a conferência das 

observações acima mencionadas e que posteriormente seja encaminhado, à Pró-Reitoria de Ensino, 

até o prazo de 10/12/2021”.  
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ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOCENTE 

Recebimento, análise e deferimento/diligência/indeferimento das solicitações de alterações de CH 

dos professores substitutos por departamento e por centro de ensino (abril 2020 até janeiro de 2022) 

ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES 

Elaboração e encaminhamento de orientações para os docentes (CI PROEN 090/2020, de 
23/06/2020):  

• Renovação de Contrato para o semestre 2020/1 

• Alteração de Carga Horária 

• Orientação de TCC ou Estágio 

• Processo seletivo 

• Férias 

 

Orientação de TCC ou Estágio 

A Resolução 029/2009 – CONSEPE não permite a alocação de carga horária para professor 

substituto orientar alunos de TCC ou de Estágio e nem para atividade administrativa. Desta forma, a 

partir do semestre 2020/2 a alocação neste tipo de atividade deverá ser reduzida de forma gradativa 

até 2021/2, sendo extinta em 2022/1. 

 

Elaboração e encaminhamento de orientações acerca do docente substituto (CI PROEN n. 172/2020, 

de 26/10/2020) - Processo SGPE UDESC 00034616/2020, de 26/10/2020 - - PARECER PROJUR Nº 

304/2020 

a) (...) para o cumprimento da manutenção da carga horária prevista na grade curricular, num 

espaço de tempo menor, de 18 para 15 semanas, a CH será concentrada nesse período, havendo 

uma compensação, pela consequente diminuição das semanas. 

 

b) as horas adicionadas pelo professor para o cumprimento do semestre de 15 semanas para 

integralizar as 18 semanas, não terá acréscimo que justifique aumento em horas extras ou algum 

benefício salarial, desde que respeitado o contrato de 18 semanas 

 
Elaboração em conjunto com a PROAD da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 014, de 02 de dezembro de 

2020. Disciplina no âmbito da UDESC o usufruto de férias de docentes e técnicos universitários. 

(Revogou IN 010/2017)  

(https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_014_2020____F_rias_1606945734853

6_11004.pdf)  

 

Art. 2º As férias dos servidores docentes efetivos, que possuem carga horária de ensino, deverão ser 

usufruídas, com autorização da chefia imediata, dentro dos períodos: 

 

a) Do primeiro dia útil do ano até o dia anterior ao início do período letivo do primeiro semestre;  

b) A partir do dia seguinte ao término do primeiro semestre até o dia anterior ao início do período 

letivo do segundo semestre;  

c) A partir do dia seguinte ao término do segundo semestre.  

 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_014_2020____F_rias_16069457348536_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_014_2020____F_rias_16069457348536_11004.pdf
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§ 1º. Somente será autorizado o usufruto fora do período indicado no caput, por períodos de até 15 

(quinze) dias, mediante aprovação do Colegiado Pleno do Departamento, ficando vedada a 

substituição por professor substituto. Neste caso, deverá ser preenchido o Anexo I desta Instrução 

Normativa.  

 
§ 2º. Do previsto no caput deste artigo, excetuam-se os docentes que estejam retornando de licença 

saúde (superior a trinta dias) e maternidade, que desejarem usufruir férias imediatamente após o 

retorno.  

 
Art. 3º. As férias do professor substituto serão usufruídas no mês de janeiro de cada ano, depois de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de exercício no cargo. 

 

PLANO DE OCUPAÇÃO DOCENTE – PTI  

Recebimento, análise e deferimento/diligências/indeferimento dos PTIs dos docentes efetivos e 

substitutos por semestre (2020/1; 2020/2; 2021/1; 2021/2; 2022/1).  

Elaboração e encaminhamento de orientações para os docentes no que tange ao PTI - PLANO DE 

OCUPAÇÃO DOCENTE (Email Proen/Comodo de 08/07/2020 e Resolução 050/2020 CONSUNI, de 

17/08/2020) http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf  

 

Resolução 050/2020 CONSUNI, de 17/08/2020 

 

Art. 19. O preenchimento do Plano de Trabalho Individual – PTI deverá considerar as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão do semestre, independente da data de oferta das atividades 

pedagógicas.  

 

Em relação ao preenchimento do PTI, a PROEN/Comodo informa o que segue (Email 

PROEN/COMODO de 08/07/2020): 

 

a) O PTI do professor do semestre 2020/1 é válido para o semestre - término no mês de julho/2020 

para a pós graduação e o mês de outubro/2200 para a graduação, não havendo PTI para o 

período não concomitante (teremos apenas um PTI, porque estamos trabalhando com 

semestre).  

 

b) O PTI do professor do semestre 2020/2 é válido para o semestre - início no mês de agosto/2020 

para a pós e no mês de outubro/2020 para a graduação, não havendo PTI para o período não 

concomitante (teremos apenas um PTI, porque estamos trabalhando com semestre).  

 

c) O PTI provisório do semestre 2020/2, deverá ser encaminhado até o dia 02 de setembro de 2020 

e o definitivo até o dia 30 de novembro de 2020. 

 

d) O PTI provisório do semestre 2020/2 do Cead, deverá ser encaminhado até o dia 07 de julho de 

2020 e o definitivo até o dia 24 de setembro de 2020. 

 

Encaminhamento CI PROEN nº 063/2020, de 17/04/2020 ao CEAD (Processo SGPE 00011005/2020), 

solicitando relação de docentes que atuaram no período de 2016 a 2019 em cursos do CEAD 

(conveniados e não conveniados), com as disciplinas ministradas por semestre, destacando se o 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
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professor é efetivo/colaborador ou se é externo à UDESC e se recebeu ou não bolsa da Capes no 

período solicitado. Solicitamos um quadro contendo as seguintes informações: curso, nome do 

professor, efetivo ou não, regime de trabalho, bolsista ou não da Capes, disciplinas ministradas, CH de 

ensino alocada ou não em PTI e a relação de disciplinas ministradas por professores externos à 

universidade com recursos da Capes.  

O Processo está em tramitação até a presente data. Foi devolvido pela PROEN/COMODO ao DEG CEAD 

em 22/12/2021 para:   

 

a) Esclarecer o choque de disciplina alocada no PTI com recebimento de bolsa, conforme 

destacado no Ofício PROEN 203/2021. 

 

b) refinar as planilhas "Relatório DPAD (Excel)" apensadas neste processo: por semestre; que 

contenha todas as atividades exercidas pelos docentes, com exceção de atividades de pesquisa 

e extensão; na coluna vínculo esteja dividida apenas em: efetivos, substitutos e externos; 

informar se o curso é institucional ou UAB; incorporar os semestres de 2020/1, 2020/2, 2021/1 

e 2021/2. 

AULAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS NOS SEMESTRES 2020/1, 2020/2 e 2021/1  

Realização pela PROEN/CIRD de levantamento das disciplinas com aulas práticas não ministradas 

(11/06/2021). De acordo com o levantamento feito e dos e-mails encaminhados aos Diretores de 

Ensino de Graduação, pode-se verificar que 11 Centros de Ensino conseguiram integralizar as cargas 

horárias das disciplinas tanto de cunho teórico como prático até 2021/2, exceto o CEART.    

Encaminhamento de Ofício PROEN nº. 108/2021, de 19/07/2021, solicitando informações para a 

DEG/CEART, sobre o plano de reposição das aulas não ministradas (Processo  

UDESC 00026256/2021), conforme segue: 

 

(...) solicitamos da Senhora informações quanto ao plano de reposição das aulas práticas não 

ministradas nos semestres 2020/1, 2020/2 e 2021/1. Informamos, ainda, que dos 12 Centros de 

Ensino, o CEART é o centro com a maior carga horária de aulas práticas não ministradas nos 

referidos semestres, conforme levantamento feito pela Secretaria de Ensino de Graduação do 

centro e pela PROEN/CIRD. O CEO, com poucas pendencias de aulas práticas, vem realizando 

ajustes nas ofertas de disciplinas para regularizar a situação, de acordo com o que estabelece a 

Resolução 050/2020 CONSUNI. Os demais centros de ensino conseguiram integralizar a carga 

horária.  

A PROEN está à disposição da Senhora e dos Chefes de Departamentos para identificar alternativas 

possíveis para resolver a situação (...).     

A partir do que consta no Processo UDESC 00026256/2021 e pelas informações encaminhadas pela 

DEG do CEART, acerca do plano de reposição das aulas práticas não ministradas (Processos UDESC 

00037553/2021 e 25256/2021), a COMODO solicitou a vinculação dos processos. Na sequência, a 

PROEN/COMODO decidiu realizar reunião presencial com a participação da DEG, Chefe de 

Departamento de Moda e assistentes da DEG para ter um melhor entendimento do plano de reposição 

das aulas práticas não ministradas. O Curso de Moda irá concluir a reposição das aulas práticas não 

ministradas ao final do segundo semestre de 2023 ou início de 2024. A PROEN/COMODO está 

acompanhando o plano de reposição das aulas, devido a alocação de CH de disciplinas em PTIs, ou 

seja, os professores efetivos e substitutos já receberam pelas aulas não ministradas nos semestres 

citados.  
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LICENÇA-PRÊMIO  

Recebimento, análise e deferimento/diligências/indeferimento das solicitações de Licença-Prêmio 

de docentes da UDESC (de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).  

Instrução Normativa 008/2020 - Disciplina no âmbito da UDESC o usufruto de Licença Prêmio 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_202

0_16014061800431_11004.pdf  

LICENÇA SABÁTICA 

Recebimento, análise e deferimento/diligências/indeferimento das solicitações de Licença Sabática 

de docentes da UDESC (de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).  

Resolução nº 022/2018 – CONSEPE (referendada pela Resolução nº 26/2018-CONSEPE) Altera a 

Resolução nº 02/2016 - CONSEPE, que “Dispõe sobre a concessão de licença sabática ao docente 

efetivo da UDESC.” http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/022-2018-cpe.pdf  

Instrução Normativa 008/2020 - Disciplina no âmbito da UDESC o usufruto de Licença Prêmio 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_202

0_16014061800431_11004.pdf  

REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA/MUDANÇA DE DEPARTAMENTO/CENTRO 

Recebimento, análise e deferimentos/diligências/indeferimentos das solicitações de 

remoção/transferência/mudança de departamento/centro. 

A PROEN está exigindo, além dos aspectos legais (Regimento), os PTIs dos próximos DOIS ANOS.   

GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL 

Recebimento, análise e deferimentos/diligências/indeferimentos das solicitações de renovação e 

novas de GDI ((de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).  

• Resolução nº 024/2009 – CONSUNI: Estabelece procedimentos e critérios para avaliação e 
concessão da Gratificação de Dedicação Integral de que trata o artigo 14 da Lei Complementar 
n° 345, de 07 de abril de 2006. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 67/2020 – CONSUNI Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Resolução nº 24/2009-

CONSUNI, de 18.06.2009, que “Estabelece procedimentos e critérios para avaliação e 

concessão da Gratificação de Dedicação Integral de que trata o artigo 14 da Lei Complementar 

n° 345, de 07 de abril de 2006.” 

Art. 1º O art. 1º da Resolução nº 24/2009-CONSUNI, de 18.06.2009, fica acrescido de § 2º, com a 

seguinte redação, transformando-se o Parágrafo Único em § 1º:  

 

“Art. 1º (...) ... § 2º Para a percepção da GDI do ano de 2021, em caráter excepcional e temporário, 

frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), o 

solicitante deverá ter seu plano de trabalho individual de 2020/1 regular, conforme as normas de 

ocupação docente vigentes.” 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/067-2020-cni.pdf  

https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/859/IN_008_2020_30_07_2020_16007200107753_859.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_2020_16014061800431_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_2020_16014061800431_11004.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/022-2018-cpe.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/859/IN_008_2020_30_07_2020_16007200107753_859.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_2020_16014061800431_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2020___alterada_em_22_09_2020_16014061800431_11004.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/067-2020-cni.pdf
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ESTRUTURA DEPARTAMENTAL DOS CENTROS DE ENSINO 

Elaboração e alocação dos professores na estrutura departamental – Resolução nº 021/2020 – 

CONSUNI, de 21/05/2020 (Complementada pela Resolução nº 15/2021-CONSUNI) Complementa a 

Resolução nº 063/2018 – CONSUNI, alocando os professores na estrutura departamental dos Centros 

de Ensino da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, para o ano de 2019. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/021-2020-cni.pdf  

 

Elaboração e alocação dos professores na estrutura departamental – Resolução nº 15/2021, de 31 de 

agosto de 2021 - Complementa a Resolução nº 021/2020 – CONSUNI, alocando os professores na 

estrutura departamental dos Centros de Ensino da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, para o ano de 2020. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/015-2021-cni.pdf  

 

PROCESSO SELETIVO 
 

Levantamento e análise das demandas por novas vagas para a realização de Processo Seletivo, 

visando a estruturação das informações para elaboração de Ofício com justificativa para autorização 

do GGG e elaboração de Edital e demais documentos.   

 

a) Processo Seletivo Nº 04/2021 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/042021  

b) Processo Seletivo Nº 03/2021 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/032021  

c) Processo Seletivo Nº 02/2021 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/022021  

d) Processo Seletivo Nº 01/2021 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/012021  

e) Processo Seletivo Nº 04/2020 de Professor Substituto em caráter temporário. 

f) https://www.udesc.br/processoseletivo/042020  

g) Processo Seletivo Nº 01/2020 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/012020 

h) Processo Seletivo Nº 03/2020 de Professor Substituto em caráter temporário. 

https://www.udesc.br/processoseletivo/032020  

OBS: Consideramos oportuno revisar a Resolução nº 015/2016 – CONSEPE Normatiza a realização de 

Processo Seletivo para admissão de Professor Substituto na UDESC. 

CONCURSO PÚBLICO 

Realização de estudo preliminar junto a PROPLAN e PROAD para levantamento de vagas para Concurso 

Público docente, conforme estabelece a Resolução nº 010/2020 – CEG, de 18/02/2020 - Institui o 

sistema contínuo de priorização de vagas para concurso público docente da UDESC. 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/010-2020-ceg.pdf  

 

NORMAS PARA OCUPAÇÃO DOCENTE 

RESOLUÇÃO Nº 029/2009 – CONSUNI (Alterada pela Resolução nº 073/2011 – CONSUNI) (Alterada 

pela Resolução nº 040/2012 – CONSUNI) (Alterada pela Resolução 043/2014 – CONSUNI) (Alterada 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/021-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/015-2021-cni.pdf
https://www.udesc.br/processoseletivo/042021
https://www.udesc.br/processoseletivo/032021
https://www.udesc.br/processoseletivo/022021
https://www.udesc.br/processoseletivo/012021
https://www.udesc.br/processoseletivo/042020
https://www.udesc.br/processoseletivo/012020
https://www.udesc.br/processoseletivo/032020
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/010-2020-ceg.pdf
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pela Resolução n° 105/2014 – CONSUNI) (Alterada pela Resolução nº 070/2015 – CONSUNI) (Alterada 

pela Resolução nº 028/2016 – CONSUNI) (Alterada pela Resolução nº 034/2017 – CONSUNI) (Alterada 

pela Resolução nº 07/2018-CONSUNI) Estabelece normas para a ocupação docente na UDESC 
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COORDENADORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS – CRDC 

Nério Amboni 

Pró-Reitor de Ensino  

Jânio Pedro Nolli 

Coordenador de Registro de Diplomas e Certificados 

Elaine Cristina Casagrande Zanette 

 

PRINCIPAIS AÇÕES – 2020 e 2021 

REGISTRO DE DIPLOMAS 

Recebimento, análise, deferimentos/diligências/indeferimentos dos diplomas encaminhados pelas 

Secretarias de Ensino de Graduação e de Pós-Graduação dos Centros de Ensino para expedição e 

registro (2020/1; 2020/2; 2021/1; 2020/2) 

Recebimento, análise, deferimentos/diligências/indeferimentos de diplomas e certificados 

encaminhados pela Polícia Militar de SC 

Recebimento, análise, deferimentos/diligências/indeferimentos de diplomas e certificados 

encaminhados pelas Coordenações de pós graduação em nível de Especialização 

Constituição de GT para estudo, análise e implantação do DIPLOMA DIGITAL - O GT desenvolveu várias 

atividades e se encontra na fase final para implantação do DIPLOMA DIGITAL, dependendo apenas do 

sistema da EDUSOFT já autorizado pelo Reitor. 

PLATAFORMA CAROLINA BORI 

Recebimento, análise, deferimentos/diligências/indeferimentos das solicitações de reconhecimento 

de diplomas  

PLÁGIO DE TESES E DE DISSERTAÇÕES 

Recebimento, análise e instrução de processos encaminhados pela PROJUR sobre plágio de teses e de 

dissertações. 

CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA COVEST 

 Recebimento, análise, deferimentos/indeferimentos das solicitações de conferência de documentos 

encaminhados pela COVEST – inscrição Vestibular 
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REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de 

Certificados 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas 

de Pós-

Graduação 

Registrados

Nº de Certificados 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 100 16 0 55 79 0 250

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 129 23 0 18 68 0 238

CEAD – Centro de Educação à Distância 8 0 0 18 0 30 56

CEART – Centro de Artes 62 1 0 60 62 0 185

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 42 0 0 16 0 0 58

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 63 5 0 64 28 0 160

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 48 1 0 24 44 0 117

CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte 29 0 0 0 0 0 29

CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul 44 0 0 30 0 0 74

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 22 0 0 13 0 0 35

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 95 8 1 74 26 32 236

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 80 0 0 43 43 0 166

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 0 1 0 3 7 0 11

722 55 1 418 357 62

1º Semestre 778 2º Semestre 837

2020 1615

ANO 2020 1º Semestre 2º Semestre

Total por 

Centro

UDESC TOTAL GERAL

REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de 

Certificados 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 155 95 0 250

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 147 91 0 238

CEAD – Centro de Educação à Distância 26 0 30 56

CEART – Centro de Artes 122 63 0 185

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 58 0 0 58

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 127 33 0 160

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 72 45 0 117

CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte 29 0 0 29

CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul 74 0 0 74

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 35 0 0 35

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 169 34 33 236

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 123 43 0 166

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 3 8 0 11

1140 412 63

2020 1615

ANO 2020
Total por 

Centro

UDESC TOTAL GERAL
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REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de 

Certificados 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas 

de Pós-

Graduação 

Registrados

Nº de 

Certificados 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 46 77 0 164 46 0 333

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 220 58 0 125 64 0 467

CEAD – Centro de Educação à Distância 13 0 3 143 0 0 159

CEART – Centro de Artes 10 72 0 72 40 0 194

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 31 0 0 16 0 0 47

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 66 41 0 44 20 0 171

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 44 12 0 15 28 0 99

CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte 42 0 0 14 0 0 56

CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul 56 0 0 36 0 0 92

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 12 0 0 12 0 0 24

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 7 15 0 272 26 0 320

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 71 45 0 3 30 0 149

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 3 0 0 2 1 0 6

621 320 3 918 255 0

1º Semestre 944 2º Semestre 1173

2021 2117

ANO 2021 1º Semestre 2º Semestre
Total por 

Centro

UDESC TOTAL GERAL

REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de 

Certificados 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 210 123 0 333

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 345 122 0 467

CEAD – Centro de Educação à Distância 156 0 3 159

CEART – Centro de Artes 82 112 0 194

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 47 0 0 47

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 110 61 0 171

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 59 40 0 99

CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte 56 0 0 56

CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul 92 0 0 92

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 24 0 0 24

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 279 41 0 320

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 74 75 0 149

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 5 1 0 6

1539 575 3

2021 2117

ANO 2021
Total por 

Centro

UDESC TOTAL GERAL

REGISTRO DE DIPLOMAS 2019, 2020 e 2021 - PÓS - GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas 

de Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Pós-Graduação 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 188 125 155 95 210 123

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 299 138 147 91 345 122

CEAD – Centro de Educação à Distância 221 0 26 0 156 0

CEART – Centro de Artes 147 95 122 63 82 112

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 78 0 58 0 47 0

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 101 66 127 33 110 61

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 77 55 72 45 59 40

CEPLAN– Centro de Educação do Planalto Norte 53 0 29 0 56 0

CERES– Centro de Educação Superior da Região Sul 94 0 74 0 92 0

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 77 0 35 0 24 0

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 208 24 169 34 279 41

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 128 103 123 43 74 75

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 2 10 3 8 5 1

1673 616 1140 412 1539 575

2019 2020 2021

ANO 2019

UDESC TOTAL GERAL

ANO 2020 ANO 2021
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REGISTRO DE DIPLOMAS 2019, 2020 e 2021 - GRADUAÇÃO

ANO 2019 ANO 2020 ANO 2021

CENTRO
Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas 

de Graduação 

Registrados

Nº de Diplomas de 

Graduação 

Registrados

CAV – Centro de Ciências Agroveterinárias 188 155 210

CCT – Centro de Ciências Tecnológicas 299 147 345

CEAD – Centro de Educação à Distância 221 26 156

CEART – Centro de Artes 147 122 82

CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 78 58 47

CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 101 127 110

CEO – Centro de Educação Superior do Oeste 77 72 59

CEPLAN– Centro de Educação do Planalto Norte 53 29 56

CERES– Centro de Educação Superior da Região Sul 94 74 92

CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí 77 35 24

ESAG – Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 208 169 279

FAED – Centro de Ciências Humanas e da Educação 128 123 74

REVALIDAÇÕES E RECONHECIMENTOS 2 3 5

1673 1140 1539

2019 2020 2021
UDESC TOTAL GERAL



 

61 
 

ANEXO 1 

RESOLUÇÕES EM DISCUSSÃO 

 

- PRAPEG: em discussão com os DEG’s 

RESOLUÇÃO Nº 049/2017 – CONSUNI - Regulamenta o Programa de Apoio ao Ensino de Graduação – 

PRAPEG. 

RESOLUÇÃO Nº 059/2018 – CONSUNI (Referendada pela Resolução nº 17/2019-CONSUNI) - Altera a 

Resolução nº 049/2017 – CONSUNI, que “Regulamenta o Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 

– PRAPEG.”. 

 

- Atividades Complementares: em discussão com os DEG’s 

RESOLUÇÃO Nº 026/2012 – CONSEPE - Regulamenta as atividades complementares nos cursos de 

graduação da UDESC.  

RESOLUÇÃO Nº 019/2013 – CONSEPE - Altera o Anexo I da Resolução 026/2012 CONSEPE, de 13 de 

novembro de 2012, que “Regulamenta as atividades complementares nos cursos de graduação da 

UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 043/2014 – CONSEPE - Dá nova redação à Atividade Complementar de Extensão EXT 

08 do Anexo I da Resolução 026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as atividades complementares 

nos cursos de graduação da UDESC. ”.  

PARA SEREM DISCUTIDAS 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 022/2019 – CONSUNI - Dispõe sobre a Política de Formação Continuada para docentes 

da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – CONSEPE - Aprova normas para elaboração de projeto pedagógico de 

criação de curso de graduação da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 037/2014 – CONSEPE - Define prática pedagógica como componente curricular nos 

cursos de licenciatura da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 034/2013 – CONSEPE - Define e regulamenta o oferecimento de disciplinas 

obrigatórias, optativas e eletivas nos cursos de graduação da Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 013/2017 – CONSEPE - Regulamenta o ingresso aos cursos de graduação da UDESC, 

nas modalidades: Transferência Interna, Transferência Externa, Reingresso após Abandono, Retorno 

ao Portador de Diploma de Graduação. 

 

 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2017/049-2017-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2018/059-2018-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2012/026-2012-cpe.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/cct/id_cpmenu/508/019_2013_cpe_15156847059548_508.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/cct/id_cpmenu/508/043_2014_cpe_15156847515224_508.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/022-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/001-2018-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/037-2014-cpe.pdf
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2013/034-2013-cpe.pdf
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2013/034-2013-cpe.pdf
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001, de 06 de fevereiro de 2018 - Disciplina, no âmbito da UDESC, as 

medidas relativas ao Ensino de Graduação para elaboração dos projetos pedagógicos de criação de 

cursos de graduação ou de reformulação curricular. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 08, de 11 de agosto de 2017 - Disciplina, no âmbito da UDESC, as medidas 

relativas ao Ensino de Graduação para elaboração dos projetos pedagógicos de criação de cursos de 

graduação ou de reformulação curricular. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 007, de 14 de julho de 2017 - Institui normas para elaboração de 

processos de avaliação de cursos de graduação para fins de reconhecimento e de renovação de 

reconhecimento. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, de 27 de março de 2009 - Regulamenta os procedimentos de 

realização de disciplinas em caráter especial para formandos nos cursos de graduação da UDESC. 

 

 ATUALIZADAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 016, de 07 de novembro de 2019 - Disciplina os procedimentos 

administrativos para a concessão de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/6533/IN_01_2018___projetos_pedag_gicos_de_cria__o_de_cursos_de_gradua__o_ou_de_reformula__o_curricular_15179382771794_6533.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/IN_08_2017___PROEN_15024770352834_4911.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/IN_007_2017_PROEN___reconhecimento_e_de_renova__o_de_reconhecimento_curso_gradua__o_15000395880276_4911.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/206/in_003_2009_proen.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_016_2019___Est_gios_07_11_2019_15741935314137_11004.pdf
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ANEXO 2  

RESOLUÇÕES APROVADAS NA CEG E NO CONSUNI DO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 A DEZEMBRO DE 

2021 

Resoluções de 2021 

RESOLUÇÃO Nº 01/2021 – CEG, de 09 de fevereiro de 2021 - Referenda “in totum” a Resolução nº 

024/2020 – CEG, que “Corrige o Calendário Acadêmico 2021 da UDESC aprovado pela Resolução nº 

021/2020 – CEG.”. 

RESOLUÇÃO Nº 02/2021 – CEG, de 17 de agosto de 2021 - Aprova normas para a reforma e ajuste 

curricular nos cursos de graduação da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 03/2021 – CEG, de 17 de agosto de 2021 - Dispõe sobre o Regulamento da Biblioteca 

Universitária da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 04/2021 – CEG, de 14 de setembro de 2021 - Altera dispositivo da Resolução nº 

026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as atividades complementares nos cursos de graduação da 

UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 005/2021 – CEG, de 14 de setembro de 2021 - Altera o Calendário Acadêmico 2021 da 

UDESC, aprovado pela Resolução nº 021/2020 – CEG, alterada pela Resolução nº 24/2020-CEG. 

RESOLUÇÃO Nº 006/2021 – CEG, de 15 de outubro de 2021 - Estabelece normas para a inclusão de 

carga horária de extensão universitária nos cursos de graduação da Fundação Universidade do Estado 

de Santa Catarina - UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 007/2021 – CEG, de 15 de outubro de 2021 - Estabelece normas sobre a validação de 

disciplina em curso de graduação da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 008/2021 – CEG, de 27 de outubro de 2021 (Referendada pela Resolução nº 10/2021-

CEG) - Altera o Calendário Acadêmico 2021 da UDESC, aprovado pela Resolução nº 021/2020 – CEG, 

alterada pelas Resoluções nº 24/2020-CEG e 5/2021-CEG. 

RESOLUÇÃO Nº 009/2021 – CEG, de 09 de novembro de 2021 - Estabelece normas para validação de 

disciplina nos cursos de graduação da UDESC cursada em mobilidade acadêmica. 

RESOLUÇÃO Nº 010/2021 – CEG, de 09 de novembro de 2021 - Referenda “in totum” a Resolução nº 

08/2021 – CEG, que “Altera o Calendário Acadêmico 2021 da UDESC, aprovado pela Resolução nº 

021/2020 – CEG, alterada pelas Resoluções nº 24/2020-CEG e 5/2021-CEG.”. 

RESOLUÇÃO Nº 11/2021 – CEG, de 30 de novembro de 2021 - Altera dispositivos da Resolução nº 

026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as atividades complementares nos cursos de graduação da 

UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 12/2021 – CEG, de 30 de novembro de 2021 - Altera dispositivos da Resolução nº 

025/2006 – CONSEPE, que “Dispõe sobre o valor do crédito, da duração do semestre letivo, da carga 

horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 013/2021 – CEG, de 30 de novembro de 2021 - Aprova o Calendário Acadêmico 2022 

da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/001-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/002-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/003-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/004-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/005-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/006-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/007-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/008-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/009-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/010-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/011-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/012-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/013-2021-ceg.pdf
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RESOLUÇÃO Nº 014/2021 – CEG, de 30 de novembro de 2021 - Aprova Ajuste Curricular do Curso de 

Engenharia de Software, do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 015/2021 – CEG, de 30 de novembro de 2021 - Aprova reforma curricular do Curso de 

Bacharelato em Engenharia de Pesca do Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES, da 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

Resoluções de 2020 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 – CEG, de 18 de fevereiro de 2020 - Aprova ajuste curricular no Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES, da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 010/2020 – CEG, de 18 de fevereiro de 2020 - Institui o sistema contínuo de priorização 

de vagas para concurso público docente da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 12/2020 – CEG, de 05 de maio de 2020 - Revoga a Resolução nº 002/2017 – CONSEPE, 

de 22 de fevereiro de 2017, que “Define as diretrizes e bases conceituais curriculares para a formação 

inicial em nível superior dos cursos de licenciatura da UDESC e para a formação continuada em 

consonância com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015.”. 

RESOLUÇÃO Nº 013/2020 – CEG, de 04 de junho de 2020 - Aprova reforma curricular do Curso de 

Graduação em Administração Pública do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – 

ESAG, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 014/2020 – CEG, de 04 de junho de 2020 (Anexo Único corrigido pela Resolução nº 

20/2020-CEG) - Aprova ajuste curricular no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do Centro de 

Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 015/2020 – CEG, de 04 de junho de 2020 - Altera o Calendário Acadêmico 2020 da 

UDESC, aprovado pela Resolução nº 040/2019 – CONSEPE. 

RESOLUÇÃO Nº 016/2020 – CEG, de 16 de setembro de 2020 (Alterada pelas Resoluções nºs 19/2020-

CEG e 22/2020-CEG) - Altera o Calendário Acadêmico 2020 da UDESC, para as aulas dos cursos de 

graduação presenciais, aprovado pela Resolução nº 040/2019 – CONSEPE. 

RESOLUÇÃO Nº 017/2020 – CEG, de 16 de setembro de 2020 - Altera o Calendário Acadêmico 2020 do 

Centro de Educação a Distância (CEAD), para as aulas dos cursos de graduação na modalidade a 

distância, aprovado pela Resolução nº 040/2019 – CONSEPE. 

RESOLUÇÃO Nº 018/2020 – CEG, de 16 de setembro de 2020 - Aprova a Política de Desenvolvimento 

de Coleções da Biblioteca Universitária da UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 019/2020 – CEG, de 16 de outubro de 2020 - Altera o Calendário Acadêmico 2020 da 

UDESC, aprovado pela Resolução nº 040/2019 – CONSEPE, alterado por resoluções posteriores, no 

tocante à data de término do semestre 2020/2. 

RESOLUÇÃO Nº 020/2020 – CEG, de 12 de novembro de 2020 - Corrige o Anexo Único da Resolução nº 

014/2020 – CEG que, “Aprova ajuste curricular no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do 

Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC.”. 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/014-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/015-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/001-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/010-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/012-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/013-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/014-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/015-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/016-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/017-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/018-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/019-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/020-2020-ceg.pdf


 

65 
 

RESOLUÇÃO Nº 021/2020 – CEG, de 18 de dezembro de 2020 (Alterada pela Resolução nº 24/2020-

CEG, Resolução nº 5/2021-CEG e Resolução nº 8/2021-CEG) - Aprova o Calendário Acadêmico 2021 da 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 022/2020 – CEG, de 18 de dezembro de 2020 - Altera o Calendário Acadêmico 2020 da 

UDESC aprovado pela Resolução nº 040/2019 – CONSEPE, alterado por resoluções posteriores, no 

tocante ao semestre 2020/2. 

RESOLUÇÃO Nº 023/2020 – CEG, de 18 de dezembro de 2020 - Aprova ajuste curricular no Curso de 

Bacharelado em Biblioteconomia - Habilitação em Gestão da Informação, do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação - FAED, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 024/2020 – CEG, de 18 de dezembro de 2020 (Referendada pela Resolução nº 1/2021-

CEG) - Corrige o Calendário Acadêmico 2021 da UDESC aprovado pela Resolução nº 021/2020 – CEG. 

  

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/021-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/022-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/023-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/024-2020-ceg.pdf
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI 

 

Resoluções de 2021 

RESOLUÇÃO Nº 006/2021 – CONSUNI, de 01 de junho de 2021 (Referendada pela Resolução nº 

31/2021-CONSUNI) - Aprova o Projeto de Avaliação Institucional (PAI) 2020-2021 (5ª edição) da 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. 

RESOLUÇÃO Nº 009/2021 – CONSUNI, de 07 de julho de 2021 - Altera o Regimento Geral da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 044/2007 - CONSUNI, 

de 01 de junho de 2007. 

RESOLUÇÃO Nº 011/2021 – CONSUNI, de 31 de agosto de 2021 - Altera o Art. 7º da Resolução nº 

066/2014 – CONSUNI, que “Dispõe sobre o Estágio Curricular na Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 015/2021 – CONSUNI, de 31 de agosto de 2021 - Complementa a Resolução nº 

021/2020 – CONSUNI, alocando os professores na estrutura departamental dos Centros de Ensino da 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, para o ano de 2020. 

RESOLUÇÃO Nº 19/2021 – CONSUNI, de 14 de setembro de 2021 - Altera dispositivos da Resolução nº 

50/2020-CONSUNI, de 17-08-2020, que “Referenda, com alterações, a Resolução nº 32/2020-

CONSUNI, que “Dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos 

presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública 

relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução.”, a qual passa 

a vigorar na forma da presente Resolução.”. 

RESOLUÇÃO Nº 027/2021 – CONSUNI, de 20 de outubro de 2021 - Altera dispositivos do Regimento 

Geral da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, aprovado pela Resolução nº 

044/2007 - CONSUNI, de 01 de junho de 2007. 

RESOLUÇÃO Nº 031/2021 – CONSUNI, de 22 de outubro de 2021 - Referenda “in totum” a Resolução 

n° 006/2021 – CONSUNI, que “Aprova o Projeto de Avaliação Institucional (PAI) 2020-2021 (5ª edição) 

da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.”. 

RESOLUÇÃO Nº 037/2021 – CONSUNI, de 22 de outubro de 2021 - Dispõe sobre o Programa de 

Monitoria de Graduação da UDESC, nas modalidades remunerada e voluntária. 

RESOLUÇÃO Nº 046/2021 - CONSUNI, de 18 de novembro de 2021 – CONSUNI - Aprova reforma 

curricular do Curso de Graduação em Ciências Biológicas – Opção Biologia Marinha / Opção 

Biodiversidade, do Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES, da Fundação Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC, criado pela Resolução nº 077/2015 – CONSUNI, que passa a 

denominar-se Ciências Biológicas – Opção Biologia Marinha / Opção Biodiversidade e Conservação. 

RESOLUÇÃO Nº 049/2021 – CONSUNI, de 09 de dezembro de 2021 - Aprova o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC para o 

período 2022-2026. 

 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/006-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/009-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/011-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/015-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/019-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/027-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/031-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/037-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/046-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/049-2021-cni.pdf
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Resoluções de 2020 

RESOLUÇÃO Nº 018/2020 – CONSUNI, de 04 de maio de 2020 - Altera a Resolução nº 029/2010 – 

CONSUNI que “Normatiza a modalidade de Estágio Não Obrigatório na UDESC, em consonância coma 

Lei Federal n° 11788/2008.” 

RESOLUÇÃO Nº 021/2020 – CONSUNI, de 21 de maio de 2020 (Complementada pela Resolução nº 

15/2021-CONSUNI) - Complementa a Resolução nº 063/2018 – CONSUNI, alocando os professores na 

estrutura departamental dos Centros de Ensino da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, para o ano de 2019. 

RESOLUÇÃO Nº 032/2020 – CONSUNI, de 02 de junho de 2020 (Referendada, com alterações, pela 

Resolução nº 50/2020-CONSUNI) - Dispõe sobre a adoção de aulas não presenciais nos cursos 

presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública 

relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da presente resolução. 

RESOLUÇÃO Nº 033/2020 – CONSUNI, de 03 de junho de 2020 - Cria e regulamenta, em caráter 

excepcional e temporário, enquanto durar as aulas não presenciais dos cursos de Graduação na UDESC, 

frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), o auxílio 

inclusão digital, nos termos da presente resolução. (redação dada pela Resolução nº 66/2020- 

CONSUNI). 

RESOLUÇÃO Nº 050/2020 – CONSUNI, de 17 de agosto de 2020 - Referenda, com alterações, a 

Resolução nº 32/2020- CONSUNI, que “Dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não 

presenciais nos cursos presenciais de Graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à 

emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos da 

presente resolução.”, a qual passa a vigorar na forma da presente Resolução. 

RESOLUÇÃO Nº 58/2020 – CONSUNI, de 09 de setembro de 2020 (Referendada pela Resolução nº 

62/2020-CONSUNI) - Cria e regulamenta, em caráter emergencial, excepcional e temporário, com 

duração de, no máximo, dois meses, o auxílio Residência Pedagógica e do PIBID, nos termos da 

presente Resolução. 

RESOLUÇÃO Nº 062/2020 – CONSUNI, de 21 de outubro de 2020 - Referenda “in totum” a Resolução 

n° 58/2020 – CONSUNI, que “Cria e regulamenta, em caráter emergencial, excepcional e temporário, 

com duração de, no máximo, dois meses, o auxílio Residência Pedagógica e do PIBID, nos termos da 

presente Resolução.”. 

RESOLUÇÃO Nº 066/2020 – CONSUNI, de 10 de dezembro de 2020 - Homologa, com alterações, a 

Resolução nº 33/2020- CONSUNI, que “Cria e regulamenta, em caráter excepcional e temporário, 

enquanto durar as aulas não presenciais dos cursos presenciais da Graduação na UDESC, frente à 

emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19), o auxílio inclusão 

digital, nos termos da presente resolução.”. 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/018-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/021-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/033-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/050-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/058-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/062-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/066-2020-cni.pdf
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ANEXO 3  

QUADRO COM AS SOLICITAÇÕES DE RECONHECIMENTO OU RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSOS  

2020 

CURSO 
Nº do  

Processo  
SGPE 

AÇÃO  PARECER / RESOLUÇÃO DECRETO 
CONCEIT

O 

Conceito 

ENADE 

Administração  1078 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 
Parecer CEE/SC nº150 e Resolução 

nº 011, de 30/03/2020 

Decreto Estadual nº 560, 

de 15/04/2020 

CPC 4 

5 

Administração 

Pública 
1341 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 
Parecer CEE/SC nº170 e Resolução 

nº 014, de 13/04/2020 

Decreto Estadual nº 854, 

de 23/09/2020 

CPC 4 

4 

Ciências 

Econômicas 
1043 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 
Parecer CEE/SC nº149 e Resolução 

nº 010, de 30/03/2020 

Decreto Estadual nº 560, 

de 15/04/2020 

CPC 4 

4 

Administração 

Pública EaD 
25441 

 Reconhecimento 

- inloco 

Retificação 

  

Parecer CEE/SC nº360 e Resolução 

nº 088, de 29/09/2020 

Parecer CEE/SC nº 092 e 

Resolução nº 022, de 08/06/2021 

Decreto Estadual nº 1119, 

de 27/01/2021 

CC 

  

Administração 

Pública CESFI 
897 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 
Parecer CEE/SC nº171 e Resolução 

nº 015, de 13/04/2020 

Decreto Estadual nº 854, 

de 23/09/2020 

CPC 4 4 

Ciências 

Contábeis 
772 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 
Parecer CEE/SC nº171 e Resolução 

nº 015, de 13/04/2020 

Decreto Estadual nº 1117, 

de 27/01/2021 

CPC 3 

3 

Design Gráfico 1830 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 

Parecer CEE/SC nº295 e Resolução 

nº 069, de 14/07/2020 
Decreto Estadual nº 1117, 

de 27/01/2021 

CPC 3 

4 

Design 

Industrial 
1829 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

ENADE 

2018 

Parecer CEE/SC nº294 e Resolução 

nº 068, de 14/07/2020 
Decreto Estadual nº 1117, 

de 27/01/2021 

CPC 3 

4 
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Bacharelado em 

Artes Visuais 
14011 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  
Parecer CEE/SC nº304 e Resolução 

nº 073, de 21/07/2020 
Decreto Estadual nº 1118, 

de 27/01/2021 

CC 

  

Bacharelado em 

Música 
14107 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  
Parecer CEE/SC nº306 e Resolução 

nº 075, de 21/07/2020 
Decreto Estadual nº 1118, 

de 27/01/2021 

CC 

  

Licenciatura em 

Teatro 
15257 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  
Parecer CEE/SC nº305 e Resolução 

nº 074, de 21/07/2020 
Decreto Estadual nº 1118, 

de 27/01/2021 

CC 

  

Licenciatura em 

Informática 
4155 

 Reconhecimento 

- inloco 
  Parecer CEE/SC nº317 e Resolução 

nº 077, de 11/08/2020 

Decreto Estadual nº 1062, 

de 28/12/2020 
CC 

  

Lic. em Ciências 

Biológicas 
18679 

 Reconhecimento 

- inloco 
  Parecer CEE/SC nº318 e Resolução 

nº 078, de 11/08/2020 

Decreto Estadual nº 1062, 

de 28/12/2020 
CC 

  

Engenharia de 

Software 
26420 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  Parecer CEE/SC nº355 e Resolução 

nº 084, de 29/09/2020 

Decreto Estadual nº 1119, 

de 27/01/2021 

CC 

  

Biblioteconomia 24222 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  Parecer CEE/SC nº 354 e a 

Resolução nº 083,  de 29/09/2020 

Decreto Estadual nº 1119, 

de 27/01/2021 
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2021  

      

Cursos reconhecidos temporariamente em 2020  

CURSO 

Nº do  

Processo  
SGPE 

AÇÃO 

PARECER / 

RESOLUÇ
ÃO 

DECRETO CONCEITO CC   

 

Administração 

Pública EaD 

UDESC 

48336/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

  

  

Bacharelado em 

Artes Visuais 

UDESC 

1361/2021 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

  

  

Bacharelado em 

Música 

UDESC 

51362/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

  

  

Licenciatura em 

Teatro 

UDESC 

51359/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

  

  

Licenciatura em 

Informática 

UDESC 

51964/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

    

Lic. em Ciências 

Biológicas 

UDESC 

51967/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco     

  

  

Engenharia de 

Software 

UDESC 

51877/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  

  

  

  

Biblioteconomia 

UDESC 

51869/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 
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Engenharia de 

Pesca 

UDESC 

51400/202

1 

Renovação de 

Reconhecimento - 

inloco 

  

  

  

  
    

 
 

Cursos que realizaram Enade em 2019 

CURSO 
Nº do  

Processo  

SGPE 

AÇÃO ENADE PARECER / RESOLUÇÃO DECRETO OF. CPC 

Medicina 

Veterinária 

UDESC 

00013362/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº116 e Resolução 

nº 037, de 13/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 98 

4 

Agronomia 

UDESC 

00013363/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 151 e 

Resolução nº 043, de 27/09/2021 

Decreto Estadual nº 

1.607, de 09/12/2021 

Of. 99 

4 

Engenharia 

Ambiental e 

Sanitária 

UDESC 

00015577/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 138 e 

Resolução nº 041, de 24/08/2021 

Decreto Estadual nº 

1.532, de 22/10/2021 

Of. 113 

  

Engenharia 

Florestal 

UDESC 

00015647/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 137 e 

Resolução nº 040, de 24/08/2021 

Decreto Estadual nº 

1.532, de 22/10/2021 

Of. 114 

4 

Engenharia de 

Alimentos 

UDESC 

00015648/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº105 e Resolução 

nº 030, de 06/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 108 

4 

Engenharia 

Química 

UDESC 

00015649/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº108 e Resolução 

nº 033, de 06/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 109 

5 

Enfermagem 

UDESC 

00013365/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº106 e Resolução 

nº 031, de 06/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 101 

4 

Zootecnia 

UDESC 

00015650/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº107 e Resolução 

nº 032, de 06/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 103 

4 

Fisioterapia 

UDESC 

00015651/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 159 e 

Resolução nº 045, de 28/09/2021 

Decreto Estadual nº 

1.607, de 09/12/2021 

Of. 102 

4 
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Educação Física 

(Bacharelado) 

UDESC 

00015653/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 150 e 

Resolução nº 042, de 27/09/2021 

Decreto Estadual nº 

1.607, de 09/12/2021 

Of. 104 

4 

Engenharia Civil 

UDESC 

00015666/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº125 e Resolução 

nº 039, de 09/08/2021 

Decreto Estadual nº 

1.539, de 25/10/2021 

Of. 105 

4 

Engenharia 

Elétrica 

UDESC 

00015670/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº124 e Resolução 

nº 038, de 09/08/2021 

Decreto Estadual nº 

1.539, de 25/10/2021 

Of. 106 

4 

Engenharia 

Mecânica 

 UDESC 

00015671/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº115 e Resolução 

nº 036, de 13/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 107 

4 

Engenharia de 

Produção e 

Sistemas 

UDESC 

00015672/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº114 e Resolução 

nº 035, de 13/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 110 

3 

Engenharia de 

Produção - 

habilitação 

Mecânica 

UDESC 

00015674/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 
Parecer CEE/SC nº113 e Resolução 

nº 034, de 13/07/2021 

Decreto Estadual nº 

1.547, de 29/10/2021 

Of. 111 

3 

Arquitetura e 

Urbanismo 

UDESC 

00013364/

2021 

Renovação de 

Reconhecimento 

(CPC) 

2019 Parecer CEE/SC nº 160 e 

Resolução nº 046, de 28/09/2021 

Decreto Estadual nº 

1.607, de 09/12/2021 

Of. 100 

4 

      

      

2022 

CURSO 
Nº do  

Processo  
SGPE 

AÇÃO ENADE PARECER / RESOLUÇÃO DECRETO OF. CPC 

Engenharia Civil 

(CEAVI) 
2022/1 

reconhecimento 

in loco 
  

    
  

  

Bacharelado 

Interdisciplinar 

em Ciência e 

Tecnologia 

2022/2 
reconhecimento 

in loco 
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ANEXO 4  

AJUSTE E REFORMA CURRICULAR APROVADOS EM 2020 E EM 2021 

Processo Assunto Centro Situação Resolução 

25639/20019 Reforma curricular do curso de Enfermagem CEO Análise Elvira 
Devolvido ao CEO em 
23/08/2021 para 
providenciar os 
ajustes necessários. 

Devolvido ao CEO em 23/08/2021 para providenciar 
os ajustes necessários. 

18910/2019 Ajuste curricular do curso de Arquitetura e 
Urbanismo 

CERES Análise Elvira RESOLUÇÃO Nº 01/2020 – CEG, de 18/02/2020 
Aprova ajuste curricular no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, do Centro de Educação Superior da 
Região Sul – CERES, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC. 

27247/2019 Reforma curricular do curso de Administração 
Pública 

ESAG Análise Sílvia RESOLUÇÃO Nº 013/2020 – CEG, de 04/06/2020 
Aprova reforma curricular do Curso de Graduação em 
Administração Pública do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas – ESAG, da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC. 

10887/2020 Ajuste curricular do curso de Ciências 
Contábeis 

CEAVI Análise Liliane RESOLUÇÃO Nº 014/2020 – CEG, de 04/06/2020  
(Anexo Unico corrigido pela Resolução nº 20/2020-
CEG) Aprova ajuste curricular no Curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis, do Centro de 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC. 

29957/2020 Ajuste curricular do curso de Ciências 
Contábeis 

CEAVI  RESOLUÇÃO Nº 020/2020 – CEG, de 12/11/2020 
Corrige o Anexo Único da Resolução nº 014/2020 – 
CEG que, “Aprova ajuste curricular no Curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis, do Centro de 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da 

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/001-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/013-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/014-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/020-2020-ceg.pdf
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Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC.”. 

33237/2020 Ajuste curricular do curso de Biblioteconomia FAED Análise Liliane RESOLUÇÃO Nº 023/2020 – CEG, de 18/12/2020 
Aprova ajuste curricular no Curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia - Habilitação em Gestão da 
Informação, do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação - FAED, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC. 

17498/2021 Reforma curricular do curso de Ciências 
Biológicas 

CERES Análise Liliane RESOLUÇÃO Nº 046/2021 – CONSUNI, de 18/11/2021 
Aprova reforma curricular do Curso de Graduação em 
Ciências Biológicas – Opção Biologia Marinha / Opção 
Biodiversidade, do Centro de Educação Superior da 
Região Sul - CERES, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, criado pela 
Resolução nº 077/2015 – CONSUNI, que passa a 
denominar-se Ciências Biológicas – Opção Biologia 
Marinha / Opção Biodiversidade e Conservação. 

17499-2021 Reforma curricular do curso de Bacharelado 
em Engenharia de Pesca 

CERES Análise Sílvia RESOLUÇÃO Nº 015/2021 – CEG, de 30/11/2021 
Aprova reforma curricular do Curso de Bacharelato 
em Engenharia de Pesca do Centro de Educação 
Superior da Região Sul – CERES, da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

35678-2021 Ajuste curricular do curso de Engenharia de 
Software 

CEAVI Análise Sílvia RESOLUÇÃO Nº 014/2021 – CEG, de 30/11/2021 
Aprova Ajuste Curricular do Curso de Engenharia de 
Software, do Centro de Educação Superior do Alto 
Vale do Itajaí – CEAVI, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC. 

  

http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/023-2020-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/046-2021-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/015-2021-ceg.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/014-2021-ceg.pdf
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI 

 

Resoluções de 2021 

RESOLUÇÃO Nº 046/2021 - CONSUNI, de 18 de novembro de 2021 – CONSUNI - Aprova reforma curricular do Curso de Graduação em Ciências Biológicas – 

Opção Biologia Marinha / Opção Biodiversidade, do Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, criado pela Resolução nº 077/2015 – CONSUNI, que passa a denominar-se Ciências Biológicas – Opção Biologia Marinha / Opção Biodiversidade e 

Conservação. 

 

 

 

 

 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/046-2021-cni.pdf

