Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Centro de Ciências Humanas – FAED
Direção de Ensino de Graduação

Comissão Setorial de Avaliação

- Ações Realizadas -

“ Para muitos, a realidade concreta de uma certa área se reduz a um
conjunto de dados materiais ou de fatos cuja existência ou não, de
nosso ponto de vista, importa constatar. Para mim, a realidade
concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos
em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais
a percepção que deles esteja tendo a população envolvida. Assim, a
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre
objetividade e subjetividade” (Paulo Freire).

1. Estudo da legislação
pertinente externa e
interna que regulamenta e
orienta o trabalho da CSA

2. Leitura, análise e
encaminhamentos das
sugestões para a construção
do Projeto de Avaliação
Institucional - UDESC

3. Atualização da página
da FAED com a inserção
de documentos
importantes na página da
Direção Geral, Direção de
Áreas e Departamentos

DIREÇÃO GERAL

http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=26

DIREÇÃO DE ENSINO
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=39

BIBLIOTECONOMIA
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=12

GEOGRAFIA
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=14

HISTÓRIA

http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=13

PEDAGOGIA
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=37

ESTÁGIOS
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=17

4. Criação de texto
específico sobre Avaliação
Setorial na FAED
socializando a comunidade
Faediana e disponibilizado
na página da FAED visando
a conscientização de
todos.

O que é Avaliação Setorial na FAED?
Avaliação setorial é um processo de atribuição de significados, por toda
FAED a um conjunto de dados/informações, coletados de forma
sistemática e ampla, sobre os aspectos que determinam a finalidade de
existência do Centro de Ciências Humanas e da Educação.

Por que avaliar?
- Porque a FAED deve responsabilizar-se, de forma autônoma e
consciente, nos processos institucionais para o cumprimento de sua
função social;
- Porque é necessário identificar o quanto a FAED tem conseguido
cumprir, junto à Sociedade, sua missão de transmitir e produzir
conhecimento com qualidade e relevância social;
- Porque é preciso adquirir maior conhecimento sobre as atividades bem
como sobre as condições que atuamos na FAED.

O que avaliar?

- Ensino;
- Pesquisa;
- Extensão;
- Gestão da Universidade.
Objetivo Geral da CSA FAED

- Sensibilizar e mobilizar a Comunidade Faediana para a necessidade de
criar uma cultura de busca da qualidade do ensino, da pesquisa, da
extensão e da gestão;
Objetivos Específicos da CSA FAED
- Construir indicadores de avaliação através de debates entre os
diversos segmentos envolvidos;
- Definir os instrumentos adequados para realizar a avaliação
institucional;
- Envolver a FAED, a sociedade e os ex-alunos em uma permanente
reflexão, autocrítica e participação no desenvolvimento institucional e
social.

Etapas da Auto-avaliação na FAED
Preparação: sensibilização e elaboração da proposta de autoavaliação;
Desenvolvimento: levantamento das informações e avaliação pela
comunidade
Consolidação: elaboração de relatórios, divulgação e balanço
crítico.
Dimensões da Auto-avaliação na FAED

1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento da FAED;
2 – O Ensino, a Pesquisa e a Extensão na graduação e na pósgraduação;
3 – A Responsabilidade Social;
4 – A Comunicação com a Sociedade;
5 – As políticas de pessoal: corpo docente e técnico-administrativo;
6 – Organização e gestão Institucional;
7 – Infraestrutura Física;
8 – Planejamento e Avaliação;
9 – Políticas de atendimento de estudantes e egressos;
10 – Sustentabilidade Financeira.

Como posso saber mais informações da CSA FAED?

Basta ir na pagina da FAED - Avaliação Setorial e acompanhar o
relatórios da comissão
http://www.portalfaed.udesc.br/modules.php?name=Conteudo&pid=43

Como posso saber mais do Programa de Avaliação Institucional da
UDESC?

Basta ir na página da FAED – Avaliação Setorial e baixar o material para
leitura

5. Implantação do NDES
nos cursos de graduação
da FAED e divulgação na
página dos cursos.

NDE – Núcleo Docente Estruturante - FAED
O QUE É

COMO SE COMPÕE

CENÁRIOS-FAED

PRAZOS E
ENCAMINHAMENTOS

O NDE começou sua
implantação por exigência do
MEC nos cursos de Direito
e Medicina, agora é
exigência no processo de
avaliação de todos os cursos
no
âmbito da IES sendo
referendado pelo Conselho
Estadual de Educação.
O NDE de um curso é um
grupo de professores
altamente qualificados e
Engajados na construção,
implementação e avaliação
dos projetos pedagógicos
dos cursos de graduação.

O NDE deve ser composto
por pelo menos 30% dos
docentes do curso, de
elevada formação e
titulação, contratados em
tempo integral e parcial, que
respondem mais diretamente
pela criação, implantação e
consolidação do Projeto
Pedagógico do Curso.

Núcleo Estruturante do PPC
do Curso de Biblioteconomia
– HAB. Gestão da
Informação
Gisela Eggert Steindel
(Presidente)
Ana Maria Pereira
Maria de Jesus Nascimento
Divino Ignácio Ribeiro Junior
(Suplente)

Encaminhar a Direção de
Ensino e Graduação – DEG
até 30 de julho a deliberação
do Departamento com
relação ao Núcleo Docente
Estruturante do PPC do
Curso.

6. Realização de
instrumentos para avaliação
juntos aos departamentos
dos Pareceres da última
Renovação de
Reconhecimento dos Cursos
de Graduação e ENADE

CURSO

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
(RESULTADOS)

BIBLIOTECONOMIA

Conceito do Curso /2006 – 4
Conceito IDD - 4
Obteve média acima da média do
Brasil para categoria concluintes
Biblioteconomia FAED – 42,6
Média do Brasil – 37,6

GEOGRAFIA

Conceito do Curso/ 2008 – 4
Conceito IDD – 3
Obteve média acima da média do
Brasil para categoria concluintes
Geografia: 46,2 Brasil:38,3

HISTÓRIA

Conceito do Curso /2008 - 1
Conceito IDD - 1
Manteve média abaixo da média do
Brasil para categoria concluinte
História: 24,8 Brasil: 38,3

PEDAGOGIA

Conceito do Curso /2008 - 4
Conceito IDD - 2
Manteve média acima da média do
Brasil para categoria concluinte
Pedagogia: 52,9 Brasil: 48,9

AVALIAÇÃO QUALITATIVA
(RESULTADOS)

PROVIDÊNCIAS
REALIZADAS

PRAZOS E
ENCAMINHAMEN
TOS

Prazo para
Encaminhamento
A DEG de 27 de
julho de 2010.

Curso de
Biblioteconomia

Base Legal

Habilitação: Gestão da
Informação
Decreto Estadual nº 3324 de
19/07/2005
Reconhecido pelo(a) Decreto
81.502, de 30/03/1978, publicada
no DOU em 31/03/1978

Objetivo Geral

Perfil Profissional

Formar bibliotecários aptos para
produzir e utilizar conhecimentos
técnico-científicos na gestão da
informação para suprir as necessidades
informacionais da sociedade.

O bibliotecário egresso do Curso de
Biblioteconomia – Habilitação em
gestão da Informação, da
Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC, estará apto para
atuar crítica e tecnicamente na
gestão e utilização dos recursos
informacionais existentes em
instituições e organizações, em
âmbito local, regional, nacional,
visando à democratização da
informação como meio de garantir o
exercício da cidadania. Esse
bibliotecário será capaz de utilizar
as tecnologias de informação e
comunicação como recurso à
seleção, à aquisição, à organização,
ao tratamento, à disseminação e ao
acesso da informação e do
conhecimento produzidos e
apresentados em diferentes meios e
suportes.

Última Reforma Curricular
Renovação do reconhecimento:
Decreto número 3.324 de
19/07/2005

Dados 2010/1
№ de turmas: 04
№ de acadêmicos: 123
№ de Professores: 11
Efetivos: 11
Doutores: 05
Mestres: 06

Diferenciais Ultima Avaliação CEE
Projeto Político Pedagógico referência
na área;
Sintonia com o mercado de trabalho;
Preocupação permanente com a
atualização curricular;
Forte ênfase no uso de laboratórios;
Corpo docente com experiência na
área de Gestão da Informação;
Satisfação dos docentes e acadêmicos
com o trabalho da Coordenação de
Curso;
Reuniões permanentes e
comprometimento docente.

Aspectos a Melhorar
Melhorar e ampliar o suporte de
laboratórios às atividades de ensino e
aprendizagem;
Atualizar e ampliar o acervo da
biblioteca para a área;
Continuar investindo em práticas
pedagógicas interdisciplinares;
Melhorar a estrutura física, no
tocante a locomoção dos portadores
de necessidades especiais.

№ Projetos de Ensino: 01
№ Projetos de Pesquisa: 05
№Ações de extensão: 07

Aspectos Atingidos a Partir da
Avaliação do Conselho

Curso de
História

Base Legal

Objetivo Geral

Perfil Profissional

Diferenciais Ultima Avaliação CEE

Habilitação: Bacharelado e
Licenciatura
Portaria Ministerial nº 79 de
29/01/1996
Reconhecido pelo(a) Portaria
Ministerial no.79, de 29/01/1996,
publicada no DOU em
30/01/1996

Formar profissionais em Historia para exercer o
ensino e a pesquisa, utilizando conhecimentos
científicos para atender às demandas da sociedade;
Desenvolver habilidades para a investigação
científica e produção do conhecimento relativa ao
campo do/a Historiador/a;
Fornecer instrumental teórico e prático adequado
para atender as demandas sociais do mercado de
trabalho do/a Historiador/a;
Desenvolver capacidade crítica para o exercício de
atividades profissionais relativas ao campo de
trabalho do/a Historiador/a, comprometidos coma
qualidade de ensino;
Ampliar horizontes de observação do(a)
Historiador(a) e a redefinição de seus objetos de
estudo e abordagens, propondo alternativas
solidárias e éticas de intervenção na sociedade;
Estabelecer diálogos com os conhecimentos
interdisciplinares em suas múltiplas dimensões,
necessárias ao desenvolvimento de práticas sociais
inerentes à sociedade contemporânea;
Articular pesquisa e ensino de História em todos os
seus níveis;
Formar profissionais que utilizem o saber histórico
em diversas instituições, públicas ou privadas, que
demandem o ofício do historiado;
Socializar e divulgar a produção científica dos
acadêmicos e professores dentro e fora da
Universidade.

O Curso de História da Universidade
do Estado de Santa Catarina forma
graduandos/as que, ao concluírem o
Curso, estejam capacitados ao
exercício do trabalho do/a
Historiador/a, dominem o
conhecimento histórico e estejam
habilitados para o desenvolvimento de
pesquisas na área e o exercício do
magistério. Isto pressupõe pleno
domínio da natureza do conhecimento
histórico e das práticas essenciais de
sua produção e difusão, para suprir
demandas sociais relativas ao seu
campo de conhecimento (magistério
em todos os graus, preservação do
patrimônio, assessorias a entidades
públicas e privadas nos setores
culturais, artísticos, turísticos etc.),
uma vez que a formação do
profissional de História se fundamenta
no exercício da pesquisa.

Integração entre as duas habilitações
– licenciatura e bacharelado;
Reconhecimento do curso junto à
comunidade catarinense;
Estágio com diferencial nas
disciplinas de Prática Curricular;
NEAB e NEH;
Capacidade organizacional na
realização de eventos na área;
Alta qualificação docente;
Pesquisas de excelência na área;
Comprometimento do corpo docente
com o curso.

Aspectos a Melhorar
Adquirir equipamentos pára o Núcleo de
Estudos Históricos;
Ampliar o número de pesquisa e extensão;
Incentivar a publicação em revistas indexadas;
Ampliar o corpo docente permanente do
Curso;
Implementar o Mestrado em História;
Ampliar o acervo bibliográfico.

Última Reforma Curricular
Renovação do reconhecimento:
Decreto número 4.663 de
25/08/2006

Dados 2010/1
№ de turmas: 06
№ de acadêmicos: 194
№ de Professores: 20
Efetivos: 14
Substitutos: 06
Doutores: 16
Mestres: 04

№ Projetos de Ensino: 02
№ Projetos de Pesquisa: 16
Ações de extensão: 13

Aspectos Atingidos a Partir da
Avaliação do Conselho

Curso de
Geografia

Base Legal

Objetivo Geral

Perfil Profissional

Diferenciais Ultima Avaliação CEE

Habilitação: Bacharelado e
Licenciatura
MEC nº 878 de 21/07/1995
Reconhecido pelo (a) Portaria
Ministerial 878/95, de 21/07/1995,
publicada no DOU em 24/07/1995

É tarefa da Geografia descrever e analisar
a combinação de elementos naturais e
sociais, que constitui a realidade
geográfica, via articulação entre o teórico
e o empírico, acompanhando assim as
discussões mais recentes no âmbito da
ciência geográfica brasileira e mundial.
Esta alteração curricular tem como
compromisso a formação de profissionais
na área da ciência geográfica, que venham
a contribuir de forma crítica e criativa
para o desenvolvimento econômico, social
e ambiental do Brasil e, em especial de
Santa Catarina, garantindo a construção da
cidadania de seu povo.

O Curso de História da Universidade do
Estado de Santa Catarina forma
graduandos/as que, ao concluírem o Curso,
estejam capacitados ao exercício do trabalho
do/a Historiador/a, dominem o
conhecimento histórico e estejam
habilitados para o desenvolvimento de
pesquisas na área e o exercício do
magistério. Isto pressupõe pleno domínio da
natureza do conhecimento histórico e das
práticas essenciais de sua produção e
difusão, para suprir demandas sociais
relativas ao seu campo de conhecimento
(magistério em todos os graus, preservação
do patrimônio, assessorias a entidades
públicas e privadas nos setores culturais,
artísticos, turísticos etc.), uma vez que a
formação do profissional de História se
fundamenta no exercício da pesquisa.

Perfil profissional previsto para o
egresso;
Corpo docente altamente qualificado
na área;
Constante atividade de produção
científica;
Laboratórios e núcleos vinculados ao
curso;
Envolvimento dos alunos nas ações
de ensino / pesquisa e extensão;
Sintonia do projeto pedagógico com
as proposições das Diretrizes
Curriculares dos Cursos de
Geografia.

Última Reforma Curricular
Renovação do
reconhecimento: Decreto número
4.596 de 31/07/2006

Dados 2010/1
№ de turmas: 05
№ de acadêmicos: 146
№ de Professores: 15
№ Efetivos: 11
№ Substitutos: 04
№ Doutores: 09
№ Mestres: 06

Aspectos a Melhorar:
Repensar as disciplinas optativas;
Possibilitar duas entradas anuais;
Verificar a indicação bibliográfica do
curso;
Ampliar urgentemente o quadro de
professores efetivos;
Redimensionar os espaços físicos e
instalações do curso no novo prédio;
№ Projetos de Ensino: 02
№ Projetos de Pesquisa: 14
№ Ações de extensão: 08

Aspectos Atingidos a Partir da
Avaliação do Conselho

Curso de
Pedagogia

Base Legal
Habilitação: Magistério das Séries Iniciais do 1º
Grau.
Portaria Ministerial nº 1301 de 25/07/1991,
publicada no DOU em 30/07/1991
Habilitação (nova nomenclatura): Magistério das
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Parecer 406 do Conselho Estadual de EducaçãoSC de 16/12/2003
Reconhecido pelo(a) Decreto Federal nº 63615,
de 13/11/1968, publicada no DOU em 19/11/1968
Última Reforma Curricular
Renovação do reconhecimento: Decreto número
4.663 de 25/08/2006
Habilitação: Administração Escolar
Reconhecido pelo(a) Decreto Federal nº 63615,
de 13/11/1968, publicada no DOU em 19/11/1968
Renovação do reconhecimento: Decreto número
4.663 de 25/08/2006
Habilitação: Educação Infantil
Reconhecido pelo Decreto Estadual nº 2.029 de
16/12/2008
Publicada no DOESC em 16/12/2008
Habilitação: Orientação Educacional
Decreto Federal nº 63615 de 13/11/1968
Reconhecido pelo(a) Decreto Federal nº 63615,
de 13/11/1968, publicada no DOU em 19/11/1968
Renovação do reconhecimento: Decreto número
4.663 de 25/08/2006
Habilitação: Supervisão Escolar
Reconhecido pelo(a) Decreto Federal nº 63615,
de 13/11/1968, publicada no DOU em 19/11/1968
Renovação do reconhecimento: Decreto número
4.663 de 25/08/2006

Objetivo
Geral

Perfil Profissional

Diferenciais Ultima Avaliação
– CEE

Formar docentes para
atuar na Educação
Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental
com uma sólida
fundamentação teórica
e metodológica com
base na relação teoria e
prática para uma
atuação crítica e
comprometida com a
Educação Básica.

Atuar com ética e compromisso no exercício profissional;
Educar e cuidar de crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir para o
seu desenvolvimento;
Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de educandos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental;
Atuar em espaços educativos escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de educandos em diversos níveis e modalidades do processo
educativo;
Ensinar os conteúdos atinentes a educação Infantil e anos iniciais de forma
articulada;
Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação nos
processos didático-pedagógicos;
Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a
família e a comunidade;
Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa,
e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a retribuir para
superação de desigualdades, que geram situações de exclusão como:
étnicoraciais, de classes sociais, religiosas, geracionais, necessidades
especiais, de gênero e orientações sexuais, entre outras;
Participar da gestão de instituições contribuindo para elaboração,
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico;
Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos;
Analisar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais
que lhe caiba implantar, executar e avaliar;

Estrutura Curricular de referência, visando
sólida formação teórica para o futuro
profissional da educação;
Coerência entre ementas e bibliografias;
Satisfação dos acadêmicos entrevistados;
Projetos integrados de ensino;
Estágios: inserção, vivência, análise e
produção do trabalho final;
Corpo docente qualificado com experiência
na Educação Básica;
Ênfase na forma do professor pesquisador
Fundamentos da Educação no processo de
formação;
Disciplinas de pesquisa e prática pedagógica
como eixo de investigação e integração

Aspectos a Melhorar
Definir grupos de linhas de pesquisa do curso em
conexão as linhas de pesquisa do Mestrado em
Educação;
Aumentar o número de bolsas de extensão para os
alunos de Pedagogia;
Ampliar as oportunidades para estágios em outras
instituições além das escolas públicas;
Ampliar o acervo bibliográfico;
Incluir no currículo a disciplina de Língua
Estrangeira;
Oportunizar meios de visibilidade com a criação
de boletim, revista on-line, etc.

Dados 2010/1
№° de turmas: 11
18
№ de acadêmicos: 312
№ de Professores: 53
№ Efetivos: 35
04

№ Substitutos:
№ Doutores: 28
№ Mestres: 21
№ Especialista :

№ Projetos de Ensino:
02
№ Projetos de
Pesquisa: 13
№ Ações de extensão:
17

Aspectos Atingidos a Partir da Avaliação
do Conselho:

7. Realização e Reunião
formativa CSA e
colegiados de ensino com
a temática: Ensino
Superior em tempos de
crise do capital
virtualizado com a
professora Regina Hostins.

ENADE – CEE/SC
Departamento de
Ciências Humanas
Departamento de
Biblioteconomia e
Gestão da Informação

Biblioteconomia

Geografia
História

Departamento de
Pedagogia

Pedagogia
Departamento de
História
Departamento de
Geografia

Comissão de Ensino de
Graduação

Colegiados de Ensino

Direção de Ensino

CENTRO

CURSOS

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE

8. Elaboração de
documento. “Qualificando
as propostas curriculares
dos cursos de graduação
da FAED” entregue as
chefias departamentais
em 09 de julho de 2010.

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Direção de Ensino

Planejamento das Ações – Cursos de Graduação –Repensando
nossas propostas curriculares
Comissão e
Colegiados de Ensino
de Graduação

Acompanhar os
processos de
renovação de
reconhecimentos dos
cursos de graduação

Colaborar na
implementação dos
planos de ação e
metas dos
departamentos

Dinamizar a Comissão
Setorial de Avaliação
Institucional

Colocar o Seminário
de Iniciação Cientifica,
e o Seminário Final de
Estágios e Fórum de
Extensão como ação
docente integrada nos
planos de ensino dos
cursos

Verificar juntos aos
colegiados de ensino
as Dimensões de 2006
dos PPCs das
Comissões do CEE
em relação aos
avanços e desafios

Realizar o II encontro
dos colegiados de
ensino - FAED

Preparar material
síntese dos cursos de
graduação junto aos
colegiados de ensino

Colaborar com aula
magna em parceria
com PPGs
incentivando a
participação dos
alunos da graduação

Criar um grupo de
discussão sobre
Políticas de Ensino no
âmbito da FAED

Colaborar com a
Semana de
Planejamento e
Formação Docente

Realizar Discussão
dos planos de ensino
da FAED

Colaborar na
construção e
implementação do
Calendário Acadêmico
e de Eventos da FAED

Definir com os
coordenadores dos
colegiados de ensino
horários fixos de
atendimento aos
discentes

Colaborar na
execução dos
concursos públicos
2010

PPCs -FAED
Currículo
Ensino

Biblioteconomia

Geografia
História

Aprendizagem

Pedagogia

Prática
Pedagógica
Avaliação

Sabemos que temos ainda um grande caminho a percorrer,
entretanto considerando que todos os integrantes da CSA
estão “ensopados” de compromissos e em diferentes
comissões no âmbito da FAED, vamos fazendo dentro de
nossas possibilidades!

Prof. Dr. Lourival José Martins Filho
Presidente Comissão Setorial de Avaliação
FAED - CSA

