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Apresentação 

 

 

 

Este documento apresenta o Relatório de Atividades do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação - FAED da UDESC, desenvolvidas no biênio 2005-2006. 

 

A estrutura deste documento tem como referência as políticas e compromissos traçados pela 

Direção para a gestão 2005-2009. É expressão objetiva do esforço integrado dos segmentos 

docente, técnico e discente, cujos sujeitos em seus âmbitos de atuação vêm assumindo papel 

decisivo como participantes comprometidos com a execução dos programas/projetos previstos 

no referido biênio.  

 

Considerando os princípios norteadores da gestão do Centro, o relatório apresenta as ações 

desenvolvidas pelos diversos setores que o constituem, bem como uma avaliação feita pelos 

pares sobre a gestão no período indicado. 

 

 

 

Colegiado da Direção 

Florianópolis, abril de 2007 
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1 BREVE HISTÓRICO DO CENTRO 

 

 

O atual Centro de Ciências Humanas e da Educação 

remonta à década de 60. Mais precisamente, em 

1963, é criada a Faculdade de Educação, 

constituindo-se a primeira do Brasil e, até aquele 

momento, a única instituição de educação superior 

pública estadual, vindo a dar origem à UDESC, 

criada pelo governo do Estado, em 1965.  

 

Com o ato de reconhecimento da UDESC pelo 

CFE/MEC, em 1985, a Faculdade de Educação, por 

força do novo Estatuto e Regimento Geral da 

Universidade, passou a denominar-se Centro de 

Ciências da Educação.  

 

À época, integravam o Centro de Ciências da 

Educação os cursos de Pedagogia, criado em 1964; 

Biblioteconomia, criado em 1973; Estudos Sociais, 

criado também em 1973 e convertido em Geografia e 

História em 1989; Educação Artística, criado em 

1973,  que deu origem ao Centro de Artes, em  1985.  

 

Em 2006, após  avaliação  da  CAPES,  o Centro de   

Ciências Humanas e da Educação obteve credenciamento do MEC para ofertar os programas    

de Mestrado Acadêmico em Educação – área de concentração em Educação; Mestrado 

Acadêmico em História – área de concentração em História do Tempo Presente; Mestrado 

Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental.  

 

Ao longo dos quarenta e três anos de existência e de atuação, o atual Centro de Ciências 

Humanas e da Educação teve à frente de sua gestão quatorze Diretores Gerais, além de seus 

Diretores Assistentes de Ensino e de Pesquisa e Extensão. A equipe gestora que atualmente 

dirige o Centro credita à competência e à incansável dedicação dos diretores que a antecedeu 

contribuição significativa no desenvolvimento da educação catarinense e nos resultados que a 

UDESC vem apresentando para o Estado de Santa Catarina.   
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Os diretores do Centro de Ciências Humanas e da Educação e suas equipes de trabalho, cada 

um a seu tempo, continuam sendo  história viva e um dos vetores de motivação para a 

formação de profissionais da educação, que vêm sendo intensificada continuadamente. Nesse 

período de quase meio século, os seguintes diretores conduziram os rumos da então 

Faculdade de Educação, hoje Centro de Ciências Humanas e da Educação, até 2005.  

 
Quadro 01 – Diretores do Centro de Ciências Humanas e da Educação  

 

   

Osvaldo Ferreira 
de Melo 

1963-1964 e 
1966-1968 

Aníbal Nunes 
Pires 

1964-1966 e 
1974-1976 

Lydio Martinho 
Callado 

1968-1972 

Nilson Paulo 
1972-1974 

Teresinha Izabel  
Manso Muniz 

1976-1982 

Gilberto Michels 
1982-1990 

Octacílio 
Schüller 
Sobrinho 

1990-1991 

 

Sérgio de Oliveira 
Ramos 

1992-1993 

Maria da Graça 
Soares 

1993 -1997 

Osni Mazon 
Debiasi 

1997-2001 

José Carlos 
Cechinel 

2001-2002 e  
2004-2005 

Fernando  
Fernandes de 

Aquino 
2002-2003 

Ivonir Terezinha 
Henrique 

2003-2004 

Jarbas José 
Cardoso 

2005/2006 

 

Fruto de intensa mobilização e participação de todos os servidores e estudantes, desde 2004 a 

UDESC vem promovendo amplo e profundo debate sobre seu projeto e sua organização, 

resultando, em 2006, em mudanças estruturais e novos ordenamentos para a Universidade.  

Além dos novos ordenamentos institucionais aprovados, em razão de novas áreas de 

conhecimento a serem  desenvolvidas, o atual Centro passou a denominar-se Centro de 

Ciências Humanas e da Educação. 

 

Em vista do conjunto das mudanças ocorridas, o Centro de Ciências Humanas e da Educação 

vem passando, no presente momento, por uma fase de transição, cuja tomada de consciência 

e adoção de medidas de ordem administrativo-organizacional e de gestão indicam avanços e 

novas perspectivas para os anos vindouros.  

 

São destaques, além dos novos ordenamentos institucionais no âmbito da Universidade, a 

adoção, por parte do Centro, de uma gestão fundada na cultura do planejamento, da 

participação e da transparência, envolvendo todos os setores representativos dos segmentos 

docente, técnico e discente. 
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2 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO 
EM DADOS (DOCENTES, TÉCNICOS E DISCENTES) 

 
 

O corpo docente do Centro apresentava, em 2006/2, o seguinte perfil de formação: 

 

Quadro 02  – Titulação do corpo docente efetivo e substituto, em 2006/2 

TITULAÇÃO EFETIVO SUBSTITUTO TOTAL 

Doutor 39 02 41 

Mestre 30 10 40 

Especialista  07 00 07 

TOTAL GERAL 76 12 88 
Fonte: Secretaria Geral  da FAED 

 

O quadro de pessoal técnico estava assim constituído:  

 

Quadro 03 – Titulação do corpo técnico, em 2006/2 

TITULAÇÃO QUANTIDADE 

Doutor 01 

Mestre 03 

Especialista 12 

Graduado 18 

Médio Completo 06 

Fundamental Incompleto 04 

TOTAL 45 

Fonte: Secretaria Geral da FAED 

 

Os registros constantes na Secretaria Acadêmica do Centro, considerados desde a titulação da 

primeira turma em 1967, apontam o seguinte contingente: 

 

Quadro 04 – Titulados em nível de graduação, por curso, no período 1967 a 2006/2 

Pedagogia  
Educação Artística  

(1973 até 1985) 
Estudos sociais 
(1973 até 1990) Biblioteconomia Geografia História Total 

4248 568 569 586 349 236 6556 

Fonte: Secretaria Acadêmica de Graduação da FAED 
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Quadro 05 – Número de alunos por curso - 2005/2006 

ANO/SEMESTRES 2005 2006 

CURSOS 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

Pedagogia 371 391 371 366 

Geografia 184 184 177 177 

História 184 192 190 199 

Biblioteconomia 147 139 152 149 

TOTAL 886 906 890 891 

Fonte: Secretaria Acadêmica de Graduação da FAED 

 

Desde 1979, quando as primeiras turmas dos cursos de Pós-Graduação “Lato-sensu” 

concluíram seus estudos, até 2006, um total de 1770 estudantes foi titulado em nível de 

Especialização. 

 

Desde a implantação do Mestrado em Educação e Cultura, em 1996, até 2006, foram titulados  

242 estudantes em nível de Mestrado. 

 

Com a implantação dos novos Mestrados credenciados pela CAPES, em 2006, a demanda por 

esses novos programas apresentou o seguinte quadro: 

 

Quadro 06 – Candidatos inscritos e selecionados nos Programas de Mestrados para 2007/1 

QUANTIDADE MESTRADOS 

 Inscritos Selecionados 

Mestrado Acadêmico em Educação 151 15 

Mestrado Acadêmico em História 83 15 

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e  

Desenvolvimento Sócio-Ambiental 33 10 

  TOTAL 267 40 
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3 ORGANIZAÇÃO E GESTORES DO CENTRO 

 

Os programas e projetos desenvolvidos no período 2005-2006 estiveram sob a coordenação e 

apoio dos gestores e técnicos, a seguir identificados (quadro 07), que contribuíram para o 

desenvolvimento das atividades no âmbito do Centro. 

 

Quadro 07 – Gestores e técnicos do Centro no período 2005-2006 

Direção Geral 

Diretor Geral 
Prof. Dr. Jarbas José Cardoso 

Secretaria Geral 
Maria Salette Granzoto Duarte  

Secretaria das Direções: Darli Damian da Silva  
Direção de Ensino de Graduação 

Diretores de Ensino 
Prof. Dr. Celso João Carminati  

Prof. Msc. Lourival José Martins Filho  
Setores 

Biblioteca Setorial 
 Iraci Borszcz  

Secretaria Acadêmica da Graduação 
Patrícia Silva Destri Brasil  

Setor de Diplomas 
Tanabi Bazzi  

Anderson Mendes  
Tânia Foletto Ajalla Ribeiro  

Coordenações 
Curso de Biblioteconomia 

Profa. Msc. Ivonir Terezinha Henrique 
Curso de Geografia 

Profa. Msc. Ana Maria Hoepers Prevê  
Prof. Esp. Antonio Pedro Soares 

Curso de História 
Profa. Dra. Marlene de Fáveri 

Curso de Pedagogia 
Prof. Esp. Hipólito do Valle Pereira Neto 

Coordenação de Estágios 
Profa. Msc. Elisa Cristina Delfini Corrêa  
Prof. Msc. Lourival José Martins Filho  
Profa. Dra. Nadir Esperança Azibeiro 

Departamentos 
Biblioteconomia e Documentação - DBID 

Profa. Msc. Maria Lourdes Blatt Ohira  
Profa. Msc. Ivonir Terezinha Henrique  

Geografia  - DG  
Profa. Dra. Lucia Ayala  

Profa. Dra. Vera Lucia Nehls Dias 

História - DH  
Prof. Dr. Luiz Felipe Falcão 

Departamentos da Pedagogia 
Estudos Básicos - DEB Prof. Dr. Hamilton Léo Pires 

Prof. Esp. Edy Genovez Luft 
Estudos Especializados em Educação - DEEE Profa. Ms. Zenir Maria Koch 

Prof. Esp. Rogério Braz da Silva 
Fundamentos da Educação - DFE Profa. Dra. Gersolina Antônia de Avelar Lamy 

Profa. Dra. Jimena Furlani 
Metodologia do Ensino - DME Prof. Msc. Lourival José Martins Filho 

Profa. Dra. Ademilde Silveira Sartori 
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Pesquisa e Pós Graduação 

Direção Assistente de Pesquisa e Extensão: Profa. Dra. Isa de Oliveira Rocha  
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Dr. Celso João Carminati  

Coordenação de Pesquisa: Prof. Dr. Norberto Dallabrida  
Coordenações da Pós-Graduação Stricto-sensu 

Mestrado em Educação e Cultura 
Prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso  

Profa. Dra. Martha Kaschny Borges  

Mestrado em Educação 
Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha  

Mestrado em História  
Profa. Dra. Silvia Maria Fávero Arend  

Mestrado Profissional em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental  

Profa. Dra. Isa de Oliveira Rocha  
Secretaria Acadêmica dos Mestrados 

Fernando Meira Junior   
 Anderson Mendes  

Coordenações da Pós-Graduação Lato-sensu 
Colegiado dos Cursos de Especialização 

Profa. Msc. Maria Lourdes Blatt Ohira  
Profa. Dra. Alba Regina Battisti de Souza  

Secretaria dos Cursos de Especialização: Noeli Salomé Pereira  
Coordenações de Laboratórios 

Laboratório de Estudos Climáticos e Oceânicos  
Prof. Dr. Ricardo Wagner Ad-Vincula Veado 

Laboratório de Geologia e Mineralogia 
Profa. Dra. Lúcia Ayala 

Laboratório de Geoprocessamento 
Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Profa. Dra. Gisela Eggert Steindel 
Laboratório de Planejamento Urbano e Regional 

Prof. Dr. Wendel Henrique 
Profa. Dra.  Isa de Oliveira Rocha 

Laboratório de Estudos das Cidades 
Prof. Dr. Reinaldo Lindolfo Lohn 

Laboratório de Cartografia: Prof. Dr. Francisco 
Henrique de Oliveira 

Laboratório de Imagem e Som 
Profa. Dra. Márcia Ramos de Oliveira 

Coordenações de Núcleos de Pesquisas 
NAPE – Núcleo de Apoio Pedagógico 

Profa. Msc. Neli Góes Ribeiro 
NEA – Núcleo de Estudos Ambientais 
Profa. Msc. Ana Maria Hoepers Prevê 

Prof. Esp. Antonio Pedro Soares 
NEAB – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

Prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso 
NEPP – Núcleo de Estudos em Políticas Públicas 

Prof. Dr. Maurício Aurélio dos Santos 
NEH – Núcleo de Estudos Históricos 
Profa. Dra. Márcia Ramos de Oliveira 

NES – Núcleo de Estudos da Sexualidade 
Profa. Dra. Gláucia de Oliveira Assis 

NIG – Núcleo Interdisciplinar sobre Gestão 
Prof. Dr. Jarbas José Cardoso 
Prof. Dr. Antônio Elízio Pazeto 

NUGEO – Núcleo de Geoprocessamento 
Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira 

NUCA – Núcleo da Criança e do Adolescente 
Profa. Msc. Dagmar Von Lisinger 

Profa. Dra. Silvia Maria Fávero Arend 
Profa. Dra. Carmem Suzana Tornquist 

Extensão 
Direção de Extensão 

 Prof. Msc. Marcos Lourenço Herter  
Profa. Dra. Alba Regina Battisti de Souza  

Coordenação de Extensão: Profa. Msc. Elaine Rosangela de Oliveira Lucas  
Escola de Governo e Cidadania: Profa. Esp. Elisabete Nunes Anderle 

Coordenações dos Programas/Projetos 
PET – Geografia 

Prof. Dr. Wendel Henrique 
Prof. Dr. Ricardo Wagner Ad-Vincula Veado 

Programa Entrelaços do Saber 
Profa. Dra. Nadir Esperança Azibeiro 

Programa de Apoio à Comunidade Universitária, Atendimento e Orientação Jurídica 
Prof. Dr. Nelson Pedrini   

Prof. Dr. Hamilton Léo Pires e Prof. Dr. João José da Costa 
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Projeto: Museu da Escola Catarinense 
Profa. Dra. Vera Lúcia Gaspar da Silva 

Direção de Administração 

Prof. Msc. Mauro Sérgio Boppré Goulart  
Geraldo Luiz de Carvalho  

Setores 
Setor de Apoio Administrativo 

Andréa de Brito Dobes  
Rafael Gazola  

Setor de Informática 
Luiz Henrique Vicente  

Setor de Pessoal 
Maria Salette Granzoto Duarte  

Tanabi Bazzi  

Setor de Serviços Gerais 
Geraldo Luiz de Carvalho  

Fernando Meira Junior  

Responsável pela Gestão da FAED localizada na Rua Visconde de Ouro Preto e Deodoro 
Rafael Freitas Barbosa  

Claudia da Silva  
Fundação Instituto de Extensão e  Pesquisa Educacional – FIEPE 

Prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso  
Prof. Esp. Rogério Braz da Silva  

Diretório Acadêmico Oito de Maio – DAOM 
Willian Marques Pauli - Thiago Leandro de Souza 

Centro Acadêmico do Curso de História – CAH 
Fábio de Macedo - Gabriel Serena D´Avila 

Centro Acadêmico do Curso de Biblioteconomia – CAB 
Luciano Antônio Alves 

Marcelo Cavaglieri 
Miriam de Cassia do Carmo Marcarenhas Mattos 
Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia - CAP 
Luana Bergmann Soares - Camila Porto Fasolo 

Centro Acadêmico Livre do Curso de Geografia – CALGE 
Willian Marques Pauli - Júlio Ettore Suriano do Nascimento 

Colegiado da Direção em 2005/2006 
Diretor Geral : Prof. Dr. Jarbas José Cardoso 

Diretor de Ensino de Graduação 
Prof. Dr. Celso João Carminati (2005) 

Prof. Msc. Lourival José Martins Filho (2006) 

Diretora Assistente de Pesquisa e Extensão 
Profa. Dra. Isa de Oliveira Rocha (2005) 

 

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Prof. Dr. Celso João Carminati (2006) 

Diretor(a) de Extensão 
Prof. Msc. Marcos Lourenço Herter (2006/1) 

Profa. Dra. Alba Regina Battisti de Souza (2006/2)  

Diretor de Administração 
Prof. Ms. Mauro Sérgio Boppré Goulart (2006/1) 

Geraldo Luiz de Carvalho (2006/2) 

Coordenador(a) do Mestrado em Educação e Cultura 
Prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso (2005) 

Profa. Dra. Martha Kaschny Borges (2006) 

Coordenadora do Mestrado em Educação 
Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha (2006) 

Coordenadora do Mestrado em História 
Profa. Dra. Silvia Maria Fávero Arend (2006) 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental  

 Profa. Dra. Isa de Oliveira Rocha (2006) 

Coordenador de Pesquisa 
Prof. Dr. Norberto Dallabrida (2005 e 2006) 

Coordenadora de Extensão 
Profa. Msc. Elaine Rosângela de Oliveira Lucas (2005) 

Responsável pela Gestão Administrativa da FAED localizada 
as ruas Visconde de Ouro Preto e Deodoro  

Rafael Freitas Barbosa (2005/1) 
Cláudia da Silva (2005/2 e 2006) 

Chefe do Apoio Administrativo 
Andréa de Brito Dobes (2005 e 2006) 

Responsável pelo Núcleo de 
Informática 

Luiz Henrique Vicente (2005 e 2006/1) 

Secretária Geral 
Maria Salete Granzoto Duarte 

 (2005 e 2006) 

Chefe do Serviços Gerais 
Geraldo Luiz de Carvalho (2005) 

Fernando Meira Junior (2006) 

Secretária Acadêmica 
Patrícia SIlva Destri Brasil (2005 e 2006) 

 

Chefe do Setor de Pessoal 
Maria Salete Granzoto Duarte (2005/1) 

Tanabi Bazzi (2005/2 e 2006) 

Chefe da Biblioteca 
Iraci Borszcz (2005 e 2006) 

Secretário do Mestrado 
Fernando Meira Junior (2005) 

Anderson Mendes (2006) 
 

Responsável pelo Setor de Diplomas 
Tanabi Bazzi (2005/1) 

Anderson Mendes (2005/2) 
Tânia Foletto Ajalla Ribeiro (2006) 
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4 POLÍTICAS E COMPROMISSOS DA GESTÃO  

 

A identidade do Centro de Ciências Humanas e da Educação representa a expressão dos que 

vêm protagonizando os propósitos e os projetos educacionais, e se comprometendo com o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e a gestão nos âmbitos da educação básica e 

da educação superior, assumidamente como bem público. Sob essa perspectiva, o Centro 

assumiu, explicitamente, como finalidade e missão, em seu Projeto Pedagógico Institucional - 

PPI, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UDESC, o que segue: 

  

  

““SSEERR  UUMM  CCEENNTTRROO  DDEE  EEXXCCEELLÊÊNNCCIIAA  NNAA  

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  EE  SSOOCCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  NNAA  ÁÁRREEAA  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

EE  DDAASS  CCIIÊÊNNCCIIAASS  HHUUMMAANNAASS,,  

CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDOO  CCOOMM  AA  CCIIDDAADDAANNIIAA  EE  AA  

SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADDEE”” 

 

 

 

Para alcançar a missão e excelência assumidas, a gestão do Centro comprometeu-se com as 

seguintes políticas, no período 2005-2009:  

• Pesquisa e Pós-graduação: intercâmbio interinstitucional; criação e consolidação de programas 
stricto-sensu; iniciação e incentivo à pesquisa; socialização e publicação da produção 
acadêmica; núcleo de editoração. 

• Ensino e Extensão: consolidação dos cursos de licenciatura e bacharelado; reavaliação 
contínua dos cursos; estímulo à produção e divulgação dos trabalhos de finais de curso;  
consolidação da extensão; programas de assessoria didático-pedagógica e de gestão ás 
escolas; parceria com Prefeituras e Universidades; rediscussão dos projetos pedagógicos do 
Centro e dos cursos; viabilização de aportes e recursos para ações a serem desenvolvidas em 
programas/projetos de extensão. 

• Valorização das Pessoas: Cursos de atualização; promoção de reuniões inter-segmentos; 
humanização das relações interpessoais; constituição de fundos para eventos. 

• Gestão democrática e transparente: Planejamento, gestão e avaliação democráticos e 
transparentes; canais de comunicação entre direção e segmentos; redimensionamento dos 
setores de apoio para atendimento da comunidade interna e externa. 
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5 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BIÊNIO 

 

O relato das atividades desenvolvidas no biênio 2005-2006 e a 

avaliação feita pelos pares que atuam no Centro de Ciências Humanas 

e da Educação, são expressos na seqüência deste documento. Cabe 

salientar que, de acordo com a metodologia definida pelo Colegiado da 

Direção, as informações que subsidiam o que a seguir é relatado, 

foram obtidas nos diversos setores do Centro, tendo passado por um 

processo de  nucleação e categorização, resultando nas seguintes 

macro-atividades: 

 

  

 

5.1 Publicações e comunicações acadêmico-científicas 

As publicações e comunicações de cunho acadêmico-científico alcançaram um total de 162 

trabalhos. Esses trabalhos estão assim distribuídos: 4 livros; 52 capítulos de livros ou artigos 

científicos publicados em revistas nacionais ou internacionais e 106 trabalhos completos 

publicados em anais de eventos nacionais ou internacionais. Além disso, foram inúmeras as 

conferências, palestras, produções técnicas e entrevistas apresentadas em eventos ou na 

mídia em geral.  

 

Essa produção é resultado das pesquisas e reflexões que vêm sendo levadas a efeito pelos 

professores e estudantes dos cursos/programas de graduação e de pós-graduação do Centro, 

por meio das Linhas e Grupos de Pesquisa, Núcleos e Laboratórios, tendo, alguns desses 

trabalhos,  merecido destaque e prêmio em âmbito nacional.   
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5.2 Ensino de graduação e de pós-graduação 

Os cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu em funcionamento no Centro 

foram responsáveis pela aprovação de 547 trabalhos acadêmicos de final de curso, distribuídos 

entre Trabalhos de Conclusão de Curso ou Relatórios de Estágio de Graduação, Monografias em 

nível de Pós-graduação lato-sensu e Dissertações de Mestrado, sendo esse também o número 

de pessoas diplomadas no biênio. No mesmo período, para que a formação acadêmica 

assegurasse o caráter teórico-aplicado, 313 estudantes da graduação, atuaram em 154 campos 

de estágio, distribuídos entre diferentes instituições situadas na região da Grande Florianópolis 

 

 

  

 

5.3 Formação continuada e capacitação  

O corpo docente, técnico e discente do Centro teve oportunidade de ampliar sua capacitação e 

formação continuada nas diferentes áreas de conhecimento e atuação técnico-profissional. Para 

tanto,  docentes, técnicos e estudantes participaram de 64 eventos de âmbito estadual, nacional e 

internacional, compreendido entre cursos, simpósios, congressos, visitas técnicas e estágios de 

formação acadêmica e profissional. 

 

   

5.4 Bancas e comissões 

Professores e técnicos do Centro atuaram em 284 bancas e comissões técnicas, ao longo do 

período. Na condição de orientadores ou de convidados, os professores tiveram expressiva 

participação em bancas de mestrado, doutorado, concursos públicos e processos de seleção de 

professores no âmbito da UDESC ou de outras universidades e órgãos públicos, em Santa 

Catarina ou em outros Estados da Federação. 
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5.5 Eventos e projetos de extensão  

O Centro levou a efeito 108 eventos e projetos de extensão de 

cunho científico-cultural, em sua sede ou em outras regiões do 

Estado e do País, por iniciativa própria ou em parceria com outras 

universidades ou instituições. As temáticas desenvolvidas 

abrangeram as mais diversas áreas de conhecimento e 

especialidades praticadas no Centro, e foram  levadas a efeito por 

meio de seminários, oficinas, encontros técnico-científicos e 

exposições. O público atendido nesses eventos e projetos somou 

32.927 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Equipamentos laboratoriais e didático-pedagógicos 

Os investimentos para aquisição de equipamentos tecnológicos, didáticos e de suporte 

destinados a apoiar e consolidar as atividades de ensino, pesquisa e extensão atingiram o 

montante de R$ 153.897,13. Destacam-se, entre outros, a aquisição de 51 equipamentos como: 

câmeras filmadoras e fotográficas, DVDs e gravadores digitais; 24 micro-computadores e 

impressoras; 19 projetores multimídia e retroprojetores, além de equipamentos de som e de 

suporte laboratorial para os núcleos e/ou laboratórios de ensino e de pesquisa do Centro. 
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5.7 Construção e reformas 

Em 2005, foi instituída a Comissão de Estudo e Planejamento de Ocupação do novo prédio do 

Centro, que procedeu à reformulação e ampliação do projeto referido, que se encontrava em 

fase inicial de edificação no Bairro de Itacorubi. Numa primeira etapa foi retomada a construção 

de 4.435 metros quadrados, cujo prédio tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2007.  

 

Retomada a construção do Bloco I, ocorreu, de parte da Direção Geral do Centro, a 

sensibilização da Reitoria, na pessoa do Reitor, para a necessidade da construção do segundo 

bloco, para que se atendesse às necessidades atuais e futuras do Centro. A partir do aceite por 

parte da Reitoria com anuência dos Diretores Gerais de Centro, deu-se início ao estudo e 

elaboração do pré-projeto arquitetônico, que subsidiou os projetos estrutural, arquitetônico e 

complementares definitivos, visando à abertura de edital de licitação, para que fossem 

construídos 2.580 metros quadrados, a partir do segundo semestre de 2006. Com este novo 

bloco conclui-se o complexo arquitetônico do Centro de Ciências Humanas e da Educação.  

   

   

Além desse empreendimento, foram levadas a efeito reformas de ambientes dos prédios 

localizados no centro da cidade, para abrigar a Biblioteca Setorial e os novos Programas de 

Mestrado, bem como outros programas e projetos vinculados aos Núcleos e/ou Laboratórios de 

Pesquisa do Centro. 
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5.8 Acervo bibliográfico 

A Biblioteca Setorial do Centro teve incremento, no período 2005-2006, de 7.843 exemplares 

compreendidos entre livros, assinatura de periódicos e jornais, monografias de graduação e de 

pós-graduação e materiais especiais (DVD’s, fitas de vídeo e CD´s) cujas aquisições importaram 

em R$ 78.595,87. 

 

Materiais Títulos Exemplares Investimentos 

Livros 3.793 6.194 76.962,09 

Periódicos 62 1.076 1.328,00 

Outros* 852 573 395,78 

Total 4.707 7.843 78.595,87 

* Fitas de vídeo, DVD’s, Monografias, teses, Dissertações 
 

 

 

5.9 Gestão administrativa e acadêmico-pedagógica 

A partir de fevereiro de 2005, foi instituído o Colegiado da Direção com a 

participação de todas as chefias de setores administrativos e acadêmicos 

para implementar ações sistemáticas de planejamento e de avaliação, 

garantindo o apoio necessário às atividades-fins do Centro. 

 

Integram as ações de gestão administrativa e acadêmico-pedagógica as 

atividades relacionadas a planejamento, avaliação, colegiados, comissões 

técnicas e de suporte, assessorias em organizações estaduais, nacionais e 

internacionais, procedimentos  técnicos e normativos, credenciamentos de 

cursos e programas, organização e estruturação administrativa entre 

outras.  

 

Com o intuito de proporcionar melhorias de caráter técnico-administrativo e 

de suporte, o Centro levou a efeito 118 ações ou medidas  de caráter 

administrativo e acadêmico-pedagógico, que provocaram mudanças e 

impulsionaram as políticas e os projetos do Centro, com impacto 

significativo no desenvolvimento e melhoria dos seus setores e programas. 

 

5.10 Carros e móveis 

No período 2005-2006 foram disponibilizados três carros para suporte aos 

programas acadêmicos e às atividades administrativas do Centro, além da  

significativa aquisição de móveis para atender  aos diversos ambientes e 

ações, cujo montante de recursos aplicados foi de R$ 50.788,00. 
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5.11 Projetos de pesquisa 

Foram desenvolvidos ou encontram-se em fase de conclusão, ao longo dos dois anos, 79 

projetos de pesquisa com apoio da Universidade ou de outros órgãos governamentais. As 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelos docentes pesquisadores integram as Linhas de 

Pesquisa dos Programas de Mestrado, os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e os 

Laboratórios e Núcleos do Centro, cujos projetos se articulam com as atividades de ensino de 

graduação, de pós-graduação e de extensão.   

 

5.12 Participação em colegiados e diretorias de entidades  

A representatividade de professores, técnicos e estudantes nos órgãos colegiados do Centro 

ou nos colegiados superiores da UDESC, bem como em diretorias de entidades científicas ou 

profissionais de âmbito estadual e nacional, tem expressão significativa. Ao todo é de 88 o 

número de pessoas do Centro que atuam nesses colegiados e diretorias.  

 

5.13 Concessão de bolsas 

No biênio 2005-2006 o Centro concedeu 276 bolsas de pesquisa, de extensão e de monitoria a 

estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu. As bolsas foram 

destinadas aos diferentes programas de iniciação científica patrocinados pela UDESC ou por 

organismos financiadores externos, sendo acompanhadas de apoio financeiro e logístico 

destinado aos professores pesquisadores do Centro. As bolsas e recursos de apoio deram 

suporte à execução de 109 projetos (pesquisa, extensão e monitoria) já concluídos ou ainda 

em andamento. Além dessas modalidades de bolsas, foram alocadas 82 bolsas de apoio 

discente, cuja finalidade é oportunizar a iniciação ao trabalho de forma remunerada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

As atividades anteriormente descritas podem não representar a totalidade e a diversidade das 

ações que o Centro levou a efeito ao longo do biênio 2005-2006. Mas, representam, 

seguramente,  de forma compreensiva e abrangente, as principais ações desenvolvidas, que 

permitiram o cumprimento das políticas e diretrizes orientadoras da gestão implementada no 

Centro. 
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6 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO  

 

Com base nas atividades relativas aos dois anos de gestão do Centro de Ciências Humanas e 

da Educação, biênio 2005-2006, é apresentada, a seguir, uma avaliação do desempenho da 

gestão, feita pelos titulares dos setores que compõem o Centro. Dos 40 setores e responsáveis 

que receberam formulários para avaliação da gestão, 37 expressaram sua avaliação. Duas 

variáveis foram objeto de avaliação do desempenho:  

a) Atendimento aos princípios e compromissos da proposta de gestão 2005-2009 apresentada 

por ocasião da eleição dos dirigentes da atual gestão; 

 b) Atendimento às políticas de ação planejadas para o biênio 2005-2006.  

 

O resultado da avaliação dos responsáveis pelos setores do Centro pode ser constatado nos 

quadros e representações gráficas que seguem:  

 
Quadro 08 – Desempenho da gestão 2005 e 2006 em relação aos princípios e compromissos 
assumidos na proposta de gestão 2005 – 2009  
 

Atendimento 
Muito Bom Bom Satisfatório Regular Ruim 

 
TOTAL 

 
Princípios e 
Compromissos Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Compromisso 
com a 
excelência 

11 29,7% 22 59,5% 4 10,8% 0 0% 0 0% 37 
 
 

100% 
 
 

Gestão 
democrática e 
transparente 

10 27% 19 51,4% 7 18,9% 1 2,7% 0 0% 37 
 
 

100% 
 
 

Gratuidade e 
qualidade 

7 18,9% 21 56,8% 9 24,3% 0 0% 0 0% 37 
 

100% 
 

Respeito e 
valorização às 
pessoas 

9 24,3% 21 56,8% 5 13,5% 2 5,4% 0 0% 37 
 
 

100% 
 
 

Qtd. = Quantidade;  % = Percentual 

 

O quadro 08 em referência apresenta, tanto em termos absolutos quanto relativos, o percentual 

de atendimento dos princípios e compromissos apresentados por ocasião da proposta que 

orientou a eleição da atual gestão para o mandato 2005-2009. 
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Gráfico 01: Representação comparativa do atendimento aos princípios e compromissos 
assumidos 
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Os mesmos resultados apresentados anteriormente no quadro 08 são ilustrados, de forma 

conjunta e comparativa no gráfico 01, possibilitando uma visualização mais apropriada do nível 

de atendimento a cada princípio e compromisso, bem como da qualidade de seu desempenho 

ao longo da gestão. 

 

Gráfico 02: Percentual de atendimento dos princípios e compromissos assumidos 
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O gráfico 02 oportuniza a visualização percentual do atendimento dos princípios e 

compromissos assumidos pelos atuais gestores, na percepção dos avaliadores. 
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Gráfico 03 : Performance do atendimento aos princípios e compromissos assumidos 
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O gráfico 03, anteriormente apresentado, propicia, de forma sintética, uma compreensão do 

grau de atendimento aos princípios e compromissos alcançados. Para melhor expressão 

consideraram-se atendimento pleno os critérios muito bom e bom; atendimento médio equivale 

a satisfatório; atendimento insuficiente equivale a regular e ruim. Assim representado, o gráfico 

demonstra, mais objetivamente, o grau de atendimento aos compromissos assumidos e aos 

princípios adotados ao longo dos dois anos de gestão, na percepção dos avaliadores. 
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Quadro 09 – Desempenho das ações planejadas para o biênio 2005 – 2006 

Atendimento 

Muito bom Bom Ssatisfatório Regular Ruim 

 

TOTAL 
 

Políticas de 
Ação Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Ampliação do 
aporte 
financeiro 

1 2,7% 15 40,6% 16 43,2% 5 13,5% 0 0% 37 

 

100% 

 

Adequação da 
infra-estrutura 
física, 
tecnológica e 
material 

3 8,1% 17 45,9% 11 29,7% 5 13,6% 1 2,7% 
37 

 

 

100% 

 

 

Consolidação 
e/ou criação de 
cursos de 
graduação 

5 13,5% 25 67,6% 6 16,2% 1 2,7% 0 0% 
37 

 

100% 

 

Consolidação 
e/ou criação de 
cursos de pós-
graduação 
stricto sensu 

27 73% 9 24,3% 0 0% 1 2,7% 0 0% 
37 

 

 

100% 

 

 

Comunicação e 
difusão 
científica 

1 2,7% 12 32,41% 16 43,3% 8 21,61% 0 0% 37 

 

 

100% 

Intercâmbio 
interinstitucional 
nacional e/ou 
internacional 

2 5,4% 6 16,2% 22 59,5% 6 16,2% 1 2,7% 37 

 

 

100% 

 

Cultura 
institucional de 
planejamento e 
avaliação 

11 29,71% 21 56,8% 4 10,81% 1 2,7% 0 0% 
37 

 
100% 

Fortalecimento 
da pesquisa e 
extensão 

3 8,1% 13 35,11% 15 40,6% 4 10,81% 2 5,4% 37 

 

 

100% 

 

Valorização das 
pessoas 

5 13,51% 20 54,1% 11 29,71% 1 2,7% 0 0% 37 

 

 

100% 

 

Qtd. = Quantidade ; % = Percentual 

 

O quadro 09, ora apresentado, tanto em termos absolutos quanto relativos, indica a tendência 

de atendimento às ações e prioridades definidas em decorrência do planejamento adotado 

para os primeiros anos de mandato. 
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Gráfico 04: Representação comparativa do atendimento das ações planejadas para o biênio 
2005-2006 
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Os resultados apresentados no quadro 09 são ilustrados no gráfico 04, de forma conjunta e 

comparativa, possibilitando visualizar, de forma mais apropriada, o nível de atendimento de 

cada uma das ações planejadas, bem como a qualidade de seu desempenho ao longo da 

gestão. 

 

Gráfico 05: Grau de atendimento (%) das ações planejadas para o biênio 2005-2006 

2.7

8.1

13.5

73

2.7

5.4

29.71

8.1

13.51

40.6

45.9

67.6

24.3

32.41

16.2

56.8

35.11

54.1

43.2

29.7

16.2

0

43.3

59.5

10.81

40.6

29.71

13.5

13.6

2.7

2.7

21.61

16.2

2.7

10.81

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 Ampliação do aporte financeiro

 Adequação da infra-estrutura física,
tecnológica e material

 Consolidação e/ou criação de cursos de
graduação

 Consolidação e/ou criação de cursos de pós-
graduação stricto sensu

Comunicação e difusão científica 

Intercâmbio interinstitucional nacional e/ou
internacional 

 Cultura institucional de planejamento e
avaliação

 Fortalecimento da pesquisa e extensão

 Valorização das pessoas

Muitto Bom Bom Satisfatório Regular Ruim

 



Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 

Relatório e Avaliação da Gestão 2005-2006 

25 

 

 

A constatação do atendimento das ações implementadas no biênio e a performance da 

regularidade presente ao longo de sua execução pode ser percebida pelo grau de atendimento 

levado a efeito pelos gestores no período avaliado, como se constata no gráfico anteriormente 

apresentado.  

 

Gráfico 06: Performance do atendimento das ações planejadas no período 2005-2006 
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O gráfico 06 apresenta, de forma sintética, uma visão do grau de atendimento das ações 

levadas a efeito no biênio. Para especificar o grau de atendimento, foram considerados para o 

atendimento pleno os critérios muito bom e bom; atendimento médio o grau satisfatório e 

atendimento insuficiente os gruas regular e ruim. Dessa forma, o gráfico mostra mais 

objetivamente, o grau de atendimento às ações planejadas e executadas no período de gestão 

avaliada.  
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7 ANÁLISE E APRECIAÇÃO GERAL DA GESTÃO 

 

Os dois pontos avaliados – princípios e compromissos assumidos e ações 

priorizadas, constituem uma avaliação que articula, a plataforma ou proposta 

assumida por ocasião da eleição à gestão 2005-2009 com o planejamento 

para o período 2005-2006. Associar as duas propostas elaboradas para 

situações distintas e manter coerência e comprometimento entre elas e com 

a prática da gestão é, por si só, um fato significativo, sobremodo, por tratar-

se de gestão no âmbito público e universitário.  

 

Orientar a gestão por princípios e compromissos e desdobrá-los em ações e prioridades 

levadas a efeito por meio de planejamento elaborado com os pares responsáveis pelos setores 

do Centro e coordenado de forma colegiada, amplia significativamente o alcance e a qualidade 

da gestão. 

 

É com base nos quadros e gráficos anteriormente apresentados que é possível inferir essas 

primeiras considerações de caráter apreciativo, à luz do desempenho auferido pelos 

avaliadores sobre a gestão do biênio 2005-2006. 

 

Mais especificamente, à vista do que aponta o quadro 08, o gráfico 03, que trata da 

performance do desempenho da gestão dos princípios e compromissos assumidos frente à 

futura gestão do Centro, aponta: 

• Preponderância absoluta de atendimento Pleno, equivalente a 81,1% (MB+B); 

• Atendimento Médio pouco expressivo, equivalente a 16,7% (S); 

• Atendimento Insuficiente inexpressivo, equivalente a 2,2% (Rg+R). 
 

Chama a atenção no perfil do gráfico 03 comparado com o gráfico 04 que trata da 

representação comparativa do atendimento às ações planejadas no biênio, em relação aos 

princípios e compromissos assumidos, que de um total de 8 possibilidades, há incidência de 

com 0% de Regular e Ruim, o que denota uma constatação quase nula por parte dos 

avaliadores a respeito dos princípios e compromissos não atendidos, ainda que  minimanente.  
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De outra parte, de 4 possibilidades de Muito Bom, apenas uma é superada pelo somatório dos 

percentuais expressos por Satisfatório, Regular e Ruim.  

 

Em relação à avaliação das ações priorizadas para o biênio 2005-2006, como consta no 

quadro 09, pode-se igualmente fazer algumas importantes inferências. À vista do gráfico 06 

que traça a performance do desempenho da gestão em relação às ações planejadas, alguns 

destaques podem ser apontados: 

• Das 9 ações prioritárias planejadas, 5 foram avaliadas entre 54,0% e 97,3% de 
atendimento, equivalente à somatória de Muito Bom e Bom; 

• Ainda dentre as 9 ações, 4 foram avaliadas entre 40,6% e 59,5% de atendimento 
Satisfatório; 

• Por fim,  dentre as 9 ações, 5 receberam avaliação entre 0,0% e 10,81% de 
atendimento Regular e Ruim. 

 

Procedendo-se a uma análise compreensiva das atividades relatadas, associadas aos 

percentuais de atendimento aos princípios e compromissos e às ações planejadas, constata-se 

um conjunto de indicadores que permitem fazer os seguintes destaques em relação à gestão 

do biênio: 

• Atividades preponderantemente centradas na área fim da educação superior, com 
números expressivos de participação, tais como: produção acadêmica e publicação 
científica, pesquisas e bolsas de iniciação científica, programas de extensão e de 
formação continuada, articulação com universidades e instituições da comunidade, nos 
mais diversos âmbitos, entre outros. 

• Ênfase no exercício da gestão com base em princípios e valores publicamente 
anunciados, e gestão orientada pelo planejamento e organização colegiada; 

• Coerência entre princípios, propósitos, planejamento e estratégias de gestão 
descentralizadas;  

• Preponderância absoluta de percentuais que apontam atendimento dos princípios e 
compromissos assumidos por ocasião da fase que antecedeu ao período de gestão; 

• Preponderância de ações com percentuais acima de 50% de atendimento das metas 
planejadas; 

• Unanimidade por parte dos avaliadores em relação a uma gestão caracterizada por 
princípios, valores, compromissos e pela cultura do planejamento institucional e da 
avaliação; 

• Efetiva participação dos responsáveis pelos setores que compõem o Centro em relação 
ao registro das ações executadas e à avaliação do desempenho da gestão; 

• Dificuldades e limitações em relação à ampliação de recursos financeiros, comunicação 
e marketing institucional e de ampliação dos programas de extensão, pesquisa e 
difusão científica. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente relatório e avaliação da gestão do biênio 2005-2006 que integra o contexto da 

gestão 2005-2009 do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, denotam uma 

diretriz clara e continuada em relação aos processos e estratégias de gestão, com base em 

princípios sustentáveis e coerentes com a natureza e finalidade da instituição. 

 

São forças e fatores positivos, além da diretriz norteadora adotada, o grau de compreensão e 

de adesão da comunidade acadêmica do Centro em relação aos princípios e compromissos 

assumidos e à participação que professores, técnicos, estudantes e dirigentes vêm agregando, 

de forma progressiva, ao cotidiano de seus trabalhos, numa perspectiva de excelência 

acadêmica e de construção de um ambiente socialmente sustentável. 

 

São também forças e fatores positivos a construção de uma concepção institucional que vem 

orientando o planejamento e a avaliação sustentados pela corresponsabilização dos setores e 

das pessoas que o integram, aliados a uma gestão com foco institucional, que devem ser 

cultivados a qualquer custo. 

 

As limitações relativas aos recursos insuficientes dar suporte ao potencial humano e para 

alavancar e consolidar os projetos acadêmico-científicos instalados no Centro, ou mesmo,  a 

incipiente cultura pró-ativa,  resultam de um modelo de administração pública técnico-

burocrática e de cunho organizacional ainda preponderante na universidade brasileira e na 

UDESC. Essas limitações necessitam ser superadas a cada dia, por todos os que fazem a 

história da Universidade e do Centro de Ciências Humanas e da Educação. 

 

Os principais desafios são: manutenção e cultivo continuado do esforço e de medidas relativas 

a planejamento, gestão e avaliação sob o enfoque e perspectiva institucional para que se 

venha a consolidar uma nova cultura institucional; ampliação dos recursos financeiros, 

particularmente, com vistas a sustentar e ampliar programas de pesquisa, qualificação e 

ampliação do pessoal lotado no Centro; intensificação de intercâmbios interinstitucionais 

nacionais e internacionais; criação de mecanismos de comunicação interna e com a 

comunidade externa.   

 

 


