
  
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

PROCEDÊNCIA - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – 

FLORIANÓPOLIS - SC. 
 

OBJETO - Renovação de credenciamento por meio de Avaliação Institucional 
Externa. 
 

PROCESSO - UDESC 25100/2015 
 

PARECER CEE/SC N° 215 

APROVADO EM 06/12/2016 
(Resolução CEE/SC nº 091) 

 
 
 

I – HISTÓRICO 
 
O Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Prof. Antônio Heronaldo de Souza, por meio do Ofício nº 
411/2015/GAB/REITORIA, de 26 de novembro de 2015, encaminhou a esta Casa pedido 
de renovação de credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa, da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), nos termos da Resolução CEE/SC nº 
01/2015. 

A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
mantida pelo Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.891.283/0001-36, com sede no 
Município de Florianópolis, é uma Instituição integrante do Sistema Estadual de Ensino de 
Santa Catarina, vinculada à Secretaria de Estado da Educação (SED). Constituída na forma 
multicampi (campus I, Florianópolis; campus II, Joinville e São Bento do Sul; campus III, 
Lages; campus IV, Chapecó e Pinhalzinho; campus V, Ibirama e Balneário Camboriú; 
campus VI, Laguna; campus VII, Meio Oeste de Santa Catarina). 

A Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), criada por meio do Decreto Estadual nº 2.802, de 20 de maio de 1965, 
foi transformada em Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, por meio da Lei 
Estadual nº 8.092, de 1º de outubro de 1990, é regida pelo seu Estatuto aprovado por meio 
do Decreto Estadual nº 4.184, de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina nº 17.859, de 06 de abril de 2006. 

Seu Regimento Geral foi aprovado pela Resolução CONSUNI nº 
044/2007, de 1º/06/2007. A renovação de credenciamento ocorreu por meio do Parecer 
CEE/SC nº 269 e da Resolução CEE/SC nº 168, ambos de 22/10/2013, homologados pelo 
Decreto Estadual nº 1.914, publicado no DOE/SC nº 19.721, de 11/12/2013, pelo prazo de 
06 (seis) anos, a contar da data de 11/05/2010, ocasião em que foi nomeada a Comissão 
de Avaliação Externa. 
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II – ANÁLISE 
 
Recebido o processo, o Presidente do Conselho Estadual de 

Educação, Osvaldir Ramos, pela Portaria CEE/SC nº 123/2015, de 08/12/2015, constituiu 
Comissão Avaliadora específica para avaliação in loco, composta pelos Professores Dr. 
Dilvo Ilvo Ristoff (UFSC), Dr. Jolmar Luiz Hawerroth (FS/ES) e Dr. Juarez Jonas Thives 
Júnior (Estácio de Sá).  

A dita Comissão esteve na Instituição para a verificação e avaliação 
nos dias 03 a 05/08/2016; 05 e 06/09/2016 e 21 a 23/09/2016 e apresentou extenso 
relatório, incluso no Processo às fls. 352 a 400. Importa anotar que a Resolução CEE/SC nº 
01/2015, assim prescreve:  

 

Art. 9º O credenciamento de Instituições de Educação Superior integrantes do 
Sistema Estadual de Ensino, organizadas sob quaisquer das categorias previstas no art. 2° desta 
Resolução, bem como o reconhecimento de cursos de educação superior, será renovado 
periodicamente, conforme o parecer aprovado pelo Plenário deste Conselho Estadual de 
Educação, após processo regular de avaliação. 

 
Art. 15. [...] 
§ 6º O prazo de credenciamento de Universidade é de até 10 (dez) anos, findo 

este prazo a Instituição de Educação Superior deverá solicitar renovação de credenciamento 
independentemente da nota do IGC (Índice Geral de Cursos). 

 
Art. 19. [...] 
§ 1º Dentre os avaliadores previstos no inciso III, no mínimo, 02 (dois) deverão ter 

sido capacitados como avaliadores institucionais pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisa 
Anísio Teixeira (INEP). 

 
Portanto, os requisitos orientadores da Resolução foram cumpridos, 

de modo que se acolhe o relatório para, em parte, incluí-lo no presente Parecer. Faz-se, 
portanto, as seguintes ponderações a partir da apresentação dos 5 Eixos e os respectivos 
Indicadores do Instrumento de Avaliação.  

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 
 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 4,60 Excelente 

1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional. (Indicador aplicado no recredenciamento e credenciamento para 
transformação de Organização Acadêmica). 

5 Excelente 

1.2 Projeto/processo de autoavaliação institucional. 5 Excelente 

1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica. (Indicador 
aplicado para fins de recredenciamento e credenciamento para transformação de 
Organização Acadêmica). 

5 Excelente 

1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 
resultados. (Indicador aplicado para fins de recredenciamento e credenciamento 
para transformação de Organização Acadêmica). 

3 Suficiente 

1.5 Elaboração do Relatório de autoavaliação. (Indicador aplicado para fins de 
recredenciamento e credenciamento para transformação de Organização 
Acadêmica). 

5 Excelente 

 
Percebe-se a qualificação da UDESC nesse eixo, todavia, convém 

observar que a Universidade necessita melhorar a divulgação dos dados da autoavaliação e 
conceder à CPA autonomia suficiente para possibilitar a realização da avaliação referente à 
comunidade externa e sua percepção em relação à Instituição. 
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional. 
 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INDICE CONCEITO FINAL 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4,78 Excelente 

2.1 Missão institucional, metas e objetivos do PDI. 5 Excelente 

2.2 Coerência entre PDI e as atividades de ensino de Graduação e de Pós-
Graduação. 

5 Excelente 

2.3 Coerência entre PDI e as práticas de extensão. 5 Excelente 

2.4 Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

4 Muito bom 

2.5 Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

4 Muito bom 

2.6 Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social. 

5 Excelente 

2.7 Coerência entre o PDI e as ações de responsabilidade social: inclusão 
social. 

5 Excelente 

2.8 Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos 
direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

5 Excelente 

2.9 Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais 
(aplica-se quando previsto no PDI). 

5 Excelente 

 

A Comissão verificou que há, analisando os Indicadores desse Eixo, 
excelente coerência entre o PDI e as ações de ensino de Graduação e de Pós-Graduação 
implantadas e em desenvolvimento. Quanto à extensão e à pesquisa, constatou-se que a 
Universidade possui atividades integradas com o ensino da Graduação e da Pós-
Graduação e promove ações de intervenção junto à sociedade. O PDI possui descrição de 
ações claras de extensão e pesquisa com diversas parcerias que promovem o 
desenvolvimento.  

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

POLÍTICAS ACADÊMICAS INDICE CONCEITO FINAL 

POLÍTICAS ACADÊMICAS 4,69 Muito bom 

3.1Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 
Graduação. 

5 Excelente 

3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os Cursos de 
Pós-Graduação stricto sensu (aplica-se também às Faculdades e aos Centros 
Universitários, quando previstos no PDI). 

5 Excelente 

3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 
Pós-Graduação lato sensu. (aplica-se quando previstos no PDI). 

5 Excelente 

3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa 
ou iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. 

5 Excelente 

3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
extensão. 

5 Excelente 

3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 
produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 
cultural. 

5 Excelente 

3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa. 5 Excelente 

3.8 Comunicação da IES com a comunidade Interna. 5 Excelente 

3.9 Programas de atendimento aos estudantes. 5 Excelente 

3.10 Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à 
produção discente. 

5 Excelente 

3.11 Política e ações de acompanhamento dos egressos. 3  

3.12 Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico. 3  

3.13 Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o PDI e 
as ações institucionais (aplica-se quando previsto no PDI). 

5 Excelente 
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Quanto aos indicadores desse Eixo observa-se que a UDESC não 
possui coerente e forte atuação relativamente aos seus egressos. Apesar de constar um 
portal que monitora o ambiente socioeconômico dos ex-alunos, bem como um programa 
institucional de inovação criado pelo CONSUNI, há necessidade de que a Instituição 
fortaleça essa importante atividade. Recomenda-se, portanto, incluir e explicitar no PDI a 
Política Institucional para atuar junto aos diplomados da Instituição, com ações e 
estratégias especificadas no planejamento. 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
 

POLÍTICAS DE GESTÃO INDICE CONCEITO FINAL 

POLÍTICAS DE GESTÃO 4,63 Muito bom 

4.1 Política de formação e capacitação docente. 5 Excelente 

4.2 Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo. 5 Excelente 

4.3 Gestão institucional. 5 Excelente 

4.4 Sistema de registro acadêmico. 3 Suficiente 

4.5 Sustentabilidade financeira 4 Muito bom 

4.6 Relação entre planejamento financeiro (orçamento) e a gestão 
institucional. 

5 Excelente 

4.7 Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente (indicador 
aplicado para fins de recredenciamento e credenciamento para transformação 
de organização Acadêmica) 

5 Excelente 

4.8 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-
administrativo (indicador aplicado para fins de recredenciamento e 
credenciamento para transformação de organização Acadêmica) 

5 Excelente 

 

Aqui fica evidenciada a fragilidade que precisa ser corrigida, 
especificamente relacionada ao sistema de registro acadêmico. A UDESC utiliza para o 
registro do controle acadêmico o Sistema de Gestão Acadêmico (SIGA). Diz a Comissão: O 
SIGA tem sido, em geral, elogiado pelos professores e técnicos da Instituição em vários 
campi, especialmente em função de seu potencial integrados das atividades dos diversos 
Centros da instituição. Trata-se, no entanto, a julgar pelas inúmeras manifestações, de um 
sistema ainda novo, em fase de consolidação e que ainda precisa ser plenamente 
incorporado ao dia a dia da Instituição.  

 

Eixo – 5 Infraestrutura Física 
 

INFRAESTRUTURA FÍSICA INDICE CONCEITO FINAL 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 4,88 Muito bom 

5.1 Instalações administrativas. 5 Excelente 

5.2 Salas de aula. 5 Excelente 

5.3 Auditório(s). 5 Excelente 

5.4 Sala(s) de professores. 5 Excelente 

5.5 Estações para atendimento aos alunos. 5 Excelente 

5.6 Infraestrutura para CPA. 5 Excelente 

5.7 Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral – TI. 5 Excelente 

5.8 Instalações sanitárias. 4 Muito bom 

5.9 Biblioteca: infraestrutura física. 5 Excelente 

5.10 Biblioteca: serviços e informação. 5 Excelente 

5.11 Biblioteca: plano de atualização do acervo. 5 Excelente 

5.12 Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente. 5 Excelente 

5.13 Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação. 5 Excelente 

5.14 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura 
física. 

5 Excelente 

5.15 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços. 5 Excelente 

5.16 Espaços de convivência e de alimentação. 4 Muito bom 
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De acordo com a Comissão Avaliadora, a UDESC preenche de 

Excelente ou Muito Bom todos os Indicadores desse Eixo. Assim sendo, não há reparos a 
recomendar. Ao contrário, externar à Instituição os cumprimentos pelo zelo das instalações 
físicas. 

 

 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 

ORD DISPOSITIVO LEGAL EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO SIM NÃO NSA 

1 Alvará de funcionamento. A IES possui alvará de funcionamento? X   

2 Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB). 

A IES possui certificado que atesta as 
condições de segurança contra 
incêndio e pânico das instalações? 

X   

3 Manutenção e Guarda do Acervo 
Acadêmico, conforme o disposto na 
Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro 
de 2013. 

A instituição cumpre as exigências da 
legislação? 

X   

4 Condições de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, conforme o 
disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 
208, na NBR 9050/2004, na ABNT, na 
Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 
5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 
7.611/2011 e na Portaria nº 
3.284/2003. 

A instituição apresenta condições 
adequadas de acessibilidade? 

X   

5 Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, 
conforme o disposto na Lei nº 12.764, 
de 27 de dezembro de 2012. 

A instituição cumpre as exigências da 
legislação? 

X   

6 Plano de Cargos e Carreira Docente. O Plano de Cargos e Carreira Docente 
está protocolado ou homologado no 
Ministério do Trabalho e Emprego? 

X   

7 Plano de Cargos e Carreira dos 
Técnico-Administrativos. 

O Plano de Cargos e Carreira dos 
Técnico-Administrativos está 
protocolado ou homologado no 
Ministério do trabalho e Emprego? 

X   

8 Titulação do Corpo Docente 
Universidades e Centros 
Universitários: 
Percentual Mínimo (33%) de docentes 
com Pós-Graduação stricto sensu, 
conforme o disposto na Lei nº 
9.394/96, Art. 52, e nas Resoluções nº 
1/2010 e nº 3/2010. 
Faculdades: 
No mínimo docentes com formação 
em Pós-Graduação lato sensu, 
conforme disposto na Lei nº 9.394/96. 

Universidades e Centros Universitários: 
A instituição tem, no mínimo, um terço 
do corpo docente com titulação stricto 
sensu? 
O corpo docente tem, no mínimo, 
formação lato sensu? 
Faculdades: 
O corpo docente tem, no mínimo, 
formação lato sensu? 

X   
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9 Regime de trabalho do Corpo Docente 
Universidades: 
Percentual mínimo (1/3) de docentes 
contratados em regime de tempo 
integral, conforme Lei nº 9.394/96, Art. 
52, e na Resolução nº 3/2010. 
Centros Universitários: 
Percentual mínimo (20%) de docentes 
contratados em regime de tempo 
integral, conforme o disposto na 
resolução nº 1/2010. 

Universidades: 
A Instituição tem, no mínimo, um terço 
do corpo docente contratado em 
regime de tempo integral? 
Centros Universitários: 
A Instituição tem, no mínimo, um quinto 
do corpo docente contratado em 
regime de tempo integral? 

X   

10 Forma Legal de Contratação de 
Professores. 

A contratação de professores se dá 
mediante regime de trabalho CLT ou 
Estatutário pela mantenedora com 
registro na mantida? 

X   

11 Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), conforme o disposto na Lei nº 
10.891/2004, Art.11. 

A IES possui CPA prevista/implantada? X   

12 Comissão Local de Acompanhamento 
e controle Social (COLAPS), conforme 
o disposto na Portaria nº 1.132, de 2 
de dezembro de 2009. 

A IES possui COLAPS 
prevista/implantada? 

  X 

13 Normas e procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento 
de Centros Universitários, conforme o 
disposto na Resolução CNE/CES nº 
1/2010. 

A IES atende aos requisitos exigidos 
pela Resolução? 

  X 

14 Normas e procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento 
de Universidades, conforme o 
disposto na resolução CNE/CES nº 
3/2010. 

A IES atende aos requisitos exigidos 
pela Resolução? 

X   

15 Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações étnico-
raciais e para o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena, nos termos da Lei nº 
9.394/96, com a redação dada pelas 
Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 
e na Resolução CNE/CP nº 1/2004, 
fundamentada no parecer CNE/CP nº 
3/2004. 

A Instituição está cumprindo as 
exigências das legislações? 

X   

16 Políticas de educação ambiental, 
conforme o disposto na Lei nº 9.746, 
no Decreto nº 4.281/2002 e na 
Resolução CP/CNE nº 2/2012. 

A Instituição está cumprindo as 
exigências das legislações? 

X   

17 Desenvolvimento Nacional 
Sustentável, conforme o disposto no 
Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, e na 
Instrução Normativa nº 10, de 
12/11/2012. 

A Instituição está cumprindo as 
exigências das legislações? 

X   

18 Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, conforme o 
disposto no Parecer CNE/CP nº 
8/2012 e no Parecer CP/CNE nº 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução 
CP/CNE nº 1, de 30/05/2012. 

A Instituição está cumprindo as 
Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos? 

X   

 



Proc. UDESC 25100/2015 

Fl. 7 
 

 

 
 
A UDESC preenche todos os Requisitos Legais e demonstra que 

tem se qualificado como Instituição de excelência, especialmente a partir do último 
credenciamento. Possui oferta regular de 40 programas de Pós-Graduação stricto sensu, 
sendo 29 Mestrados e 11 Doutorados, todos recomendados pela CAPES. Há 
compatibilidade do PDI com seu Estatuto e tem demonstrado desempenho excelente nas 
avaliações de seus Cursos. São atendidos os princípios legais da educação ambiental, de 
Educação das Relações Étnico-Racionais e outros aspectos legais das diretrizes 
curriculares para seus cursos, como Direitos Humanos e outros aspectos. Sua Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) está constituída em obediência à legalidade, entretanto, a 
Comissão mostra que há necessidade de uniformizar os procedimentos e práticas relativos 
ao processo de Autoavaliação (coleta, análise, registro e divulgação) que permitam melhor 
desempenho nas suas atribuições; minimizar rotatividade dos membros da CPA ao término 
do mandato, bem como das Comissões Setoriais de Avaliação; estruturar os processos das 
Comissões Setoriais de Avaliação, de forma que permitam uma visão sistêmica a partir dos 
mesmos procedimentos operacionais em todos os campi, sem perder de vista a realidade 
dos seus respectivos centros de ensino.  

A Comissão recomenda, ainda, melhorar a acessibilidade 
arquitetônica, haja vista existirem pontos específicos que não apresentam ampla 
acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Em reuniões com os servidores técnicos, a Comissão constatou 
recorrentes observações sobre a baixa eficiência dos sistemas para apoio às atividades 
administrativas, ponto este que necessita ser melhorado para aumentar a qualidade dos 
trabalhos e a satisfação dos funcionários. Ressalta que, nos últimos anos, houve relativa 
verticalização da Instituição, com expansão e vultosos investimentos no stricto sensu  que 
leva à preocupação com a sustentabilidade institucional. Percebeu-se, com preocupação, 
que 25% do quadro docente da UDESC são professores substitutos.  

A Comissão ouviu dos funcionários técnicos muitas reclamações 
sobre a funcionalidade do sistema de gestão acadêmica e, após ouvir os professores dos 
vários centros e Cursos, entende que a UDESC deve dedicar especial atenção continuada 
aos Cursos com altos índices de evasão e baixa relação candidato/vaga, buscando 
mecanismos para eliminar os altos desperdícios. Entende, também, que os esforços de 
internacionalização devem continuar e que poderão trazer à UDESC grandes avanços na 
produção de conhecimento.  

 
 

RESUMO GERAL DA AVALIAÇÃO 

 

CONCEITO GERAL   4,72                  EXCELENTE PESO DO EIXO 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

4,60 Muito bom 10% 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4,78 Muito bom 20% 

POLÍTICAS ACADÊMICAS 4,69 Muito bom 30% 

POLÍTICAS DE GESTÃO 4,63 Muito bom 20% 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 4,88 Muito bom 20% 
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III – VOTO DO RELATOR 
 
Considerando que a Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), mantida pelo Estado de Santa Catarina, com sede no Município de 
Florianópolis, pelo resultado da Avaliação Externa em visita in loco, por Comissão 
legalmente nomeada, demonstra desempenho Excelente com relação aos Referenciais de 
Qualidade dispostos no Instrumento de Avaliação, alcançando Conceito 4,72, e atende 
todos os Requisitos Legais vigentes, voto pela renovação de credenciamento por meio de 
Avaliação Institucional Externa, por um prazo de 10 (dez) anos, a contar da publicação 
oficial da decisão, nos termos da Resolução CEE/SC nº 1/ 2015. 

 
 

IV – DECISÃO DA COMISSÃO 
 
A Comissão de Educação Superior acompanha, por unanimidade 

dos presentes, o voto do Relator. Em 21 de novembro de 2016. 
 

Adelcio Machado dos Santos – Presidente  

José Roberto Provesi – Vice-Presidente  

Aristides Cimadon – Relator 
Gerson Luiz Joner da Silveira 
Gilberto Luiz Agnolin 
GildoVolpato 
Mariléia Gastaldi Machado Lopes 

Mário César Barreto Moraes – impedido 
Tito Lívio Lermen 
Yuri Becker dos Santos 
 
 

V – DECISÃO DO PLENÁRIO 
 
O Conselho Estadual de Educação, reunido em Sessão Plena, no 

dia 06 de dezembro de 2016, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o voto do 
Relator. 

 
 

 


