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Minuta 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

    

        22 de abril de 2010 
 
 
2.2 A MISSÃO DO CSE 

 
 

 
“O CSE tem por finalidade produzir, sistematizar e socializar saberes, 

aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional e 
da cidadania, consolidando o saber na área das ciências sociais 

aplicadas, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 
democrática e da defesa da qualidade da vida.” 

 

 
 

2.3 A VISÃO 
 
 

 
 “Ser um centro de excelência inovador, referência nacional e 

internacional, sintonizado com as demandas sociais e com atuação 
integrada de suas áreas.” 

 

 
 
2.4 PRINCÍPIOS 
 

Ø  Ética; 
Ø  Humanista; 
Ø  Honestidade; 
Ø  Transparência; 
Ø  Pluralismo; 
Ø  Compromisso. 
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3. ANÁLISE AMBIENTAL 
 
 
3.1 ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 

 
3.1.1 OPORTUNIDADES 

 
1. A atual política do Ministério da Educação (MEC); 
2. Crescente demanda social (crescimento do CSE); 
3. Ambiente EaD; 
4. Editais de agêncide fomento à pesquisa 
5. Pré-sal (projetos); 
6. Desvinculação de recursos do MEC; 
7. Programa REUNI; 
8. Projetos/Financiamento externo; 
9. Maior demanda por ensino superior; 
10. Surgimento de demandas sociais; 
11. Novos cursos e novas modalidades de ensino na concorrência; 
12. Estreitamento da relação com os egressos; 
13. Editais de agências de fomento à pesquisa; 
14. Reformulação da administração pública; 
15. Ampliação da articulação com a sociedade; 
16. Maior investimento no ensino superior; 
17. Novas tecnologias de informação; 
18. Regulamentação falha no Ead. 

 
3.1.2 AMEAÇAS 

 
1. Segurança do Campus; 
2. Descontinuidade do investimento / Mudanças constantes na política de ensino 

superior; 
3. Descontinuidade administrativa; 
4. Crescimento das IES privadas  
5. Espaço físico; 
6. EaD; 
7. Eleições presidenciais; 
8. Redução de recursos; 
9. Drogas-violência; 
10. Política da pós-graduação; 
11. Expansão dos Campi; 
12. Interiorização da universidade; 
13. Rápidas transformações do mercado de trabalho; 
14. Integração deficiente na regulamentação dos cursos; 
15. Crise do ensino fundamental e médio; 
16. Infraestrutura de acesso; 
17. Regulamentação falha no Ead; 
18. Licitações públicas 
19. Cenário de política econômica restritiva; 
20. Concurso público para STA´s 
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3.2. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

3.2.1 PONTOS FORTES 
 

1. Integração Interpessoal; 
2. Pós-graduação; 
3. União em busca de objetivos comuns; 
4. Alta capacitação do corpo docente; 
5. Tradição e Liderança; 
6. Esforço pela consolidação da pesquisa e pós-graduação; 
7. Diversidade de competências entre e intra-departamentos; 
8. Ocupação de cargos na estrutura da universidade; 
9. Compromisso com a expansão; 
10. Grande número de alunos; 
11. Respeito à pluralidade e diversidade 
12. Infra-estrutura para professores. 

 
 

3.2.2 PONTOS FRACOS 
 

1. PAD x Realidade; 
2. Salas de aula insuficientes e pequenas; 
3. Estacionamento; 
4. Laboratórios e salas de professores; 
5. Extensão; 
6. Pesquisa; 
7. Debilidade administrativa; 
8. Deficiência do corpo técnico; 
9. Comunicação interna; 
10. Falta de divulgação dos editais; 
11. Interação com empresas, associações, ONGs e federações; 
12. Subutilização de egressos; 
13. Recursos insuficientes frente ao grande número de alunos; 
14. Falta de capacitação de docentes e STA´s; 
15. Falta de eventos de integração; 
16. Deficiências dos canais de comunicação; 
17. Falta de integração entre docentes e STA´s; 
18. Professores com sobrecarga administrativa; 
19. Sobrecarga de trabalho; 
20. Insuficiente projeção externa; 
21. Qualificação Docente; 
22. Lentidão na utilização dos currículos com o mercado e sociedade; 
23. Baixa articulação departamental; 
24. Controle do PAD; 
25. Política de comunicação; 
26. Defasagem na organização dos núcleos; 
27. Falta de técnicos. 
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PONTOS FRACOS AGRUPADOS 

 
PROPOSTAS 

1. PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 
2. Defasagem na organização dos núcleos 

 
 

Pesquisa 
Rever as políticas de pesquisa no Centro 

Identificar potencial de pesquisa existente 
Identificar demandas de pesquisa da sociedade e me
acadêmico 
Estabelecer as políticas e Diretrizes de pesquisa 

Recompor os Grupos 
Incrementar e definir novas linhas de pesquisas 
Integrar as linhas de pesquisa com ensino e extensã
Identificar demandas de complementação dos pesqu

Identificar a necessidade de complementação de pessoal e d
qualificação para a pesquisa 
 
Identificar as demandas de infraestrutura da pesquisa 

Espaço físico, equipamentos, pessoal e laboratórios 
Pós-graduação 
Identificar as demandas por cursos de pós-graduação 
Estabelecer as políticas de pós-graduação no centro 
Expandir e promover a criação de programas de doutorado in
com pesquisa, ensino e extensão 
Rever os cursos de pós-graduação atuais e implementar ajus
necessários 
Identificar a necessidade de complementação de pessoal e d
qualificação para a pós-graduação 
 
Identificar as demandas de infraestrutura da pós-graduação 

Espaço físico, equipamentos, pessoal e laboratórios 
 
 

3. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
4. Lentidão na utilização dos currículos com
mercado e sociedade 

 

Incrementar a qualidade do ensino de graduação 
Rever o plano político pedagógico dos cursos 
Minimizar a evasão nos cursos de graduação 
Promover integração com a pesquisa e a extensão 

 
5. EXTENSÃO 
6. Interação com empresas, associações, O
federações 
7. Insuficiente projeção externa 
 

Identificar demandas de trabalhos de extensão 
Identificar os potenciais para trabalhos de extensão no CSE 
Estabelecer as políticas de extensão 
Elaborar projetos de extensão segundo as políticas, demand
existentes  
 

8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GE
9. Debilidade administrativa 
10. Falta de divulgação dos editais 
11. Deficiência do corpo técnico 
12. Falta de capacitação de docentes e STA´
13. Professores com sobrecarga administrati
14. Baixa articulação departamental 
15. Controle do PAD 
16. Política de comunicação 
17. PAD x Realidade 
18. Subutilização de egressos 
19. Sobrecarga de trabalho 

 

Gestão 
Promover ações de integração entre ensino, pesquisa e exte
Promover a integração do pessoal 

Promover eventos para integração, articulação e coopera
Centro 

 
Implantar e consolidar o processo de planejamento 

 
Elaborar um sistema de indicadores para as atividades d
Promover a avaliação das atividades e projetos do CSE 
ajustes se necessário 

 
Rever e ajustar a estrutura organizacional do CSE 

 
 

20. PESSOAL 
21. Falta de eventos de integração 

Identificar necessidades e estabelecer o quadro de pessoal a
ao CSE 
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22. Comunicação interna 
23. Falta de integração entre docentes e STA
24. Qualificação Docente 
25. Falta de técnicos 
 

Buscar as demandas das e buscar atendimento racio
Definir e buscar solução para a questão dos professo
substitutos 
 

Estabelecer formas para melhorar a comunicação interna, int
comprometer o pessoal 
 
Implementar programa de qualificação e capacitação de pes
docente e administrativo 

 
 
Identificar necessidades das áreas e sub-unidades e buscar 
adequados para o trabalho 
 

26. INFRA ESTRUTURA 
27. Salas de aula insuficientes e pequenas 
28. Recursos insuficientes frente ao grande n
alunos 
29. Estacionamento; 
30. Laboratórios e salas de professores; 
31. ; Deficiências dos canais de comunicação
32.  

Buscar a adequação do espaço físico CSE às suas atividade
Identificar o espaço físico atual, as demandas existen
racionalizar o seu uso  
Identificar situação e estabelecer um plano de reform
recuperação do espaço físico  
Buscar o atendimento de demanda adicionais de esp
do CSE 
Salas de aula, laboratórios, estacionamento 

Buscar solução para o provimento de equipamentos 
Identificar demandas providenciar a recuperação e re
de equipamentos 
Identificar necessidades junto as áreas e prover novo
equipamentos  
 

Identificar e buscar solução para os meios e formas de comu
CSE em sintonia com outras unidades da UFSC 
 
Identificar demandas de recursos financeiras e buscar provim
meio da UFSC e/ou projetos de outras fontes de recursos em
com a SEPLAN  
 
Melhorar a segurança pessoal e patrimonial 

 
Elaborar e implementar plano de manutenção preventiva e c
para o CSE 

 
Quantificar e buscar os recursos financeiros adequados às a
propostas no CSE 
 

 
 

 
 
4. QUESTÕES ESTRATÉGICAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

 
4.1.1 QUESTÃO ESTRATÉGICA 1  
 
 

  
COMO INCREMENTAR A PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO NO CSE? 

 

 
Pesquisa 
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1. Rever as políticas de pesquisa no Centro 
a. Identificar potencial de pesquisa existente 
b. Identificar demandas de pesquisa da sociedade e meio acadêmico 
c. Estabelecer as políticas e Diretrizes de pesquisa 

2. Recompor os Grupos de Pesquisa 
a. Incrementar e definir novas linhas de pesquisas 
b. Integrar as linhas de pesquisa com ensino e extensão 
c. Identificar demandas de complementação dos pesquisadores 

3. Identificar a necessidade de complementação de pessoal e de qualificação para a pesquisa 
4. Identificar as demandas de infraestrutura da pesquisa 

a. Espaço físico, equipamentos, pessoal e laboratórios 
 

Pós-graduação 
1. Identificar as demandas por cursos de pós-graduação 
2. Estabelecer as políticas de pós-graduação no centro 
3. Expandir e promover a criação de programas de doutorado integrados com pesquisa, ensino 

e extensão 
4. Rever os cursos de pós-graduação atuais e implementar ajustes necessários 
5. Identificar a necessidade de complementação de pessoal e de qualificação para a pós-

graduação 
 

6. Identificar as demandas de infraestrutura da pós-graduação 
Espaço físico, equipamentos, pessoal e laboratórios 

 
 
 

Di Pesquisa e Pós-graduação  
Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

At Criação do doutorado em economia  
 

De  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos
programa de pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as 
condições para propor um programa de Doutorado em Economia; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Economia para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os demais cursos Stricto Sensu do Cen
Sócio-Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Progra
Pós-graduação; 

01/2010-02/2

- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro S
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Buscar a ampliação do corpo docente do curso de Economia por concurso pú 01/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Economia; 

02/2010/02/2

- Ampliação do número de salas de aula do Prédio do Programa de Pós-Gradu 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso. 

01/2010-02/2

 
Di Pesquisa e Pós-graduação  
Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu  
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Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
At CRIAÇÃO DO DOUTORADO EM Contabilidade  
 

De  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos
programa de pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as 
condições de propor um programa de Doutorado em Contabilidade; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Contabilidade para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Cen
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Program 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos

01/2010-02/2

- Buscar a ampliação do corpo docente do curso de Ciências Contábeis por co
público; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Ciências Contábeis; 

02/2010-02/2

- Ampliar o número de sala de aulas do prédio do Programa de Pós-Graduação 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso. 

01/2010-02/2

 
Di Pesquisa e Pós-graduação  
Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

At CRIAÇÃO DO DOUTORADO EM Serviço Social  
 

De  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos
programa de pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as 
condições de propor um programa de Doutorado em Serviço Social; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Serviço Social para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Cen
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Program 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos

01/2010-02/2

- buscar a ampliação do corpo docente do curso de Serviço Social por concurs 01/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Social; 

02/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos pelos discentes de 
graduação e pós-graduação do curso de Serviço Social. 

01/2010-02/2

- Ampliar o número de sala de aulas do Prédio do Programa de Pós-Graduaçã 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso. 

01/2010-02/2

 
Di Pesquisa e Pós-graduação  
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Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad
Centro Sócio-Econômico da UFSC 

 

At Consolidar O Doutorado Em Administração Do Programa De Pós-Graduação  
 

De  Previsão para Realização (S

- Ampliar o corpo docente do curso, agregando docentes com perfil para douto
concursos públicos realizados pelo Departamento de Ciências da Administraçã

02/2010-02/2

- Ampliar o corpo docente do curso, agregando docentes com perfil para douto
junto a outros Departamentos da UFSC, visando alcançar o conceito 5 na aval
CAPES; 

02/2010-02/2

- Intensificar a parceria acadêmica com outros cursos Stricto Sensu do Centro 
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional e alcançar o conceito 5 na avaliação CAPES; 

02/2010-02/2

- Implantar programa de pós-doutorado, recebendo pesquisadores externos; 02/2010-02/2
- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Program
graduação em Administração da UFSC 

01/2010-02/2

- Intensificar estágios de doutorado e mestrado tipo “sanduíche”, tanto para rec
alunos como para envio de alunos a centros nacionais e internacionais; 

01/2010-02/2

- Adequar a infra-estrutura, estabelecendo espaço físico destinado à recepção
pesquisadores externos; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Administração; 

02/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro S
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso. 

01/2010-02/2

 
Di Pesquisa e Pós-graduação  
Me Implantar o Curso de Pós-Graduação Profissional em Administração com ênfase em

Universitária 
 

At Implantar o mestrado profissional em administraçao  
 

De  Previsão para Realização (S

- Constituir o corpo docente do programa de pós-graduação profissional em 
Administração (Gestão Universitária); 

01/2010-02/2

- Desenvolver política de Intensificação da produção científica do corpo docent
adequar outros aspectos do programa de pós-graduação às exigências da CAP

01/2010-02/2

- Criar parceria acadêmica com os demais cursos de pós-graduação do Centro
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Buscar infra-estrutura junto ao Centro Sócio-Econômico para a instalação do 
pós-graduação Profissional em Administração com ênfase em Gestão Universi
estruturas condizentes ao programa a ser estipulado; 

01/2010-02/2

- Consolidar biblioteca setorial do programa de pós-graduação em Gestão Univ 01/2010-02/2
- Buscar a ampliação do corpo docente do departamento de Ciências da Admin
por concurso público; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Administração na área de concentração de Gestão Universitária; 

01/2010/02/2

- Contratação de técnicos administrativos por concurso público para atender de
do curso de pós-graduação profissional em Administração na área de concentr

01/2010/02/2
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Gestão Universitária; 
- Ampliação do número de sala de aulas do Prédio do Programa de Pós-Gradu 01/2010/02/2
- Ampliar a participação discente nos projetos e pesquisas relacionadas com o
pós-graduação profissional em Administração na área de concentração pertine

01/2010/02/2

- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso 

01/2010-02/2

 
Di Pesquisa e Pós-graduação  
Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad

Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

At Consolidar O Mestrado Em Contabilidade  
 

De  Previsão para Realização (S

 - Ampliar o corpo docente do curso, captando docentes com perfil adequado n
concursos públicos realizados pelo respectivo Departamento de Ciências Cont

01/2010-02/2

- Fortalecer a parceria com o programa de Pós-graduação em Administração, 
uma linha de pesquisa relacionada à contabilidade neste programa; 

01/2011-02/2

- Itensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Centr
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de Excelên
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perm
em nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Progra 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do
Sócio-Econômico, estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesqu
externos; 

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro S
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento d
Ciências Contábeis; 

01/2010-02/2

- Elevar o conceito do curso de Pós-Graduação em Contabilidade junto a CAP 01/2010-02/2

 
Dim Pesquisa e Pós-graduação  
Me Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad

Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Ati Consolidar programa de pós-graduaçao em serviço social  
 

Des  Previsão para Realização (S

 - Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Cen
Econômico da UFSC, principalmente com o Doutorado em Administração; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em Centros de Excelênc
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa perma
nível interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Program 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do
Sócio-Econômico, estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesqu
externos; 

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro S
Econômico da UFSC. 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de
Social; 

01/2010-02/2

- Elevar o conceito do curso de Pós-Graduação em Serviço Social junto a CAPE 01/2010-02/2
- Recomposição por meio de concurso público o quadro de docentes efetivos d
departamento de serviço social. 

01/2010-02/2
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- Buscar recursos financeiros e técnicos para editoração, indexação e distribuiç
Revista KATALYSIS, buscando conceito qualis A1 da CAPES (atualmente A2);

01/2010-02/2

- Ampliar o espaço físico da Revista KATALYSIS, com toda a estrutura física e 
necessária; 

01/2010-02/2

- Buscar a ampliação do número de salas de aula para o programa de pós-grad 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos 
necessários (computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a e
do curso. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Criar um sistema de informação e armazenamento de dados  
Atividade: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE D

SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA INSTITUCIONALIZADA DO CENTRO 
ECONÔMICO 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (

- Sistematizar dados, informações e indicadores nas áreas sócio-econômicas e
aplicadas visando o desenvolvimento local, regional, e nacional; 

02/2010-02/2

- Adquirir sistema de tecnologia condizente as necessidades; 02/2010-02/2
- Criar acervo especializado do conhecimento científico sobre áreas da sócio ec
ciências aplicadas em articulação com a biblioteca, priorizando linhas de pesqu
Centro Sócio-Econômico. 

02/2010-02/2

 
 
 

 
4.1.2. QUESTÃO ESTRATÉGICA 2 
 
 

 
COMO DESENVOLVER O ENSINO DE GRADUAÇÃO NO CSE? 

 

 
 

1. Rever o plano político pedagógico dos cursos 
2. Identificar a necessidade de complementação de pessoal e de qualificação para a 

pós-graduação 
3. Minimizar a evasão nos cursos de graduação 
4. Promover integração com a pesquisa e a extensão 

 
Meta: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação oferecidos no Centr

Econômico 
Previsão para Re

(Semestre/a
Atividade: CONSOLIDAR O CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E AMPL

NÍVEL DE EXCELÊNCIA 
 

- Aumentar o número de docentes do curso de Relações internacionais por concurso 
qualificar o atual quadro docente;  

02/2010-02/2

- Estabelecer vínculos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa ligadas à
Relações Internacionais, no Brasil e no Exterior; 

02/2010-02/2

- Criar condições para intercâmbios acadêmicos, com instituições brasileiras e estrang 01/2010-02/2

- Dotar o curso da infra-estrutura física necessária ao seu pleno funcionamento, como
aula e salas para professores; 

02/2010-02/2

- Criar Revista acadêmica no Centro Sócio-Econômico, voltada à área de Relações 
Internacionais. 

01/2011-02/2

Atividade: ASSEGURAR CONDIÇÕES DE MELHORIA NO FUNCIONAMENTO D
DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

- Aumentar o número de professores do curso de Ciências Econômicas por meio de c 02/2010-02/2
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qualificar o atual quadro docente; 

- Ampliar a oferta de recursos laboratoriais (informática) para os discentes; 02/2010-02/2

- Criar mecanismos favoráveis ao maior contato possível dos estudantes com a realid
econômica regional, estadual, e nacional, para complementar a formação teórica com
observação e a análise da realidade. 

02/2010-02/2

 
 
 

MeMelhorar a qualidade dos cursos de graduação oferecidos na Modalidade a
pelo Centro Sócio-Econômico 

 

At CONSOLIDAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELOS 
DEPARTAMENTOS LOTADOS NO CSE E AMPLIAR SEU NÍVEL DE EXCELÊ

 

- Aumentar o número de docentes para a oferta de cursos a distância por concurso 
qualificar o atual quadro docente;  

02/2010-02/2

- Estabelecer vínculos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa ligadas
Educação a distância, no Brasil e no Exterior; 

02/2010-02/2

- Criar condições para intercâmbios acadêmicos, com instituições brasileiras e estra 01/2010-02/2

- Dotar os cursos da infra-estrutura física necessária ao seu pleno funcionamento, c
de aula e salas para professores; 

02/2010-02/2

 
Meta: Expandir e internacionalizar o Curso de Graduação e Pós-graduaçã

curso de Ciências Contábeis 
 

Atividade: ELEVAR O GRAU DE EXCELÊNCIA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONT
NA MODALIDADE PRESENCIAL E ENSINO A DISTÂNCIA 

 

- Realizar convênios com Universidades nacionais e internacionais; 02/2010-02/2

- Promover a integração entre acadêmicos de graduação e pós-graduação. 02/2010-02/2

 
MeBuscar a garantia de Organização dos Requisitos de avaliação junto a MEC  

At CONSTRUIR ESTRATÉGIAS PARA UM POSICIONAMENTO FAVORÁVEL NO  

- Buscar entendimento junto ao corpo discente no sentido da participação nas prova
avaliação do ENADE; 

01/2010-02/2

- Aumentar o quadro docente de efetivos por meio de concursos públicos, para dimi
quadro de docentes substitutos; 

01/2010-02/2

- Garantir a qualidade pela construção de estratégias pedagógicas no ensino; 01/2010-02/2

- Buscar a melhoria de estrutura em sala de aula (cadeiras, mesas, computadores, a
de multimídia, ar condicionado); 

01/2010-02/2

 
 

MeOrganizar novas bases para o desenvolvimento dos Projetos Especiais ava
que articulam ensino, pesquisa e extensão 

 

At CONTRATAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS PARA UMA MAIOR INSERÇAO 
SOCIAL 

 

 - Contratar professores efetivos por concurso público para composição do corpo do
Departamento de Serviço Social; 

01/2010-02/2

- Potencializar as ações de ensino da prática profissional próprias das diretrizes curr
curso junto aos projetos especiais que o DSS atua;  

02/2010-02/2

- Ampliar as ações de pesquisa e extensão em especial em saúde, sócio-jurídica, co
sócio-assistencial e outras que já contam com a atuação de discentes e docentes do
Serviço Social. 

01/2010-02/2

 
 
 
 

4.1.3. QUESTÃO ESTRATÉGICA 3 
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COMO PROMOVER A EXTENSÃO NO CSE? 
 

 
  Responsável: 

 
1. Identificar demandas de trabalhos de extensão 
2. Identificar os potenciais para trabalhos de extensão no CSE 
3. Estabelecer as políticas de extensão 
4. Elaborar projetos de extensão segundo as políticas, demandas e apoio existentes  

 
 

Di Extensão   
Me Expansão dos projetos de Extensão  
At ADEQUACAO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO PARA O 

FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAM
SERVIÇO SOCIAL 

 

 

De  Previsão para Realização (S

- Contratação de docentes efetivos por meio de concurso público; 01/2010-02/2
- Ampliar o número de bolsas para extensão e de permanência; 01/2010-02/2
- Buscar a contratação de técnicos administrativos para atender demanda; 01/2010-02/2
- Adequar a matriz de distribuição de servidores técnicos administrativos. 01/2010-02/2

 
Di Extensão   
Me Expansão dos projetos de Extensão com a participação discente efetiva  
At ESTIMULAR O CORPO DISCENTE NA PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DE EXTE 
 

De  Previsão para Realização (S

- Criar políticas de incentivo para participação de discentes nos projetos de ex 01/2010-02/2
- Estimular a participação discente nos núcleos de pesquisa; 01/2010-02/2

 
 
 

4.1.4. QUESTÃO ESTRATÉGICA 4 
 

 
COMO REVER E ADEQUAR O PROCESSO DE GESTÃO DO CSE? 

 

 
  Responsável:  
 

1. Promover ações de integração entre ensino, pesquisa e extensão 
2. Promover a integração do pessoal 

a. Promover eventos para integração, articulação e cooperação no Centro 
 

3. Implantar e consolidar o processo de planejamento 
a. Elaborar um sistema de indicadores para as atividades do CSE  
b. Promover a avaliação das atividades e projetos do CSE e propor ajustes se 

necessário 
 

4. Rever e ajustar a estrutura organizacional do CSE 
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4.1.5. QUESTÃO ESTRATÉGICA 5 
 

 
COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL? 

 

 
 

  Responsável:  
 

1. Identificar necessidades e estabelecer o quadro de pessoal adequado ao CSE 
a. Buscar as demandas das e buscar atendimento racional  
b. Definir e buscar solução para a questão dos professores substitutos 

 
2. Estabelecer formas para melhorar a comunicação interna, integrar e comprometer o pessoal 

 
3. Implementar programa de qualificação e capacitação de pessoal docente e administrativo 

 
 

4. Identificar necessidades das áreas e sub-unidades e buscar meios adequados para o 
trabalho 

 
 

Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Redimensionar e redirecionar professores e técnicos administrativos para o C

Sócio-Econômico da UFSC para melhor atender as demandas 
 

Atividade: REDIRECIONAR E REDIMENSIONAR O CONTINGENTE DE FUNCIONÁRI
PROFESSORES AFIM QUE CRIAR CONDIÇÕES PARA UM BOM 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO E DOS DEPARTAM

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (

 - Levantar a quantidade necessária de funcionários para a excelência do serviç
Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Alocar e realocar funcionários necessários para atender as demandas de 
Departamentos, laboratórios, institutos;  

01/2010-02/2

- Buscar a contratação de funcionários a fim de suprir as necessidades para o b
funcionamento do Centro; 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Reduzir quadro de docentes substitutos, pela contratação de efetivos por me

concurso 
 

Atividade: BUSCAR SUPRIR O DÉFICIT DE DOCENTES PELA CONTRATAÇÃO POR
CONCURSO PÚBLICO 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (

 - Realizar concursos públicos a fim de minimizar o número de professores subs
nos departamentos de cursos do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Reduzir o atual quadro de professores substitutos; 01/2010-02/2
- Buscar a excelência dos cursos, pelo aumento do quadro de docentes efetivos 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Aumentar o quadro de professores efetivos no Centro Sócio-Econômico da U  
Atividade: PROMOVER POR CONCURSO O AUMENTO DO EFETIVO DOCENTE NO

QUADROS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO CENTRO SÓCIO-ECON
DA UFSC 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (

- Buscar junto à reitoria e ao MEC a abertura de vagas por concursos para doce 01/2010-02/2
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- Minimizar o número de professores substitutos pela contratação de novos prof 02/2010-02/2
- Diminuir o déficit de docentes nos departamentos. 02/2010-02/2

 
 
 
 

4.1.6. QUESTÃO ESTRATÉGICA 6 
 

 
COMO BUSCAR O PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO CSE? 

 

 
  Responsável:  

 
1. Buscar a adequação do espaço físico CSE às suas atividades 

a. Identificar o espaço físico atual, as demandas existentes e racionalizar o seu uso  
b. Identificar situação e estabelecer um plano de reforma e recuperação do espaço 

físico  
c. Buscar o atendimento de demanda adicionais de espaço físico do CSE 
d. Salas de aula, laboratórios, estacionamento 

2. Buscar solução para o provimento de equipamentos 
a. Identificar demandas providenciar a recuperação e renovação de equipamentos 
b. Identificar necessidades junto as áreas e prover novos equipamentos  

 
3. Identificar e buscar solução para os meios e formas de comunicação no CSE em sintonia 

com outras unidades da UFSC 
 

4. Identificar demandas de recursos financeiras e buscar provimento por meio da UFSC e/ou 
projetos de outras fontes de recursos em parceria com a SEPLAN  

 
5. Melhorar a segurança pessoal e patrimonial 
 
6. Elaborar e implementar plano de manutenção preventiva e corretiva para o CSE 
 
7. Quantificar e buscar os recursos financeiros adequados às ações propostas no CSE 

 
 

Di Organização e Gestão  
Me Ampliar o número de salas e melhorar a estrutura para atender a demanda dos Prog

Pós-graduação do Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

At CONSTRUÇÃO DA TORRE 2 DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃ
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

 
 

De  Previsão para Realização (S

 - Buscar recursos necessários para construção de prédio para os programas d
graduação; 

01/2010-01/2

- Realizar a obra de acordo com o pré-projeto do ETUSC; 01/2010-01/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Proporcionar a todos os discentes, docentes e pesquisadores um acervo bibli

de qualidade para atender a demanda de excelência.  
 

At CONSOLIDAR A BIBLIOTECA SETORIAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC. 

 

 

De  Previsão para Realização (S

- Aquisição de acervo bibliográfico necessário para atender a demanda de cad
de Pós-graduação (Economia, Ciências da Administração, Ciências Contábeis

01/2010-02/2
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Social);  
- Ampliação do espaço físico da Biblioteca Setorial da Pós-graduação do Centr
Econômico da UFSC;    

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e mobílias para atender as necessidades de estr
biblioteca;  

01/2010-02/2

- Contratação de técnicos administrativos por concurso público e ainda de bols
atender as demandas da excelência dos cursos de pós-graduação. 

01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão   
Me Ampliar o número de salas de aula de Graduação, Pós-graduação e sala dos profes

para atender a demanda dos cursos locados no CSE/UFSC 
 

At AMPLIAÇAO DO BLOCO “C” DO PRÉDIO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO  
 

De  Previsão para Realização (S

- Realização da obra de acordo com o pré-projeto do ETUSC; 01/2010-02/2
- Ampliação de área para salas de aula para os cursos de graduação e pós-gra 01/2010-02/2
- Ampliação do número de salas para os professores; 01/2010-02/2
- Ampliação do espaço físico dos Institutos locados no Centro Sócio-Econômic 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão   
Me Ampliar o número de salas de aula de Graduação, Pós-graduação e sala dos profes

para atender a demanda dos cursos locados no CSE/UFSC 
 

At CONSTRUÇAO E PROLONGAMENTO DO BLOCO “B” DO PRÉDIO DO CENTRO
ECONÔMICO DA UFSC 

 
 

De  Previsão para Realização (S

- Ampliação do número e espaço físico de salas de aula para graduação e pós
graduação; 

01/2010-02/2

- Ampliação do número de salas de professores; 01/2010-02/2
- Aumento dos espaços físicos dos Institutos locados no Centro Sócio-Econôm 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão   
Me Criar condição física no Centro Sócio-Econômico para atendimento de pessoas com

necessidades especiais 
 

At ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO PARA 
ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 

De  Previsão para Realização (S

- Instalação de elevador para pessoas com necessidade especiais; 01/2010-02/2
- Rampas de acesso para cadeirantes; 01/2010-02/2
- Sinalizações adequadas para portadores de necessidades especiais. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Tornar a sala de aula um ambiente de aprendizado e ensino de excelência  
At EQUIPAR AS SALAS DE AULA DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DO CEN

SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC 
 

 

De  Previsão para Realização (S

- Aquisição de aparelhos de ar condicionado modelo split para todas as salas d
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de hardware (computadores e impressoras) para todas as salas de
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de aparelhos de multimídia modelo datashow para todas as salas d
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de mesas e cadeiras adequadas para atender os discentes e doce
sala de aula. 

01/2010-02/2
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Di Organização e Gestão  
Me Proporcionar local seguro e de fácil acesso dos professores ao ambiente de trabalho

forma de ampliação e melhorias dos estacionamentos circundantes ao Centro Sócio
Econômico 

 

At AMPLIAÇAO E MELHORIA DOS ESTACIONAMENTOS DOS PROFESSORES E 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC 

 
 

De  Previsão para Realização (S

 - Ampliação e melhoraria do estacionamento dos fundos do CSE;  01/2010-02/2
- Ampliação e melhoraria do estacionamento dos fundos do CSE e CFM. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Atender a demanda plena do sinal de internet para toda a comunidade universitária  
At REDIMENSIONAMENTO DA INTERNET NO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO  
 

De  Previsão para Realização (S

 - Instalar novos pontos de distribuição de sinal wireless; 01/2010-02/2
- Instalação de novos pontos de internet (via NPD), para serem distribuídos pe 01/2010-02/2
- Ampliar a rede de internet via cabo e wireless, para todo Centro Sócio-Econô 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construir o Laboratório de Planejamento Estratégico e Gestão para o curso de Grad

Ciências da Administração 
 

At CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GES
CAD 

 
 

De  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação do Laboratório de Planejamento Estratégico e 01/2010-02/2
- Compra de acervo bibliográfico para o Laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para o Laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelho multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e funcionários técnico-administrativo por concurso. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construção de 02 Laboratórios de informática para o curso de Graduação em Ciênc

Contábeis 
 

At CONSTRUIR 02 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMA
ESTIPULADA DE DISCENTE REFERENTE À AMPLIAÇÃO DE VAGAS PELO RE
CURSO DE GRADUAÇAO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

De  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação dos 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de acervo bibliográfico para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e Funcionários. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Ampliar o número de Laboratórios de informática para o curso de Ciências Econômi  
At CONSTRUIR 04 LABORATÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE À

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE DISCENTES PELO REUNI PARA O CURSO DE CIÊ
ECONÔMICAS  
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De  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação dos 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Compra de acervo bibliográfico para os 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e Funcionários. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Proporcionar o ensino e o aprendizado para à sociedade pelo ensino a distância  
At CRIAR O LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL PARA ATENDER DEMANDA

ENSINO A DISTÂNCIA 
 

 

De  Previsão para Realização (S

- Viabilizar recursos financeiros para aquisição de móveis e equipamentos para
o laboratório;  

02/2010-02/2

- Viabilizar contratação de técnicos administrativos por concurso público, ou ain
redimensionamento interno; 

02/2010-02/2

- Viabilizar bolsas para estagiários; 02/2010-02/2
- Levantar dados das comunidades em que os alunos de EAD estão inseridos 
atender a uma determinação do MEC, como atividade complementar. 

02/2010-02/2

- Ofertar cursos e palestras gratuitos e noticiar (resultado das pesquisas) para 
de comunicação e comunidade. 

02/2010-02/2

- Identificar nichos de mercados para ensino, pesquisa e extensão mediante ca
contato constante com os egressos. 

02/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão   
Me Aumentar o número de vagas para alunos de graduação em sala de aula atendendo

demanda do REUNI 
 

At CUMPRIMENTO DO ACORDADO CONDIZENTE AO REUNI PELOS DEPARTAME
PRESENTES NA REUNIAO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO SÓ
ECONÔMICO 

 

 

De  Previsão para Realização (S

- Desenvolver o aprovado pelos departamentos na reunião do conselho da uni
dia 29 de novembro de 2007; 

02/2010-02/2

- Proporcionar a ampliação de estrutura física para atender a demanda do núm
alunos; 

02/2010-02/2

- Buscar os recursos necessários para se fazer cumprir o que foi deliberado na 02/2010-02/2
- Ampliar o número de vagas para alunos de graduação em todos os departam 02/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construção de ambientes de trabalho para a coordenadoria de extensão, pesquisa e

informática do Centro Sócio-Econômico 
 

At CONSTRUIR 03 SALAS DE TRABALHO PARA AS COORDENADORIAS DE EXT
PESQUISA E INFORMÁTICA  

 
 

De  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação das 03 salas; 01/2010-02/2
- Construção de 03 salas para as  coordenadorias de extensão, pesquisa e info
do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para os 03 ambientes; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2
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Di Organização e Gestão  
Me Construção de salas e laboratórios para o curso de Graduação em Administração  
At CONSTRUIR 02 SALAS  DE TRABALHO E 01 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTES A QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

De  Previsão para Realização (S

- Construção de 02 salas e 01 Laboratório de práticas administrativas no curso
Administração; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para as 02 salas e 01 laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construção de 01 laboratório de produção de conteúdos para a modalidade EAD  
At CONSTRUIR 01 LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS 

MODALIDADE EAD 
 

 

De  Previsão para Realização (S

- Construir 01 sala de atividades para produção de conteúdos para os cursos d
modalidade EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para a  sala para produção de conteúdo
cursos do CSE na modalidade EAD;  

01/2010-02/2

- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2
- Contratação de equipe funcional, por meio de concurso público e ainda de bo
para a excelência da atividade. 

01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construção de salas de atividades presenciais e de vídeo conferência para oferta de

atividades de EAD 
 

At CONSTRUIR 02 SALAS  DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E 02 AUDITÓRIOS DE 
CONFERÊNCIA PARA OFERTA DE ATIVIDADES DE EAD 

 
 

De  Previsão para Realização (S

- Construir 02 salas  de atividades presenciais e 02 auditórios de vídeo conferê
oferta de atividades de EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para as 02 salas  de atividades presenc
auditórios de vídeo conferência para oferta de atividades de EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de aparelhos multimídia e vídeo conferência; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
Di Organização e Gestão  
Me Construção de salas e laboratórios para o curso de Graduação em Serviço Social  
At CONSTRUIR 02 SALAS  DE TRABALHO E 01 LABORATÓRIO DE VIVÊNCIA 

CORRESPONDENTES A QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
 

 

De  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação das 02 salas; 01/2010-02/2
- Construção de 01 sala para a Revista Katalysis e 01 sala para professores e 
pesquisadores visitantes; 

01/2010-02/2

- Construção de 01 Laboratório para vivências no curso de Serviço Social 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2
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5. PARTICIPANTES 
 

 
Os participantes deste Seminário foram os seguintes: 

 
N NOME 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
32 

 
 

 



20 

20 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO – CSE/UFSC 
CAMPUS PROF. JOÃO DAVID FERREIRA LIMA – CEP 88.040-900 

TRINDADE – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA 
 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de 
Santa Catarina / Centro Sócio-Econômico  

 
PDI/CSE 2010/2014 

 
 
O presente Plano foi desenvolvido de acordo com as propostas encaminhadas pelos professores abaixo 
relacionados, em reunião convocada especificamente para esta finalidade, realizada no dia 24 de agosto de 
2009 ás 14:30h, na sala do Conselho Departamental do CSE. As propostas encaminhadas foram 
sistematizadas pelo Professor Pedro Melo, contando com a assessoria do acadêmico Carlos Harger. 
Professor Rogério João Lunkes (Ciências Contábeis), Prof. José Alonso Borba (Ciências Contábeis), Prof.ª 

Beatriz Paiva (Chefe do Departamento  de Serviço Social), Prof.ª Elisete Dahmer Pfitscher (Ciências 

Contábeis), Prof.ª Maria Denize Henrique Casagrande (Chefe do Departamento de Ciências Contábeis), 

Prof.  Hoyêdo Nunes Lins (Ciências Econômicas), Prof.ª Maria Tereza dos Santos (Serviço Social), Prof. 

Ricardo José de Araújo Oliveira (Diretor Centro Sócio-Econômico), Prof. João Rogério Sanson 

(SEPLAN), Prof.  Hans Michael van Bellen (SEPLAN), Prof. Pedro Antônio de Melo (Diretor Executivo 

INPEAU/UFSC), Prof. Helton Ricardo Ouriques (Chefe do Departamento  de Ciências Econômicas). 
 
 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: Criação do doutorado em economia  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos do pro
pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as condições para prop
programa de Doutorado em Economia; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Economia para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os demais cursos Stricto Sensu do Centro Sóc
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa de P
graduação; 

01/2010-02/2

- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do CSE, 
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos; 

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro Sócio-E
da UFSC; 

01/2010-02/2

- Buscar a ampliação do corpo docente do curso de Economia por concurso público; 01/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Econo 02/2010/02/2
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- Ampliação do número de salas de aula do Prédio do Programa de Pós-Graduação; 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necess
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso.

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: CRIAÇÃO DO DOUTORADO EM Contabilidade  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos do pro
pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as condições de propor
programa de Doutorado em Contabilidade; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Contabilidade para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Centro Sóc
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa; 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do CSE, 
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos; 

01/2010-02/2

- Buscar a ampliação do corpo docente do curso de Ciências Contábeis por concurso 01/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Ciênc
Contábeis; 

02/2010-02/2

- Ampliar o número de sala de aulas do prédio do Programa de Pós-Graduação; 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necess
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso.

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

Ofertados pelo Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: CRIAÇÃO DO DOUTORADO EM Serviço Social  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Intensificar a produção científica do corpo docente e adequar outros aspectos do pro
pós-graduação às exigências da CAPES, de modo a alcançar as condições de propor
programa de Doutorado em Serviço Social; 

01/2010-02/2

- Elaborar projeto do Doutorado em Serviço Social para encaminhar a CAPES; 01/2010-02/2
- Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Centro Sóc
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa; 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do CSE, 
estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores externos; 

01/2010-02/2

- buscar a ampliação do corpo docente do curso de Serviço Social por concurso públic 01/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Serviç 02/2010-02/2
- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos pelos discentes de graduaç
graduação do curso de Serviço Social. 

01/2010-02/2

- Ampliar o número de sala de aulas do Prédio do Programa de Pós-Graduação. 01/2010-02/2
- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necess
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso.

01/2010-02/2
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Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad

Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: Consolidar O Doutorado Em Administração Do Programa De Pós-Graduação  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Ampliar o corpo docente do curso, agregando docentes com perfil para doutorado no
concursos públicos realizados pelo Departamento de Ciências da Administração; 

02/2010-02/2

- Ampliar o corpo docente do curso, agregando docentes com perfil para doutorado ju
outros Departamentos da UFSC, visando alcançar o conceito 5 na avaliação CAPES; 

02/2010-02/2

- Intensificar a parceria acadêmica com outros cursos Stricto Sensu do Centro Sócio-
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional e alcançar o conceito 5 na avaliação CAPES; 

02/2010-02/2

- Implantar programa de pós-doutorado, recebendo pesquisadores externos; 02/2010-02/2
- Implementar projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa de Pó
graduação em Administração da UFSC 

01/2010-02/2

- Intensificar estágios de doutorado e mestrado tipo “sanduíche”, tanto para recepção 
como para envio de alunos a centros nacionais e internacionais; 

01/2010-02/2

- Adequar a infra-estrutura, estabelecendo espaço físico destinado à recepção de 
pesquisadores externos; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Admin 02/2010-02/2
- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro Sócio-E
da UFSC; 

01/2010-02/2

- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necess
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso.

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Implantar o Curso de Pós-Graduação Profissional em Administração com ênfase em

Universitária 
 

Atividade: Implantar o mestrado profissional em administraçao  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Constituir o corpo docente do programa de pós-graduação profissional em Administr
(Gestão Universitária); 

01/2010-02/2

- Desenvolver política de Intensificação da produção científica do corpo docente e ade
outros aspectos do programa de pós-graduação às exigências da CAPES; 

01/2010-02/2

- Criar parceria acadêmica com os demais cursos de pós-graduação do Centro Sócio-
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Buscar infra-estrutura junto ao Centro Sócio-Econômico para a instalação do curso d
graduação Profissional em Administração com ênfase em Gestão Universitária, e estr
condizentes ao programa a ser estipulado; 

01/2010-02/2

- Consolidar biblioteca setorial do programa de pós-graduação em Gestão Universitári 01/2010-02/2
- Buscar a ampliação do corpo docente do departamento de Ciências da Administraçã
concurso público; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Admin
na área de concentração de Gestão Universitária; 

01/2010/02/2

- Contratação de técnicos administrativos por concurso público para atender demanda
de pós-graduação profissional em Administração na área de concentração de Gestão 
Universitária; 

01/2010/02/2
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- Ampliação do número de sala de aulas do Prédio do Programa de Pós-Graduação; 01/2010/02/2
- Ampliar a participação discente nos projetos e pesquisas relacionadas com o curso d
graduação profissional em Administração na área de concentração pertinente; 

01/2010/02/2

- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necess
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad

Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: Consolidar O Mestrado Em Contabilidade  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Ampliar o corpo docente do curso, captando docentes com perfil adequado nos con
públicos realizados pelo respectivo Departamento de Ciências Contábeis; 

01/2010-02/2

- Fortalecer a parceria com o programa de Pós-graduação em Administração, criando
de pesquisa relacionada à contabilidade neste programa; 

01/2011-02/2

- Itensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Centro Sócio
Econômico da UFSC; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em centros de Excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente 
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa; 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do Centro
Econômico, estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores exte

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro Sócio-E
da UFSC; 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Ciênc
Contábeis; 

01/2010-02/2

- Elevar o conceito do curso de Pós-Graduação em Contabilidade junto a CAPES. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Elevar o grau de excelência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofertad

Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: Consolidar programa de pós-graduaçao em serviço social  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Intensificar a parceria acadêmica com os outros cursos Stricto Sensu do Centro Sóci
Econômico da UFSC, principalmente com o Doutorado em Administração; 

01/2010-02/2

- Intensificar intercâmbios com pesquisadores situados em Centros de Excelência, 
principalmente no exterior, visando consolidar as atividades de pesquisa permanente e
interinstitucional; 

01/2010-02/2

- Implementar o projeto de incentivo a pós-doutorado para docentes do Programa; 01/2010-02/2
- Adequar a infra-estrutura, em conjunto com os outros cursos Stricto Sensu do Centro
Econômico, estabelecendo espaço físico destinado à recepção de pesquisadores exte

01/2010-02/2

- Consolidar a biblioteca setorial dos programas de Pós-graduação do Centro Sócio-Ec
da UFSC. 

01/2010-02/2

- Estimular e intensificar a publicação de artigos científicos do Departamento de Serviç 01/2010-02/2
- Elevar o conceito do curso de Pós-Graduação em Serviço Social junto a CAPES; 01/2010-02/2
- Recomposição por meio de concurso público o quadro de docentes efetivos do depar
de serviço social. 

01/2010-02/2

- Buscar recursos financeiros e técnicos para editoração, indexação e distribuição da R
KATALYSIS, buscando conceito qualis A1 da CAPES (atualmente A2);  

01/2010-02/2

- Ampliar o espaço físico da Revista KATALYSIS, com toda a estrutura física e necess 01/2010-02/2
- Buscar a ampliação do número de salas de aula para o programa de pós-graduação; 01/2010-02/2
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- Equipar salas de aula do Programa de pós-graduação com os equipamentos necessá
(computadores, mesas, cadeiras, datashow, impressora), para a excelência do curso. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Pesquisa e Pós-graduação  
Meta: Criar um sistema de informação e armazenamento de dados  
Atividade: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA INSTITUCIONALIZADA DO CENTRO SÓCIO-ECONÔ
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Sistematizar dados, informações e indicadores nas áreas sócio-econômicas e ciência
aplicadas visando o desenvolvimento local, regional, e nacional; 

02/2010-02/2

- Adquirir sistema de tecnologia condizente as necessidades; 02/2010-02/2
- Criar acervo especializado do conhecimento científico sobre áreas da sócio economi
ciências aplicadas em articulação com a biblioteca, priorizando linhas de pesquisa do 
Sócio-Econômico. 

02/2010-02/2

 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Ampliar o número de salas e melhorar a estrutura para atender a demanda dos Prog

Pós-graduação do Centro Sócio-Econômico da UFSC 
 

Atividade: CONSTRUÇÃO DA TORRE 2 DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃ
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Buscar recursos necessários para construção de prédio para os programas de pós-
graduação; 

01/2010-01/2

- Realizar a obra de acordo com o pré-projeto do ETUSC; 01/2010-01/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Proporcionar a todos os discentes, docentes e pesquisadores um acervo bibli

de qualidade para atender a demanda de excelência.  
 

Atividade: CONSOLIDAR A BIBLIOTECA SETORIAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC. 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Aquisição de acervo bibliográfico necessário para atender a demanda de cada curso
graduação (Economia, Ciências da Administração, Ciências Contábeis, Serviço Socia

01/2010-02/2

- Ampliação do espaço físico da Biblioteca Setorial da Pós-graduação do Centro Sócio
Econômico da UFSC;    

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e mobílias para atender as necessidades de estrutura da
biblioteca;  

01/2010-02/2

- Contratação de técnicos administrativos por concurso público e ainda de bolsista par
as demandas da excelência dos cursos de pós-graduação. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Ampliar o número de salas de aula de Graduação, Pós-graduação e sala dos profes

para atender a demanda dos cursos locados no CSE/UFSC 
 

Atividade: AMPLIAÇAO DO BLOCO “C” DO PRÉDIO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Realização da obra de acordo com o pré-projeto do ETUSC; 01/2010-02/2
- Ampliação de área para salas de aula para os cursos de graduação e pós-graduação 01/2010-02/2
- Ampliação do número de salas para os professores; 01/2010-02/2
- Ampliação do espaço físico dos Institutos locados no Centro Sócio-Econômico; 01/2010-02/2
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Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Ampliar o número de salas de aula de Graduação, Pós-graduação e sala dos profes

para atender a demanda dos cursos locados no CSE/UFSC 
 

Atividade: CONSTRUÇAO E PROLONGAMENTO DO BLOCO “B” DO PRÉDIO DO CENTRO
ECONÔMICO DA UFSC 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Ampliação do número e espaço físico de salas de aula para graduação e pós-gradua 01/2010-02/2
- Ampliação do número de salas de professores; 01/2010-02/2
- Aumento dos espaços físicos dos Institutos locados no Centro Sócio-Econômico; 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Criar condição física no Centro Sócio-Econômico para atendimento de pessoas com

necessidades especiais 
 

Atividade: ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO PARA 
ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Instalação de elevador para pessoas com necessidade especiais; 01/2010-02/2
- Rampas de acesso para cadeirantes; 01/2010-02/2
- Sinalizações adequadas para portadores de necessidades especiais. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Tornar a sala de aula um ambiente de aprendizado e ensino de excelência  
Atividade: EQUIPAR AS SALAS DE AULA DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DO CEN

SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Aquisição de aparelhos de ar condicionado modelo split para todas as salas de aula 
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de hardware (computadores e impressoras) para todas as salas de aula de
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de aparelhos de multimídia modelo datashow para todas as salas de aula 
graduação e pós-graduação do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de mesas e cadeiras adequadas para atender os discentes e docentes em
aula. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Proporcionar local seguro e de fácil acesso dos professores ao ambiente de trabalho

forma de ampliação e melhorias dos estacionamentos circundantes ao Centro Sócio
Econômico 

 

Atividade: AMPLIAÇAO E MELHORIA DOS ESTACIONAMENTOS DOS PROFESSORES E 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Ampliação e melhoraria do estacionamento dos fundos do CSE;  01/2010-02/2
- Ampliação e melhoraria do estacionamento dos fundos do CSE e CFM. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Redimensionar e redirecionar professores e técnicos administrativos para o Centro S

Econômico da UFSC para melhor atender as demandas 
 

Atividade: REDIRECIONAR E REDIMENSIONAR O CONTINGENTE DE FUNCIONÁRIOS E 
PROFESSORES AFIM QUE CRIAR CONDIÇÕES PARA UM BOM FUNCIONAME
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO E DOS DEPARTAMENTOS 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Levantar a quantidade necessária de funcionários para a excelência do serviço no C
Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2
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- Alocar e realocar funcionários necessários para atender as demandas de Departame
laboratórios, institutos;  

01/2010-02/2

- Buscar a contratação de funcionários a fim de suprir as necessidades para o bom 
funcionamento do Centro; 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Reduzir quadro de docentes substitutos, pela contratação de efetivos por meio de co 
Atividade: BUSCAR SUPRIR O DÉFICIT DE DOCENTES PELA CONTRATAÇÃO POR CONC

PÚBLICO 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Realizar concursos públicos a fim de minimizar o número de professores substitutos
departamentos de cursos do Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Reduzir o atual quadro de professores substitutos; 01/2010-02/2
- Buscar a excelência dos cursos, pelo aumento do quadro de docentes efetivos. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Atender a demanda plena do sinal de internet para toda a comunidade universitária  
Atividade: REDIMENSIONAMENTO DA INTERNET NO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Instalar novos pontos de distribuição de sinal wireless; 01/2010-02/2
- Instalação de novos pontos de internet (via NPD), para serem distribuídos pelos hub 01/2010-02/2
- Ampliar a rede de internet via cabo e wireless, para todo Centro Sócio-Econômico. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construir o Laboratório de Planejamento Estratégico e Gestão para o curso de Grad

Ciências da Administração 
 

Atividade: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GES
CAD 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação do Laboratório de Planejamento Estratégico e Gestão 01/2010-02/2
- Compra de acervo bibliográfico para o Laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para o Laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelho multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e funcionários técnico-administrativo por concurso. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construção de 02 Laboratórios de informática para o curso de Graduação em Ciênc

Contábeis 
 

Atividade: CONSTRUIR 02 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMA
ESTIPULADA DE DISCENTE REFERENTE À AMPLIAÇÃO DE VAGAS PELO RE
CURSO DE GRADUAÇAO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação dos 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de acervo bibliográfico para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e Funcionários. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
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Meta: Ampliar o número de Laboratórios de informática para o curso de Ciências Econômi  
Atividade: CONSTRUIR 04 LABORATÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE À

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE DISCENTES PELO REUNI PARA O CURSO DE CIÊ
ECONÔMICAS  

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação dos 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Compra de acervo bibliográfico para os 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 04 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras; 01/2010-02/2
- Contratação de Bolsistas e Funcionários. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Aumentar o quadro de professores efetivos no Centro Sócio-Econômico da UFSC  
Atividade: PROMOVER POR CONCURSO O AUMENTO DO EFETIVO DOCENTE NOS QUA

TODOS OS DEPARTAMENTOS DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO DA UFSC 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Buscar junto à reitoria e ao MEC a abertura de vagas por concursos para docentes; 01/2010-02/2
- Minimizar o número de professores substitutos pela contratação de novos professore 02/2010-02/2
- Diminuir o déficit de docentes nos departamentos. 02/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Desenvolver um modelo de planejamento estratégico para envolver o corpo discente

docente nas ações do Departamento de Ciências Contábeis 
 

Atividade: IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DEPARTAMENTO DE C
CONTÁBEIS 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Realizar periodicamente reuniões sobre ações e atividades; 02/2010-02/2
- Monitorar e avaliar as ações do Planejamento Estratégico; 02/2010-02/2
- Efetuar registro do Planejamento estratégico; 02/2010-02/2
- Realizar as devidas alterações de estratégias caso necessite-se; 02/2010-02/2
- Monitorar as atividades pertinentes a SINAES/MEC/ENADE; 02/2010-02/2
- Divulgar o curso em diversas mídias. 02/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Proporcionar o ensino e o aprendizado para à sociedade pelo ensino a distância  
Atividade: CRIAR O LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL PARA ATENDER DEMANDA

ENSINO A DISTÂNCIA 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Viabilizar recursos financeiros para aquisição de móveis e equipamentos para equipa
laboratório;  

02/2010-02/2

- Viabilizar contratação de técnicos administrativos por concurso público, ou ainda por
redimensionamento interno; 

02/2010-02/2

- Viabilizar bolsas para estagiários; 02/2010-02/2
- Levantar dados das comunidades em que os alunos de EAD estão inseridos para ate
uma determinação do MEC, como atividade complementar. 

02/2010-02/2

- Ofertar cursos e palestras gratuitos e noticiar (resultado das pesquisas) para os meio
comunicação e comunidade. 

02/2010-02/2

- Identificar nichos de mercados para ensino, pesquisa e extensão mediante cadastro 
constante com os egressos. 

02/2010-02/2
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Dimensão: Organização e Gestão   
Meta: Aumentar o número de vagas para alunos de graduação em sala de aula atendendo

demanda do REUNI 
 

Atividade: CUMPRIMENTO DO ACORDADO CONDIZENTE AO REUNI PELOS DEPARTAME
PRESENTES NA REUNIAO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO SÓ
ECONÔMICO 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Desenvolver o aprovado pelos departamentos na reunião do conselho da unidade no
de novembro de 2007; 

02/2010-02/2

- Proporcionar a ampliação de estrutura física para atender a demanda do número de 02/2010-02/2
- Buscar os recursos necessários para se fazer cumprir o que foi deliberado na reuniã 02/2010-02/2
- Ampliar o número de vagas para alunos de graduação em todos os departamentos 02/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construção de ambientes de trabalho para a coordenadoria de extensão, pesquisa e

informática do Centro Sócio-Econômico 
 

Atividade: CONSTRUIR 03 SALAS DE TRABALHO PARA AS COORDENADORIAS DE EXT
PESQUISA E INFORMÁTICA  

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação das 03 salas; 01/2010-02/2
- Construção de 03 salas para as  coordenadorias de extensão, pesquisa e informática
Centro Sócio-Econômico; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para os 03 ambientes; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construção de salas e laboratórios para o curso de Graduação em Administração  
Atividade: CONSTRUIR 02 SALAS  DE TRABALHO E 01 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTES A QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Construção de 02 salas e 01 Laboratório de práticas administrativas no curso de 
Administração; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para as 02 salas e 01 laboratório; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construção de 01 laboratório de produção de conteúdos para a modalidade EAD  
Atividade: CONSTRUIR 01 LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS 

MODALIDADE EAD 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Construir 01 sala de atividades para produção de conteúdos para os cursos do CSE 
modalidade EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para a  sala para produção de conteúdos para
do CSE na modalidade EAD;  

01/2010-02/2

- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2
- Contratação de equipe funcional, por meio de concurso público e ainda de bolsistas 
excelência da atividade. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
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Meta: Construção de salas de atividades presenciais e de vídeo conferência para oferta de
atividades de EAD 

 

Atividade: CONSTRUIR 02 SALAS  DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E 02 AUDITÓRIOS DE 
CONFERÊNCIA PARA OFERTA DE ATIVIDADES DE EAD 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Construir 02 salas  de atividades presenciais e 02 auditórios de vídeo conferência pa
de atividades de EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de equipamentos e móveis para as 02 salas  de atividades presenciais e 0
auditórios de vídeo conferência para oferta de atividades de EAD; 

01/2010-02/2

- Aquisição de aparelhos multimídia e vídeo conferência; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Organização e Gestão  
Meta: Construção de salas e laboratórios para o curso de Graduação em Serviço Social  
Atividade: CONSTRUIR 02 SALAS  DE TRABALHO E 01 LABORATÓRIO DE VIVÊNCIA 

CORRESPONDENTES A QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Identificar local para instalação das 02 salas; 01/2010-02/2
- Construção de 01 sala para a Revista Katalysis e 01 sala para professores e pesquis
visitantes; 

01/2010-02/2

- Construção de 01 Laboratório para vivências no curso de Serviço Social 01/2010-02/2
- Aquisição de equipamentos e móveis para os 02 Laboratórios; 01/2010-02/2
- Aquisição de aparelhos multimídia; 01/2010-02/2
- Aquisição de computadores e impressoras. 01/2010-02/2

 
ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação oferecidos no Centro Sócio-Econôm  
Atividade: CONSOLIDAR O CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E AMPLIAR SEU N

EXCELÊNCIA 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Aumentar o número de docentes do curso de Relações internacionais por concurso p
qualificar o atual quadro docente;  

02/2010-02/2

- Estabelecer vínculos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa ligadas à
Relações Internacionais, no Brasil e no Exterior; 

02/2010-02/2

- Criar condições para intercâmbios acadêmicos, com instituições brasileiras e estrang 01/2010-02/2
- Dotar o curso da infra-estrutura física necessária ao seu pleno funcionamento, como
aula e salas para professores; 

02/2010-02/2

- Criar Revista acadêmica no Centro Sócio-Econômico, voltada à área de Relações 
Internacionais. 

01/2011-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação oferecidos na Modalidade a distânci

Centro Sócio-Econômico 
 

Atividade: CONSOLIDAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELOS DEPARTA
LOTADOS NO CSE E AMPLIAR SEU NÍVEL DE EXCELÊNCIA 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Aumentar o número de docentes para a oferta de cursos a distância por concurso pú
qualificar o atual quadro docente;  

02/2010-02/2

- Estabelecer vínculos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa ligadas à
Educação a distância, no Brasil e no Exterior; 

02/2010-02/2
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- Criar condições para intercâmbios acadêmicos, com instituições brasileiras e estrang 01/2010-02/2
- Dotar os cursos da infra-estrutura física necessária ao seu pleno funcionamento, com
de aula e salas para professores; 

02/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Melhorar a qualidade e ampliar os cursos de graduação oferecidos no Centro Sócio-

Econômico 
 

Atividade: Implantar O Curso De Graduação Em Administração Pública  
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Ampliar o número de docentes no Departamento de Ciências da Administração por c
público e qualificar o atual quadro docente;  

02/2010-02/2

- Estabelecer vínculos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa ligadas à
administração, no Brasil e no Exterior; 

02/2010-02/2

- Criar condições para intercâmbios acadêmicos, com instituições brasileiras e estrang 01/2010-02/2
- Dotar o curso da infra-estrutura física necessária ao seu pleno funcionamento, como
aula e salas para professores; 

02/2010-02/2

- Criar Revista acadêmica de Gestão Pública no Centro Sócio-Econômico. 01/2011-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação oferecidos no Centro Sócio-Econôm  
Atividade: ASSEGURAR CONDIÇÕES DE MELHORIA NO FUNCIONAMENTO DO CURSO D

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Aumentar o número de professores do curso de Ciências Econômicas por meio de c
e qualificar o atual quadro docente; 

02/2010-02/2

- Ampliar a oferta de recursos laboratoriais (informática) para os discentes; 02/2010-02/2
- Criar mecanismos favoráveis ao maior contato possível dos estudantes com a realida
econômica regional, estadual, e nacional, para complementar a formação teórica com
observação e a análise da realidade. 

02/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Expandir e internacionalizar o Curso de Graduação e Pós-graduação do curso de C

Contábeis 
 

Atividade: ELEVAR O GRAU DE EXCELÊNCIA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 
MODALIDADE PRESENCIAL E ENSINO A DISTÂNCIA 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Realizar convênios com Universidades nacionais e internacionais; 02/2010-02/2
- Promover a integração entre acadêmicos de graduação e pós-graduação. 02/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Garantia de Organização dos Requisitos de avaliação junto a MEC  
Atividade: CONSTRUIR ESTRATÉGIAS PARA UM POSICIONAMENTO FAVORÁVEL NO EN 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Buscar entendimento junto ao corpo discente no sentido da participação nas provas 
avaliação do ENADE; 

01/2010-02/2

- Aumentar o quadro docente de efetivos por meio de concursos públicos, para diminu
quadro de docentes substitutos; 

01/2010-02/2

- Garantir a qualidade pela construção de estratégias pedagógicas no ensino; 01/2010-02/2
- Buscar a melhoria de estrutura em sala de aula (cadeiras, mesas, computadores, ap
multimídia, ar condicionado); 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  



31 

31 

Meta: Implantar o Projeto Político Pedagógico de excelência do Curso de Serviço Social n
do REUNI 

 

Atividade: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCEN
ATENDER A EXPANSAO DE VAGAS EFETUADAS EM 1999 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Ampliar pela contratação por com concurso do corpo docente, para atender o aumen
vagas discente com a abertura do curso de serviço social noturno; 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Implantar o novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Serviço Social  
Atividade: REELABORACAO DO NOVO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO D

SERVIÇO SOCIAL 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Reelaborar o projeto político-pedagógico do Curso de Serviço Social; 01/2010-02/2
- Criar estratégias para monitoramento continuado do Projeto Político Pedagógico par
avaliação permanente do mesmo. 

02/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Organizar novas bases para o desenvolvimento dos Projetos Especiais avan

que articulam ensino, pesquisa e extensão 
 

Atividade: CONTRATAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS PARA UMA MAIOR INSERÇAO NO
SOCIAL 

 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

 - Contratar professores efetivos por concurso público para composição do corpo doce
Departamento de Serviço Social; 

01/2010-02/2

- Potencializar as ações de ensino da prática profissional próprias das diretrizes curric
curso junto aos projetos especiais que o DSS atua;  

02/2010-02/2

- Ampliar as ações de pesquisa e extensão em especial em saúde, sócio-jurídica, com
sócio-assistencial e outras que já contam com a atuação de discentes e docentes do c
Serviço Social. 

01/2010-02/2

 
Dimensão: Ensino de Graduação  
Meta: Criar o curso de Serviço Social na cidade de Joinville  
Atividade: CONSTITUIR COMISSAO PARA ANALISAR E PROPOR A CRIAÇAO DO CURSO

SERVIÇO SOCIAL NA CIDADE DE JOINVILLE 
 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Constituir comissão para analisar o curso de serviço social na cidade de Joinville; 02/2010-02/2
- Organizar as ações de ensino, pesquisa e extensão a partir do novo PPC, e das met
contratação de docentes efetivos; 

02/2010-02/2

- Propor a criação de curso, nos termos e trâmites necessários. 02/2011-02/2

 
EXTENSÃO 

 
Dimensão: Extensão   
Meta: Expansão dos projetos de Extensão  
Atividade: ADEQUACAO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO PARA O 

FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAM
SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Contratação de docentes efetivos por meio de concurso público; 01/2010-02/2
- Ampliar o número de bolsas para extensão e de permanência; 01/2010-02/2
- Buscar a contratação de técnicos administrativos para atender demanda; 01/2010-02/2
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- Adequar a matriz de distribuição de servidores técnicos administrativos. 01/2010-02/2

 
Dimensão: Extensão   
Meta: Expansão dos projetos de Extensão com a participação discente efetiva  
Atividade: ESTIMULAR O CORPO DISCENTE NA PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DE EXTE 
 

Descrição:  Previsão para Realização (S

- Criar políticas de incentivo para participação de discentes nos projetos de extensão; 01/2010-02/2
- Estimular a participação discente nos núcleos de pesquisa; 01/2010-02/2
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