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APRESENTAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento e ins-
trumento de planejamento a ser considerado dentro da gestão estra-
tégica, que caracteriza a identidade institucional. Nele estão definidas 
a missão e visão de futuro da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), bem como as estratégias, diretrizes e políticas a serem seguidas, 
para o alcance de seus objetivos e metas.

Com base nesse Plano de Desenvolvimento Institucional, o Campus
Blumenau elaborou o Planejamento Estratégico, para, assim como o 
PDI, servir como ferramenta de apoio da UFSC, ao redor da qual serão 
definidas as ações para até 2019.  

Buscando contemplar todas as necessidades de cada categoria que fa-
zem parte do corpo universitário, esse planejamento está organizado 
em  cinco dimensões, cada uma tratando de políticas orientadoras  e 
visando uma área acadêmica específica da UFSC do Campus Blumenau. 
São elas : 1) Ensino 2) Pesquisa 3) Extensão 4) Cultura, Arte e Esporte e 
5) Gestão. Cada dimensão possui seus planos detalhados com a descri-
ção da meta institucional, da ação, a descrição do projeto, a Justificativa 
e o(s) responsável(is). 

Colaboraram para este plano a Direção do Campus Blumenau, a Direção 
Administrativa, o Núcleo Pedagógico (NuPe), os Coordenadores de Cur-
so, Chefias de Departamento e o Comitê de Comunicação. 
 
Visando a importância da transparência para os alunos, servidores e  co-
munidade, este documento será divulgado para que toda a comunidade 
saiba quais os objetivos e metas da UFSC Campus Blumenau. Por fim, 
espera-se que todos os projetos desse planejamento sejam concluídos 
com sucesso para melhorar o ambiente da universidade para os alunos, 
servidores e comunidade.
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UFSC 
BLUMENAU

ENSINO

Objetivo 01 -  Assegurar a qualidade do ensino 
em todos os níveis buscando novos patamares 
de excelência acadêmica
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UFSC 
BLUMENAU

Aquisição da bibliografia básica e 
complementar para reconhecimento dos 
cursos de graduação 
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitativo 
de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à distân-
cia, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto
Adquirir livros para as disciplinas dos cursos de graduação em sintonia 
com os projetos pedagógicos. 
 
Descrição
Aquisição de livros para o desenvolvimento das disciplinas dos cursos 
de graduação em sintonia com os projetos pedagógicos dos cursos de 
graduação do Campus Blumenau a ser disponibilizado à comunidade 
acadêmica.
  
Justificativa
O Ministério da Educação através da sua autarquia - INEP definirá co-
missão de avaliação para visita in-loco ainda em 2017,  visando verifi-
car o cumprimento dos inúmeros requisitos para o reconhecimento dos 
cursos em funcionamento em nosso Campus. Uma das dimensões de 
avaliação consiste nas bibliografias; básica e complementar,  para cada 
disciplina da matriz curricular dos cursos de graduação: Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Têxtil, Li-
cenciatura em Matemática e Licenciatura em Química. 
 
Responsável 
Julia Miranda Bressane
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UFSC 
BLUMENAU

Contrato de locação de laboratórios do 
SENAI 
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitativo 
de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à distân-
cia, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto
Contratar os Laboratórios do SENAI para realização de aulas práticas dos 
cursos de Engenharia do Campus Blumenau. 
 
Descrição 
Contratar os laboratórios do SENAI para que os mesmos sirvam para a 
realização de aulas práticas dos cursos de Engenharia do Campus 
Blumenau.  

Justificativa
Os laboratórios do Campus Blumenau da UFSC não estão equipados 
para atender as aulas práticas necessárias ao ensino e aprendizagem 
de diversas disciplinas dos cursos de Engenharias do Campus Blume-
nau. 
 
Responsável 
Catieli Nunes de Figueredo Beléia 
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UFSC 
BLUMENAU

Curso de Aperfeiçoamento em Educação 
da Infância: linguagem,desenvolvimento 
e aprendizagem
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e gestão 
dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos programas de pós-gra-
duação de todas as unidades universitárias.  

Ação / Projeto
Conceber um Curso de Aperfeiçoamento em Educação da Infância: linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem.

Descrição 
Curso de aprofundamento, com carga horária de 200 h/a, ofertado para 50 pro-
fessores(as) de escolas de educação infantil das redes de ensino que integram 
as cidades da região do Vale do Itajaí. O curso prevê a abordagem de questões 
específicas da educação infantil: políticas públicas, pedagogias e práticas edu-
cativas, enfatizando aspectos socioculturais, filosóficos e das linguagens, por 
intermédio de uma indisciplinariedade que permita a compreensão do desen-
volvimento infantil, em consonância com as propostas para a educação na con-
temporaneidade. 

Justificativa  
É inegável a importância das atividades de formação 
continuada com professores(as) da educação infantil, como forma de 
possibilitar o diálogo e a construção de novos sentidos e conhecimentos 
indispensáveis para o exercício da docência nesta etapa da escolariza-
ção. Estas atividades ampliam as interlocuções entre a universidade e 
a escola, como forma de privilegiar ações para o desenvolvimento de 
práticas educativas de qualidade e que ampliem as possibilidades de de-
senvolvimento na infância.

Responsável 
Gestine Cássia Trindade    
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UFSC 
BLUMENAU

Curso de Especialização Lato Sensu em 
Educação Escolar Contemporânea 
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias.  

Ação / Projeto
Implementar o Curso de Especialização em Educação Escolar. 
 
Descrição 
Curso de especialização, com carga horária de 420 h/a, ofertado para 
40 professores da educação básica das redes de ensino que integram 
as cidades da região do Vale do Itajaí. O curso enfatiza a compreensão 
dos fundamentos das reformas educacionais em desenvolvimento no 
século XXI e a apropriação de novas perspectivas pedagógicas à escola 
e ao currículo. Como objetivos gerais, pretende-se qualificar a formação 
profissional (inicial e continuada) dos professores da educação básica e 
contribuir para o avanço da pesquisa e da produção científica no campo 
da Educação Escolar Contemporânea.  
 
Justificativa
É notável a demanda reprimida de formação continuada aos professores 
da educação básica ofertada pela universidade pública na região do Vale 
do Itajaí. O reconhecimento desta situação pelos dois Grupos de Pes-
quisa UFSC/CNPq da área da Educação situados no Campus Blumenau – 
Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação e Educação em Ciências 
Naturais e Matemática –, orientou para a proposição deste Curso de Es-
pecialização como um espaço institucional de estudo, debate e pesquisa 
entre a escola básica e a universidade .

Responsável 
Gestine Cássia Trindade  
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UFSC 
BLUMENAU

Laboratório de Físico-Química do Curso de 
Licenciatura em Química do Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitati-
vo de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à 
distância, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto
Implantar o Laboratório de Físico-Química para o Curso de Graduação 
em Licenciatura em Química do Campus Blumenau. 

Descrição
Adquirir bancadas e equipamentos para mobiliar o Laboratório de 
Físico-Química do curso de Licenciatura em Química. 
 
Justificativa
A montagem deste laboratório é necessária para que possamos garantir 
que as aulas práticas sejam realizadas e consequentemente possamos 
garantir uma formação de qualidade de nossos estudantes.  
 
Responsável 
Alfredo Alberto Muxel  
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UFSC 
BLUMENAU

Laboratórios do Curso de Engenharia de 
Controle e Automação do Campus 
Blumenau  
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitati-
vo de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à 
distância, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto
Implantar os laboratórios de ensino do Curso de Graduação em Enge-
nharia de Controle e Automação.  

Descrição 
Para que o curso de Engenharia de Controle e Automação possa garan-
tir formação do profissional proposta em seu projeto pedagógico é ne-
cessária a aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios 
de ensino deste curso. São os seguintes os laboratórios a serem monta-
dos: Laboratório de Circuitos e Sistemas Digitais (LABCID), Laboratório 
de Informática Industrial (LABIND), Laboratório de Controle de Proces-
sos (LABCOP), Laboratório de Sistemas Embarcados e Robóticos(LASER), 
Laboratório de Projetos (LAPRO). 
 
Justificativa 
A montagem dos laboratórios do Curso de Engenharia de Controle e 
Automação é necessária para que possamos garantir a formação acadê-
mica de qualidade dos nossos estudantes e, consequentemente, formar 
os profissionais conforme projeto pedagógico proposto pelo curso.  
 

Responsável
Daniel Martins Lima  
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UFSC 
BLUMENAU

Laboratórios de Física do Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitati-
vo de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à 
distância, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais.  

Ação / Projeto
Implemantar Laboratórios de Física no Campus Blumenau. 
 
Descrição
Adquirir equipamentos e mobiliário para preparar, parcialmente em 
2017, os laboratórios de Física do Campus Blumenau.
  
Justificativa
Os laboratórios de Física atendem disciplinas dos três cursos de  Enge-
nharias, bem como os dois cursos de licenciaturas do Campus Blume-
nau.  

Responsável
Rafael Leonardo Novak  
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UFSC 
BLUMENAU

Laboratórios  do Curso de Engenharia de 
Materiais do Campus Blumenau 
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitativo 
de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à distân-
cia, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto
Implantar os laboratórios de ensino do Curso de Graduação em Enge-
nharia de Materiais.  

Descrição
Para que o curso de Engenharia de Materiais possa garantir a forma-
ção do profissional proposto em seu projeto pedagógico é necessária a 
aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios de ensino 
deste curso. São os seguintes os laboratórios a serem montados:  Labo-
ratório de Análise Estrututal I (LAEP), Laboratório de Análise Estrutural II 
(LAEC), Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM), Laboratório de Análise 
Térmica Espectroscopia (LTE), Laboratório de Processamento (LPRO). 
 

Justificativa
A montagem dos laboratórios do Curso de Engenharia  de Materiais é 
necessárias para que possamos garantir a formação acadêmica de qua-
lidade dos nossos estudantes e consequentemente formar os profissio-
nais conforme projeto pedagógico do curso de graduação. 
 
Responsável
Leonardo Ulian Lopes  
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UFSC 
BLUMENAU

Laboratórios para o Curso de Engenharia 
Têxtil do Campus Blumenau
Meta Institucional
Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitativo 
de projetos pedagógicos de cursos presenciais e na modalidade à distân-
cia, em consonância com a missão da UFSC e de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais. 
 
Ação / Projeto 
Implantar os laboratórios de ensino do Curso de Graduação em Enge-
nharia Têxtil.  
  
Descrição
Para que o curso de Engenharia Têxtil possa garantir a formação do pro-
fissional proposto em seu projeto pedagógico é necessária a aquisição 
de equipamentos e mobiliários para os laboratórios de ensino deste cur-
so. São os seguintes os laboratórios a serem montados: Laboratório de 
Beneficiamento (LABENE), Laboratório de Meio Ambiente (LABMAM), 
Laboratório de Fibras e Fiação (LAFIF), Laboratório de Tecidos e Malhas 
(LABTEC), Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Têxteis (LDPT), 
Laboratório de Fenômenos de Transporte (LAFET). 
 
Justificativa
A montagem dos laboratórios do Curso de EngenhariaTêxtil é necessá-
ria para que possamos garantir a formação acadêmica de qualidade dos 
nossos estudantes e consequentemente forma os profissionais confor-
me projeto pedagógico do curso de graduação. 
 
Responsável
Ana Paula Serafini Immich Boemo  
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UFSC 
BLUMENAU

Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em 
Ciências Aplicadas e Tecnologia
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias.  

Ação / Projeto 
Criar um programa  de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em Ciên-
cias Aplicadas e Tecnologia.  

Descrição 
A proposta surgiu da união de docentes das áreas de Química, Física e 
Engenharia de Materiais, com objetivo de implantar linhas de pesquisa 
na interface entre as áreas, com caráter interdisciplinar, a fim de forta-
lecer as pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Está prevista 
uma área de concentração: Nanociência, Processos e Materiais Avança-
dos; e duas linhas de pesquisa: (1) Materiais, Processos e Transforma-
ções e (2) Nanociência e Nanotecnologia. 
 
Justificativa 
A criação deste curso de mestrado dará suporte para a consolidação do 
Campus Blumenau, contribuindo para a fixação de doutores nesta nova 
unidade, além de colaborar com a expansão das vagas em programas 
de pós-graduação stricto sensu no estado de Santa Catarina, visando 
atender especialmente a demanda da mesorregião do Vale do Itajaí. 
Esse curso de pós-graduação segue o Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional da UFSC-Blumenau, apoiando-se nos três eixos: Formação tec-
nológica; Educação, Ciência e Tecnologia; e Desenvolvimento regional e 
interação social.  

Responsável
Larissa Nardini Carli  



PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 2017 -2019 | 22

UFSC 
BLUMENAU

Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede (PROFMAT)
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias. 
 
Ação / Projeto
Abrir um polo do programa de Mestrado Profissional em Matemática 
em Rede (PROFMAT).  
 
Descrição
Conceber um projeto de abertura de um polo do Mestrado Profissional 
em Matemática em Rede (PROFMAT). 
 
Justificativa
Justifica-se pela importância de formação de profisisonais das redes de 
ensino pública e privada. 
 
Responsável
Felipe Delfini Caetano Fidalgo  
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UFSC 
BLUMENAU

Especialização em Gestão da Inovação 
Meta Institucional 
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias. 
 
Ação / Projeto 
Conceber e aprovar na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC (PROPG) 
o projeto de especialização Gestão da Inovação.  
 
Descrição
Especialização presencial, com carga horária de 360 horas e turma inicial 
de 40 pessoas. Ofertada para fomentar as ações de empreendedorismo 
e inovação no Vale do Itajaí, de forma a capacitar as pequenas empresas 
e startups a diminuirem a taxa de sobrevivência. As disciplinas incluem 
Propriedade Industrial e Tecnologias de Inovação, Gestão de Projetos, 
Liderança, Marketing e palestras customizadas de acordo com as neces-
sidades do público-alvo. 

Justificativa
A necessidade surgiu de interações com startups, universidades da re-
gião e grupos de inovação que estão ligados ao formento do empre-
endedorismo na região de Blumenau. A especialização irá melhorar o 
trabalho em rede, assim como fomentar ações de inovação tecnológica 
e social, através do conhecimento e capacitação da região, interligando 
com pesquisa e extensão.
 
Responsável
Ana Julia Dal Forno  
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UFSC 
BLUMENAU

Especialização em Gestão Pública em 
Blumenau
Meta Institucional 
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias. 
 
Ação / Projeto
Implementar o curso de especialização em Gestão Pública.  
  
Descrição
Curso presencial destinado às 14 Prefeituras do Médio Vale do Itajaí, 
com início previsto para setembro de 2017. As disciplinas visam melho-
rar os processos públicos e socializar ações inovadoras através de um 
corpo docente qualificado e conteúdos como Orçamento, Direito Admi-
nistrativo, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, Gestão de Proje-
tos e Processos, Licitações, Contratos e Convênios; Marketing Estratégi-
co, Auditorias e Controles Públicos,  além de palestras com profissionais 
e práticas de interação com a sociedade.
 
Justificativa
Atender a solicitação de entidades políticas da região de oferecer o cur-
so de Especialização em Gestão Pública em parceria com o Departamen-
to de Administração da UFSC e AMMVI (Associação dos Municípios do 
Médio Vale do Itajaí).  Há mais de 8.000 servidores municipais aptos a 
cursar a especialização. O projeto já está em andamento em parceria 
com o Departamento de Administração. Atender a solicitação de entida-
des políticas da região de oferecer o curso de Especialização em Gestão 
Pública em parceria com o Departamento de Administração da UFSC e 
AMMVI (Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí). 
 
Responsável
Ana Julia Dal Forno  
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UFSC 
BLUMENAU

Mestrado em  Engenharia Eletrônica de 
Sistemas do Campus Blumenau 
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias. 
 
Ação / Projeto 
Implementar o programa de Mestrado Acadêmico em  Engenharia Ele-
trônica e de Sistemas.  

Descrição 
Projeto de Mestrado Stricto Sensu em Engenharia Eletrônica de Siste-
mas a ser oferecido no campus.  

Justificativa
Esta proposta de um curso voltado para as áreas de sistemas eletrônicos 
e computacionais na cidade de Blumenau, visa proporcionar a possibili-
dade de continuidade na formação para egressos dos cursos de gradua-
ção da região tendo como diferencial a inexistência de cursos gratuitos, 
desta modalidade, ofertados por instituições públicas na macrorregião 
do Vale do Itajaí. Ainda segundo o Plano Nacional de Pós-Graduação, a 
área de desenvolvimento tecnológico e inovação em que essa proposta 
se enquadra é uma excepcional fonte de oportunidades, já que a uni-
versidade não está somente apta a participar do esforço pela inovação, 
mas está também fortemente interessada nesse campo.  

Responsável
Janaína Gonçalves Guimarães 
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Criação de uma proposta de Mestrado e 
Doutorado em Engenharia Têxtil 
Meta Institucional
Realizar ações permanentes de apoio à reformulação, implementação e 
gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos progra-
mas de pós-graduação de todas as unidades universitárias. 
 
Ação / Projeto
Construir uma proposta conjunta de Mestrado e Doutorado em Enge-
nharia Têxtil.  

Descrição 
Proposta de Programa de Pós Graduação em Engenharia Têxtil. 
 
Justificativa
Formar pesquisadores e professores com alto nível de qualificação 
para atuar tanto em universidades quanto em departamentos de de-
senvolvimento e pesquisa das indústrias; e aperfeiçoar profissionais 
da área, para que tenham uma visão ampliada do processo têxtil, con-
tribuindo assim para o crescimento do setor, expandindo a motivação 
pela excelência no desenvolvimento do conhecimento direcionado. O 
fortalecimento da graduação em Engenharia Têxtil acontecerá por meio 
da interação com a pós-graduação. Além disso, atualmente as ações de 
pesquisa científica na área ocorrem em campos afins, como química e 
engenharia química, uma vez que existe apenas um curso de mestrado 
recém-iniciado no país. 
 
Responsável
José Alexandre Borges Valle  
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Objetivo 04 – Institucionalizar ações inovadoras 
nos projetos pedagógicos em todos os níveis de 
ensino
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Sistema de Gerenciamento de Estágios - 
(SIGEO)
Meta Institucional
Viabilizar iniciativas relacionadas às políticas de estágio e seu papel na 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Ação / Projeto
Desenvolver um Sistema de Informações voltado para as atividades de 
estágio . 
 
Descrição 
Criar um sistema de gerenciamento de estágios voltado para: divulgação 
de vagas, cadastramento de currículos, seleção de candidatos, avaliação 
de empresas e professores sobre estagiários.
  
Justificativa 
Com o início do departamento de estágios no Campus Blumenau, a de-
manda por serviços da área aumenta a cada dia, incluindo o desafio de 
promover a integração de alunos e empresas. Visando potencializar esta 
atividade e fornecer um serviço mais prático e viável para a comunidade 
num todo, buscamos a confecção deste sistema. 
 
Responsável 
Phillipi de Macedo Coelho  
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PET – Matemática Blumenau 
Meta Institucional 
Incentivar e viabilizar as condições institucionais para implantação e 
avaliação de políticas de Atividades Complementares que considerem, 
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversida-
de de atividades e formas de aproveitamento. 

Ação / Projeto
Implementar o PET - Matemática no Campus Blumenau. 

Descrição 
Esta ação tem por finalidade preparar as condições necessárias e su-
ficientes para a submissão do projeto de Grupo PET – Matemática no 
Campus Blumenau. 
 
Justificativa
Os grupos PET contribuem de forma determinante para a formação sis-
têmica do estudantes, haja vista o envolvimento dos participantes nas 
dimensões ensino, pesquisa e extensão. Além disso, os estudantes in-
tegrantes vivenciam experiências na docência, bem como aprofudam a 
compreensão das relações entre os ensino básico e superior. 
 
Responsável 
Felipe Vieira  
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Eventos Acadêmicos 
Meta Institucional
Incentivar a realização de eventos acadêmicos articulados aos conteú-
dos dos projetos pedagógicos. 
 
Ação / Projeto 
Organizar eventos acadêmicos articulados aos conteúdos dos Projetos 
Pedagógicos dos cursos de graduação do Campus Blumenau.   
 
Descrição 
Organizar eventos acadêmicos no Campus e na região do entorno ge-
ográfico  de Blumenau em sintonia com os projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação da UFSC Blumenau. Fomentar os estudantes, do-
centes e servidores sobre a importância da participação dos mesmos 
na organização, exposição e realização dos seguintes eventos: Dia da 
Matemática, Dia da Química, Semana Acadêmica das Licenciaturas, Fei-
ras de Matemática, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana 
das Engenharias, Encontros específicos de cada área/curso em funcio-
namento no Campus.  

Justificativa
Nestas ações os estudantes podem expor suas experiências, seus pro-
jetos de pesquisa e extensão bem como colaborar na organização de 
eventos acadêmicos vinculados ao curso. 
 
Responsável
Ana Julia Dal Forno  
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Objetivo 05 – Estabelecer uma política de 
acolhimento, acompanhamento e apoio 
pedagógico aos discentes (graduação e pós 
graduação)
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Orientação e Acompanhamento 
Educacional  
 
Meta Institucional
Promover orientação pedagógica e educacional individual e em gru-
pos para o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de aprendi-
zagem e para a redução dos problemas de atenção e aprendizagem. 
 

Ação / Projeto
Orientar e realizar acompanhamento educacional e apoio pedagógico e 
psicológico aos estudantes dos cursos de graduação. 
 
Descrição 
Organização da recepção institucional às turmas de calouros em colabo-
ração com as Coordenações dos Cursos de Graduação: apresentação da 
instituição, aulas magnas, etc. Orientação e acompanhamento mensal às 
turmas de calouros dos Cursos de Graduação: organização e método de 
estudo; Orientação e acompanhamento educacional aos estudantes, in-
dividualmente e em grupos; Orientação e acompanhamento pedagógico 
aos estudantes com recorrentes reprovações nas disciplinas dos Cursos 
de  Graduação; e Organização e desenvolvimento das ações do PIAPE. 
  
Justificativa
Estabelecer uma equipe que consolide e padronize a recepção institu-
cional às turmas de ingressantes com o intuito de qualificar o processo 
de ensino e aprendizagem, bem como melhorar os índices de aprovação 
e permanência nos cursos ofertados, orientando e acompanhanhando 
as turmas de calouros dos Cursos de Graduação, individualmente e em 
grupos.  

Responsável
Julio Faria Corrêa (NuPe)  
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Objetivo 07 – Ampliar o acesso qualificado e a 
efetividade dos processos de formação
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Mostra de Profissões do Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Ampliar a oferta de vagas e cursos nos campi fora de sede, de modo a 
consolidar a interiorização da UFSC e ampliar as possibilidades de acesso 
ao ensino superior público, gratuito e de qualidade.
  
Ação / Projeto 
Implementar a Mostra de Profissões do Campus Blumenau da UFSC. 
  
Descrição
Apresentar os cursos de graduação e pós-graduação do Campus Blume-
nau da UFSC para estudantes do ensino médio e vestibulandos  dos en-
sinos público e privado.  A mostra consiste  em possibilitar aos alunos 
informações mais aprimoradas para que os mesmos venham tomar de-
cisões mais acertadas no momento da escolha do curso e da universida-
de.  
 
Justificativa
A  principal justificativa do projeto é consicentizar os estudantes sobre 
a existência do nosso Campus, bem como sobre os cursos de graduação 
e pós-graduação em desenvolvimento nele. Nesta mostra eles terão a 
oportunidade de compreender a respeito do mercado de trabalho, do 
perfil do profissional, bem como das contribuições na formação cidadã 
que cada um dos cursos se propõem. Uma consequência desta ação será 
o possível  aumento da demanda de inscrições no vestibular. 
 
Responsável
João Luiz Martins  
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UFSC 
BLUMENAU

PESQUISAUFSC 
BLUMENAU
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PESQUISA

Objetivo 10 – Promover a implantação de 
estruturas inovadoras de pesquisa
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Comitê de Pesquisa e Pós-Graduação do 
Campus Blumenau 
 
Meta Institucional
Reforçar a estrutura de apoio administrativo e técnico-especializado a 
projetos de pesquisa institucionais. 
 
Ação / Projeto
Criar o Comitê de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Blumenau. 
 
Descrição 
Constituir o Comitê de Pesquisa e Pós-Graduação.  
 
Justificativa 
A criação do comitê de Pesquisa e de Pós-Graduação é necessária haja 
vista a juventude do Campus Blumenau e a exigência de estabelecer jun-
to ao Campus uma maior orientação e acompanhamento dos docentes 
quanto à concepção de projetos, programas ou/e cursos de Pós-Gradu-
ação, bem como uma orientação mais apropriada da comunidade aca-
dêmica no que se refere aos editais dos órgãos de fomento, políticas 
de internacionalização, além da participar na avaliação dos projetos de 
Iniciação Científica do nosso Campus.  O Comitê será  responsável tam-
bém pela construção de um Plano de Desenvolvimento de Pesquisa e 
Pós-Graduação do Campus Blumenau, em sintonia com a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e com a de Pós-Graduação da UFSC, dentre outras ações. 
  
Responsável 
João Luiz Martins  
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Centro de Inovação do Estado em 
Blumenau 
Meta Institucional
Estimular pesquisas comprometidas com a sociedade, voltadas para o 
desenvolvimento de tecnologias sociais, tecnologias limpas e economia 
solidária. 
 
Ação / Projeto 
Participar no Centro de Inovação do Estado em Blumenau.
 
Descrição
Aplicar os conhecimentos gerados na Academia para a inovar e traba-
lhar em rede com a sociedade, desenvolvendo tecnologia, pesquisa e 
extensão.        
 
Justificativa 
Estimular a participação da comunidade acadêmica do Campus no 
recém-criado Centro de Inovação do Estado em Blumenau, buscando 
transformar os conhecimentos de pesquisa em tecnologia e inovação. 
Fomentar na região a criação de incubadoras e startups de dentro 
do Campus e, consequentemente, contribuir com a consolidação de 
políticas públicas, através de projetos que viabilizem a construção de 
parques tecnológicos
Responsável
Ana Julia Dal Forno  
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Objetivo 11 – Fortalecer o ambiente 
institucional da pesquisa de qualidade
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Dossiê temático sobre a Expansão do 
Ensino Superior - Campus Blumenau 
Meta Institucional
Promover e apoiar atividades de pesquisa, inclusive no que diz respeito 
à sua execução e divulgação, com especial atenção à produção biblio-
gráfica qualificada.  

Ação / Projeto
Promover uma pesquisa institucional para elaboração do dossiê temá-
tico  “Expansão do Ensino Superior: memória, história e trajetórias aca-
dêmicas e profissionais de estudantes, professores e técnicos da UFSC 
– Campus Blumenau”. 

Descrição 
Memória e história do processo de implantação do Campus Blume-
nau da UFSC (2014 – 2018); Perfil socieconômico, cultural e escolar 
dos estudantes ingressantes do Campus Blumenau da UFSC e seu de-
sempenho acadêmico nos cursos de graduação em Engenharias e Li-
cenciaturas; Perfil socieconômico, cultural, acadêmico e profissional 
dos professores e técnicos lotados no Campus Blumenau da UFSC. 
  
Justificativa 
Considerando que ainda não existem pesquisas e registros compilados, 
organizados e publicados sobre a expansão da UFSC e sua implantação 
em Blumenau, se reconhece a necessidade de realizar este trabalho 
com a finalidade de ter um documento memorial para a UFSC e pesqui-
sadores que se interessarem pelo tema. 
 
Responsável 
Gestine Cássia Trindade (NuPe)  
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Banco de Dados de Legislações 
Meta Institucional
Promover e apoiar o desenvolvimento de pesquisas individuais e co-
letivas, departamentais, interdepartamentais, interunidades e inte-
rinstitucionais, com especial atenção àquelas vinculadas a grupos de 
pesquisa consolidados.  

Ação / Projeto
Criar um Banco de Dados da Legislação Institucional (UFSC) e da Le-
gislação de Ensino Superior.  

Descrição 
Levantar e disponibilizar online e em meio físico a Legislação perti-
nente à UFSC e Ensino Superior. 
 
Justificativa 
A necessidade de compilar toda a Legislação e organizá-la de maneira 
funcional no site e na rede UFSC, bem como, em meio físico, em ar-
quivo organizado guardando as prerrogativas de arquivo.  

Responsável 
 Patrícia Andréia Amaral de Freitas Barthel (NuPe) 
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EXTENSÃOUFSC 
BLUMENAU
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Objetivo 14 – Promover aprimoramento 
contínuo das ações e estimular propostas
inovadoras de interação comunitária
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Comitê de Extensão do Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Consolidar a política de extensão vigente e expandir as ações extensio-
nistas. 
 
Ação / Projeto
Criar o Comitê de Extensão do Campus Blumenau. 
 
Descrição 
Criar o  Comitê de Extensão do Campus Blumenau. 
 
Justificativa 
A criação do Comitê de Extensão faz-se necessária haja vista a juven-
tude do Campus Blumenau e a necessidade de estabelecer, junto ao 
Campus, uma maior orientação e acompanhamento dos docentes 
quanto à concepção de projetos, programas ou/e cursos de Exten-
são, bem como uma orientação mais apropriada da comunidade aca-
dêmica no que se refere aos editais dos órgãos de fomento (PROEXT 
– MEC). Emitir parecer sobre programas, projetos e ações de Exten-
são no âmbito do Campus visando auxiliar os departamentos no que 
se refere a deliberação dos temas relacionados à Extensão, con-
ceber um Plano de Desenvolvimento de Extensão (PDE), entre ou-
tras ações estratégicas para a consolidação da extensão no Campus. 
 
Responsável 
João Luiz Martins  
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UFSC 
BLUMENAU

CULTURA, ARTE E ESPORTE UFSC 
BLUMENAU
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CULTURA, ARTE E ESPORTE 

Objetivo 17 – Promover maior articulação 
com as unidades universitárias nas atividades 
artístico-culturais e esportivas.  
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Criação do Comitê de Cultura e Arte do 
Campus Blumenau 
Meta Institucional
Fomentar as ações culturais, artísticas e esportivas da UFSC.
 
Ação / Projeto
Implantação do Comitê de Cultura e Arte. 
  
Descrição 
Conceber e implementar o Comitê de Cultura e Arte .
 
Justificativa 
A criação do Comitê de Cultura e Arte, órgão auxiliar da Direção, tem por 
finalidade conceber, planejar, organizar e executar ações, programas e 
projetos artísticos e culturais no âmbito do Campus Blumenau da UFSC, 
de modo a  complementar as ações de ensino, pesquisa e extensão, am-
pliando e fortalecendo a formação humana para o exercício profissional, 
a reflexão crítica e a apropriação das diversas dimensões e expressões 
da arte e da cultura e do desporto.    

Responsável 
João Luiz Martins  
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 Objetivo 19 – Institucionalizar as práticas de 
gestão estratégica, contemplando seu
planejamento, acompanhamento e avaliação 
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Assessoramento Acadêmico 
Meta Institucional
Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na definição de ações es-
tratégicas nas áreas de planejamento, regulamentação e avaliação. 
 
Ação / Projeto
Assessonar academicamente a Direção de Centro, as Chefias dos De-
partamentos e as Coordenações e Colegiados dos Cursos de Gradua-
ção. 

Descrição
Emissão de pareceres técnicos sobre questões acadêmicas, pedagógi-
cas e didáticas. Estudo  de  viabilidade para as novas frentes de traba-
lho no  campus. 
  
Justificativa
Considerando que a implantação do Campus em Blumenau ainda é mui-
to recente, sempre surgem demandas, como as que estão previamente 
descritas. Além disso, este trabalho, é uma prerrogativa prevista no Regi-
mento do Núcleo Pedagógico, aprovado no Conselho da Unidade. 
 
Responsável
Gestine Cássia Trindade (NuPe)  
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 Objetivo 20 – Aprimorar a gestão 
organizacional 
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Comitê de Humanização  
Meta Institucional
Instituir e gerenciar uma política institucional de atenção e apoio psi-
cossocial e pedagógico. 
 
Ação / Projeto
Instituir o Comitê de Humanização.  

Descrição
Constituir um Comitê composto por profissionais da área psicossocial, 
pedagógica, dentre outros profissionais visando estabeler um fórum de  
mediação e gestão de conflitos no Campus Blumenau. 
  
Justificativa
Torna-se cada vez mais necessária a administração a resolução de con-
flitos, e a ampliação do diálogo entre as pessoas, no sentido de buscar 
consenso entre as partes, promovendo o respeito e a dignidade entre 
os servidores, sempre buscando melhorar as relações interpessoais. O 
objetivo principal da criação deste comitê é tornar o ambiente e as re-
lações de trabalho  mais agradáveis, tranquilos e apropriados para o 
desenvolvimento das nossas atividades institucionais. 
 
Responsável 
João Luiz Martins  
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Mapeamento de Processos no Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Implementar  novas  tecnologias  e  processos,  visando  à  melhoria  dos  
serviços prestados.  

Ação / Projeto
Iniciar o processo de mapeamento dos processos do Campus Blume-
nau. 
  
Descrição 
Trata-se de mapear todas as atividades realizadas no Campus Blumenau, 
descrever os procedimentos, os responsáveis por cada etapa, os prazos, 
e interdependência entre os setores. 
 
Justificativa 
O mapeamento de processos  é necessário para que as atividades sejam 
institucionalizadas e formalizadas, de modo a identificar as falhas, elimi-
nar vícios, revisar procedimentos e promover a melhoria contínua. Per-
mite também uma melhor compreensão dos processos de forma sistê-
mica,  qual o grau de dependência de cada parte e como elas funcionam 
para produzir o resultado desejado. Trata-se de uma ferramenta valiosa 
para a gestão do Campus Blumenau. Busca-se principalmente atingir ní-
veis de eficiência mais satisfatórios, de modo a agilizar os processos do 
campus. 
 
Responsável 
Giullia Pimentel  
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 Objetivo 21 – Consolidar as ações de 
expansão na perspectiva de gestão 
organizacional de uma universidade multicampi
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Terreno para o Campus da UFSC 
Blumenau 
Meta Institucional
Consolidar ações de interiorização da universidade nos campi em todas 
as dimensões, englobando ensino, pesquisa e extensão.
  
Ação / Projeto
Negociar com o município de Blumenau a doação de um terreno para a  
construção de uma sede própria para o  Campus Blumenau. 
 

Descrição
Realizar encontros com os agentes públicos (executivos municipal, es-
tadual, legislativo municipal, estadual e federal, bem como,  com o Mi-
nistério da Educação) visando a construção coletiva de uma solução que 
venha a definir um espaço geográfico no muncípio de  Blumenau para  a 
construção da sede do Campus da UFSC no município. 
 
Justificativa 
Fixação da UFSC Blumenau, definição do terreno com no mínimo 50 mil 
m2 para construir e consolidar o campus. A ideia tem sido facilitar a ges-
tão da reitoria, mapeando alternativas para obtensão o terreno e poste-
rior captação de auxílios para a construção. 
 
Responsável
João Luiz Martins  
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Organograma do Campus Blumenau
Meta Institucional
Compreender e normatizar a estruturação dos trabalhos e fluxos dos 
processos nos campi fora de sede, atentando especialmente para suas 
especificidades. 
 
Ação / Projeto
Elaborar um organograma para o Campus Blumenau.
  
Descrição 
Conceber uma estrutura de organograma que reflita a realidade atual 
do Campus Blumenau. 
  
Justificativa
Os campi vivenciam uma estrutura  atípica, em função das atribuições 
e dos cargos existentes, bem como em virtude do início de suas ativida-
des, sem formato definido ou mesmo legislação aprovada. Este tipo de 
improviso deixou imperfeições. A existência de um conjunto considerá-
vel de servidores lotados nos Campus, que atuam diretamente com a 
parte acadêmica e também administrativa, presupõem a existência de 
um organograma local para que cada servidor possa saber a quem res-
ponder e com qual finalidade.   
 
Responsável 
Giullia Pimentel  



PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 2017 -2019 |  61

UFSC 
BLUMENAU

Objetivo 22 – Implementar ações buscando 
ampliar a captação de recursos para a 
consecução das políticas institucionais 
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Ampliar o orçamento ao Campus mediante 
a obtenção de emenda parlamentar à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
Meta Institucional
Buscar novas fontes de recursos financeiros, tendo em vista o atendi-
mento das ações de ensino, pesquisa, extensão, cultura e arte. 
 
Ação / Projeto 
Aprofundar o relacionamento da Direção do Campus Blumenau com o 
legislativo  visando conseguir emendas parlamentares para melhoria da 
infraestrutura do Campus, bem como para o funcionamento dos cursos 
de graduação e pós-graduação. 
 
Descrição
Intensificar o diálogo com a classe política (prefeitos, vereadores, depu-
tados, senadores, dentre outros), visando construir emendas parlamen-
tares para ampliar o volume de recursos anual para o Campus Blume-
nau.  
 
Justificativa
O Campus Blumenau nasceu a partir de um Pacto entre UFSC e o MEC, 
onde estavam previstos recursos de pessoal e financeiros. Existem  cinco 
cursos de graduação em funcionamento neste Campus com um número 
crescente de estudantes de várias regiões de Santa Catarina e de outros 
estados da Federação. Entretanto, os recursos acordados não foram li-
berados impondo uma dificuldade, não só no que se refere a continuida-
de  das atividades acadêmicas, mas também na qualidade da formação 
dos nossos estudantes. Esta ação visa minimizar este conjunto de dificul-
dades buscando uma ampliação de recursos orçamentários. 
 
Responsável
João Luiz Martins  
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Objetivo 23 - Adequar a infraestrutura e sua 
gestão às demandas da atualidade  



PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 2017 -2019 | 64

UFSC 
BLUMENAU

Acessibilidade da Sede Acadêmica do 
Campus Blumenau 
Meta Institucional
Adequar a infraestrutura e pleitear junto aos órgãos competentes as 
vias públicas de acesso da UFSC de modo a garantir a acessibilidade 
para fins de inclusão social, levando em consideração diferenças físicas 
dos membros da comunidade universitária. 
 
Ação / Projeto
Implementar projetos de acessibilidade na Sede Acadêmica. 
 
Descrição
Instalação de plataforma elevatória elétrica no Bloco A da Sede Aca-
dêmica, do pavimento térreo ao nível superior do estacionamento do 
Bloco B. 

Justificativa
Atendimento da Norma de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Es-
paços e Equipamentos Urbanos - NBR 9050. 
  
Responsável
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  

UFSC  
BLUMENAU
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Adequação do auditório para espaço
Multiusuários 
Meta Institucional
Adequar a infraestrutura e pleitear junto aos órgãos competentes as 
vias públicas de acesso da UFSC de modo a garantir a acessibilidade para 
fins de inclusão social, levando em consideração diferenças físicas dos 
membros da comunidade universitária. 
 
Ação / Projeto
Adaptar o auditório da sede acadêmica para garantir acesso de todos os 
públicos e para realização de várias categorias de eventos. 
 
Descrição
Realizar adequações no atual espaço que serve ao auditório do Cam-
pus Blumenau no que se refere a iluminação, claridade, instalação de 
tablado, trocas de cadeiras e melhorias acústicas, dentre outras adapta-
ções. 
 
Justificativa 
O Campus Blumenau necessita de um espaço apropriado para a realiza-
ção de eventos científicos, culturais e artísticos. Ou seja, adequar o atual 
espaço para que o mesmo seja utilizado para a realização de eventos, 
cinema, formaturas e solenidades que envolvam sonorização e reuniões 
gravadas.  

Responsável 
Catieli Nunes de Figueredo Beléia   
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Ampliação do espaço físico da Biblioteca 
Setorial de Blumenau
Meta Institucional
Definir os critérios da ocupação territorial e do uso do espaço físico. 
 
Ação / Projeto
Ampliar a Biblioteca Setorial do Campus Blumenau. 
 
Descrição
Ampliar de 192,25 m² para 300m² a área da Biblioteca Setorial de Blu-
menau, aumentando o espaço para abrigar mobiliário de estudo e es-
tantes. Para tanto será necessário remover divisórias, mudar equipa-
mentos de ar-condicionado e adquirir mobiliário.   

Justificativa
Considerando a juventude do Campus da UFSC em  Blumenau e sua ex-
pansão, recebendo a cada semestre mais de 250 alunos, o espaço físico  
da Biblioteca precisará ser ampliado para suprir as demandas da nossa 
comunidade acadêmica.   

Responsável
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  
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Consumo Consciente no Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Aprimorar o uso racional de recursos e ampliar e difundir iniciativas e 
programas já existentes, assegurando os princípios da sustentabilidade.  
 
Ação / Projeto
Implementar uma Campanha de Sustentabilidade no Campus Blume-
nau. 
   
Descrição 
Desenvolver campanha de sustentabilidade, com o auxílio do Comitê 
de Comunicação e outros setores do Campus, envolvendo professores, 
técnicos-administrativos e estudantes com o objetivo de contribuir com 
a importância de implementar consciência no que se refere a susten-
tabilidade em todas os projetos e ações da comunidade acadêmica do 
Campus Blumenau.   

Justificativa
Esta ação tem a finalidade de conscientizar a comunidade acadêmica so-
bre como adotar uma postura sustentável dentro da Universidade. Com 
isso, busca-se a diminuição dos índices de desperdício no Campus Blu-
menau, como por exemplo, o desperdício de energia e de papel, dentre 
outros insumos.  
 
Responsável
Giullia Pimentel  
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Preservação da infraestrutura da
Universidade 
Meta Institucional
Avaliar e melhorar os instrumentos e procedimentos relacionados à se-
gurança pessoal e patrimonial na Instituição. 
  
Ação / Projeto
Promover uma campanha de conscientização sobre a utilização da es-
trutura da Universidade.  

Descrição 
Criar campanha de conscientização sobre como utilizar adequadamen-
te a estrutura da universidade, com o auxílio do Comitê de Comunica-
ção, promovendo ações de divulgação, com a participação de profes-
sores, técnicos-administrativos e estudantes do Campus Blumenau.   
 
Justificativa 
Conscientizar a comunidade acadêmica sobre o uso da infraestrutura 
da Universidade, como cuidar do patrimônio da instituição, condutas 
apropriadas nos horários de aula, como utilizar adequadamente os ba-
nheiros, etc. Com isso, busca-se a diminuição de reclamações/queixas 
de barulhos nos corredores, má utilização dos equipamentos de ar-con-
dicionado, pequenos furtos e ações de vandalismo.
  
Responsável
Giullia Pimentel  
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Montagem dos Gabinetes dos docentes do 
Campus  Blumenau
Meta Institucional
Aprimorar a política de alocação e renovação de computadores, incen-
tivar a aquisição de equipamentos com tecnologias convergentes, bem 
como adquirir, gerenciar e descartar equipamentos de forma aderente 
aos princípios da TI Verde. 
 
Ação / Projeto
Aquisisão de computadores para equipar os gabinetes dos docentes do 
Campus Blumenau.   
  
Descrição 
Adquirir computadores para equipar os gabinetes dos docentes. 
 
Justificativa
O objetivo principal desta ação consiste em possibilitar ao corpo docen-
te do Campus Blumenau melhores condições de trabalho para que, a 
partir da utilização dos recursos tecnológicos, os docentes possam ter 
acesso aos materiais atualizados e metodologias inovadoras, que certa-
mente contribuirão para uma melhor formação dos nossos estudantes.  
 
Responsável direto pelo Projeto
Catieli Nunes de Figueredo  
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Serviços de lanchonete no modelo 
“foodtruck”
Meta Institucional
Definir os critérios da ocupação territorial e do uso do espaço físico. 
 
Ação / Projeto
Implementar os serviços de lanchonete no Campus.  

Descrição
Contratar empresa para exploração comercial de serviços de lanchonete 
no modelo “foodtruck”  na Sede Acadêmica.   

Justificativa
O Campus da UFSC em Blumenau oferece cinco cursos de graduação e 
um mestrado profissional e conta hoje com uma comunidade acadêmi-
ca em torno de 1.300 pessoas. Faz-se necessária a contratação de servi-
ços desta natureza para que possamos oferecer opções de alimentação 
aos estudantes e servidores que permanecem maior parte do dia neste 
Campus, bem como um espaço de convivência. 
 
Responsável
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  
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Mudança dos Laboratórios de Informática 
do Campus Blumenau 
Meta Institucional
Definir os critérios da ocupação territorial e do uso do espaço físico. 
 
Ação / Projeto
Implementar os Laboratórios de Informática do Campus da UFSC em Blu-
menau na Sociedade Desportiva Vasto Verde.  

Descrição
Contratar espaço físico da Sociedade Desportiva Vasto Verde para abri-
gar os dois laboratórios de informática do Campus da UFSC em Blume-
nau e instalar a infraestrutura elétrica,  de lógica e ar-condicionado nes-
cessários para o funcionamento apropriado dos laboratórios.  
 
Justificativa
Considerando que o Campus  Blumenau da UFSC está em fase de expan-
são, isto é com uma comunidade acadêmica crescendo na proporção de 
250 estudantes por semestre, faz-se necessária a ampliação da Biblioteca 
para que possamos atender de forma apropriada nossa demanda.  

Responsável
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  
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Nova Sede Administrativa  
Meta Institucional
Definir os critérios da ocupação territorial e do uso do espaço físico. 
 
Ação / Projeto
Realizar a mudança dos móveis e utensílios da Sede Administrativa lo-
calizada à rua Pomerode 710, no Bairro Salto do Norte, para a Rua João 
Pessoa no Bairro Velha, na cidade de Blumenau. 
 
Descrição 
Realizar contrato de locação de imóvel para mudança da Sede Adminis-
trativa, para um  raio de, no máximo, 500 metros de distância da Sede 
Acadêmica. Realizar a contratação dos serviços de infraestrutura neces-
sária, tais como: divisórias, rede lógica, transporte de mobiliário, insta-
lação de ar-condicionado, dentre outros serviços.  
 
Justificativa
A distância de aproximadamente 8 km entre as Sedes Administrativa e 
Acadêmica tem dificultado sobremaneira as atividades administrativas e 
acompanhamento acadêmico dos estudantes.  
 
Responsável 
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  
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 Objetivo 24 – Implementar ações inovadoras 
para o aprimoramento individual dos  
servidores visando à melhoria do desempenho 
institucional
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Capacitação dos servidores do Campus 
Blumenau 
Meta Institucional
Buscar meios para captar recursos financeiros objetivando a potenciali-
zação das ações de capacitação promovidas pela SEGESP.

Ação / Projeto
Incentivar a capacitação dos servidores do Campus Blumenau. 

Descrição
Fomentar ações de apoio à capacitação dos servidores do Campus Blu-
menau através de cursos de capacitação presenciais e a distância nos 
campi. 
 
Justificativa 
Os servidores lotados nos campi fora de sede enfrentam inúmeras di-
ficuldades no que tange à capacitação em função da distância física da 
sede, entre elas: dificuldades em cursar programas de pós-graduação 
(mestrado e doutorado), bem como  cursos de curta duração ofereci-
dos pela Sede. Os principais motivos são o alto custo de diárias para 
a permanência e a dificuldade de deslocamento dos servidores. Nes-
te sentido, este projeto tem por finalidade construir uma colaboração 
entre a Agência de Gestão de Pessoas do Campus com a  PRODEGESP 
para que um plano de ações sejam viabilizado, mediante um diagnóstico 
minuncioso para que seja possível facilitar e aperfeiçoar os processos 
de trabalho, bem como apoiar o servidor no seu crescimento pessoal e 
profissional da carreira. 
 
Responsável 
Giullia Pimentel  



PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 2017 -2019 |  75

UFSC 
BLUMENAU

Recepção Institucional, Assessoramento 
Pedagógico e Formação Continuada aos 
Professores 
Meta Institucional
Reforçar o desenvolvimento individual, promovendo as potencialidades 
das pessoas e aprimorando a compreensão da função social do trabalho 
no serviço público de forma integrada com os objetivos institucionais; 
 
Ação / Projeto
Promover a Recepção Institucional, Assessoramento Pedagógico e For-
mação Continuada aos Professores. 
 
Descrição 
Recepção institucional aos novos professores; Assessoramento pedagó-
gico: Programas de Ensino, Planos de Ensino, processo ensino-aprendiza-
gem, relação pedagógica etc; Formação Continuada: reuniões abertas do 
NuPE para estudo de temas específicos, palestras, encontros, cursos etc. 

Justificativa 
Promover a excelência do ensino na UFSC Blumenau através de uma re-
cepção que apresente todos os aspectos da instituição, bem como de-
talhar o conjunto de medidas que facilitam e aprimoram a relação ensi-
no-aprendizagem. Além disso, promover formações que se adequem à 
necessidade dos docentes lotados em Blumenau. 
 
Responsável 
Adriano Peres (NuPe) 
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 Objetivo 25 - Fortalecer e profissionalizar a 
comunicação no relacionamento interno e 
externo 
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Implantação do Núcleo de Comunicação 
do Campus Blumenau 
Meta Institucional
Desenvolver ações para fortalecer a imagem da Instituição junto à socie-
dade.   

Ação / Projeto
Criar o Núcleo de Comunicação do Campus Blumenau. 
  
Descrição 
Constituir o Núcleo de Comunicação do Campus visando dar divulgação 
e transparência as ações, projetos e programas do Campus, bem como 
aperfeiçoar as relações com os inúmeros veículos de comunicação do 
nosso entorno geográfico. 
 
Justificativa
Garantir a divulgação das informações de interesse dos docentes, téc-
nicos-administrativos, estudantes e comunidade acadêmica. Definir um 
posicionamento institucional para o público interno e externo, ampliar 
a inserção política, social e econômica na região, tendo em vista a sua 
recente implantação no Vale do Itajaí. 
  
Responsável
João Luiz Martins  
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 Objetivo 26 – Aprimorar a Assistência 
Estudantil 
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Restaurante Universitário do Campus de 
Blumenau 
Meta Institucional
Construir Restaurantes Universitários e Unidades de Moradia Estudan-
til nos campi fora da sede.
  
Ação / Projeto
Implementar o Restaurante Universitário no Campus Blumenau. 
 
Descrição
Contratar empresa terceirizada para fornecimento de refeições aos 
estudantes e servidores do Campus Blumenau. 
 
Justificativa 
O Restaurante Universitário é um grande equipamento de permanên-
cia estudantil. O acesso à alimentação de qualidade é estratégico para 
que nossos estudantes possam realizar suas tarefas e consequente-
mente alcançar uma formação de qualidade.   

Responsável 
Catieli Nunes de Figueredo Beléia  
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blumenau@contato.ufsc.br 
                                 Telefone: (48) 3721-6308 
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Universidade Federal de Santa Catarina 
Campus Blumenau

 
Sede Administrativa

Rua Pomerode , 710 - Salto do Norte 
 

Sede Acadêmica
Rua João Pessoa, 2750 -Velha
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