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PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 

 

EDITAL DE CHAMADA INSTITUCIONAL Nº 01/2016 

DO PROJETO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DISCENTES BOLSISTAS DE ENSINO 

 

 

 

I DOS OBJETIVOS 

 

O Projeto de Ensino nos cursos de graduação da UDESC é disciplinado pela Resolução 

nº 104/2014 - CONSUNI e tem por objetivos; 

 

I - desenvolver atividades e/ou material de apoio didático-pedagógico ao processo de ensino 

aprendizagem;  

II - aprofundar estudos do conteúdo programático da disciplina que complementem a 

formação acadêmica e atendam às necessidades do próprio curso de graduação;  

III – apoiar atividades de ensino que integrem pesquisa e extensão; 

 IV – propor ações inovadoras que elevem a qualidade de ensino de graduação;  

V – propor atividades acadêmicas que contribuam com a melhoria do processo de 

aprendizagem nos cursos de graduação. 

 

II DO PÚBLICO-ALVO 

 

2.1 Ao Projeto de Ensino poderão concorrer professores efetivos ou visitantes, discentes 

bolsistas, sendo facultada a participação de outros docentes e técnicos universitários da 

UDESC. 

 

III DOS RECURSOS 

 

3.1 Para a Chamada Institucional nº 01/2016 do Projeto de Ensino estará disponível um total 

de R$194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais) destinados a BOLSAS 

DE ENSINO ao acadêmico de graduação participante do projeto com o recebimento de valor 

pecuniário proporcional à carga horária estabelecida, a ser distribuído nos seguintes termos: 

 

 Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí ( C EAVI): 03 (três) cursos 

de graduação: R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) que correspondem a 3 (três) bolsas 

de ensino para discentes;  

 

 Centro de Educação Superior da Região Sul (CERES): 04 cursos (quatro) de 

graduação, considerando as habilitações/opções: R$14.400,00 (catorze mil e quatrocentos 

reais) que correspondem a 4 (quatro) bolsas de ensino para discentes; 

 

 Centro de Educação Superior do Oeste (CEO): 04 (quatro) cursos de graduação: 

R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) que correspondem a 4 (quatro) bolsas de 

ensino para discentes; 
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 Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED): 06 (seis) cursos de       

graduação: R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) que correspondem a 6 (seis) 

bolsas de ensino para discentes;  

 

 Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG): 05 (cinco) 

cursos de graduação, considerando os turnos de funcionamento: R $ 1 8 . 0 0 0 , 0 0  

( d ez o i t o  mi l  reais) que correspondem a 5 (cinco) bolsas de ensino para discentes; 

 

 Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID): 03 (três) cursos de graduação: 

R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) que correspondem a 3 (três) bolsas de ensino para 

discentes; 

 

 Centro de Artes (CEART): 11 cursos de graduação considerando as 

habilitações/opções): R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) que 

correspondem a 11 bolsas de ensino para discentes; 

 

 Centro de Educação a Distância (CEAD): 01 (um) curso de graduação: R$3.600,00 

(três mil e seiscentos reais) que correspondem a 1 (uma) bolsa de ensino para discente; 

 

 Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV): 04 ( q u a t r o )  cursos de graduação: 

R$14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) que correspondem a 4 (quatro) bolsas de 

ensino para discentes; 

 

 Centro de Ciências Tecnológicas (CCT): 09 (nove) cursos de graduação: 

R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) que correspondem a 9 (nove) bolsas de 

ensino para discentes; 

 

 Centro de Educação do Planalto Norte (CEPLAN): 02 (do i s )  cursos de 

graduação: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) que correspondem a 2 (duas) bolsas de 

ensino para discentes; 

 

 Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI): 02 (do i s )  cursos de 

graduação: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) que correspondem a 2 (duas) bolsas de 

ensino para discentes. 

 

TOTAL:  R$194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). 

 

 

3.2 O pagamento das Bolsas de Ensino atenderá o disposto na Instrução Normativa 

PROAD/PROPLAN nº 04,  de 8 de setembro de 2014. 

 

IV DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições a presente chamada do Projeto de Ensino dar-se-ão de acordo com prazos 

estabelecidos no item VII deste Edital. 

 

4.2 Os projetos oriundos dos departamentos terão por local de inscrição a Chefia dos 

Departamentos do Centro. 
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V DOS PROJETOS 

 

5.1 O Projeto de Ensino deverá ser apresentado em formulário próprio, conforme anexo 1 

da Resolução nº 104/2014 – CONSUNI. 

 

5.2  Será permitido   somente   a   apresentação   de   1 (um) Projeto de Ensino   por   

Professor Coordenador. 

 

5.3 O Projeto de Ensino que envolver professores de outros departamentos, a participação 

desses deverá ser aprovada pelos seus respectivos departamentos. 

 

5.4 O Projeto de Ensino poderá concorrer ao Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 

(PRAPEG) desde que atendida a Resolução e respectivo Edital que dispõe sobre o referido 

Programa. 

 

5.5 A duração do Projeto de Ensino será de acordo com o período letivo (2017), não 

podendo ser prorrogado.  

 

5.6 O acompanhamento da execução dos projetos oriundos do Departamento fica a 

cargo da Direção de Ensino de Graduação do Centro ou Chefias de cada Departamento do 

Centro. 

 

VI DA ANÁLISE E RANQUEAMENTO DOS PROJETOS 

 

6.1 Os projetos oriundos dos d e p a r t a m e n t o s  deverão ser apreciados e pontuados 

pelo Colegiado Pleno do Departamento de lotação do professor Coordenador. 

 

6.2 Os critérios de análise dos projetos serão pontuados de 0 (zero) a 10 (dez) e a pontuação 

final será a soma dos pontos obtidos tendo por base a proposta de indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão e o cumprimento dos objetivos mencionados nos incisos de 

I a V constantes do item I “dos objetivos” constante neste Edital.  

 

6.3 Para efeito de aprovação, o projeto deverá apresentar um mínimo de 42 (quarenta e dois) 

pontos. 

 

6.4 A Comissão de Ensino do Centro cabe definir critérios para possíveis desempates no 

ranqueamento dos projetos do Centro. 

 

6.5 A Direção de Ensino de Graduação do Centro encaminhará a relação dos projetos 

aprovados com nome do coordenador, número de bolsistas à PROEN, bem como, a 

informação sobre a carga horária considerando que a divisão das Bolsas de Ensino poderá 

ser: duas bolsas de ensino de 10 (dez horas) ou, uma bolsa de 20 (vinte horas) conforme 

estabelecido no Projeto de Ensino. Esta informação será repassada PROPLAN, pela 

PROEN. 

 

6.6 O Projeto de Ensino deverá ser registrado na Direção de Ensino de Graduação do Centro 

após a aprovação em todas as instâncias. 

 

VII DO CRONOGRAMA 

 

7.1 Lançamento do Edital do Projeto de Ensino: 26/09/2016 

 

7.2 Período de divulgação nos centros: 26/09/2016 a 23/10/2016 
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7.3 Inscrição dos projetos nos departamentos: 24/10/2016 a 27/10/2016 

 

7.4 Análise e pontuação dos projetos nas respectivas instâncias: 31/10/2016 a 08/11/2016 

 

7.5 Recebimento dos projetos oriundos dos departamentos pela Direção de Ensino de 

Graduação: 09/11/2016 a 11/11/2016 

 

7.6 Branqueamento pela Comissão de Ensino do Centro: 14/11/10/2016 a 21/11/2016 

 

7.7 Encaminhamento à PROEN da relação dos projetos aprovados com nome do 

coordenador e número de bolsistas com respectiva carga horária à PROEN e dos termos de 

compromisso dos bolsistas, conforme anexo 3 da resolução nº 104/2014-CONSUNI: de 

22/11/2016 a 25/11/2016. 

 

7.8 Devolução pela PROEN dos termos de compromisso dos bolsistas ao Centro: até 

30/11/2016 

 

7.9 Encaminhamento pela PROEN do quantitativo das bolsas e respectivas cargas horárias 

por Centro à PROPLAN até 14/12/2016. 

 

7.10 Envio pelo discente do relatório final 08/12/2017 de atividades ao coordenador do 

projeto, conforme anexo 6 da Resolução nº 104/2014 – CONSUNI. 

 

7.11 Apreciação do relatório final, conforme anexo 7 da Resolução nº 104/2014 – 

CONSUNI, pelo Colegiado Pleno do Departamento:  13/12/2017. 

 

7.12 Encaminhamento do relatório final pelo Colegiado Pleno do Departamento à Direção 

de Ensino de Graduação do Centro: 22/02/2018 

 

 

 

Florianópolis, 26 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Marcus Tomasi  

     Reitor  


