
 

EDITAL Nº 01/2015 

CHAMADA INSTITUCIONAL DO PROJETO DE ENSINO NOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UDESC PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE 

VOLUNTÁRIO  

1 DOS OBJETIVOS  

O projeto de ensino regulamentado pela Resolução nº 104/2014 – CONSUNI tem por 

objetivo proporcionar um conjunto de atividades educativas com vistas à melhoria do 

ensino e da aprendizagem dos acadêmicos nos cursos e graduação da UDESC.  

2 DO PÚBLICO ALVO 

2.1 Poderão participar deste Edital os docentes efetivos, os professores visitantes, os 

técnicos universitários com descrição de suas funções específicas e os discentes na 

condição de voluntários. 

2.2 O discente voluntário deverá cumprir a carga horária de 5 (cinco), 10 (dez) ou 20 

horas semanais, conforme estabelecido no projeto de ensino. 

 

3. DA CRIAÇÃO, TRAMITAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

3.1 O docente (efetivo ou visitante) que pretenda desenvolver um projeto de ensino 

deverá elaborá-lo conforme o modelo apresentado no Anexo 1 da Resolução nº 

104/2014 – CONSUNI, submetendo-o ao Colegiado Pleno do Departamento de lotação 

e Comissão de Ensino do Centro para análise e parecer. 

 

3.2 O projeto deverá ser homologado pelo Conselho de Centro.  

 

3.3 O projeto oriundo da Direção de Ensino de Graduação será analisado pela Comissão 

de Ensino do Centro e homologado pelo Conselho de Centro. 

 

3.4 Os Diretores de Ensino de Graduação deverão encaminhar à PROEN a relação dos 

projetos homologados pelo Conselho de Centro, informando o título do mesmo, o nome 

do coordenador e as informações sobre alocação de carga horária docente, quando for o 

caso.   

 

3.5 O projeto, desde que coordenado por professor efetivo da UDESC no exercício do 

ensino de graduação poderá concorrer ao Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 

(PRAPEG), desde que as exigências da resolução nº 006/2009-CONSUNI.  

 

 

4. DA CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA DO PROJETO           

  

4.1 Os projetos de ensino que participarão deste Edital terão a vigência de no máximo 

dois (dois) anos, podendo ser prorrogado por no máximo mais um (um) ano. 



 

4.2 A prorrogação por um período de até 1 (um) ano deverá ser solicitada pelo 

coordenador do projeto e submetida à aprovação no departamento de sua lotação, no 

mínimo 30 dias antes do previsto para o encerramento do projeto.  

 

4.3 O pedido de prorrogação deverá seguir o modelo apresentado no Anexo 2 da 

Resolução nº 104/2014 – CONSUNI.  

 

4.4 Após aprovação no departamento, o pedido de prorrogação deverá ser analisado 

pela Comissão de Ensino do Centro e homologada no Conselho de Centro. 
 
4.5 Os professores efetivos na UDESC poderão alocar carga horária em projetos de 

ensino, conforme a Resolução de ocupação docente em vigor. 

 

4.6 O projeto de ensino poderá ser cancelado, a pedido do respectivo coordenador, 

desde que devidamente justificado e homologado pelo Colegiado Pleno do 

Departamento de sua lotação. 

 

 

5. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

  

5.1 O coordenador do projeto deverá apresentar relatório parcial, conforme modelo 

apresentado no Anexo 5 da Resolução 104/2014 – CONSUNI no final do primeiro ano, 

à Direção de Ensino e Graduação do Centro, sob pena de em não o fazendo sofrer a 

sanção prevista no parágrafo único do art. 24 da Resolução nº 104/2014-CONSUNI.  

 

5.2 O discente deverá apresentar relatório de atividades finais, conforme modelo 

apresentado no Anexo 6 da Resolução 104/2014 – CONSUNI,  que fará parte do 

relatório final do projeto de ensino. 

 

5.3 O coordenador do projeto deverá tramitar o relatório final de atividades conforme 

modelo apresentado no Anexo 7 da Resolução 104/2014 – CONSUNI no prazo 

máximo de 30 dias após o prazo previsto no cronograma do projeto, encaminhando-

o ao Colegiado Pleno do Departamento de sua lotação, a Comissão de Ensino do 

Centro e ao Conselho de Centro para homologação. 

 

 

6 DO CRONOGRAMA 

  

6.1 Os projetos de ensino que concorrerão a este Edital deverão dar entrada no 

Departamento 30 dias antes do término do semestre letivo. 

 

 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

7.1 O Centro deverá providenciar seguro contra acidentes pessoais aos discentes 

voluntários.  

  



7.2 Este Edital não estabelece número mínimo e máximo de projetos por curso e por 

coordenador.  

 

7.3 Os casos omissos no presente Edital serão apreciados pela Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN).  

 

 

 

Florianópolis, 05 de abril de 2015. 

 

 

 

Antonio Heronaldo de Sousa 

Reitor 

 


