
Plano departamental  de capacitação de docentes (PDCD) 

do Departamento de Expressão Gráfica EGR/CCE. 

 

 

Politicas, Diretrizes e Metas 

O Departamento de Expressão Gráfica (EGR) é responsável pelo curso de 
Graduação/Mestrado/Doutorado em Design e também oferece disciplinas para diversos cursos 
da UFSC, como Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Matemática e Química. Conta 
atualmente com 54 professores efetivos e atende 600 alunos em seus curso de Design 
(Animação, Produto e Gráfico) e cerca de 1000 alunos nos demais cursos e aproximadamente 
60 na pós-graduação. Como politica de atuação, o departamento busca incentivar os docentes 
promovendo a capacitação em outras universidades em áreas correlatas com as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento profissional. Como metas, alongo prazo, 
buca-se alcançar que pelo menos cinquenta por cento do corpo docente tenha a possibilidade 
para se capacitar em suas respectivas áreas de estudo, ou pós gradução até o ano de 2020.  

Para isso informamos que o Departamento de Expressão Gráfica EGR tem trabalhado para uma 
clara avaliação/definição para o Afastamento de Capacitação dos nossos docentes em 
cosonância com a resolução 011/CUN/9729, se articulando e se mobilzando para a 
organização e ordenação das capacitações. 

Para tanto gostaríamos de compartilhar nosso planejamento e ações até o presente momento: 

1) Aprovação do nosso Plano Departamental de Capacitação Docente em reunião de Dpto 
(concluído em 13/03/2014) 

2) Período de recebimento de solicitações para Afastamento para Capacitação de nossos 
docentes (concluido - de 17/03 a 15/04/2014) 

3) Criação de Comissão permanente de Avaliação das solicitações de afastamento (concluida). 

4) Período de recebimento de solicitações para Afastamento para Capacitação de nossos 
docentes concluido   - de 17/03 a 15/04/2017) 

5) Revisão do  Plano Departamental de Capacitação Docente para ser submetido em reunião 
de Dpto (a ser aprovado em reunião em 2017) Anexo 1 

6) Manutenção e organização da lista dos docentes afastados e previstos para afastamento, 
pela Comissão Permanente de Avaliação segundos crItérios elencados no plano e com parecer 
aprovado em departamento . Anexo 2 

 

 



Análise Estatística 

O planejamento de afastamento para formação do EGR de 2015 a 2020 tem como 
panorama que dos 54 professores: 5 (9,2%) tiveram seu afastamento de curta ou longa 
duração finalizado; 5 (9,2%) estão no afastamento; 3 (5,5%) tiveram aprovado o pedido de 
afastamento e 11 (20,3%) tem intenção de afastamento.  Embora o número de intenções seja 
elevado, em alguns casos o afastamento não é efetivado por diversos motivos como: 
impossibilidade de bolsa, contatos de professores ou universidades externas mal sucedidos, 
resultados da comissão de avaliação de afastamento e motivos pessoais. 

 O gráfico 1 mostra  o plano de afastamentos no período de 2015 a 2020 
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O gráfico 2 mostra a distribuição do plano de afastamento no período de 2015 a 2020  

 

E o gráfico 3 mostra o total de professores em afastamento ou com intenção de 
afastamento (24 professores - 44,2%) e o restante de professores (30 professores – 55,8%). 

 

 

Análise Critica 

Sobre a atuação do departamento referente a análise critica observa-se que, durante o 
periodo anterior a 2009, poucos professores (de aproximados 33 professores efetivos da 
época) optaram por atividades de capacitação curta, média ou longa duração. Apartir de 2014, 
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houve então de fato a reativação e implementação de um plano de capacitação que buscava 
atender a previsão de no maximo até 10% do corpo docente. Pelo que se observou, até o 
momento,  não houveram divergencias do que  é apresentado na resolução 011/CUN/9729.  
No entanto observa-se para afastamento previstos para seis meses, a  resolução 
011/CUN/9729 deveria prever um relatório parcial de tres meses. Possibilitando a análise para 
eventuais pedidos de renovação de prazo. 

Observamos também que a formação de uma comissão permanente para a condução das 
atividades de formação e capacitação, parece ser uma aternativa organizacional mais eficiente, 
quando comparada a análises isoladas,  pois a comissão possui, memória e uma melhor 
visibilidade de todos os processos em andamento podendo atender a solicitações da chefia e 
outros orgãos gestores da universidade. 

 

Certos de sua compreensão, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Henrique José Souza Coutinho 

Chefe pró tempure do EGR 

r 6404  

 


