
  
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 – PROESDE –  

 

REGULAMENTO  

Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade disciplinar o funcionamento do PROESDE, 

estabelecer questões relacionadas ao regime didático-pedagógico e sua gestão, em 

conformidade com a Portaria SED 2696/2019 que fundamenta o Programa.  

 

Art. 2º O Programa abrange todas as Regionais de Educação, com oferta de vagas para 

estudantes inscritos no UNIEDU, preferencialmente, em cada município que as 

integram.  

 
Art. 3º O PROESDE compreende um Curso de Extensão que é composto por atividades 
de estudo cujo formato (Anexos) será construído coletivamente pela SED e as IES.  
 

§ 1º O Curso de Extensão tem duração de 01 ano, com atividades aos sábados e carga 

horária total de 200 horas, incluindo a realização de 02 seminários regionais e 01 

seminário estadual, cada um com carga horária mínima de 08 horas. 

 

§ 2º Para o PROESDE Desenvolvimento os seminários regionais e seminário estadual 

terão a participação obrigatória dos estudantes e docentes do Programa e optativa 

para os estudantes dos demais programas do UNIEDU, especialmente os da pós-

graduação, atores envolvidos no desenvolvimento regional e lideranças dos municípios 

da região. 

 

§ 3º Para o PROESDE Licenciatura os seminários regionais e seminário estadual terão a 

participação obrigatória dos estudantes e docentes envolvidos no Programa e optativa 

para os demais estudantes de licenciaturas e demais bolsistas de programas do 

UNIEDU, especialmente os da pós-graduação, com articulação para participação de 

gestores e docentes das unidades escolares públicas envolvidas, representantes das 

Regionais de Educação, além dos demais profissionais da educação.  

 

§ 4º Para o seminário estadual, a participação poderá ser realizada por representantes 

dos estudantes e docentes envolvidos no Programa. 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Secretaria de Estado da Educação 

Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina                      
 

 



§ 5º Da carga horária total do Curso de Extensão, 70% deverão ser destinados à 

modalidade de ensino presencial e 30% à modalidade de ensino a distância, por meio 

de Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES. 

Art. 4º Haverá obrigatoriedade de produção de documento final elaborado, ao longo 
do Curso de Extensão: 

a) pelos estudantes - podendo ser desenvolvida de forma individual ou coletiva, 
de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Extensão; e 

b) pela IES -  a partir da produção dos estudantes. 
 
Parágrafo Único. Para o PROESDE Licenciatura, devido sua especificidade, o 
documento final deve estar subsidiado pelas interações com as unidades escolares 
públicas de educação básica.  
 

Art. 5º Os estudantes poderão ser excluídos do PROESDE nas seguintes hipóteses: 

I. quando deixar de efetuar matrícula no curso de graduação e/ou no Curso 

de Extensão; 

II. quando não alcançar 75% de frequência no curso de graduação;  

III. quando não alcançar 75% de frequência mensal no Curso de Extensão, 

observada a regulamentação da IES;  

IV. quando não obter aproveitamento conforme previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso de Extensão;  

V. transferir-se para outra IES ou para outro curso.  

 

Art. 6º.  São obrigações da IES, além das conferidas pela legislação vigente: 

I. publicar edital para a seleção de estudantes com o número de vagas definido 

conforme o recurso disponibilizado pelo Estado. O edital poderá prever um 

acréscimo de alunos no Curso de Extensão, para serem suplentes ao benefício 

da bolsa; 

II. proporcionar, de acordo com seus regulamentos, a certificação, declaração ou 

atestado parcial para o Curso de Extensão;  

III. avaliar e acompanhar o Programa, zelando pelo cumprimento dos seus 

objetivos; 

IV. organizar relatórios para acompanhamento e divulgação das atividades do 

Programa e dos seus resultados;  

V.  realizar e disponibilizar as condições necessárias para a efetivação dos 

Seminários Regionais; 

VI. publicar e divulgar as produções acadêmicas resultantes do Curso de 

extensão, disponibilizando-as para a SED; 

VII. garantir a formação nas temáticas definidas (em anexo) para os estudantes 

envolvidos no Curso de Extensão;  



VIII. quando definida pelas IES participantes, organizar e sediar o seminário 
estadual e publicar em meio virtual os trabalhos selecionados pelas IES; 

IX. selecionar os professores das IES que atuarão no referido Programa, 
comprovando experiência nas temáticas definidas, por meio de Currículo 
Lattes; e 

X. elaborar e aprovar, anualmente,  projeto pedagógico do Curso de Extensão do 

PROESDE de acordo com a temática estabelecida pelo Comitê Gestor, 

legislação vigente, este Regulamento e ordenamentos internos. 

 

Parágrafo Único. Para o PROESDE Licenciatura também compete à IES:  

I. oferecer aos profissionais das Unidades Escolares (UEs) envolvidas, evento 

(oficina, palestra, mostra, etc.) referente às temáticas que compõe o Curso de 

Extensão, com no mínimo 8 horas semestrais; 

II. disponibilizar professor para realizar a coordenação do Curso de Extensão e 

acompanhar as atividades dos estudantes nas UEs;  

III. consultar as Regionais de Educação e Secretaria Municipal de Educação para a 

escolha das UEs a serem envolvidas no programa;  

IV. conhecer as UEs selecionadas e suas necessidades para produção do 

documento final;  

V. ter anuência, para o desenvolvimento do programa, junto aos gestores locais: 

a) Rede Estadual: Regionais de Educação e Direção da Escola;  

b) Rede Municipal: Secretaria Municipal de Educação e Direção da Escola. 

 

Art. 7º. O suplente somente poderá ser contemplado com bolsa UNIEDU/Proesde em 

virtude de desistência ou exclusão de bolsista titular. Neste caso, deverá ter 

assiduidade e aproveitamento conforme descritos no Art. 5º deste Regulamento, 

sendo sua bolsa correspondente ao limite da bolsa do titular desistente ou excluído. 

 

Parágrafo Único. O suplente somente terá direito à bolsa UNIEDU no curso de 

graduação quando assumir a condição de titular. Enquanto o estudante estiver na 

condição de suplente, a IES arcará com os custos do Curso de Extensão. 

 

Art. 8º. São obrigações da SED, além das conferidas pela legislação vigente: 

I. orientar as IES; 

II. acompanhar o desenvolvimento do Programa junto às IES, por meio das 

Regionais de Educação; 

III. participar, através de representações das Regionais de Educação, das atividades 

em âmbito estadual e regional. 

IV. informar as Regionais de Educação quanto ao desenvolvimento do Programa. 

 



Art. 9º. As IES devem observar a legislação e o presente Regulamento para a execução 

do Programa.  

 

Art. 10. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo 

Comitê Gestor.  

 

Art. 11. O presente Regulamento pode ser substituído por outro, sempre que o Comitê 

Gestor julgar conveniente ou em consequência de alteração na legislação.  

Art. 12. Este regulamento entrará em vigor a partir de 10 de março 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

PROESDE Licenciatura 

Matriz curricular do Curso de Extensão 

Temática 2020: “Planejamento Integrado por área de conhecimento para o Novo 

Ensino Médio”. 

Problematização: Tendo em vista que o PROESDE Licenciatura está relacionado à 

formação de profissionais da educação básica, por meio da organização curricular, e 

considerando a implementação do Novo Ensino Médio nas escolas piloto de Santa 

Catarina, surge a necessidade de adequação da estrutura curricular e da proposta 

pedagógica destas unidades escolares. Neste contexto, um dos desafios apresentados 

aos professores está na elaboração dos planejamentos por área do conhecimento, 

uma vez que seus planejamentos eram elaborados por disciplina. Assim, de que forma 

o PROESDE Licenciatura pode contribuir com essa discussão, bem como com a 

formação de futuros licenciandos que atuarão neste novo modelo de ensino. 

Produção Final: Propostas de planos de ensino por área. 

Material para estudo: 

- Base Nacional Comum Curricular; 
- Proposta Curricular de Santa Catarina; 
- Caderno de Orientações para Implementação do Novo Ensino Médio. 
 
Na Midiateca encontra-se o material destacado e os utilizados na edição anterior.  
Outros referenciais teóricos poderão ser sugeridos pela IES. 
 
Elaboração da Matriz: De acordo com este regulamento os conteúdos e atividades da 
matriz pedagógica do Curso de Extensão PROESDE Licenciatura serão elaborados pela 
IES e norteada a partir da temática estabelecida pelo Comitê Gestor. Esta matriz, 
quando definida, deverá ser enviada à SED.  

MÓDULO I: Estudo dos Documentos norteadores para a Implementação do Novo Ensino Médio. 

Conteúdos/Atividades 
CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Presencial EaD Total 

      

      

      

Seminário Regional      

Subtotal      

 

 

 



MÓDULO II: Sistemas Adaptativos de Aprendizagem e Metodologias Ativas 

Conteúdos/Atividades 
CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Presencial EaD Total 

      

      

      

Produção Final      

Seminário Regional      

Seminário Estadual      

Subtotal      

 

  



Anexo II 

PROESDE Desenvolvimento Regional 

Matriz curricular do Curso de Extensão 

Temática 2020:     “Contribuições Multidisciplinares no Ambiente Escolar – o olhar do 

futuro profissional”. 

Problematização: Após estudos realizados no PROESDE 2019, relatórios apresentados 

na SED apontaram dificuldades que as escolas enfrentarão para a implementação do 

Novo Ensino Médio. A infraestrutura, por exemplo, foi abordada como uma das 

maiores dificuldades a ser enfrentada pelas unidades escolares (UEs).  Frente a isso, 

identificando a Escola como componente da sociedade, de que forma o PROESDE 

Desenvolvimento pode contribuir na solução a esse enfrentamento nas áreas da 

Gestão, Ambientação escolar, Inovação, considerando as potencialidades regionais e 

as fragilidades detectadas na edição anterior. A problemática vai ao encontro do 

propósito da SED, que é “promover uma educação atrativa e transformadora”.  

Produção Final: Diagnóstico da atual situação em que se encontram as UEs e 

propostas exequíveis de soluções (Plano de Ação). 

Material para estudo:  

- Base Nacional Comum Curricular; 
- Proposta Curricular de Santa Catarina; 
- Plano de Desenvolvimento SC 2030; 
- Relatórios de Experiência da IES 2019. 
 
Na Midiateca encontra-se o material destacado e os utilizados na edição anterior.  
Outros referenciais teóricos poderão ser sugeridos pela IES. 
 

Elaboração da Matriz: De acordo com este regulamento, a definição dos módulos, 

como a elaboração dos conteúdos e atividades da matriz pedagógica do Curso de 

Extensão PROESDE Desenvolvimento será elaborada pela IES, e norteada a partir da 

temática estabelecida pelo Comitê Gestor. Esta matriz, quando definida deverá ser 

enviada à SED.  

MÓDULO I:  

Conteúdos/Atividades 
CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Presencial EaD Total 

      

      

      

Seminário Regional      

Subtotal      



MÓDULO II: 

Conteúdos/Atividades 
CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Presencial EaD Total 

      

      

      

Produção Final      

Seminário Regional      

Seminário Estadual      

Subtotal      

 

 

 

 

 


