
 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

– PROESDE LICENCIATURA – 

REGULAMENTO  

 

 

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES 

Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade disciplinar o funcionamento do Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE Licenciatura, em 
conformidade com a Portaria 3155/SED/2015 que fundamenta o Programa. O PROESDE 
Licenciatura será desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior (IES) das Fundações 
Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei municipal com sede em Santa Catarina, 
que ofertem cursos de licenciatura.  

 
CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO DO PROESDE LICENCIATURA 

Art. 2º O PROESDE Licenciatura consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão voltados à formação de profissionais da educação, capazes de intervir e 
contribuir na melhoria da qualidade da educação básica, por meio da organização curricular, 
mediante a articulação entre sua formação acadêmica, nos cursos de licenciatura, e 
atividades desenvolvidas nas unidades escolares (UEs) públicas de educação básica.  

Art. 3º O referido Programa integra o PROESDE e tem como objetivo a concessão de bolsas 
de estudo para estudantes matriculados em Cursos de Licenciatura em áreas estratégicas 
sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação (SED). O Programa abrange, 
preferencialmente, todas as Gerências de Educação (GERED), Unidades de Atendimento 
(UA) e a Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis (CRGF), beneficiando estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura nas Instituições de Ensino Superior, mantidas por 
Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por lei municipal, considerando os 
recursos de até 20% definidos no item “c” do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 
281/2005 e que manifestarem interesse em desenvolver o PROESDE Licenciatura. 

Art. 4º O PROESDE Licenciatura terá uma política comum, definida pela SED em articulação 
com as IES, respeitando os ordenamentos jurídicos vigentes em cada uma das IES 
envolvidas. 

Parágrafo Único: O Comitê Gestor composto por representantes das IES e da SED, 
estabelecido por Portaria, deliberará sobre as questões do PROESDE. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Secretaria de Estado da Educação 
Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – DIPE 
Gerência de Políticas e Programas de Educação Superior – GEPRE 

 
 



 

 

CAPÍTULO III 
DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 

Art. 5º Todos os cursos de Licenciatura ofertados pela IES podem estar envolvidos no 
PROESDE Licenciatura, sendo que, preferencialmente, dois estudantes de cada curso de 
licenciatura deverão participar do Curso de Extensão, garantindo a proporcionalidade do 
número de estudantes de cada curso para efetivação das turmas dos cursos de extensão. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DO CURSO DE EXTENSÃO  
“ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA CATARINENSE” 

 
Seção I 

Da Caracterização  
 

Art. 6º O Curso de Extensão “Organização Curricular na Educação Básica Catarinense” é 
composto de Atividades de Estudos e elaboração de Produção Final do Curso, 
fundamentada nos estudos e direcionamentos encaminhados pela SED em conjunto com as 
IES, ao iniciar o curso no respectivo ano: 

I. o Curso de Extensão terá a carga horária total de 200 horas, com carga horária 
de 100 horas semestrais, incluindo a realização de, pelo menos, um seminário 
regional semestral com, no mínimo, 08 horas cada, na área de atuação da IES e 
um seminário estadual.  

II. a participação nos seminários regionais será obrigatória para os estudantes e 
docentes envolvidos no Curso de Extensão e optativa para os demais 
estudantes das licenciaturas, com articulação para participação de gestores e 
docentes das unidades escolares públicas envolvidas, representantes das 
GERED/UA/CRGF, Secretarias Municipais de Educação e SED, além de demais 
profissionais da educação. 

III. a participação no Seminário Estadual poderá ser feita por representantes dos 
estudantes e docentes envolvidos no Curso de Extensão. 

IV. a produção final do curso deve estar subsidiada por pesquisas ou interações 
em unidades escolares públicas de educação básica, selecionadas em conjunto 
com a GERED/UA/CRGF e Secretarias Municipais de Educação, sob 
acompanhamento e orientação da IES, podendo ser desenvolvido de forma 
individual ou coletiva, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de 
Extensão. 

 

 

 



 

 

Seção II 
Da Estrutura  

 

Art. 7º A oferta do curso está prevista para ser estruturada em: 
I. plataforma virtual com: 

a) espaços compartilhados de acesso geral, disponibilizados para estudos e 
atividades comuns às IES; 
b) espaços próprios para cada IES desenvolver suas atividades específicas.  

II. atividades presenciais, com acompanhamento docente, nas IES onde o estudante 
encontra-se matriculado. 

 
 

Seção III 
Da Organização Curricular 

 

Art. 8º A estrutura curricular do Curso de Extensão será definida pelo Comitê Gestor, 
pautando-se na articulação de conhecimentos dos cursos de licenciatura com as temáticas 
da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (PCSC), vinculada aos atuais temas em 
discussão na educação. Os temas definidos pelo Comitê Gestor constarão no Plano de Curso 
que será elaborado pela IES.  

Art. 9º O Curso de Extensão deverá prever estudos do contexto da PCSC e dos demais 
temas, preferencialmente aos sábados, com previsão de 8 horas diárias. A carga horária 
total (200h horas) será assim distribuída: 

I. encontros presenciais: 80h 

II. Plano Articulado de Ações Pedagógicas na escola: 40h 

III. atividades no ambiente virtual: 80h 

Parágrafo Único: Para os encontros presenciais está prevista discussão e articulação, por 
meio de um mediador na IES (coordenador de curso ou tutor), sobre as temáticas definidas 
com os materiais disponíveis na plataforma. 

 
Seção IV 

Da Avaliação da Aprendizagem no Curso de Extensão 
 

Art. 10 Considerando que o curso trata da Organização Curricular da Educação Básica 
Catarinense, a Avaliação da Aprendizagem deve ter alguns pontos em convergência com 
concepção teórico-metodológica da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina. Desta 
forma, a avaliação das atividades, produções e intervenções são de responsabilidade de 
cada IES, devendo pautar-se nos seguintes aspectos:  

I. diagnóstica, processual e que possibilite auto avaliação; 

II. expresse um movimento permanente de reflexão e ação; 

III. possibilite diálogo entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo; 



 

 

IV. instrumento de inclusão; 

V. participativa e com envolvimento de todas as instâncias da comunidade educativa; 

VI. caráter descritivo, no sentido de garantir a prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos; 

VII. considere o contexto histórico e sociocultural; 

VIII. flexibilize a possibilidade de mudança de atitude frente aos problemas levantados; 

IX. trate das especificidades do contexto; e 

X. possibilite a percepção da totalidade. 

Parágrafo Único: Os instrumentos selecionados para a avaliação devem considerar as 
produções acadêmicas resultado do projeto Curso de Extensão. 

 
Seção V 

Dos Participantes  
 

Art. 11 Poderão participar do Curso de Extensão estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de licenciatura vinculados ao PROESDE Licenciatura e que atendam os seguintes 
critérios: 

I.  prioritariamente ter cursado de forma integral o Ensino Médio em Escola Pública; 

II.  prioritariamente estar atuando em escola pública;  

III.  prioritariamente estudantes que não tenham participado do Curso de Extensão do 
PROESDE Licenciatura e Desenvolvimento; 

IV.  prioritariamente ter cursado, pelo menos, um semestre do curso de licenciatura e 
não ser concluinte em 2019; 

V.  ter cadastro no UNIEDU.  

 
 

Seção VI 
Dos Direitos dos Estudantes Selecionados  

 

Art. 12 Os estudantes selecionados como titulares (bolsista) no Curso de Extensão terão 
garantidos: 

I.  gratuidade do valor da mensalidade no curso de licenciatura, no limite de até dois 
salários mínimos vigente em dezembro do ano anterior; 

II.  gratuidade do valor da mensalidade no Curso de Extensão, no limite de meio 
salário mínimo vigente em dezembro do ano anterior; 

III.  poderão ser selecionados estudantes que já sejam contemplados com bolsas de 
estudo em cursos de licenciatura, nas seguintes situações:  
a) se o estudante classificado para o PROESDE Licenciatura for bolsista do Artigo 
170/CE – estudo/carência, terá que optar pela desistência da bolsa e passar para 
a bolsa do PROESDE Licenciatura. Assim ficará com 100% de gratuidade na 



 

 

mensalidade do curso de licenciatura durante a participação do estudante no 
Programa.  

b) se o estudante classificado para o PROESDE Licenciatura for bolsista do 
FUMDES, será beneficiado somente com a gratuidade no Curso de Extensão, com 
prestação de contas específica para cada benefício. 

c) se o estudante classificado para o PROESDE Licenciatura já possui gratuidade 
na mensalidade do curso de licenciatura (outros programas) será beneficiado 
apenas com a gratuidade no Curso de Extensão. 

Art. 13 O suplente somente terá gratuidade do valor da mensalidade no curso de 
licenciatura quando assumir a condição de titular, ou seja, quando se tornar bolsista. 
Enquanto o estudante estiver na condição de suplente a IES arcará com os custos do Curso 
de Extensão. 

 
Seção VII 

Da Exclusão e Substituição de Estudantes  
 

Art. 14 Os estudantes poderão ser excluídos nas seguintes hipóteses: 
I.  quando deixar de efetuar matrícula no curso de licenciatura e no Curso de Extensão; 

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

III. quando não alcançar 75% de frequência mensal no Curso de Extensão, observada a 
regulamentação no edital da IES; 

IV. quando não obter aproveitamento conforme o Projeto Pedagógico do Curso de 
Extensão; 

V. quando reprovar em mais de duas disciplinas cursadas no semestre, no curso de 
licenciatura; 

VI. transferir-se para outra IES ou para outro curso não incluído no programa. 

Parágrafo Único.  Para ser incluído na condição de titular (bolsista), o suplente deverá ter a 
assiduidade e aproveitamento descritos acima, tanto no curso de licenciatura quanto no 
Curso de Extensão, garantindo a sua efetivação como titular (bolsista) no limite da bolsa do 
estudante desistente ou excluído. 

 
CAPÍTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DAS IES 
 

Art. 15 São obrigações da IES, além das conferidas pela legislação vigente: 

I. publicar edital para a inscrição dos candidatos com o número de vagas definido 
conforme o recurso disponibilizado pelo Estado. O edital poderá prever um 
acréscimo de 25% de estudantes no Curso de Extensão, com gratuidade 
subsidiada pela IES, para serem suplentes. A gratuidade ao benefício da bolsa de 



 

 

licenciatura, para o suplente, ocorrerá quando da desistência ou exclusão do 
titular;  

II. classificar, por meio de sorteio público, os candidatos inscritos que atendam as 
condições previstas neste regulamento na seção V - Dos participantes; 

III. proporcionar, dentro de seus regulamentos, a certificação, declaração ou atestado 
parcial para o Curso de Extensão; 

IV. certificar no Curso de Extensão o estudante com 100% de aprovação nas atividades 
curriculares e, no mínimo, 75% de freqüência observada a regulamentação no 
edital da IES; 

V. avaliar e acompanhar o programa, zelando pelo cumprimento dos seus objetivos; 

VI. organizar relatórios para acompanhamento e divulgação das atividades do programa 
e dos seus resultados; 

VII. disponibilizar as condições necessárias para a realização dos Seminários Regionais; 

VIII. quando selecionada, organizar e sediar o seminário estadual e publicar em meio 
virtual os trabalhos selecionados para representar as IES; 

IX. oferecer aos educadores, profissionais das Unidades Escolares envolvidas, oficinas 
referente às temáticas que compõe o Curso de Extensão, com no mínimo 8 horas 
semestrais; 

X. selecionar os professores das IES que atuarão no referido Programa, comprovando 
experiência através de Currículo Lattes, que apresente afinidade com as temáticas 
discutidas na Proposta Curricular de Santa Catarina e das temáticas a serem 
ministradas, incluindo, preferencialmente, os docentes que participaram do 
processo de Atualização da PCSC ocorrido em 2014; 

XI. disponibilizar professor-coordenador para realizar a coordenação do Curso de 
Extensão e acompanhar as atividades dos estudantes nas UEs; 

XII. publicar e divulgar as produções acadêmicas resultantes do projeto de extensão, 
disponibilizando também para a SED; 

XIII. consultar as GEREDs/UA/CRGF e Secretaria Municipal de Educação para a escolha 
das UEs a serem envolvidas no projeto; 

XIV. conhecer as UEs selecionadas e suas necessidades para elaboração da Produção 
Final do curso que atendam as temáticas da PCSC; 

XV. garantir a formação nas temáticas definidas para os estudantes envolvidos no Curso 
de Extensão; 

XVI. ter anuência para o desenvolvimento do projeto junto aos gestores locais da escola:  
a) escolas Estaduais: Gerente Regional de Educação/coordenador da regional de 

Florianópolis/responsável pela UA e Diretor da Escola; 

b) escolas Municipais: Secretário Municipal de Educação e Diretor da Escola. 

 
 



 

 

CAPÍTULO VI 
DAS OBRIGAÇÕES DA SED 

 
Art. 16 São obrigações da SED, além das conferidas pela legislação vigente: 

I. orientar as IES com relação à seleção dos temas previstos no Curso de Extensão; 

II. acompanhar e avaliar  a Produção Final do curso  nas escolas, por meio das 
GEREDs/UA/CRGF; 

III. promover reuniões de orientação e acompanhamento, envolvendo as IES e as 
GEREDs/UA/CRGF; 

IV. participar de reuniões, no mínimo semestrais, e sempre que for solicitada pelas IES; 

V. avaliar o desenvolvimento do Curso de Extensão por meio das produções 
acadêmicas resultantes do projeto de extensão organizado e divulgado pela IES; 

VI. participar, através de representações das GEREDs/UA/CRGF e/ou SED, das atividades 
em âmbito estadual e regional; 

VII. prestar assistência financeira aos estudantes selecionados para o PROESDE 
Licenciatura, por meio de convênios com as Instituições de Ensino Superior. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 As IES devem observar o presente Regulamento para a execução do Programa.  

Art. 18 Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pelo Comitê Gestor. 

Art. 19 O presente Regulamento pode ser substituído por outro, sempre que o Comitê 
Gestor julgar conveniente em consequência de alteração na legislação. 

Art. 20 Este regulamento entrará em vigor a partir de 21 de março de 2019. 

 

Florianópolis, 21 de março de 2019. 

 
 


