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Resumo: O PROESDE é uma política pública instituída pelo artigo 170 da Constituição do 

Estado de Santa Catarina e tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo para 

estudantes matriculados em cursos de graduação em áreas estratégicas e de licenciatura. O 

Programa abrange, preferencialmente, todas as regiões de Santa Catarina, beneficiando 

estudantes matriculados em cursos nas Instituições de Educação Superior (IES), mantidas por 

fundações educacionais de ensino superior (UNIEDU, 2018). O intuito deste artigo é registrar 

o processo histórico de constituição dessa política pública e apresentar as contribuições para 

uma universidade comunitária localizada no sul de Santa Catarina. Para alcançar o objetivo 

realizou-se, metodologicamente, uma pesquisa, de abordagem qualitativa, por meio de uma 

investigação documental, apresentando os dados desde a implementação do citado Programa 

na IES até o ano de 2018. Os resultados obtidos com esta pesquisa possibilitarão aos gestores 

terem um panorama histórico e avaliarem quais foram as contribuições do programa para IES. 

Salienta-se que na edição de 2018, surgiu a premissa de ingresso como participantes e 

contribuintes, os integrantes de mestrado do Desenvolvimento Socioeconômico, 

possibilitando mais diálogo com os estudantes da graduação por meio desta política pública. 

Objetiva-se debater esta contribuição destes integrantes de mestrado do Desenvolvimento 

Socioeconômico, com vistas a contribuir para uma compreensão integrada destas dimensões 

do fazer acadêmico, de forma articulada entre si, e defende-se que a adoção de tal princípio 

projeta novas possibilidades epistêmicas e pedagógicas de reprodução, produção e 

socialização de conhecimentos, o que contribui na efetivação da interdisciplinaridade, além de 

ser um meio de transcender a dicotomia entre teoria/prática. Integrar essas dimensões da 

universidade não significa anular as metodologias do PROESDE e nem estabelecer um 

método único de fazer, mas sim produzir saberes com a sensibilidade e abertura de cada quão 

irão contribuir com suas leituras, compreensões das outras ciências e dos outros métodos por 

eles aprendidos. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Socioeconômico. UNIEDU. Santa Catarina. 

                                                             
1 Este artigo está vinculado à linha de pesquisa Trabalho e Organizações do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). A 

“concepção deste artigo ocorreu a partir das discussões estabelecidas na terceira edição da disciplina 

concentrada ‘Universidade, Sociedade e Desenvolvimento’ (USD) que integra o currículo do PPGDS da 

UNESC. A referida disciplina, com carga horária de sessenta horas ministrada ao longo de dez dias, foi 

planejada pela professora doutora em educação Kelly Gianezini, a partir de suas reflexões obtidas ao longo da 

sua experiência no doutorado sanduíche na University of California, Los Angeles (UCLA). Naquela ocasião a 

pesquisa estava focada na expansão do ensino superior e no acesso de minorias étnicas, mais especificamente 

indígenas e afrodescendentes matriculados no ensino superior jurídico (GIANEZINI, 2014). Logo, foram cinco 

anos de edificação para que as discussões ali desenroladas, no primeiro semestre de 2018, pudessem 

oportunizar novos questionamentos acerca do papel da universidade” (CRUZ, GIANEZINI, 2018, p. 02). 
1 Mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico, UNESC, crisd2_999@hotmail.com 
3 Mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico, UNESC,coloniais.serra@gmail.com 
4Doutora em Educação, UNESC, kellygianezini@gmail.com 
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INTRODUÇAO 

 

O PROESDE Desenvolvimento, regulamentado pela Portaria nº 448/SED/2017, 

consiste em um Curso de Extensão abrangendo um conjunto de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão voltados à formação do cidadão, capaz de intervir nas políticas públicas, mediante 

a articulação entre sua formação acadêmica com o desenvolvimento socioeconômico da 

região (art. 2º). 

Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e que 

atendam os seguintes critérios: residir na área de abrangência de uma das ADRs/CRGF 

envolvida no Programa há, no mínimo, dois anos; prioritariamente ter cursado de forma 

integral o Ensino Médio em escola pública; ter cursado, pelo menos, um semestre da 

graduação e não ser concluinte em 2017; estudantes que ainda não tenham participado do 

Curso de Extensão PROESDE; ter cadastro no UNIEDU; não possuir outro tipo de bolsa de 

estudo com recursos públicos; e, por fim, ser sorteado entre os estudantes inscritos para o 

PROESDE/Desenvolvimento (SEDSC, 2018). 

Segundo o Regulamento do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento 

Regional (PROESDE/Desenvolvimento) em seus artigos: 

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/Desenvolvimento sob a coordenação da Secretaria de Estado da 

Educação (SED). 

Art. 4º O Programa abrange, preferencialmente, todas as Agências de Estado de 

Desenvolvimento Regional (ADR) e a Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis 

(CRGF), com oferta de, no mínimo, duas vagas para estudantes inscritos de cada município 

que integram as respectivas ADR’s e a CRGF.
5
 

Art. 5º O PROESDE/Desenvolvimento terá uma política comum, respeitando os 

ordenamentos jurídicos vigentes em cada uma das IES envolvidas.
6
 

O tema deste trabalho surgiu da necessidade de organizar as informações relacionadas 

ao histórico do PROESDE na IES lócus do estudo. A organização das informações se faz 

necessária para que seja possível avaliar o resultados, os avanços e a abrangência do 

                                                             
5 No Parágrafo Único do artigo 4º, consta orientação caso não ocorram inscrições de estudantes de um 

determinado município, as vagas deverão redistribuídas entre os demais municípios. 
6 No Parágrafo Único do artigo 5º, diz que o Comitê Gestor deverá ser composto por representantes das IES e da 

SED, estabelecido por Portaria, os quais poderão deliberar sobre as questões do PROESDE. 



3 

 

Programa na Instituição. Com o levantamento dos dados torna-se possível identificar a 

frequência dos cursos e acadêmicos no Programa ao longo dos cinco anos de existência do 

mesmo. A viabilidade da pesquisa se dá pelo interesse dos atuais gestores do Programa, 

Direção e Coordenação responsáveis pelo Programa, ambos os cargos assumidos em 2018. 

Embora com experiências em projetos de extensão e coordenação de programas de bolsas, de 

toda forma precisam se inteirar de informações técnicas e operacionais bem como dos 

resultados obtidos em anos anteriores de realização do PROESDE. 

A relevância reside na necessidade de contabilizar o resultado dos investimentos 

financeiros e qual o retorno destes investimentos para IES, para comunidade, para os 

acadêmicos e professores participantes do PROESDE. Ademais, auxiliará o desempenho da 

gestão atual servindo para formulação de novas estratégias, mapeando os projetos construídos 

ao longo deste quinquênio e apresentar suas contribuições para o desenvolvimento regional 

como se propõe o Programa. 

Para o profissional que assume cargos de gestão na educação é importante 

compreender o cenário e as responsabilidades que está assumindo, bem como o histórico do 

cargo e resultados esperados durante sua gestão. Para que isso seja possível há necessidade de 

identificar as informações de gestões anteriores, desta forma a análise dos avanços podem ser 

registrados de forma mais eficiente. 

Assim, pretende-se, por meio deste estudo, apresentar as informações relacionadas as 

edições anteriores (de 2013 a 2018) do PROESDE na IES referentes ao perfil dos acadêmicos 

e professores envolvidos, investimentos financeiros, resultados obtidos com os projetos 

apresentados e as principais comunidades impactadas. 

A metodologia científica é utilizada para buscar a verdade quando se deseja realizar 

uma pesquisa ou adquirir um conhecimento, utilizando-se de um caminho traçado por 

procedimentos científicos, racionais e com critérios regularizados e aceitos pela ciência. São 

várias as abordagens conceituais, como: as ferramentas e procedimentos que serão utilizados, 

a forma como a pesquisa será conduzida, o caminho que deve ser percorrido para que o 

objetivo seja alcançado, os conhecimentos e habilidades necessárias, entre outros (MICHEL, 

2015). 
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Tipo de Pesquisa Bibliográfica 

Método de Pesquisa Dedutivo 

Abordagem de Pesquisa – Técnica de Análise de dados Qualitativa 

Objetivo de Pesquisa – Fins de Investigação Descritiva 

 

Universidade 

 

Segundo Santos e Naomar (2008), consciente de que a universidade, para ter 

legitimidade e eficácia, tem de conhecer bem o lugar onde está implantada, afirma 

veementemente: “Nem Harvard, nem Bolonha”. Esta busca de raízes é, no entanto, feita com 

uma profunda orientação de futuro, procurando criar uma universidade comprometida com as 

aspirações democráticas e de justiça social da sociedade mais próxima, mas ao mesmo tempo 

plenamente envolvida na tarefa de contribuir para uma globalização solidária do saber 

universitário no continente latino-americano e no mundo (SANTOS, NAOMAR, 2008.  

Em cada era da história os acontecimentos registram as etapas evolutivas da 

humanidade, seja na fixação de papeis sexuais e sociais desempenhados, como no mundo 

antigo, ou no estabelecimento de locais de aprendizagem (BOHER, et all. 2008). Todavia, a 

origem da universidade, mesmo com olhar das perspectivas de épocas distintas, é contestada e 

de difícil concordância. Entretanto, seguindo uma ordem cronológica, os registros apontam a 

origem da universidade ainda na época helênica, quando no ano 387 a. C, o filósofo grego 

Platão criou a Academia, localizada nos arredores de Atenas, no bosque de Academos 

(REALE, 2008.
7
 

A Universidade de Alexandria no antigo Egito tinha capacidade para cinco mil 

estudantes.
8
 Para Barreto e Filgueiras (2007) o conjunto constituído pela Biblioteca e pelo 

Museu de Alexandria condiz como a primeira instituição que mais se aproxima do conceito de 

universidade. Embora nunca tenha sido assim designada, a Biblioteca e o Museu constituíram 

um centro de ensino e pesquisa, de certa forma antecipando a visão moderna de uma 

universidade de pesquisa (BARRETO, FILGUEIRAS, 2007; PETERS, 1996. No Século IV a. 

C, a educação grega congregava um conjunto complexo de estudos com curso de retórica, 

                                                             
7 Arqueólogos poloneses numa missão para limpeza do pórtico do Teatro Romano, na parte leste da cidade 

antiga de Alexandria descobriram treze salões de aula, com dimensões idênticas e fileiras de bancos em 

degraus, na forma de semicírculo, e uma tribuna elevada, aparentemente para o professor ou conferencista 

(LULAT, 2005). 
8 Os arqueólogos poloneses também encontraram a antiquíssima biblioteca em Alexandria, fundada por 

Ptolomeu I cerca de 295 a. C., e incendiada no século IV, localizada na região portuária da cidade de 

Alexandria (LULAT, 2005). Estas obras tinham como propósito refletir os valores de sua época, ou seja, de 
apoio a difusão do saber grego clássico para o Oriente (MEY, 2004). 
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filosofia e medicina. (BREVIÀRIO, 2013). Todavia na Grécia, no século V a. C., apareceram 

os primeiros professores e profissionais remunerados, mesmo sem haver escolas como 

instituições. O método utilizado na escola era conhecido como preceptorado coletivo, por 

estar incumbido da formação completa dos jovens a eles confiados (BREVIÁRIO, 2013.). 

Posteriormente, outras instituições de ensino, registram que estes estabelecimentos 

remontam a milhares de anos, e em alguns casos continuam em atividade até a atualidade 

como o caso da Universidade de Al-Karaouine (Al Quaraouiyine) em Marrocos, na região de 

Fes. Esta universidade com origem numa Madrasah, um tipo de escola, foi criada no ano de 

859 d. C., mas somente em 1957, passou a ofertar graduações em matemática, física, química 

e línguas estrangeiras e ainda hoje permanece em atividade (COLLEGESTATS, 2009; 

BREVIÀRIO, 2013). A Universidade Al-Azhar, a segunda universidade mais antiga ainda em 

atividade, localiza-se no Cairo, capital do Egito. Fundada entre 970 e 972 a. C, a universidade 

de Al-Azhar, centrada na Teologia, procura conciliar fé e ciência para muitos mestres e alunos 

de todas as partes do mundo islâmico até o presente (COLLEGESTATS, 2009; BREVIÀRIO, 

2013). A Universidade Nizamyya constitui uma rede de universidades fundada por Khwaja 

Nizam al-Mulk no século XI, em atual território do Irã. Dentre as suas faculdades, a mais 

famosa é a Al-Nizamiyya of Baghdad, estabelecida em 1065. Acredita-se que as Nizamiyya 

serviram de modelo para universidades fundadas posteriormente na região e continua em 

funcionamento (COLLEGESTATS, 2009; BREVIÀRIO, 2013). 

 

QUADRO 1: Universidades que compõe o sistema ACAFE 

UNIVERSIDADES SIGLAS 

Fundação Universidade Regional de Blumenau FURB 

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 

Universidade do Contestado UnC 

Católica de Santa Catarina: Centro Universitário  

Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC 

Universidade Barriga Verde UNIBAVE 

Universidade do Alto Vale do Itajaí UNIDAVI 

Centro Universitário de Brusque UNIFEBE 

Universidade do Planalto Catarinense UNIPLAC 

Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL 

Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI 

Universidade da Região de Joinville UNIVILLE 

Universidade Comunitária Regional de Chapecó UNOCHAPECÓ 

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC 

Centro Universitário Municipal de São José USJ 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

Desenvolvimento regional em Santa Catarina 
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Segundo o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030 (PLANO SC 2030, 

2015). O objetivo é apresentar um olhar sobre o desenvolvimento regional, com o registro de 

suas características e, especialmente, da visão da própria região, em consonância com a 

metodologia de participação social, utilizada no Plano SC 2030. Para essa finalidade, adotou-

se a divisão do estado em oito macrorregiões, realizando, em cada uma delas, uma reunião de 

trabalho, envolvendo servidores do estado e representantes da sociedade civil, para 

identificação de obstáculos ao desenvolvimento e apresentação de propostas de ações 

estratégicas para sua superação. 

Para o recorte macrorregional, foram aglutinados territórios contíguos, 

correspondentes às Agências de Desenvolvimento Regional, procurando-se respeitar, além da 

proximidade geográfica, as polarizações e a homogeneidade econômica, social e ambiental 

existentes. As macrorregiões, assim definidas, têm diferente base populacional e econômica, 

e, por isso, a partir desse recorte, devem ser privilegiadas as comparações qualitativas entre 

elas. O Quadro 3 apresenta a relação das macrorregiões e o número total de municípios 

abrangidos, com destaque para aqueles de maior população. 

 

QUADRO 2 - Relação das Macrorregiões e Municípios – Santa Catarina, 2018 

Macrorregiões Total de Municípios Principais Municípios 

Grande Florianópolis 13 Florianópolis, São José e Palhoça 

Litoral Norte 42 Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque, Itajaí e 

Balneário Camboriú 

Alto Vale do Itajaí 31 Rio do Sul 

Litoral Sul 47 Criciúma e Tubarão 

Planalto Serrano 18 Lages 

Planalto Norte 13 São Bento do Sul, Mafra e Canoinhas 

Meio Oeste 55 Joaçaba, Caçador, Curitibanos, Concórdia e Videira 

Oeste 76 Chapecó, São Miguel do Oeste e Xanxerê 

Fonte: SPG-SC/UFSC. 

 

Grande Florianópolis: Perfil Macrorregional: A macrorregião Grande 

Florianópolis é formada por treze municípios e sua população já supera um milhão de 

habitantes (estimativa para 2016. A Grande Florianópolis responde por 14,6% da população, 

por 14,0% do PIB (Produto Interno Bruto) e por 20,6% dos empregos formais do estado, 

sendo a macrorregião mais urbanizada (94,5%) e de maior densidade demográfica (223 

hab/km2). 

Macrorregião Litoral Norte: Perfil Macrorregional: A macrorregião Litoral Norte 

é formada por 42 municípios, integrantes das ADRs de é a maior macrorregião do estado, com 

população de 2.503 hab. (estimativa para 2016), 92,5% dos quais são residentes nas áreas 
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urbanas. Outras comparações com a média estadual para indicadores econômicos e sociais 

selecionados podem ser observadas. Ressaltam-se, nessas comparações, a elevada 

participação regional no PIB (45,5%) e no emprego formal (37,7%); o valor do rendimento 

domiciliar per capita, acima da média estadual. Por outro lado, 25% das pessoas em situação 

de pobreza do estado residem na macrorregião. A estrutura produtiva da macrorregião é 

fortemente marcada pela presença das indústrias de transformação, responsáveis por quase 

35% do total de 816,7 mil empregos formais existentes (2016); seguindo-se o setor de 

comércio e reparação de veículos, com 20% dos empregos. 

Macrorregião Alto Vale do Itajaí: Perfil Macrorregional: A macrorregião Alto 

Vale do Itajaí é composta por 31 municípios, reunidos em quatro ADRs: Rio do Sul, 

Ituporanga, Ibirama e Taió. Sua população é 314,1 mil hab. (2016), correspondente a 4,6% do 

total do estado. Agrega, em sua maioria, pequenos municípios, localizados nos vales e terras 

mais elevadas, que formam a bacia do rio Itajaí em seu curso superior. A taxa de urbanização 

é de 62,2%, a menor de Santa Catarina, e a densidade demográfica é baixa. Rio do Sul é seu 

município mais populoso, com 68,2 mil habitantes. 

Macrorregião Litoral Sul: Perfil Macrorregional: A macrorregião Litoral Sul é 

formada por 47 municípios, reunidos em cinco ADRs, num total de 1.011,5 mil hab., 

apresentando perfis diferenciados: regiões voltadas à pesca e ao turismo na região litorânea, 

regiões dedicadas à agropecuária entre o litoral e as encostas da serra geral, e áreas 

industrializadas, especialmente junto aos maiores aglomerados urbanos. Criciúma e Tubarão 

são as cidades-polo, com população superior a 100 mil hab. A macrorregião, que responde por 

11,4% do PIB estadual e por 12,4% dos empregos formais, tem a BR 101 (rodovia em pista 

dupla) como principal eixo logístico. 

Outros indicadores econômicos e sociais podem ser expressos. A macrorregião possui 

o terceiro maior rendimento domiciliar per capita, ainda que esteja abaixo da média estadual 

(12%), e tem taxa de urbanização próxima à média do estado. Entretanto, possui mais de 83 

mil pessoas na condição de pobreza, 15,9% do total do estado, portanto, um percentual acima 

de sua participação na população (14,7%). As indústrias de transformação e o 

comércio/reparação de veículos são responsáveis por mais da metade do emprego na 

macrorregião, que possui um total de 269,6 mil pessoas ocupadas em relações formais de 

emprego. A produção industrial é diversificada, destacando-se, quanto à geração de empregos, 

a fabricação de artigos de vestuário, os produtos de minerais não metálicos (notadamente a 
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cerâmica), os produtos alimentares (abate e produtos de carne e lácteos), madeira, plásticos e 

produtos da indústria mecânica. 

Nos últimos anos, a macrorregião teve uma variação positiva do emprego de 36,4%, 

um pouco acima da média estadual (35,6%). Os setores de maior dinamismo foram 

alojamento e alimentação (80,4%), saúde humana e serviços sociais (69,6%) e transporte, 

armazenagem e correio (60%). Dessa forma, além da indústria como base produtiva, a 

macrorregião tem, junto a sua orla marítima, atividades nos setores turístico e portuário, com 

potencial para impulsionar o desenvolvimento, principalmente da região de Laguna. 

No tocante aos indicadores sociais nas áreas de saúde e sua comparação com a média 

estadual, observa-se que a macrorregião em análise apresenta dois indicadores situados um 

pouco acima da média estadual. Nas mortes pelas duas causas externas analisadas, a região 

tem indicador em acidentes de transportes semelhante à média estadual (23 mortes por 100 

mil hab.) e menor indicador em homicídios. Na área da educação, para o ensino fundamental, 

as notas obtidas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) são ambas 

inferiores à média estadual, nos anos iniciais e nos anos finais; a nota do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) do Litoral Sul é ligeiramente superior à média calculada para o 

conjunto das macrorregiões. Na área do saneamento básico, os dados da macrorregião são 

ambos piores que a média estadual, refletindo o quadro de carência existente em esgotamento 

sanitário. 

Macrorregião Planalto Serrano: Perfil Macrorregional: Com população de 290,0 

mil habitantes, a macrorregião Planalto Serrano é constituída por dezoito municípios, 

agrupados em duas ADRs, numa topografia formada por campos de altitude e serras. A 

macrorregião possui densidade demográfica muito baixa, a menor do estado. Apesar disso, 

como mais da metade de sua população reside na cidade de Lages, a taxa de urbanização é 

próxima à média estadual. Esses dois aspectos implicam na existência de vazios 

demográficos. O Planalto Serrano possui população correspondente a 3,9% do total do estado, 

e PIB correspondente a 3,2%. Seu rendimento domiciliar per capita é 25% inferior à média 

estadual e possui, relativamente, número elevado de pessoas em situação de pobreza, mais de 

49 mil pessoas, representando 9,5% do total do estado, muito acima de sua participação na 

população. 

Macrorregião Planalto: Norte Perfil Macrorregional: A macrorregião Planalto 

Norte, com população de 373,8 mil hab. (2016), é formada por treze municípios, distribuídos 

por duas ADRs. Seu maior município é São Bento do Sul, com 81,9 mil hab. A macrorregião 
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tem participação de 5,4% na população do estado e 4,3% no PIB. Com topografia de campos 

e serras, possui baixa densidade demográfica (50% da média estadual) e, relativamente, baixa 

taxa de urbanização (76,7%). Verifica-se, também, que a participação regional no PIB e no 

emprego do estado situa-se abaixo de sua participação na população, o que evidencia a 

ocorrência de PIB per capita inferior à média estadual. Essa posição é corroborada pelo 

rendimento domiciliar per capita de 2010, que era o menor do estado, e também pelo, 

relativamente, elevado percentual de pessoas em situação de pobreza (7,6%). Analisando a 

estrutura econômica, verifica-se que as indústrias de transformação são o principal setor 

empregador da macrorregião, com 34,5 mil pessoas ocupadas em 2016, quase 40% do total de 

87,9 mil trabalhadores, vindo em seguida os setores de comércio e reparação de veículos e 

administração pública. 

Macrorregião Meio-Oeste: Perfil Macrorregional: A macrorregião Meio-oeste é 

formada por 55 municípios, reunidos em 7 ADRs. Possui população total de 626,9 mil hab. e 

seus maiores municípios são Caçador e Concórdia, ambos com população acima de 70 mil 

habitantes. A macrorregião participa com 9,1% na população estadual e 8,2% no PIB (2015). 

Sua topografia inclui áreas de campos e terrenos acidentados dos vales do Rio do Peixe e 

Uruguai, situando-se na transição entre o planalto e a região oeste catarinense. A densidade 

demográfica e a taxa de urbanização são relativamente baixas, de 32,9 hab./Km2 e 77,1%, 

respectivamente. O rendimento domiciliar per capita da macrorregião do Meio-Oeste estava 

16,6% abaixo da média estadual (2010) e o número de pessoas em situação de pobreza 

correspondia (2016) a 9,5% do total do estado, um pouco acima da participação regional na 

população estadual. 

Macrorregião Oeste: Perfil Macrorregional: A macrorregião Oeste de Santa 

Catarina é formada por 76 municípios, reunidos em nove ADRs, com uma população total de 

780,0 mil hab. A cidade-polo da macrorregião é Chapecó, com 209,6 mil hab., seguindo-se 

Xanxerê e São Miguel do Oeste, com menos de 50 mil habitantes e grande número de 

municípios de pequeno porte, de tradição agrícola e pecuária, apresentando densidade 

demográfica e taxa de urbanização inferiores à média estadual. A macrorregião participa com 

11,3% na população do estado e com 9,7% no PIB, e seu rendimento domiciliar per capita é 

um pouco inferior (14%) ao rendimento médio do estado. Registre-se, por fim, que a 

macrorregião possuía, em 2016, mais de 83 mil pessoas em situação de pobreza, 

correspondendo a 15,9% do total de pessoas no estado nessa condição – ou seja, um 

percentual muito acima da participação regional na população estadual. 
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 Resultados 

 

Os resultados apresentados a seguir mostram um panorama geral do público e regiões 

atendidas ao longo dos cinco anos do PROESDE desenvolvimento na instituição em estudo 

atendendo ao objetivo geral deste trabalho que visa apresentar a história de implementação do 

Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE). 

Foram atendidos municípios pertencentes as duas SDRs – Secretarias de 

Desenvolvimento Regional conforme segue: 

Regional de Araranguá: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, 

Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, 

Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. 

Regional de Criciúma: Criciúma, Cocal do Sul, Forquilhinha, Balneário Rincão, 

Içara, Lauro 

Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga. 

As 210 (duzentas e dez) vagas distribuídas nas cidades que compreendem a Regional 

de Araranguá e Criciúma, conforme cursos: Administração, Administração Habilitação  

Comércio Exterior, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais - Bacharelado, Artes Visuais - 

Licenciatura, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas -Bacharelado, 

Ciências Biológicas - Licenciatura, Ciências Contábeis, Economia, Design, Direito, Educação 

Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia 

de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, 

Fisioterapia, Geografia - Licenciatura e Bacharelado, Geografia-licenciatura, História - 

Licenciatura, História - Licenciatura e Bacharelado, Letras - Habilitação Português e Inglês, 

Letras- Habilitação Língua Portuguesa, Letras – habilitação Português e Espanhol, 

Matemática - Licenciatura Plena, Medicina, Nutrição - Bacharelado, Odontologia, Pedagogia 

- Licenciatura, Psicologia, Secretariado Executivo. 

No ano de 2018 estão sendo atendidos (as) 21 (vinte e um) acadêmicos(as) que tem a 

garantia de 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade da graduação, do total de 

disciplinas já matriculados no primeiro semestre de 2018, que deve continuar proporcional ao 

segundo semestre de 2018. Tendo o limite de dois salários mínimos vigente do ano anterior, 

da primeira a sexta parcela da semestralidade e a gratuidade do Curso de Extensão, desde que 
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cumpra as obrigações previstas no Regimento do Programa de Educação Superior para o 

Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado da Educação a Secretaria de Educação - 

SED subsidiará gratuidade em 100% (cem por cento) do valor do Curso de Extensão em 

Desenvolvimento Regional, com 200 (duzentas) horas anuais. O valor mensal de cada Bolsa 

do Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional. 

O Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional são ofertadas 200 (duzentas) 

horas compreendidas nas seguintes disciplinas: a) Contexto Histórico sobre Desenvolvimento 

Regional; b) Desenvolvimento Regional no Sul de Santa Catarina; c) Projetos e Fontes de 

Financiamento; e, d) Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas. Estas disciplinas são 

ministradas por professores especialistas e acadêmicos vinculados ao PPGDS, fortalecendo 

assim a proposta da Instituição da indissociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão. 

Ao longo do Curso os acadêmicos bolsistas apresentam propostas de projetos que 

contemplam ações que contribuam para o desenvolvimento regional e suas prioridades de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento para Santa Catarina previsto para 2030 que segue: 

 

QUADRO 4 - Projetos apresentados no ano de 2018 

Projetos 

Articulação para a qualidade de trabalho e geração de renda por meio da implantação de recursos na separação 
de lixo reciclável em prol da coleta seletiva solidária em Criciúma/SC. 

Apoio aos Moradores de Rua, usuários do Serviço 

dos Centro Pop de Araranguá  e Criciúma - SC 

Agricultura Familiar 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

Consideraçoes finais 

 

Neste ensaio, procuramos lançar olhares para o Programa de Educação Superior para o 

Desenvolvimento Regional PROESDE, que tem como objetivo a concessão de bolsas de 

estudo para estudantes matriculados em Cursos de Graduação em áreas estratégicas e de 

Licenciatura, sob a coordenação da Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional. O 

Programa abrange, preferencialmente, todas as regiões de Santa Catarina, beneficiando 

estudantes matriculados em cursos nas Instituições de Ensino Superior – IES. Onde este 

desafio político pedagógico é conseguir ultrapassar essa onda conservadora e recriar a 

esperança num projeto de sociedade justa e solidária, mobilizando, sobretudo a juventude. 

Precisa-se ter um pé dentro e um pé fora da universidade. Esperamos que as ideias se voltem a 

entusiasmar os discentes pelo gosto da participação popular e tomada de sua consciência 

política na sociedade e regaste em cada um a noção de mobilização e luta por uma educação 
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mais justa, de qualidade, pública e voltada para as pessoas carentes. Um fator essencial para 

que haja essa o acontecimento destes projetos do PROESDE, é levar em conta as 

particularidades dos educandos, características individuais, interesses e as suas verdadeiras 

necessidades. A proposta também nos coloca que os contextos dos projetos, juntamente com a 

comunidade, estão unidos para tomada de decisões para a um crescimento regional; essa 

junção tem grande relevância para o progresso de todo  o estado Catarinense. 
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