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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 248515.1266.126707.23092016

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Operação e Manutenção dos Observatórios Tecnológicos Setoriais -
ObservaSC. PRORROGAÇÃO

      Coordenador: Renato de Mello / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 08.2016

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DTI - Departamento de Tecnologia Industrial

      Início Previsto: 01/03/2017

      Término Previsto: 31/12/2017

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Renato de Mello / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 28 horas

      Justificativa da Carga Horária: A coordenação do programa requer atendimento aos observatórios
sediados em Centros da UDESC localizados em cidades diferentes.
Os sistemas de informação demandam manutenção e atualizações
que também requerem atenção da coordenação.
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O coordenador do Programa ainda fica responsável pelo projeto do
Observatório da Agricultura Familiar e pelo desenvolvimento dos
observatórios da Engenharia Ambiental e de Sistemas de
Informação, com 12 horas semanais.
A carga horária semanal de cada coordenador dos 4 outros projetos
dos observatórios setoriais ficou definida em 04 horas semanais. Os
projetos requerem dedicação para gestão dos sites,
acompanhamento dos alunos bolsistas e técnicos e mesmo
pesquisar, publicar e das consultorias aos usuários.
O total de horas fica em 12 horas do coordenador do Programa,
mais 16 horas dos coordenadores de Projetos. Total de 28 horas
semanais.

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Internacional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: São Bento do Sul - Observatório da Agricultura Familiar 
Florianópolis - Observatório da Moda de Vestuário 
Laguna - Observatório da Pesca 
Lages - Observatório da Engenharia Ambiental (a ser desenvolvido)
São Bento do Sul - Observatório dos Sistemas de Informação (a ser
desenvolvido)

      Período de Realização: 01/03/2017 a 31/12/2017

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Os Observatórios tecnológicos setoriais são meios para que professores, alunos de graduação e de
pós-graduação, como também de técnicos da UDESC forneçam informações de qualidade para empreendedores
e pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos. Visa também estreitar as relações da Universidade
com o setor produtivo, stakeholders e pessoas, no atendimentos de suas necessidades tecnológicas. As
consultas e atendimentos realizados pela UDESC auxiliam no desenvolvimento setorial e pessoal, como também
qualifica os operadores dos observatórios no entendimento das demandas externas e ainda pode ser uma fonte
de recursos para a UDESC.

      Nº Estimado de Público: 50057

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 8 14 2 4 0 28

Instituições Governamentais Federais 1 0 0 0 0 1

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 4 0 4

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 8 8

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 4 4

PROEX - Página 3 de 12



Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 12 12

Outros 0 0 0 0 50.000 50.000

Total 9 14 2 8 50.024 50.057

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Financiadora de

Estudos e Projetos
FINEP Externa à IES

Instituição Governamental

Federal

Financiadora principal do

início do programa

Fundação de Amparo à

Pesquisa e Inovação do

Estado de Santa

Catarina

FAPES

C
Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

Financiadora participante do

início do programa

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Ciência da Informação

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: Comunicação

      Linha de Extensão: Inovação tecnológica

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

A proposta apresenta as ações de manutenção e desenvolvimento dos observatórios existentes e ainda a
construção e operação de mais dois outros observatórios: da Engenharia Ambiental no CAV e dos
Sistemas de Informação no CEPLAN. Este programa visa desenvolver, operar e dar manutenção nos
projetos específicos dos Observatórios da Pesca, da Agricultura Familiar e da Moda de Vestuário, visando
seus amadurecimentos por melhorias e sequentes atividades de cooperação em conjunto com
representantes do setor produtivo. Objetiva-se que os observatórios devem se tornar ambientes dinâmicos
de comunicação entre operadores e clientes. O público alvo dos Observatórios é de empreendedores que
procuram tecnologia que dê suporte à inovação em seus negócios. Pretende-se também apoiar pessoas
que não tem acesso às informações que a UDESC dispõe, tanto para suas formações tecnológicas como
para suas capacitações no exercício do trabalho. É um Programa de extensão tecnológica, em que a
UDESC oferece oportunidade de geração de conhecimentos nos ambientes de produção e capacitação
externos à Instituição, fornecendo informações e auxílio técnico especializado remotamente. Deverão ser
desenvolvidas novas ferramentas de vigilância, bibliotecas e de indicadores. Os observatórios deverão ser
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operados por pesquisadores e alunos bolsistas da UDESC, com as atividades de vigilância na web, no
portal de periódicos da CAPES, nas páginas de instituições de pesquisa e de fomento, e em cooperação
com estas instituições. Cada observatório é um projeto próprio, que tem sua estrutura de vigilância,
publicação e gestão do sistema. Deverão ser estruturadas novas bibliotecas com artigos, teses e materiais
de domínio público. 

       Palavras-Chave:

Observatórios Tecnológicos, Sistema de apoio à inovação, Sistema Estadual de C, T&I em Santa Catarina.

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Este é um programa derivado de um projeto de pesquisa que teve sucesso em três observatórios e
problemas em outros quatro. Os casos de insucesso derivaram lições aprendidas, tais como de não
trabalhar com temas excessivamente focados em setores da economia com menor expressão e sem
estruturação de representação de seus interesses. Tivemos problema também com a falta de interesse de
departamento da Instituição em continuar com observatório de setor específico. Os casos de sucesso nos
levam agora a nova fases de operação e aprimoramento dos projetos específicos. O modelo global
continua e temos agora uma ação de Extensão da UDESC.

      1.6.1 Justificativa

O projeto original dos Observatórios Tecnológicos Setoriais está em fase de consolidação e
aperfeiçoamento, num processo de melhoria contínua. Os observatórios do projeto original que tiveram
poucos acessos e despertaram baixo interesse no público alvo, que foram os dos setores de moveleiro,
fruticultura de clima temperado, de polímeros e o de solos e recuperação de áreas degradadas foram
descontinuados. Os observatórios de moda, da pesca e da agricultura familiar estão sendo operados com
sucesso e dependem agora de melhorias no sistema operacional. Deverá ser projetado um modelo mais
simples no formato e mais complexo no conteúdo. Deverão ser aprimoradas agora as ferramentas de
comunicação que estão sem uso efetivo. 
A hospedagem dos sites está sendo feita em São Bento do Sul, em servidor do CEPLAN. Os bancos de
dados necessitam de manutenção constante, em razão da complexidade crescente dos artigos que
contém filmes, animações e gráficos. Também temos problemas com o número de acessos que
eventualmente são muito grandes. Necessitamos de suporte mais dedicado que aquele oferecido pelos
técnicos da UDESC. As atualizações do sistema operacional JOOMLA requerem conhecimentos
especializados.
A estrutura física de apoio nas unidades da UDESC também apresenta ainda carência de equipamentos,
tanto de mobiliário quanto de informática. Necessita-se de mesas e demais mobílias para equipar salas
que já estão disponíveis, mas em condições precárias de uso. Necessita-se de computadores, monitores e
periféricos para usos dedicados nos observatórios, que estão sendo operados em máquinas pessoais dos
alunos e professores. 
Temos carência ainda em bolsas dos alunos, que são originadas das cotas dos Centros. O Programa pode
ser melhor com autonomia para concessão de bolsas, independente das disputas entre os vários projetos
dos Centros.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

O documento “Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior”, lançado pelo Governo
Federal em fins de 2003, aponta para a perspectiva que “Nenhuma tecnologia minimamente complexa é
perfeitamente transferível como se fosse uma commodity. Para dar sustentabilidade a esse conhecimento,
é preciso promover interações institucionais e empresariais e uma articulação fina com os sistemas
educacionais e centros de pesquisa, de modo a que seja cultivado um novo ambiente industrial de
cooperação”. A existência de observatórios tecnológicos, de inovação, de transferência de tecnologia, de
parques e incubadoras, de inteligência competitiva e de demais aspectos relativos está em moda. Estas
estruturas começaram a aparecer na década de 90 na Europa, como ferramentas do poder público e de
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instituições de P&D. Logo passaram a também tratar de temas relacionados ao desenvolvimento setorial e
regional, como também de outros aspectos tais como de logística, urbanismo, educação, questões sociais,
do trabalho, de geografia, literatura e o que mais a imaginação quis. Hoje, os observatórios fazem parte da
mídia e muitos dispõem de conteúdos que os tornam importantes instrumentos dinamizadores da geração
de conhecimento e de apoio aos interessados.
O marco teórico que referencia o desenvolvimento dos observatórios tem a mesma origem nos trabalhos
da inteligência econômica, vigilância tecnológica e gestão do conhecimento, que indicavam que os
sistemas produtivos somente teriam inovação se dispusessem de instrumentos mais modernos de apoio.

      1.6.3 Objetivos

O objetivo principal desse Programa é proporcionar soluções que, a partir da abordagem sistêmica de
modelagem, implementação e operacionalização, viabilize um novo modelo de Gestão do Conhecimento e
capacitação para os setores de moda, pesca, agricultura familiar, engenharia ambiental e sistemas de
informação, sob estruturas de observatórios, que integre o setor público, privado, universidades e centros
de pesquisas. 
Objetivos Específicos:
•	Aprimorar os observatórios em consolidação, com atualizações de Sistemas de Gestão de Conteúdo,
melhorias na ergonomia dos sistemas e aproximação com os setores produtivos e público em geral.
•	desenvolver os portais para que sejam agregadores das entidades participantes do arranjo produtivo,
incluindo instituições de ensino e pesquisa e o governo, local e estadual.
•	operar e dar manutenção nos observatórios atuais, gerando conhecimentos institucionais, para os alunos
bolsistas e professores tutores e ao público que acessa.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

A consolidação dos observatórios de sucesso do programa se dá pela atualização do CMS (Content
Management System) JOOMLA! com instalação de módulos mais modernos e reorganização de menus e
bibliotecas que torna os observatórios mais interessantes e melhora a ergonomia dos sistemas. A
ampliação dos contatos com o público deverá realizar o objetivo de cooperação interna ao setor e do
observatório com seu público. As melhorias nas instalações e equipamentos deve melhorar a qualidade
das atividades dos bolsistas e professores.
O projeto original dos observatórios tecnológicos setoriais está maduro e necessita ser aprimorado. Os
observatórios de maior sucesso foram os da Moda, da Pesca e da Agricultura Familiar, que tiveram
recursos de bolsas e suporte de professores em quantidade suficiente. Podem melhorar muito ainda.
Quando foi alocado um número maior de bolsistas com treinamento para o observatório da agricultura
familiar e uma remodelação do portal, o número de acessos passou a ser comparável aos dos demais
citados anteriormente. Os observatórios de fruticultura, moveleiro, polímeros e de solos não responderam
à intensificação do trabalho dos operadores, com amplificação do número de acessos. Daí a orientação
para a fusão e criação de um observatório de engenharia ambiental. As análises de requisitos do setor de
sistemas de informação mostraram que existe espaço e possibilidade de sucesso do observatório da área. 
Os observatórios necessitam agora de atualização e modernização dos aspectos de informática e também
de suporte físico do ambiente das salas de trabalho e de equipamentos.

Cronograma de Execução do Projeto: 
Meses 1, 2 e 3	Discussões entre o grupo de CEPLAN com os demais professores e alunos bolsistas dos
outros centros, com diagnósticos e identificação de lições aprendidas. As recomendações de melhorias
serão repassadas a todos participantes, buscando-se um esboço do modelo a ser implementado.
Meses 4 - 5	Atualização do modelo do observatório no ambiente Joomla, com novas categorias,
componentes, extensões, ferramentas e página inicial. 
Mês 6	O modelo geral e as propostas de customização serão apresentadas aos parceiros, que as
discutirão e apresentarão sugestões de melhorias e alterações.
Meses 2 a 12	Operações de vigilância na web e no portal de periódicos CAPES, as publicações de artigos
nos portais, os atendimentos às questões vindas por meio dos portais e por e-mails, as indexações e
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montagens de bibliotecas e atendimentos aos professores, empresários, políticos e demais stakeholders.
Os professores coordenadores farão tutorias nos observatórios, com perspectivas de estruturações de
futuros projetos de pesquisa e extensão tecnológica, visando a execução de ações de inteligência
competitiva. 
Meses 7 - 9	Devem ser desenvolvidos, formatados e aplicados cursos de capacitação para os citados
operadores, os usuários e os gestores dos observatórios, com conteúdo específico.
Meses 10 - 12	Operações dos observatórios e aprimoramentos de extensão tecnológica visando a
sustentabilidade de cada observatório. Publicações de resultados em periódicos acadêmicos e
congressos.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Contextualização do programa como de Extensão Tecnológica.

As diretrizes da UDESC para um Programa consideram que:
Um Programa é o conjunto de ações de extensão correlacionados/interrelacionados de caráter institucional
com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum. Os Programas são um conjunto de ações
extensionistas, de natureza educativa, artística, cultural, científica ou técnica. Deverão contemplar a
interdisciplinaridade, o princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão e contribuir
para o desenvolvimento da ciência e bem estar social. O programa deverá agregar no mínimo três ações
sob forma de projetos, cursos ou eventos. Poderão ter prazo indeterminado, só apresentando
semestralmente um plano de trabalho. 
Pretende-se que o programa seja caracterizado no ano de 2016 como de extensão tecnológica. As
premissas de uma pesquisa são de que as ações tratem de desenvolvimentos de atividades que envolvem
buscas de inovações em processos e produtos que contribuam com novos conhecimentos acadêmicos. As
ações de extensão visam também gerar inovações em processos e produtos, mas nas atividades
produtivas e sociais. O Programa dos Observatórios entrou numa fase agora em que suas melhorias não
mais caracterizam como de desenvolvimento de ferramentas inovativas acadêmicas, mas de busca da
inovação externa de caráter tecnológico. 
O Programa apresentado está contemplado dentro das Áreas Temáticas definidas pelo Plano Nacional de
Extensão elaborado pelo Fórum de Pró- reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras no
item 7. Como “Tecnologia e Produção”.

As Linhas de Extensão em que o Programa tem ações são as seguintes:
16. Desenvolvimento rural e questão agrária constituição e/ou manutenção de iniciativas de reforma
agrária, matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas de desenvolvimento rural; assistência
técnica; planejamento do desenvolvimento rural sustentável; organização rural; comercialização;
agroindústria; gestão de propriedades e/ou organizações; arbitragem de conflitos de reforma agrária;
educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios e de políticas de fomento para o meio rural;
avaliação de impactos de políticas de desenvolvimento rural.
17. Questões ambientais Implementação e avaliação de processos de educação ambiental de redução da
poluição do ar, águas e solo; discussão da Agenda 21; discussão de impactos ambientais de
empreendimentos e de planos básicos ambientais; preservação de recursos naturais e planejamento
ambiental; questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente.
35. Desenvolvimento tecnológico Processos de investigação e produção de novas tecnologias, técnicas,
processos produtivos, padrões de consumo e produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos
de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e
econômica; adaptação de tecnologias.
36. Desenvolvimento de produtos Produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; manejo,
transformação, manipulação, dispensação, conservação e comercialização de produtos e subprodutos. 37.
Inovação tecnológica Introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos e melhorias
significativas a serem implementadas em produtos ou processos existentes nas diversas áreas do
conhecimento. Considera-se uma inovação tecnológica de produto ou processo aquela que tenha sido
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implementada e introduzida no mercado (inovação de produto) ou utilizada no processo de produção
(inovação de processo). 38. Propriedade intelectual e patente Processos de identificação, regulamentação
e registro de direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e patente.
46. Segurança alimentar e nutricional Incentivo à produção de alimentos básicos, auto-abastecimento,
agricultura urbana, hortas escolares e comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação do
mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo alimentar.
48. Estilismo Estilismo.

Projeto específico sob coordenação do proponente.
Um Projeto tem plano sistematizado de ação de natureza restrita quanto à duração e aos recursos;
poderão estar vinculados a programas ou serem projetos isolados. O Projeto deve ser renovado a cada
ano.
O proponente já coordena o projeto do Observatório tecnológico da Agricultura Familiar, como um projeto
de pesquisa. As atividades do Observatório da Agricultura Familiar agora serão caracterizadas como de
extensão tecnológica.
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1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo Completo
Oficina
Relato de Experiência
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: 

1.8 Anexos

Nome Tipo

iii___membros_equipe_de_execucao___observatorios_tecnologicos_setoriais.xls

x

III - Membros Equipe de

Execução

2. Equipe de Execução

3. Receita

3.1 Recursos da IES (UDESC)

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 0,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
8.000,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Total: R$ 36.000,00
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4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Total 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 36.000,00

Trinta e Seis Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Material de Consumo
Não há Material de Consumo.

4.2 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.3 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Descrição Fonte Custo Total

Contratação de especialista para programação de banco de dados, páginas

em HTML e manutenção do sistema operacional
IES (UDESC) R$ 8.000,00

Total R$8.000,00
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4.5 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:
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Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 03/10/2016
Local Renato de Mello

Coordenador(a)/Tutor(a)
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