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Prefácio

Não há processo de desenvolvimento sustentável sem uma 
visão de longo prazo e holística do sistema de educação. Um “Es-
tado de Excelência” é forjado por pessoas, culturas e competên-
cias a serviço do bem comum, do espírito da coletividade, esse 
“estado” é imbuído de princípios de cooperação, de associativis-
mo, de solidariedade e de respeito consigo, com o próximo e com 
valores sagrados.

A Educação Superior no início do século XXI se depara 
com um cenário muito adverso, estruturalmente impactado pela 
Revolução Digital e pela 4ª Revolução Industrial, movidas pelo 
setor empresarial global na busca do crescimento exponencial e 
pelo compromisso das nações unidas com a Agenda 2030 fren-
te à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS). Assim, a Educação Superior percorre um caminho 
de múltiplas mudanças como parte de sociedades em transfor-
mação, de espaços e economias globalizadas em uma sociedade 
pós-moderna, fluida, informal, complexa e sistêmica.

Na América Latina, o ensino superior tem um papel funda-
mental como forma de incluir a região na sociedade do conheci-
mento, objetivando o desenvolvimento sustentável e resultando 
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na consequente melhoria da qualidade de vida e na redução das 
desigualdades, com políticas de inclusão e equidade, diversida-
de e mecanismos de permanência no sistema educativo.

Particularmente no Brasil, o desafio da Educação Supe-
rior transcende ao atendimento da demanda por titulação ou ao 
mero suprimento de profissionais para o mercado, mas se pro-
põe a formar cidadãos mais conscientes de seu papel político e 
social, com a geração de novas lideranças com valores de huma-
nização, de democratização do conhecimento e de convergência 
de propósitos da educação de qualidade como um bem comum.

Políticas de ampliação da cobertura da Educação Superior, 
buscando desconcentrá-lo das capitais, sendo capaz de atender 
a distintos perfis socioeconômicos e em diferentes regiões, pos-
sibilitaria a expansão de oportunidades ao cidadão de bem viver 
em seus próprios territórios, sem que seja necessário a migração 
desenfreada para os grandes centros urbanos e suas respectivas 
idiossincrasias.

A problemática do acesso ao ensino superior de qualida-
de em todo o país, a partir da grande diferenciação da oferta de 
Educação Superior para uma população heterogênea na dispo-
nibilidade de recursos financeiros e nos conhecimentos prévios 
necessários para o bom desempenho educacional, segue sendo 
um desafio estratégico institucional.

Em Santa Catarina, dada a sua diversidade cultural, es-
pírito associativista empreendedor e valorização das vocações, 
os desafios da inclusão social têm resultado em um modelo de 
sucesso mundial, especialmente no que diz respeito à oferta da 
Educação Superior capilarizada em todo o estado, a partir dos 
diferentes modelos de instituições existentes, atuando em rede e 
com alianças estratégicas, aportando experiências enriquecedo-
ras para o processo de ensino-aprendizagem, pesquisa pertinen-
te e vinculação social de alta relevância ao entorno.

Este livro apresenta as principais instituições de Educação 
Superior do Estado de Santa Catarina em suas dimensões; estru-
turas físicas e organizacionais; contexto histórico; políticas insti-
tucionais; abrangência do ensino, da pesquisa e da extensão; in-
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serção na comunidade e outros aspectos relevantes do contexto 
de cada uma delas, possibilitando difundir uma rica experiência 
de formação transformadora de projetos de vida, de mudanças 
de histórias de vidas e de ressignificação de trajetórias.

A articulação estratégica entre as Instituições de 
Ensino Superior (IES) catarinenses com o governo do Estado, 
especialmente por meio dos Centros de Inovação e também 
com o setor produtivo, resultou numa fórmula bem-sucedida 
para a permanência do jovem talento catarinense em seu local 
de origem, especialmente pela oferta do ensino superior de 
qualidade muito próximo a ele, promovendo um singular 
desenvolvimento socioeconômico regional e de qualidade de 
vida em todo o território catarinense, sendo essa ação referência 
para os demais estados da federação brasileira e benchmarking 
global.

A caracterização das instituições de Educação Superior de 
Santa Catarina a partir desta obra resulta em um trabalho de re-
levante contribuição para a difusão da rica experiência da Edu-
cação Superior catarinense, orientada para o desenvolvimento 
regional, particularmente por meio do protagonismo de seus 
graduados como agentes transformadores da própria realidade.

Paulo Ivo Koehntopp
Secretário Executivo ACAFE

Sebastião Salésio Herdt
Presidente Fundação UNISUL





Sumário

Apresentação ....................................................................................13

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ........................17

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) ............................45

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC) ......................................................................75

Instituto Federal Catarinense (IFC) .............................................115

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)  .............131

Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) .........173

Centro Universitário – Católica de Santa Catarina  ..................203

Universidade do Contestado (UnC) ............................................221

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) ...............247

Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE) .......................285



Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) .....................................................313

Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) ............................355

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) .................389

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) ...................427

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) ................................471

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) ....................517

Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECÓ)  .........................................................557

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) .............587

Centro Universitário Municipal de São José (USJ) ....................641

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) .................669

Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) .....................................703



Apresentação

O movimento histórico da educação superior em Santa Ca-
tarina pode ser relatado sob a ótica de diversos pontos de vis-
ta, considerando a complexidade que envolve esse ambiente e a 
diversidade dos modelos institucionais que estão presentes em 
todo o Estado. É, portanto, fundamental que os registros, que 
se constituem na tentativa de descrever esse movimento, consi-
derem as características que fizeram e fazem de Santa Catarina 
um dos estados com um dos maiores índices de escolarização 
líquida do Brasil. Entre outros aspectos, isso mostra que Santa 
Catarina caminha de maneira convergente para o atual PNE, em 
um movimento integrado por IES, sejam elas de direito público 
ou privado, tal como são consideradas as Universidades Comu-
nitárias. 

A obra “Educação Superior em Santa Catarina”, organiza-
da pelos pesquisadores Maristela Helena Zimmer Bortolini, Nilo 
Otani e Pedro Antônio de Melo, é resultado do esforço realiza-
do pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisas e Estudos em 
Administração Universitária, da Universidade Federal de San-
ta Catarina, para registrar o atual cenário da educação superior 
em um estado que conseguiu organizar um sistema educacional 
composto de modelos distintos, que conseguem congregar ob-
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jetivos comuns. Princípios como o “respeito à diversidade ins-
titucional” e “globalidade”, apregoados pelo Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), são percebidos na 
educação superior catarinense, a partir da integração entre os di-
versos modelos, permitindo a criação de referenciais norteadores 
para a gestão universitária.

Uma das características marcantes desses referenciais é o 
conjunto de ações empreendidas pelos modelos institucionais 
aqui relatados, aplicadas ao processo de expansão da educação 
superior catarinense. Seja pelo movimento direto das políticas 
públicas, que ao longo dos anos se desenvolveu por intermédio 
de ciclos articulados com políticas governamentais, ou pelos es-
forços da comunidade, o que se percebe é uma expansão conso-
lidada e coerente com as intenções de um estado que soube usu-
fruir da educação superior. Isso, é fato, proporcionou, e continua 
proporcionando, um ambiente acolhedor de novas ideias e apto 
à formação cidadã, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida em cada local em que uma das IES, aqui apresentada, se 
instala.

Nesse sentido, este livro descreve o cenário catarinense da 
educação superior sob a ótica de dois modelos. Reitera-se que, 
juntos conseguiram compartilhar elementos políticos institucio-
nais e pedagógicos, que permitiram o desenvolvimento de polí-
ticas institucionais e que proporcionaram políticas educacionais 
convergentes, a exemplo das ações de acesso e permanência de 
estudantes. Dessa forma, a obra proporciona a compreensão das 
características do movimento público estatal da educação supe-
rior, assumido pelas instituições e instituto estatais, e do que se 
denominou de “público de direito privado”, por meio das Uni-
versidades Comunitárias. 

Das Instituições estatais, o que se destaca é o movimen-
to articulado com os objetivos da União e do Estado Catarinen-
se, alinhado com a oferta de educação superior em áreas estra-
tégicas para o desenvolvimento social e econômico do estado.  
A obra salienta a integração desses modelos institucionais com 
os diversos setores da economia catarinense e apresenta um o 
diálogo com os movimentos sociais que buscavam a descentra-
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lização da educação superior, ampliando-a para os rincões do 
estado em um movimento disruptivo, já que na época desse sur-
gimento a educação superior era quase exclusivamente ofertada 
apenas nas grandes capitais. 

Vale salientar o registro dos autores para o esforço desses 
modelos institucionais no âmbito do ensino, da pesquisa, da ex-
tensão, da gestão e das ações aplicadas à inovação tecnológica, 
que se coadunam com as funções prioritárias da uma Univer-
sidade. Destacam-se as atividades dos programas de pós-gra-
duação, em nível de Mestrado e Doutorado, que proporcionam 
a formação de pesquisadores e cidadãos qualificados para as ati-
vidades produtivas, específicas da realidade do Estado de Santa 
Catarina. 

Ainda considerando esses modelos institucionais, destaca-
-se o importante papel exercido pelos Institutos Federais, nota-
damente reconhecidos como instâncias que abarcam elementos 
específicos de determinadas políticas estatais aplicadas ao fo-
mento de ações inovadoras em áreas estratégicas para o Estado 
de Santa Catarina. Estão expostos, especialmente nos capítulos 
que tratam do Instituto Federal de Santa Catarina e do Instituto 
Federal Catarinense, as ações pluricurriculares e articuladas com 
a educação básica, as quais se encaminham para o fomento de 
práticas pedagógicas distintas, em um modelo institucional que 
se equipara às universidades públicas. 

Na perspectiva do segmento comunitário, a obra faz refe-
rência a um conjunto de instituições pioneiras no processo de in-
teriorização da educação superior no Estado de Santa Catarina. 
Esse modelo, notadamente reconhecido no Brasil, é resultante de 
um esforço da comunidade sul-brasileira no sentido de propor-
cionar acesso e permanência à educação superior, em locais em 
que a política pública não teve acesso. Isso trouxe a oportunida-
de de se criar um conjunto de referências em Educação Superior, 
responsável pela formação cidadã de pessoas qualificadas para 
o mundo do trabalho e para atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão com uma característica peculiar.

Essa característica, explicitamente compartilhada por es-
sas Instituições, está relacionada com a inserção regional e com a  
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práxis da extensão como forma de consolidar sua identidade  
comunitária. O caráter extensionista é estabelecido por meio de 
projetos de intervenção social, a partir de elementos característi-
cos de uma determinada comunidade, e que podem desenvolver 
o potencial de promover inovações sociais e, até mesmo, de base 
tecnológica. Além das práticas, na missão das instituições, esse 
viés é estabelecido como forma de demonstrar o compromisso 
dessas instituições com a unidade, considerando a relação socie-
dade, governo e organizações do setor produtivo, na intenção de 
fortalecer o ecossistema de desenvolvimento regional e as com-
petências sociais de um determinado contexto.

Eis, portanto, uma obra que apesenta um completo pano-
rama da educação superior catarinense e de sua relação com a 
sociedade, por intermédio de um conjunto de instituições que, 
embora distintas no seu modelo ou na sua concepção, guardam 
a essência do desenvolvimento social sustentável, por meio de 
diversas práticas articuladas com os pilares da Universidade, 
como o ensino, a pesquisa e a extensão. A Educação Superior em 
Santa Catarina, muito bem retratada na obra organizada pelos 
pesquisadores já nominados, é, reitera-se, o resultado de um mi-
nucioso trabalho de investigação, legitimado pelos gestores das 
instituições, e proporciona um fidedigno reflexo da importância, 
da imponência e, sobretudo, da articulação das Universidades e 
do Ensino Superior Catarinense com sua comunidade. 

Desejo a todos uma excelente leitura!

Thiago Henrique Almino Francisco
Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC)

Prof. da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)



Universidade Federal de  
Santa Catarina (UFSC)
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Palavra da Reitoria

Falar da Universidade Federal de Santa Catarina é tratar, obvia-
mente, de seu patrimônio tangível: seu ambiente físico, seus cinco campi,  
seus 15 Centros de Ensino, seus laboratórios, cursos, departamentos, 
programas de pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão; é falar dos 
milhares de estudantes que já se formaram e que continuam se formando; 
das inúmeras ações institucionais que nos aproximam da sociedade, das 
parcerias com o setor produtivo, com as causas e movimentos sociais, dos 
atendimentos no Hospital Universitário. Tudo isso é perfeitamente men-
surável e nossos relatórios anuais apresentam os resultados.

Este patrimônio nos posiciona entre as melhores universidades 
do país, da América Latina e do Mundo, pelo que produzimos, sistema-
tizamos e difundimos em termos de conhecimento. Esta é nossa missão, 
nosso trabalho, nossa essência.

No entanto, há que se falar de uma universidade intangível. 
Aquela que transforma vidas, que constrói valores, consolida carreiras e 
que insere cada vez mais indivíduos melhores na sociedade. A face desta 
UNIVERSIDADE – assim mesmo, com letras maiúsculas – pouco se 
consegue ver. mas ela existe e todos os dias se revela.

Uma instituição quase sexagenária que tem um importante 
papel político, institucional e social. Que nasceu a partir da união de 
Faculdades e iniciou o processo de desenvolvimento de Santa Catarina. 
Que teve importância fundamental na formação de profissionais re-
sponsáveis, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, especialmente, pela con-
solidação do parque industrial do país; que formou em todos os níveis 
docentes e pesquisadores que consolidaram, e assim continuam, o siste-
ma de ensino superior em várias instituições coirmãs por toda a nação. 
A ela se pode conferir o protagonismo pelo desenvolvimento de projetos 
nas áreas de humanas, sociais, agrárias, de saúde, que promoveram a 
transformação de Santa Catarina em um estado modelo, por meio de 
atuações profissionais em todos os setores do saber.

Uma instituição que combate cotidianamente toda forma de ex-
clusão, que cria programas de acolhimento, inclusão, acompanhamento 
e assistência. Que é, cada vez mais, plural e diversa, multirracial e 
poligeográfica. É uma instituição de forte atuação política, seja na for-
mação de cidadãos conscientes e críticos ou na atuação de seus dirigen-
tes, voltados a dar respostas e a posicionar-se em nome da autonomia e 
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da liberdade, enfrentando um ambiente, às vezes, hostil, fazendo-o com 
firmeza e coragem.

Uma UNIVERSIDADE, enfim, forte, saudável, tolerante. Séria, 
competente, eficiente, produtiva e responsável.

Ubaldo Cesar Balthazar
Reitor

Histórico da Instituição

A UFSC foi criada com o nome de Universidade de Santa 
Catarina, em dezembro de 1960. Seu primeiro Reitor, o Professor 
João David Ferreira Lima, foi escolhido de lista tríplice e tomou 
posse em 25de outubro de 1961. A Universidade contava, então, 
com 847 alunos e 49 docentes, provindos de sete faculdades isola-
das, que, inicialmente, a compuseram com uma nova. Entre as sete 
faculdades, as de Farmácia e Odontologia, Direito e Ciências Eco-
nômicas tinham suas raízes no Instituto Politécnico, fundado em 
1917 com apoio do governo estadual, e na Academia de Comércio, 
uma instituição privada subsidiada pelo governo estadual, que 
absorveu o Instituto na década de 1930. Nos anos seguintes a sua 
fundação, o Instituto Politécnico ofereceu os primeiros cursos su-
periores em áreas técnicas do Estado (UFSC, 2010).

Durante as discussões que levaram à criação do Curso de 
Direito, nos anos 1930, já se mencionava o interesse em criar uma 
universidade no Estado. De fato, buscava-se acompanhar um 
movimento que ocorria no País. Foi nesse período que se criaram 
a Universidade de São Paulo e a Universidade de Porto Alegre, 
hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se consoli-
daram como a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Uma onda de criação de universidades públi-
cas também ocorreu em 1960, em cidades médias. Em dezembro 
daquele ano, ao final do governo de Juscelino Kubitschek, foram 
criadas as atuais universidades federais do Rio Grande do Norte, 
da Paraíba, de Goiás, de Juiz de Fora, Fluminense, de Santa Cata-
rina e de Santa Maria, isso sem mencionar faculdades e institutos 
isolados, que foram federalizados (UFSC, 2010).



20 A Educação Superior em Santa Catarina

A UFSC teve como fundamento legal para sua criação a 
Lei n. 3.849, de 18 de dezembro de 1960. O governo Kubitschek 
é conhecido por ter, entre outras ações, aumentado o ritmo do 
crescimento econômico brasileiro, com base no estímulo à in-
dústria automobilística e na construção da nova capital do país, 
Brasília, inaugurada em abril de 1960. O Estado de Santa Catari-
na acompanhava o desenvolvimento, e passava por boa fase de 
crescimento econômico, consolidando setores industriais como o 
da cerâmica no sul do Estado; o de papel, papelão e pasta mecâ-
nica, principalmente no Vale do Itajaí e no planalto lageano; e o 
de metalmecânica no norte do Estado. O ambiente econômico foi 
propício a demandas de expansão da educação superior (UFSC, 
2010).

Assim como outras universidades patrocinadas pela 
União, a Universidade de Santa Catarina recebeu a denomina-
ção de universidade federal pela Lei n. 4.759, de 20 de agosto de 
1965. Com a reforma universitária de 1969 (Decreto n. 64.824, de 
15/07/1969), as faculdades deram lugar às unidades universitá-
rias, com a denominação de centros, os quais agregam os depar-
tamentos. Presentemente, a UFSC tem um total de 15 centros no 
campus de Florianópolis, sendo (UFSC, 2010):

 ¾ Centro de Ciências Agrárias (CCA);
 ¾ Centro de Ciências Biológicas (CCB);
 ¾ Centro de Ciências da Educação (CED);
 ¾ Centro de Ciências da Saúde (CCS);
 ¾ Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM);
 ¾ Centro de Ciências Jurídicas (CCJ);
 ¾ Centro de Comunicação e Expressão (CCE).
 ¾ Centro de Desportos (CDS);
 ¾ Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH);
 ¾ Centro Socioeconômico (CSE);
 ¾ Centro Tecnológico (CTC);
 ¾ Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde;
 ¾ Centro de Blumenau;
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 ¾ Centro de Ciências Rurais, e
 ¾ Centro Tecnológico de Joinville

No ensino básico, o Colégio de Aplicação da UFSC e o Nú-
cleo de Desenvolvimento Infantil, criados, respectivamente, em 
1961 e 1980, atendem à educação básica: educação infantil, en-
sino fundamental e médio. Além do ensino, estes se constituem 
como campo de estágio supervisionado e de pesquisa para alu-
nos e professores da UFSC e de outras instituições públicas, que 
realizam pesquisa e ações de extensão, consolidando-se como 
espaços de formação, produção e socialização de conhecimentos 
(UFSC, 2014a, p. 11).

Dois colégios agrícolas faziam parte da estrutura da UFSC 
até 2008, sendo o Colégio Agrícola de Camboriú (CAC) e o Colé-
gio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira (CASCGO), em 
Araquari. Esses colégios ofereciam cursos técnicos em educação 
profissional, ensino médio integrado, o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e cursos 
superiores. Com a publicação da Lei n. 11.892 em 30 de dezem-
bro de 2008, foram criados os institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia. A partir de então, esses colégios agrícolas 
desvincularam-se da UFSC e passaram a integrar o Instituto Fe-
deral Catarinense. Porém, a UFSC continuou apoiando adminis-
trativamente esses colégios até sua completa consolidação, que 
ocorreu em 2010 (UFSC, 2010).

A participação da UFSC no Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasi-
leiras (REUNI), a partir de 2008, permitiu de forma significativa 
a oferta de novos cursos e vagas. Com base nos recursos desse 
programa, a UFSC também criou e instalou, em 2009, os novos 
campi em Araranguá, Curitibanos e Joinville (UFSC, 2010). No 
ano de 2014, o quinto campus da UFSC iniciou suas atividades 
na cidade de Blumenau, oferecendo, inicialmente, 500 vagas em 
novos cursos de graduação. (UFSC, 2014a). Com as adaptações 
do organograma instituição, os quatro novos campi adquiriram 
estrutura de centro de ensino.
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A UFSC foi a instituição tutora da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), uma universidade regional que engloba o 
oeste dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul. Essa nova universidade teve o início de suas atividades de 
ensino durante o primeiro semestre letivo de 2010 (UFSC, 2010).

Atualmente, a UFSC pertence ao Sistema Federal de Ensi-
no Superior, estando vinculada ao Ministério da Educação, sen-
do uma instituição pública. Com 57 anos de existência, e excelên-
cia de atuação no ensino, pesquisa e extensão, a UFSC tornou-se 
referência não apenas local e regional, mas, também, nacional e 
internacionalmente (UFSC, 2014a).

Estrutura Institucional da UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina está inserida no 
âmbito do Poder Executivo Federal, sendo uma autarquia de re-
gime especial, vinculado ao Ministério da Educação, designação 
concebida pela Lei n. 3.849, de 18 de dezembro de 1960, e pelo 
Decreto n. 64.824, de 15 de julho de 1969 (UFSC, 2012).

Possui como norte, seu Estatuto, aprovado em 1978 pelo 
Conselho Universitário, e posteriormente pelo Ministro de Esta-
do da Educação e Cultura, em 1982, sendo sua última alteração 
no ano de 2012. Além do Estatuto, a UFSC é regida também por 
um Regimento Geral, por Resoluções do Conselho Universitário 
e Câmaras, Regimentos das Unidades Acadêmicas e outras nor-
mativas peculiares. A Universidade obedece também uma série 
de legislações federais (UFSC, 2012).

O Estatuto da UFSC (UFSC, 2012) organiza a instituição 
em Órgãos, que podem ser Centrais ou Setoriais, e Deliberativos 
ou Executivos. Quanto aos centrais, estrutura-se da seguinte ma-
neira:

 ¾ Órgãos Deliberativos Centrais:
 ¾ Conselho Universitário;
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 ¾ Câmara de Graduação;
 ¾ Câmara de Pós-Graduação;
 ¾ Câmara de Pesquisa;
 ¾ Câmara de Extensão; e
 ¾ Conselho de Curadores.

 ¾ Órgãos Executivos Centrais:
 ¾ Reitoria;
 ¾ Vice-Reitoria;
 ¾ Pró-Reitorias; e
 ¾ Secretarias.

Além da estrutura central, há também os Órgãos Setoriais, 
sendo (UFSC, 2012):

 ¾ Órgãos Deliberativos Setoriais:
 ¾ Conselhos das Unidades;
 ¾ Conselhos dos Departamentos.

 ¾ Órgãos Executivos Setoriais:
 ¾ Diretoria de Unidades;
 ¾ Chefia de Departamentos.

Observando a Figura 1, é possível notar que a UFSC conta 
atualmente com sete Pró-Reitorias e dez Secretarias. Subordina-
das a esses órgãos, a estrutura ramifica-se em dezenas de direto-
rias, divisões e seções, caracterizando a UFSC com uma hierar-
quia verticalizada.
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Figura 1: Estrutura Organizacional da UFSC 
Fonte: Adaptada de UFSC (2017) 

Vinculados às Unidades, tem-se os Departamentos, que 
constituem a menor fração da Universidade, para todos os efei-
tos de organização administrativa, didático-científica e de distri-
buição de pessoal. São estes os órgãos que desenvolvem as ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão, em suas respectivas áreas 
específicas (UFSC, 2012).

O atendimento da comunidade é realizado por profissio-
nais docentes e técnico-administrativos, contratados por meio 
de concurso público, que se dividem no seguinte quantitativo 
(UFSC, 2017b):

Tabela 1: Quantitativo de Servidores da UFSC em 2016

Categoria Quantidade

Docentes efetivos 2.435

Professores Substitutos 235

Técnico-Administrativos 3.242

Total 5.912

Fonte: UFSC (2017b)



Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 25

Vinculados à Administração Central, o Estatuto contempla 
os órgãos suplementares, como a Biblioteca, o Restaurante e o 
Hospital Universitário (UFSC, 2012), sendo apresentadas a se-
guir algumas de suas ações, por serem os setores mais antigos e 
cuja quantidade de público atendido é elevado. 

A Biblioteca Universitária (BU) compreende um sistema 
de bibliotecas composto por bibliotecas setoriais, uma central e 
nos campi. Abriga um acervo de todas as áreas do conhecimento 
humano, em diferentes mídias, materiais de referência, coleções 
especiais, teses, dissertações, periódicos e livros. O atendimen-
to engloba milhares de usuários por dia, entre acadêmicos de 
graduação, pós-graduação, ensino básico, docentes e também co-
munidade externa, que acessam uma quantidade superior a 400 
mil livros e outros materiais como DVDs, CD-Rims, gravações 
de vídeos, jornais e períodos. Há ainda investimentos em mate-
riais eletrônicos (UFSC, 2010, 2017b).

O Restaurante Universitário (RU) possui como atividade 
principal o fornecimento de refeições aos acadêmicos da UFSC, 
prezando por uma alimentação balanceada e diversificada, opor-
tunizando também a abertura de campos de estágios para disci-
plinas de diversos cursos, que visam a promoção da qualidade 
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (UFSC, 2014a). Em 2016, 
foram servidas 2.310.015 refeições (UFSC, 2017b).

Em 2017, o Hospital Universitário (HU) completou 37 anos 
de história, executando ações de assistência à saúde conciliada 
às atividades de ensino e pesquisa de diversas áreas do conheci-
mento, em especial, do curso de medicina (UFSC, 2011).

O HU atende cidadãos de diversas regiões do Estado de 
Santa Catarina, que para alguns, é a única opção de atendimento 
de média e alta complexidade. O quantitativo de procedimentos 
realizados foi de (UFSC, 2017b):

 ¾ 121.846 atendimentos de ambulatoriais;
 ¾ 135.539 atendimentos de emergência;
 ¾ 9.519 internações clínicas;
 ¾ 16.6896.906 procedimentos cirúrgicos.
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Esses procedimentos foram realizados em atendimentos 
exclusivos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Há outros órgãos na estrutura da UFSC que também são 
importantes para o suporte das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão (UFSC, 2012), como o Biotério central, a Editora Uni-
versitária, a Imprensa Universitária, o Museu Universitário e a 
Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da In-
formação e Comunicação.   

A manutenção da estrutura institucional demandou recur-
sos superiores a 1,4 bilhões de reais, distribuídas conforme a ta-
bela seguinte.

Tabela 2: Distribuição orçamentária da UFSC em 2017

Pessoal e Encargos R$1.152.331.060

Despesas Correntes R$218.650.955

Investimentos R$38.249.683

Inversões Financeiras R$760.000

Total R$1.409.991.698             

Fonte: LOA (2017, p. 63)

Para a realização do ensino, pesquisa, extensão e gestão, a 
UFSC conta primordialmente com sua equipe de profissionais, 
responsáveis por sua existência, e como consequência, observa-
-se na distribuição orçamentária que o maior percentual de des-
tinações é para a rubrica de pessoal, representando 81,73% do 
orçamento total da UFSC em 2017.

Estrutura Acadêmica

A UFSC está organizada didático-pedagógica em pró-rei-
torias e câmaras, sendo que as câmaras de Graduação, de Pós-
-Graduação, de Pesquisa e de Extensão são os órgãos delibera-
tivos centrais, enquanto a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de 
Extensão são órgãos executivos centrais. 

Os cursos estão ligados aos departamentos, e estes às uni-
dades universitárias, sendo que ambos possuem um colegiado, 
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composto de, entre outros, representantes dos departamentos, 
dos cursos, dos docentes e acadêmicos. 

Ensino

De acordo com sua missão, a Universidade Federal de 
Santa Catarina produz, sistematiza e socializa o saber filosófico, 
científico, artístico e tecnológico, atuando em todas as grandes 
áreas do conhecimento e níveis de formação acadêmica assim 
como na área cultural e artística (UFSC, 2012).

Os níveis de formação da UFSC vão desde o ensino básico, 
passando pela graduação até a pós-graduação. O Núcleo de De-
senvolvimento Infantil (NDI) e o Colégio de Aplicação (CA) são 
as unidades correspondentes ao ensino básico da UFSC, contem-
plando ao final de 2016, 1.178 alunos (UFSC, 2017b).

A comunidade acadêmica da graduação é composta por 
aproximadamente 30 mil alunos, regularmente matriculados nas 
modalidades, presencial e a distância, em 119 cursos em diferen-
tes turnos, habilitações, licenciaturas e bacharelados. Em 2016, 
houve um total de 28.338 matrículas na modalidade presencial e 
1.257 na modalidade a distância (UFSC, 2017b).

Em 2016, 3.375 alunos da UFSC foram diplomados na gra-
duação (UFSC, 2014a, p. 590). Para o mesmo ano, inscreveram-se 
73.616 candidatos no Concurso Vestibular que se interessaram 
em ingressar na Universidade no ano de 2016 nas 6.622 vagas 
disponibilizadas (UFSC, 2017b).

Milhares de bolsas são oferecidas aos seus acadêmicos. Na 
graduação, as modalidades de bolsas oferecidas são de estágio, 
extensão, iniciação científica, monitoria, estudantil e Programa 
de Educação Tutorial. O maior quantitativo de bolsas destina-se 
à modalidade estudantil, com 2.309 estudantes beneficiados. O 
total de bolsas de todas as modalidades é de 4.845 (UFSC, 2017b).

A pós-graduação stricto sensu da UFSC apresenta 66 pro-
gramas de pós-graduação com 137 cursos de mestrados e douto-
rados (UFSC, 2017b). A Tabela 3 evidencia o quantitativo nesse 
nível de ensino:
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Tabela 3: Quantitativo da Pós-Graduação stricto sensu em 2016

Matriculados no Mestrado 4.004

Matriculados no Doutorado 3.645

Teses defendidas 659

Dissertações defendidas 1.210

Oferta de bolsas de Mestrado 751

Oferta de bolsas de Doutorado 878

Fonte: UFSC (2017b)

A evolução da pós-graduação nos últimos anos represen-
tou um grande avanço na geração e difusão do conhecimento 
e na consolidação e criação de novos laboratórios, institutos e 
núcleos de pesquisa. A UFSC tem também ofertado cursos de 
pós-graduação lato sensu à comunidade, sendo que em 2016 fo-
ram matriculados 6.584 estudantes (UFSC, 2014a; 2017b), no qual 
aproximadamente 80% dos cursos ofertados são gratuitos.

Pesquisa

Como instituição de pesquisa, a UFSC destaca-se entre as 
10 melhores universidades do País em todas as avaliações reali-
zadas, num universo de aproximadamente 100 universidades e 
de 1.000 instituições de educação superior brasileiras. Essa po-
sição é sustentada pela boa titulação de seu corpo docente, pela 
qualidade de seus cursos de graduação e pós-graduação, pela 
qualificação dos servidores técnico-administrativos em educa-
ção de apoio à pesquisa, pelo volume de sua produção científica 
e pelo forte relacionamento com empresas e arranjos produtivos 
da Região e do País (UFSC, 2010).

O impacto dos investimentos em formação reflete-se na 
grande quantidade de publicações em revistas internacionais 
indexadas pelo ISI/Thomson, evidenciando uma produção cien-
tífica altamente qualificada (UFSC, 2010). Em 2016 foram 11.295 
produções bibliográficas, 4.703 produções técnicas e 34 produ-
ções artísticas (UFSC, 2017b). 

Todas as áreas do conhecimento estão representadas nas 
atividades de pesquisa realizadas na Instituição e se encontram 
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oficialmente cadastradas no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq, quantidade superior a 500 grupos (UFSC, 2014a, p. 9).  
A UFSC tem forte tradição investigativa em áreas como Química, 
Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica, Direito e Farmaco-
logia. Ao longo dos anos, vem se sobressaindo também nas áreas 
de Antropologia, Educação, Enfermagem, Física, Engenharia Ci-
vil, Engenharia Ambiental, Ciência e Engenharia de Materiais, 
Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Geografia, So-
ciologia, Letras, Literatura, Odontologia e Psicologia. Além des-
tas, outras áreas envolvendo pesquisadores mais jovens também 
estão se destacando, como Engenharia de Automação e Sistemas, 
Recursos Genéticos Vegetais, Aquicultura, Farmácia, Bioquími-
ca, Botânica, Ciências Médicas e Biotecnologia (UFSC, 2010).

Essa excelência é materializada na qualidade dos seus pro-
gramas de pós-graduação, nos projetos de grande vulto obtidos 
por esses grupos, como o INCT, o PRONEX, a FINEP e o RHAE, 
nas inúmeras parcerias nacionais e internacionais nas quais eles 
estão envolvidos. Há também participação de seus docentes 
em instâncias decisórias no país, como nos Comitês assessores 
do CNPq e da CAPES, assim como no exterior, a exemplo da  
CYTED, SENACYT – Panamá (UFSC, 2010).

A UFSC foi apoiada em edital recente dos Institutos Nacio-
nais de Ciência e Tecnologia (INCT), com quatro projetos: (1) Ca-
tálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados; (2) Refrige-
ração e Termofísica; (3) Convergência Digital e (4) Brasil Plural. 
Também firmou parceria em pesquisa com empresas públicas e 
privadas, instituições públicas, impactando nos arranjos produ-
tivos do ambiente em que está inserida (UFSC, 2010).

Quatro fundações de apoio auxiliam a UFSC na consoli-
dação de parcerias de atividades de Pesquisa, Desenvolvimen-
to e Inovação e execução de ações de extensão com a sociedade, 
sendo a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitá-
ria (FAPEU), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catari-
na (FEESC), Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos  
(FEPESE) e Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) (UFSC, 2010).
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Extensão

Formar pessoas com responsabilidade social é um dos 
compromissos da UFSC, com vistas a uma participação ativa e 
democrática na sociedade, pretendendo não apenas preparar 
técnicos competentes, mas também formar agentes de mudanças 
e promotoras da igualdade e justiça social (UFSC, 2010).

A extensão universitária é um processo educativo, cultu-
ral e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma in-
dissociável, viabilizando a relação transformadora entre a Uni-
versidade e a sociedade, levando o conhecimento produzido na 
Universidade para a comunidade externa, sendo que a sociedade 
o absorve, trabalha, critica e o devolve sob a forma de novos sa-
beres e demandas. Assim, a Universidade, por meio da extensão, 
trabalha as necessidades e realidades da sociedade e, além de ge-
rar o novo conhecimento, atende às suas reivindicações (UFSC, 
2010).

A produção e sistematização do conhecimento universal 
objetiva tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura 
de domínio da Universidade, sendo que a UFSC desenvolve ati-
vidades de extensão de caráter permanente, com ações interdis-
ciplinares e multidisciplinares que envolvem professores, alunos 
e servidores técnico-administrativos (UFSC, 2010). Em 2016 fo-
ram desenvolvidas 7.374 ações de extensão (UFSC 2017b).

Trabalhos representativos e resultados das ações de exten-
são, ensino, pesquisa e inovação são apresentados na Semana de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) da UFSC. Esse evento está 
consolidado na instituição e busca a reflexão sobre o significado 
social e a demonstração do potencial e das realizações da Univer-
sidade (UFSC, 2010).

A SEPEX objetiva também o agrupamento de projetos afins 
de modo a incentivar a criação de novos programas de extensão 
que atuem em áreas tais como a saúde, populações empobreci-
das, terceira idade, necessidades especiais, desenvolvimento re-
gional, entre outras (UFSC, 2010).
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Dimensão Social

A Universidade Federal de Santa Catarina desenvolve di-
versas ações que trazem resultados significativos para a socie-
dade. Além do próprio ensino, que forma milhares de cidadãos 
profissionais para o mercado, e as pesquisas nas mais diversas 
áreas do conhecimento, que oferecem inovações aos segmentos 
da sociedade, como o setor industrial, a UFSC também executa 
ações de extensão cujos resultados beneficiam milhares de cida-
dãos de todas as faixas etárias. Esta seção ilustra algumas dessas 
ações.

A principal interação da UFSC com a sociedade catarinen-
se se dá por meio de seu órgão suplementar, o Hospital Universi-
tário Ernani Polydoro São Thiago (HU), hospital totalmente público 
no Estado de Santa Catarina. Inaugurado em 1980, sua concep-
ção tinha como perspectiva o trinômio ensino, pesquisa e exten-
são, sendo o local em que acadêmicos de medicina, enfermagem, 
nutrição, fonoaudiologia, psicologia e biologia exercem apren-
dizado prático, pesquisadores da pós-graduação realizam suas 
pesquisas, e ao mesmo tempo, essas atividades materializam-se 
em atendimento hospitalar (UFSC, 2010).

O Hospital Universitário (HU) da UFSC atende qualquer 
pessoa, sem distinção, desde turistas e visitantes a Florianópolis, 
a moradores da comunidade local e de todas as cidades cata-
rinenses, que encontram no HU o único meio de atendimento 
hospitalar especializado. O atendimento de ambulatório estru-
turou-se e consolidou-se em quatro áreas básicas, sendo a clínica 
médica, cirúrgica, pediatria e tocoginecologia. Este último possui 
um centro obstétrico e unidades de neonatologia (UFSC, 2010).

Além do atendimento ambulatorial, o Hospital Universitá-
rio da UFSC realiza atendimento de emergência 24 horas, haven-
do uma grande demanda por parte da população, que enxerga 
no hospital um centro de atendimento público e gratuito com 
elevado nível de competência técnica e atendimento humaniza-
do. Pela elevada competência, tornou-se referência estadual em 
patologias complexas, que fez crescer a demanda em áreas como 
câncer e cirurgia de grande porte (UFSC, 2013).
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Considerando as especialidades médicas, o Hospital Uni-
versitário também presta assistência com profissionais de fisiote-
rapia, psicologia, radiologia, análises clínicas, nutrição e dietéti-
ca, hemoterapia, hemodinâmica, fonoaudiologia e serviço social. 
É um dos poucos hospitais do Estado de Santa Catarina com 
atendimento de alta complexidade, consolidando atendimentos 
como transplante hepático, transplante de córnea, cirurgia ba-
riátrica, implante coclear, nefrologia, vascular e implantação de 
uma unidade de queimados (UFSC, 2013).

Ao conciliar as atividades docente-assistenciais, o Hospi-
tal Universitário acaba por atuar nas áreas da saúde, juntamente 
com os respectivos departamentos acadêmicos da UFSC, pres-
tando e mantendo atendimento à comunidade em todos os ní-
veis de complexidade, harmonizado com o Sistema Nacional de 
Saúde, com assistência universalizada e igualitária (UFSC, 2013).

Mesmo com a excelência e reconhecimento que o Hospi-
tal Universitário adquiriu com suas décadas de existência, não 
há indícios de que pretende estagnar em suas ações. Tem-se o 
objetivo de aprimorar a ligação entre o ensino e projetos sociais, 
buscando parcerias entre organizações públicas e privadas, com 
foco no desenvolvimento de projetos sociais (UFSC, 2010).

Prova do aprimoramento é a inserção do HU na Rede Ce-
gonha em 2013, com a atenção à gestante e à criança de até 24 
meses, além da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, à Rede 
de Atenção às Doenças e Condições Crônicas e à Rede de Cuidado à Pes-
soa com Deficiência. Essas redes possuem temas transversalizadas 
entre qualidade e educação, informação, regulação e promoção e 
vigilância à saúde (UFSC, 2013).

Para a execução de suas atividades, o Hospital Universitá-
rio da UFSC demandou despesas superior a 220 milhões de reais 
em 2017 (LOA, 2017, p. 245).

O Laboratório de Informática Médica e Telemedicina (LabTelemed) 
é outro projeto desenvolvido pela UFSC desde dezembro de 
2000, que utiliza as instalações do Centro de Estudos do Hospi-
tal Universitário, objetivando familiarizar os alunos do curso de 
medicina com a utilização de técnicas modernas de informática 
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aplicada à medicina. Dentre essas técnicas, incluem-se a teleme-
dicina, a teleradiologia, a teleconferência radiológica, a Sala de 
Laudos Virtual e a análise computacional de imagens médicas. 
Esse esforço permitirá aos acadêmicos de medicina que as tec-
nologias computacionais façam parte dos futuros profissionais 
médicos (UFSC, 2014c).

Por operar junto ao setor de informática do HU, o Labo-
ratório serve também como infraestrutura para a realização de 
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento com os acadêmicos 
do curso de Ciências da Computação, formalizado por meio do 
Projeto Cyclops. Dentre as metas almejadas, espera-se a redução 
de custos em saúde pública e tornar os benefícios da moderna 
radiologia acessíveis ao grande público, provendo o suporte ao 
processo de análise, interpretação e intercâmbio de imagens ra-
diológicas por meio do uso de sistemas computacionais inteli-
gentes (UFSC, 2014d).

No ano de 2005 o governo catarinense investiu na ideia e 
promoveu, junto à UFSC, o projeto piloto Rede Catarinense de Te-
lemedicina, o que permitiu que o sistema estivesse presente, em 
2012, em 287 municípios de Santa Catarina e possuir mais de dois 
milhões de exames armazenados em sua base de dados, com o 
qual possibilitou aos cidadãos o acesso a seus exames (ANDRA-
DE; WAGNER; WANGENHEIM, 2012). 

A UFSC apresenta o Centro de Ensino e Pesquisas em Implan-
tes Dentários – CEPID, que foi fundado em 1999 com fins de for-
mação na graduação e capacitação profissional por meio de atua-
lizações, especializações, mestrado e doutorado, todos na área 
de odontologia. Essa gama de formação possibilita a prestação 
de atendimento à comunidade, dispondo de uma infraestrutura 
com Clínica Odontológica, Centro Cirúrgico, Raio-X, salas multi-
mídia, biblioteca e sala de espera (UFSC, 2014e). A Clínica Odon-
tológica, supervisionadas pelos professores do Departamento de 
Odontologia, realizando em média, 1.100 atendimentos no ano 
(UFSC, 2010).

A Clínica de Voz é outra ação executada pela UFSC desde 
2004, que supre a demanda de treinamento prático de fonoau-
diologia no Curso de Especialização em Voz da instituição, coor-
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denado por fonoaudiólogos da UFSC e contato com o suporte de 
médicos do HU, professores aposentados voluntários e alunos 
do curso de graduação em fonoaudiologia. Esta ação é referência 
no Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, pela primazia da 
qualidade (UFSC, 2014a, p. 629).

Desde março de 2008, a UFSC estabeleceu parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Florianópolis (SMS/
PMF), para o desenvolvimento do projeto Farmácia Escola UFSC/
PMF, que qualifica a Assistência Farmacêutica no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde, viabilizando e estruturando a distribuição 
de medicamentos à população, que são financiados pelo Estado 
por meio do programa de Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica e Medicamentos de Dispensação Excepcional, primando 
também, pelo uso racional dos medicamentos (UFSC, 2010).

O curso de Psicologia oferece à comunidade, desde 1977, 
o Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI), tendo sido pré-requisito 
para a criação do curso. Sendo um Centro de Psicologia Aplica, 
dispõe de atendimento psicológico em diferentes áreas de atua-
ção do psicólogo, em caráter público e gratuito, executados por 
meio de estágios supervisionados por professores do departa-
mento de psicologia. (UFSC, 2014f)

Dentre os serviços prestados pelo SAPSI, estão incluídos 
os atendimentos psicológicos de urgência, psicoterápico infantil, 
adolescente, adulto, familiar e em grupo, atendimento para difi-
culdades de aprendizagem, orientação e reorientação profissio-
nal, orientação ao vestibulando, avaliação e perícia psicológica e 
preparação para a aposentadoria (UFSC, 2014g).

Os atendimentos são realizados no Laboratório de Infor-
mação e Orientação Profissional (LIOP), que localiza-se nas de-
pendências do SAPSI. O atendimento de urgência acolhe pes-
soas de imediato que apresentam mal-estar ou angústia, ambos 
súbitos. A avaliação e perícia psicológica ocorrem por demanda 
médico-psiquiátrica ou jurídica (UFSC, 2014h).

A área das Ciências Jurídicas na UFSC proporciona à so-
ciedade o Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ), cujo 
objetivo é qualificar acadêmicos do curso de direito durante a 
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formação bacharel, conciliando as necessidades da população 
carente (até três salários mínimos) com o acesso à justiça (UFSC, 
2014i). Os acadêmicos praticam o exercício da consultoria jurídi-
ca, elaborando peças processuais e acompanhando os processos 
em todos os seus trâmites, observados os prazos processuais e a 
legislação pertinente (UFSC, 2014j).

O EMAJ foi criado em 1975, integrando à época o Depar-
tamento de Direito Processual e Prática Forense. Atualmente é 
vinculado ao Departamento de Direito, do Centro de Ciências 
Jurídicas da UFSC. Em 1993, a UFSC firmou um convênio com o 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a Procuradoria 
Geral de Justiça e a Seccional Catarinense da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, para a instalação de uma Vara de Exceção do 
Fórum da UFSC, atendendo às demandas emanadas do EMAJ. 
Apenas em 1999 é que a Vara de Exceção foi substituída pelo 
Fórum Distrital do Norte da Ilha (UFSC, 2014i).

A estrutura do EMAJ apresenta espaço físico próprio com 
estações de atendimentos, salas para professores orientado-
res, com separação da área administrativa da área acadêmica. 
A equipe é formada por professores, técnico-administrativos, 
alunos monitores, bolsistas de extensão e de estágio. O estágio 
curricular no EMAJ inicia-se a partir da sétima fase do curso de 
direito (UFSC, 2014i). 

O atendimento jurídico distribui-se em direito da família, 
direito das obrigações, direito das coisas, direito das sucessões, 
direito sobre os registros públicos, direito penal, direito traba-
lhista e direito previdenciário (UFSC, 2014i). O EMAJ funciona 
durante todo o ano letivo, com atendimento ao público definido 
pelo Colegiado do Curso de Graduação em Direito, sendo que 
em períodos de recessos escolares, há atendimento de plantão, 
de modo a suprir a assistência de urgência, e acompanhar os pro-
cessos em andamento (UFSC, 2014k).

O Núcleo de Estudos para a Terceira Idade (NETI) é um projeto 
com ações socioeducativas fornecidas a pessoas idosas, por meio 
de cursos, oficinas e grupos que objetivam promover a atualiza-
ção, inserção social e participação cidadã do público participante. 
O NETI oferece também assessoria e consultoria à comunidade, 
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estabelecendo para isso, parcerias com entidades governamen-
tais e não governamentais (UFSC, 2014h).

O NETI foi fundado em 1983, criado oficialmente por meio 
de portaria do Gabinete do Reitor. Em suas ações, promove-se o 
envelhecimento sadio, com a produção de conhecimentos da ge-
rontologia, a valorização do potencial dos idosos socialmente pro-
dutivos e a promoção de idosos que adquirem e transmitem co-
nhecimento à sociedade, cujo processo educacional possui o idoso 
como protagonista de seu próprio envelhecer (UFSC, 2014l).

Os cursos que o NETI já ofereceu ao público incluem espe-
cialização em gerontologia, formação de monitores da ação ge-
rontológica, avós na universidade, contadores de história, leitu-
ra e escrita para pessoas idosas e adultas, língua alemã, inglesa, 
francesa, espanhola, esperanto, italiano, cultura e arte de italiano, 
formação política, oficina de informática para terceira idade, de 
autoconhecimento, de criação literária, previdência e cidadania, 
política ambiental, dentre outras dezenas de atividades, projetos 
e programas singulares (UFSC, 2014m).

O Projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina agrega-se ao 
hall de atividades que a UFSC promove, tendo por objetivo 
restaurar e revitalizar as fortificações existentes desde o século 
XVIII, erguidas pelos portugueses para proteger a Ilha de San-
ta Catarina. A restauração, consolidação e complementares foi 
financiada pela Fundação Banco do Brasil, custando um milhão 
de dólares, em colaboração como Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (IPHAN), beneficiando as fortificações 
de Santa Cruz, Santo Antônio, São José e Nossa Senhora da Con-
ceição (UFSC, 2014n).

O resultado do esforço do projeto foi a criação de um am-
biente turístico na Grande Florianópolis, em que várias escunas 
transportam milhares de turistas até as fortificações, gerando 
emprego e renda à comunidade litorânea. A visitação ocorre em 
três fortalezas, sendo a Santa Cruz de Anhatomirim, São José da 
Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones (UFSC, 2014n).

O Centro de Ciências Agrárias abriga o Laboratório de Psi-
cultura Marinha – LAPMAR, que tem por missão a produção e 
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transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos no cam-
po da psicultura marinha, contribuindo assim para a formação 
de pessoal em nível de graduação e de pós-graduação, além do 
treinamento de produtores e interação com a iniciativa privada e 
outras instituições públicas (UFSC, 2014o).

O LAPMAR nasceu em 1990 e gerou conhecimentos sobre 
técnicas de reprodução e engorda de espécies nativas da cos-
ta catarinense, desenvolvendo a psicultura do litoral de Santa 
Catarina. Em seu início os peixes denominados robalos foram 
objetos de estudos, por serem peixes valorizados no mercado 
nacional e internacional. Posteriormente houve pesquisas com 
linguados, caranha, caranha-vermelho, garoupa e badejo-branco.  
A infraestrutura disponível do LAPMAR contempla um setor 
administrativo, salas para maturação e desova, larvicultura, ex-
perimentação, microalgas e zooplâncton, berçário e engorda e de 
alimentação (UFSC, 2014o).

Além do LAPMAR, o Centro de Ciências Agrárias contem-
pla o Laboratório de Moluscos Marinhos (LMM), que desde 1991, 
propõe uma forma alternativa não extrativista de sobrevivência, 
por meio de moluscos marinhos. Atuando conjuntamente a pes-
cadores artesanais, o LMM promoveu programas e iniciativas 
que tornaram Santa Catarina o maior produtor nacional de mo-
luscos bivalentes marinhos. Essas ações permitem que a UFSC 
contribua para a geração de renda, emprego e resultados sociais 
que são percebidos na melhoria da qualidade de vida e fixação 
de comunidades tradicionais nas regiões do litoral do Estado 
(UFSC, 2014p).

Atualmente, o LMM é capaz de produzir regularmente se-
mente de ostras japonesas, que são oferecidas em safra de produ-
ção de dezembro a julho e por demanda específica de produto-
res. Soma-se também a produção de larvas olhadas de mexilhão 
Perna perna e sementes de ostras nativas de mangue, ambas por 
demanda específica de produtores. Desde 2006, o Laboratório 
inseriu-se na vanguarda da tecnologia de produção com duas 
novas espécies nativas, a asa de anjo e ptéria, que são moluscos 
utilizados para alimentação, ornamentação e até produção de 
pérolas. A atuação do LMM possibilita à UFSC a integração da 
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pesquisa científica ao setor produtivo, por meio do desenvolvi-
mento e repasse tecnológico (UFSC, 2014p).

A UFSC também oportuniza para a sociedade a constru-
ção de um moderno sistema de educação superior, que por meio 
do Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária 
(INPEAU) gera, dissemina e preserva o conhecimento científico 
e tecnológico desenvolvido na área de Administração Universi-
tária. O Instituto se propõe a ser um agente de mudanças na con-
dução da administração universitária, propiciando o desenvol-
vimento das Instituições de Educação Superior (IES). O INPEAU 
assumiu as funções do antigo Núcleo de Pesquisas e Estudos em 
Administração Universitária (NUPEAU), que foi criado em 1988 
para desenvolver atividades sobre administração universitária e 
ser agente facilitador de mudanças políticas, sociais e compor-
tamentais, sobretudo na capacitação de profissionais em gestão 
universitária. Além de contribuir com a capacitação de dirigen-
tes, mestres e doutores, o INPEAU organiza eventos e projetos 
de relevância para o desenvolvimento das IES, tornando-se refe-
rência onde atua.

O Colóquio Internacional de Gestão Universitária é um 
evento organizado pelo INPEAU, de elevada importância para 
a área que está em sua décima quarta edição, sendo o resultado 
de uma parceria que deu resultados positivos desde 2000, com 
a cooperação de Instituições localizadas em diversos países das 
Américas, e vem contribuindo para o “despertar” de uma nova 
visão sobre a Universidade latino-americana. Voltado para pes-
quisadores, dirigentes, professores, acadêmicos e técnico-admi-
nistrativos de instituições de educação superior, as treze edições 
realizadas possibilitou a apresentação, o debate, a reflexão, o in-
tercâmbio e a publicação de mais de dois mil e cem trabalhos, 
que são disponibilizados publicamente na base de dados no site 
do INPEAU.

O INPEAU contribuiu ativamente na implantação da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que em 2009 teve sua 
reitoria localizada nas dependências do Instituto, e, conjunta-
mente a outros setores da UFSC, foi tutora até a independência 
da nova Universidade. A UFFS atendeu a vontade da população 



Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 39

da Mesorregião Fronteira Mercosul em ter uma universidade fe-
deral, cuja atuação se daria em cidades de três estados, sendo 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

No ano de 2011, o INPEAU também elaborou o projeto 
para uma nova universidade em Santa Catarina, denominada 
Universidade da Mesorregião do Vale do Itajaí, sendo uma demanda 
da população da única região do Estado não contemplada com 
uma universidade federal, tendo contribuído para a confecção 
do projeto membros da Equipe do INPEAU e da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB). O INPEAU desenvolveu tam-
bém outro projeto visando à criação da Universidade para o Desen-
volvimento do Haiti, a partir de demandas de alunos provenientes 
daquele país e a iniciativa do Instituto na confecção do projeto 
para apresentação às autoridades competentes.

A construção de um Planejamento Estratégico Institucional e 
a formação de gestores do Instituto Federal Catarinense (IFC) é outro 
projeto desenvolvido pelo INPEAU entre 2013 e 2014, que após 
um processo de debate e envolvimento coletivo, refletiu os anseios 
da comunidade do IFC e as expectativas das ações que necessitam 
ser realizadas, de modo que o Instituto se torne referência em Edu-
cação Profissional Científica e Tecnológico de Santa Catarina. Rea-
lizado por etapas em diferentes cidades catarinenses, o processo 
delineou os objetivos estratégicos do Planejamento subdivididos 
em ensino, pesquisa, extensão, multidisciplinar e gestão.

O Curso IGLU Brasil é uma atividade realizada pelo INPEAU 
visando a capacitação de gestores universitários e a formação de 
líderes para o exercício da gestão nas Instituições de Educação 
Superior Públicas e Privadas brasileiras, sendo uma iniciativa do 
Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU), que desde 
sua fundação, em 1980, busca responder à necessidade de esten-
der as relações, melhorar a informação e favorecer a cooperação 
acadêmica entre as Instituições de Educação Superior das Amé-
ricas, sendo a única organização universitária que abrange todo 
o continente americano.

No Brasil, o Centro IGLU Região Brasil tem sede no 
INPEAU, que está organizando a edição do Curso IGLU Brasil 
em 2017. Desde o primeiro ciclo de 2013, o Curso estruturou-se 
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em quatro etapas, sendo duas presenciais, uma a distância e um 
estágio em IES do exterior, contando como igluístas do Curso 
Vice-Reitores, Pró-Reitores, Diretores Acadêmicos e Administra-
tivos e consultores.

O INPEAU desenvolveu e desenvolve outras diversas ati-
vidades que o torna referencial de excelência na área de gestão 
universitária, como a contribuição na criação e desenvolvimento 
do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária 
(PPGAU); a elaboração de projetos de pesquisas junto a órgãos 
de fomento, como o projeto Administração Universitária: teoria e 
prática em movimento e Formação Docente, pela CAPES; o proje-
to Planejamento estratégico em universidades públicas brasileiras: 
modelos e práticas de gestão universitária pelo CNPq, e a criação, 
desenvolvimento e editoração da Revista Gestão Universitária na 
América Latina – Revista GUAL, periódico científico de elevada 
qualificação.

Evidenciado todas essas ações executadas pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina fica evidente a estreita interação 
entre a Instituição e a sociedade, em nível regional, estadual, na-
cional ou internacional, beneficiando tanto os seus membros in-
ternos quanto a população em geral. Uma das demonstrações do 
reconhecimento de sua importância são os prêmios que a UFSC 
vem recebendo anualmente, o Top Of Mind, expressando a Insti-
tuição mais reconhecida pelos cidadãos catarinenses no segmen-
to Universidades.
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Palavra da Reitoria

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma forte 
expressão da recente política de expansão, descentralização e democra-
tização da educação superior pública – Plano Nacional de Educação 
(PNE), Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE), Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais (REUNI), etc. Em atendimento a uma ampla articulação 
e mobilização social e política regional, o governo brasileiro optou por 
institucionalizar uma universidade multicampi e popular, na qual o 
elemento articulador básico fosse o perfil social, econômico e cultural 
da população e o seu desafio principal fosse a promoção do ensino, da 
pesquisa e da extensão, profundamente integrados às necessidades e 
demandas regionais. Por isso, contrariamente à prática tradicional do 
Brasil de circunscrever as instituições de educação superior nos estritos 
limites geográficos dos Estados, a UFFS foi instalada na mesorregião 
que compreende o Norte/Noroeste do Rio Grande do Sul, o Oeste de 
Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná.

O modus vivendi da população dessa mesorregião tipifica uma 
sociedade de cunho colonial, em extensão e em continuidade à formação 
social que surgiu, no Rio Grande do Sul, a partir da segunda metade 
do século XIX, nos vales do Rio dos Sinos, do Rio Caí, dos Rios Jacuí/
Taquari e na Serra gaúcha, com a introdução de imigrantes alemães, 
italianos, poloneses e, em menor escala, judeus, holandeses, ucrania-
nos, etc. A pequena propriedade rural viabilizou-se, principalmente, 
pela policultura e pela mão de obra familiar. O excedente produtivo e 
o excedente populacional gerados no âmbito da pequena propriedade 
produziram dois resultados bem característicos: de um lado, originaram 
pequenos núcleos urbanos, muito próximos um do outro, dinâmicos e 
operosos (de tal sorte que, nos entroncamentos mais estratégicos, esses 
núcleos urbanos se tornaram cidades de porte avantajado, via de regra, 
bastante industrializadas); de outro lado, deram novo impulso à expan-
são da fronteira agrícola, em direção ao Alto Uruguai e Missões do Rio 
Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná.

Tanto o modelo produtivo quanto a organização social e os traços 
culturais elementares das colônias antigas foram reproduzidos nos ter-
ritórios expandidos (colônias novas ou terras novas). A diferença mais 
evidente entre o primeiro ciclo colonial e o que se seguiu é, por certo, 
a passagem da uniformidade linguística, presente nas colônias origi-
nárias, para uma ampla mistura linguística na composição das novas 
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comunidades. Se no primeiro ciclo de colonização, as comunidades eram 
praticamente exclusivas de italianos, ou de alemães, ou de poloneses, 
etc.; no desdobramento posterior essa característica já não existe: as co-
munidades rurais e os núcleos urbanos serão essencialmente plurais, 
com um alto índice de miscigenação.

No contexto agrário brasileiro, as pequenas propriedades rurais 
e familiares apresentam o melhor perfil de ocupação permanente de 
pessoas, enquanto, no contexto urbano brasileiro, as cidades da região 
colonial - por sua diversidade em termos de organizações produtivas 
industriais, comerciais e de serviços, mormente com status de pequenas 
empresas – apresentam os melhores índices de empregabilidade. A pro-
dução de alimentos, considerados os itens básicos do consumo diário, 
encontra a sua melhor performance na mesorregião colonial, seja sob a 
oferta de produtos in natura, seja sob a oferta de itens processados (in-
dustrializados). Associações e cooperativas articulam grande parte das 
unidades produtivas, rurais e urbanas.

Sobre essa formação social, pesam desafios e inseguranças de 
muitas ordens, como, por exemplo: a concorrência promovida pelo agro-
negócio e por iniciativas nacionais/internacionais que dominam e mono-
polizam a tecnologia de ponta; os custos das distâncias e do isolamento, 
típicos dos territórios interioranos; comprometimento do meio ambiente 
pelo uso intensivo dos recursos naturais e pela expressiva produção de 
lixo e dejetos poluentes; escasseamento da mão de obra; baixo profissio-
nalismo nos processos de gestão das unidades produtivas; dificuldade 
de atração e fixação da inteligência científica mais sofisticada; diminuta 
malha de instituições estaduais e, principalmente, federais; serviços de 
saúde e educação insuficientes e/ou de baixa qualidade.

A UFFS, criada por Lei Federal em 15 de setembro de 2009, 
se instala na mesorregião no início de 2010, tendo como horizonte os 
desafios acima mencionados. Implanta, portanto, vários cursos de gra-
duação:

(a) Bacharelados em: Agronomia, com ênfase em agroecologia, em La-
ranjeiras do Sul (PR), Chapecó (SC), Erechim (RS) e Cerro Largo 
(RS); Engenharia Ambiental, com ênfase em energias renováveis, 
em Chapecó (SC), Erechim (RS) e Cerro Largo (RS); Medicina Ve-
terinária, em Realeza (PR); Engenharia de Aquicultura, em Laran-
jeiras do Sul (PR); Engenharia de Alimentos, em Laranjeiras do Sul 
(PR); Administração, com ênfase em pequenas empresas, desenvol-
vimento agrário e gestão agroindustrial, em Chapecó (SC) e Cerro 
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Largo (RS); Ciências Econômicas, com ênfase em cooperativismo, 
em Laranjeiras do Sul (PR); Arquitetura e Urbanismo, em Erechim 
(RS); Ciências da Computação, em Chapecó (SC); Projeto Especial 
de Agronomia, com ênfase em agroecologia, do Campus Erechim em 
parceria com o Pronera e Instituto Educar, com oferta em Pontão 
(RS). Esses cursos se articulam diretamente com o sistema produti-
vo da mesorregião, rural e urbano.

(b) Licenciaturas em: Pedagogia, em Chapecó (SC) e Erechim (RS); 
Filosofia, em Chapecó (SC) e Erechim (RS); História, em Chapecó 
(SC) e Erechim (RS); Geografia, em Chapecó (SC) e Erechim (RS); 
Ciências Sociais, em Chapecó (SC) e Erechim (RS); Educação do 
Campo,  em Laranjeiras do Sul (PR) e Erechim (RS), Letras (Por-
tuguês e Espanhol), em Realeza (PR), Chapecó (SC) e Cerro Largo 
(RS); Ciência Biológicas, em Realeza (PR) e Cerro Largo (RS); Quí-
mica, em Realeza (PR) e Cerro Largo (RS); Física, em Realeza (PR) 
e Cerro Largo (RS); Matemática, em Chapecó (SC); Projeto Espe-
cial de Licenciatura em História do Campus de Erechim, em parce-
ria com o Pronera e Instituto ITERRA, com oferta em Veranópolis 
(RS). Esses cursos buscam corresponder às demandas do sistema 
escolar e, dessa forma, aperfeiçoar os processos sociais, científicos e 
culturais da mesorregião.

(c) Bacharelados em: Enfermagem, em Chapecó (SC); Nutrição, em 
Realeza (PR); e Medicina, em Passo Fundo (RS) e Chapecó (SC). 
Esses cursos representam a base inicial sobre a qual a UFFS preten-
de implantar importantes centros de formação em saúde para dar 
respostas significativas às exigências do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Nos primeiros quatro anos de funcionamento, a UFFS implan-
tou também quase duas dezenas de cursos de especialização e autorizou 
junto à CAPES quatro programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: 
Educação, em Chapecó (SC); Estudos Linguísticos, em Chapecó (SC); 
Agroecologia, em Laranjeiras do Sul (PR); e Ciências e Tecnologias 
Ambientais, em Erechim (RS). Essas iniciativas se juntam às demais 
na tradução prática dos princípios basilares da instituição.

A manutenção do relacionamento constante e real da Univer-
sidade com a comunidade se faz de muitas formas, especialmente, pelo 
diálogo que se dá no âmbito dos órgãos colegiados da instituição.  Os 
conselhos deliberativos (Conselho Universitário e Conselhos dos Cam-
pi) têm, estatutariamente, a presença, embora minoritária, de represen-
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tantes da comunidade externa. A UFFS, entretanto, criou figuras novas 
de articulação, nas quais a presença externa é majoritária: O Conselho 
Estratégico Social, em nível de Universidade, e os Conselhos Comuni-
tários, em nível dos campi universitários.

As políticas de expansão e de descentralização da educação su-
perior federal se concretizam à medida que novas vagas são colocadas 
à disposição das pessoas no interior do Brasil. Não basta isso, todavia, 
para materializar a política de democratização. Esta dimensão exige me-
canismos de acesso radicalmente modificados em relação ao esquema 
meritocrático, defendido como tabu na história escolar brasileira, e que 
é o responsável número um pelo elitismo na educação superior federal. 
A UFFS, desde o primeiro processo seletivo, utilizou o fator escola pú-
blica para minimizar os efeitos enviesados da meritocracia, bonificando 
o candidato que realizara o ensino médio em escola pública (10% a mais 
na nota do ENEM para quem cursara um ano; 20% para quem fizera 
dois anos; e 30% para quem cursara integralmente o ensino médio em 
escola pública). Fazia-se, dessa forma, justiça ao itinerário escolar dos 
alunos. O modelo da UFFS não era, porém, adequado para enfrentar as 
distorções que provinham das disparidades econômicas das famílias e/
ou do perfil étnico/racial da população.

A oportunidade para corrigir o modelo de ingresso da UFFS foi 
dada pela Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, regulamentada pelo 
Decreto n. 7.824, de 11 de outubro de 2012, e pela Portaria Normativa 
MEC n. 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a reserva de 
vagas nas Universidades Federais e nos Institutos Federais. Em obe-
diência à legislação, a UFFS buscou, no percentual de alunos que fazem 
ensino médio na escola pública, o indicador válido para a reserva de va-
gas no seu processo seletivo. Somente para ilustrar, o percentual de alu-
nos que fazem ensino médio em escola pública, nos Estados da Região 
Sul, se aproxima de 90%. A cota para a escola pública na UFFS é dada 
exatamente por esse percentual. Para além da lei, mas mantendo-se nos 
seus parâmetros, a UFFS estabeleceu também uma cota para alunos que 
frequentaram parcialmente a escola pública (pelo menos um ano com 
aprovação). Atualmente, essa cota é de 2%. A cota da escola pública, de 
acordo com a legislação, deve ser dividia ao meio, destinando uma parte 
para os que provêm de famílias com renda bruta per capita de, até, um 
salário mínimo e meio; e a outra parte será ocupada por egressos da es-
cola pública sem a restrição salarial. No âmbito de cada um desses seg-
mentos da escola pública, a UFFS reserva uma cota para pardos, negros 
e indígenas, de acordo com o percentual populacional desses segmentos, 
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apurado pelo IBGE em relação a cada Estado da Federação. Como a 
UFFS tem campi nos três estados da Região Sul, o percentual da cota 
étnico/racial, a exemplo da cota ampla da escola pública, varia de Estado 
para Estado. A cota étnica/racial, ao juntar pardos, negros e indígenas, 
pode ainda produzir uma distorção, favorecendo os pardos em oposição 
aos negros e indígenas. Se isso acontecer, no processo seletivo da UFFS, 
para os cursos em ralação aos quais a universidade tem plena autono-
mia, abre-se, automaticamente, uma vaga para negros e uma vaga para 
indígenas. Com essa política de acesso que aceita e estimula outros pro-
gramas específicos de ações afirmativas, como, por exemplo, o Programa 
PROHAITI, já implantado (cria vaga suplementares para trabalhado-
res haitianos que atuam na mesorregião), e programas espaciais para 
indígenas, em vias de implantação, a UFFS enquadra-se plenamente 
nos parâmetros da expansão, descentralização e democratização da re-
cente política de educação superior federal e dá um passo definitivo para 
definir-se como uma universidade popular.

O conceito de universidade popular somente será incorporado, 
de forma plena, pela UFFS, quando a lógica da meritocracia for comple-
tamente superada, ou seja, quando a instituição compreender que não 
deve selecionar e trabalhar com “os melhores” (ou, conforme o caso, com 
“os menos piores”, etc.), mas desejar, como destinatário privilegiado de 
suas ações, aqueles alunos que têm mais dificuldades, aqueles que têm 
menores chances, aqueles que a lógica da meritocracia despreza. O elã 
dinamizador da universidade democrática e popular se expressa pelo 
princípio de que o país (e, por extensão, a humanidade) precisa de todos 
os cérebros, de todas as vontades, de todos os corpos. A formação social 
será mais sadia e feliz quando toda a potencialidade, toda a capacidade 
e toda a criatividade, de todas as pessoas, tiverem oportunidades reais 
de exercício. Isso requer das instituições formadoras, pelo menos dessas, 
a inversão das prioridades, isto é, práticas sociais que façam o caminho 
reverso (em relação à tendência dominante): das bordas para o centro; 
da base para o topo, da carência para a abundância, etc.

Estamos apenas iniciando a execução dessa partitura, mas as 
primeiras notas já mostram que a sinfonia é realmente bela.

Jaime Giolo 
Reitor 
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Histórico da Instituição

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) foi criada 
em 15 de setembro de 2009, por meio da Lei n. 12.029. Sua histó-
ria, no entanto, vai muito além do seu ato de criação. Condensa 
um conjunto muito amplo e variado de iniciativas, movimentos 
e ações, empreendidos por inúmeras organizações e lideranças, 
em diferentes momentos históricos, em defesa do direito à edu-
cação superior pública. 

Situada na fronteira com a Argentina, composta por apro-
ximadamente 396 municípios e 3,7 milhões de habitantes dos es-
tados do Rio Grande do Sul (região Noroeste), Santa Catarina 
(região Oeste) e do Paraná (região Sudoeste), a região de abran-
gência da UFFS manteve-se privada do ensino superior durante 
a maior parte de sua história. 

O caráter notadamente elitista do sistema de oferta excluiu, 
na prática, milhares de jovens e adultos da possibilidade de de-
senvolveram uma formação de nível superior. Especialmente 
a juventude residente em pequenos municípios, de economia 
agrícola e alicerçados na agricultura familiar, viu-se obrigada a 
buscar sua inserção no mercado de trabalho assalariado, evadin-
do-se do campo em direção a cidades de maior porte, muitas das 
quais situadas nas regiões litorâneas. O êxodo rural acentuou o 
processo de urbanização e, no interior dele, a tendência à “litora-
lização”. A crise da pequena propriedade agrícola de base fami-
liar, acentuada a partir dos anos de 1980, reforçou sobremaneira 
a mobilidade humana do campo para as cidades litorâneas.

A exclusão do direito de acesso ao ensino superior público 
e gratuito e outros tantos problemas que afetam a região, como 
a crise da agricultura familiar, o crescente êxodo rural, a estag-
nação econômica de grande parte dos municípios, a exclusão 
socioeducacional e as desigualdades sociais, foram alguns dos 
fatores que orientaram as lutas pela implantação de instituições 
de ensino superior público na região de abrangência da UFFS 
desde as décadas de 1970 e 1980. 
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As mobilizações pela criação de IES públicas na região, 
especialmente federais, se intensificaram na última década, 
dando origem, em 2005, ao Movimento Pró-Universidade Fe-
deral (MPUF). Coordenado pela Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar da Região Sul – FETRAF-Sul e pela Via 
Campesina, e integrado pelo Fórum da Mesorregião Grande 
Fronteira do Mercosul, igrejas, movimento estudantil, associa-
ções de prefeitos, vereadores, deputados (estaduais e federais) 
e senadores dos três estados do Sul, o movimento passou a arti-
cular os diferentes movimentos e lideranças em prol do projeto 
de implantação de uma universidade pública federal na região. 

Em junho de 2006, em decorrência das tratativas e nego-
ciações do MPUF junto ao Governo Federal, o então Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, manifestou apoio ao projeto de 
criação de uma universidade federal no Sul do Brasil, compro-
metendo-se a desenvolver um estudo mais detalhado sobre a sua 
viabilidade. 

O ano seguinte foi marcado por inúmeras mobilizações, 
reuniões de trabalho e articulações. No dia 24 de agosto mais de 
15 cidades da região da Grande Fronteira do Mercosul promove-
ram atos públicos pela criação da universidade federal, reunindo 
milhares de pessoas. Em novembro, o Ministério da Educação 
publicou a Portaria 948, instituindo o Grupo de Trabalho respon-
sável pela elaboração do Projeto da nova universidade, compos-
to por 11 integrantes do Movimento Pró-Universidade, técnicos 
do MEC e representantes da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina e da Universidade de Federal Santa Maria. Em seguida, 
no dia 11 de dezembro de 2007, o então Ministro da Educação, 
Fernando Hadadd, anunciou a criação da Universidade Federal 
para a Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, em sole-
nidade de assinatura de atos complementares ao Plano Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), no Palácio do Planalto, 
em Brasília.

Em março de 2008, o GT finaliza o projeto da futura univer-
sidade e o entrega ao MEC. No dia 16 de julho, o então Presiden-
te da República, Luis Inácio Lula da Silva, assina o projeto de lei 
de criação da nova universidade, a ser enviado ao Congresso Na-
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cional. Em dezembro o Projeto de Lei n. 3.774/2008 é aprovado 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Em 11 de fevereiro de 2009, por meio da Portaria n. 
148/2009, o Ministro da Educação empossa a Comissão de Im-
plantação da UFFS, designando o professor Dilvo Ristoff, como 
presidente. Em 20 de maio, a Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados aprova a criação da Universida-
de Federal Fronteira Sul. No mês seguinte, em 17 de junho, a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados também aprova o projeto de criação da UFFS. 
O projeto, em seguida, tramitou nas Comissões de Justiça e de 
Educação do Senado Federal, recebendo aprovação em 18 e 25 de 
agosto, respectivamente. No dia 15 de setembro, a lei de criação 
da UFFS é sancionada pelo então Presidente Luis Inácio Lula da 
Silva. Em seguida, em 21 de setembro, o professor Dilvo Ristoff 
é designado Reitor Pró-Tempore da UFFS, sendo empossado em 
15 de outubro. Em seguida foram publicados os primeiros editais 
de seleção de docentes e de servidores técnico-administrativos, 
cuja posse dos candidatos aprovados ocorreu no início de 2010.  
As atividades acadêmicas iniciaram em 29 de março de 2010, 
com o ingresso dos primeiros 1.936 estudantes matriculados em 
39 cursos de graduação. 

Estrutura Institucional

Muitas das informações aqui descritas têm como referên-
cia o Documento que sistematizou um importante evento orga-
nizado na fase inicial de implantação da UFFS - I Conferência de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS (COEPE) realizada entre 
junho a setembro de 2010. Esse documento, publicado em 2011, 
intitula-se: Construindo agendas e definindo rumos: I Conferên-
cia de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS.

Desde a sua criação, a UFFS desenhou três grandes obje-
tivos, quais sejam: (i) promover o desenvolvimento regional in-
tegrado (condição essencial para a garantia da permanência dos 
cidadãos na região da fronteira sul e a reversão do processo de 
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litoralização hoje em curso); (ii) assegurar o acesso ao ensino su-
perior como fator decisivo para o desenvolvimento das capaci-
dades econômicas e sociais da região, a qualificação profissional 
e o compromisso de inclusão social e (iii) desenvolver o ensino, a 
pesquisa e a extensão como condição de existência de um ensino 
crítico, investigativo e inovador e a interação entre as cidades 
e estados que compõem a grande fronteira do Mercosul e seu 
entorno. 

Para alcançar sua missão e seus objetivos, a Universidade 
Federal da Fronteira Sul se constituiu a partir de uma estrutu-
ra multicampi. A proposição de localização da sede e dos campi 
da Universidade tomou como base os seguintes critérios: re-
giões com forte presença de organizações e Movimentos Sociais 
Populares e do Movimento Pró-Universidade Federal; regiões 
com maior número de alunos no Ensino Médio; regiões com 
IDH mais baixos; regiões que representem centralidade no con-
texto geográfico da Mesorregião e que contenham certa infraes-
trutura de transporte, comunicação, educação básica, serviços 
públicos, hotéis; distribuição dos campi entre os estados, con-
siderando o número de municípios e a população da Mesorre-
gião e seu entorno.

A UFFS foi criada com 5 campi, sendo Chapecó – em Santa 
Catarina, o campus sede, Cerro Largo e Erechim, no Rio Grande 
do Sul e Laranjeiras do Sul e Realeza, no Paraná. Desde 2013, 
conta com mais um campus – Passo Fundo, também no Rio Gran-
de do Sul. 

Nesse cenário, a UFFS vem se desenvolvendo para consoli-
dar-se como universidade pública e popular, comprometida com 
a formação técnica e ética dos cidadãos e com o desenvolvimento 
sustentável e solidário da Região Sul do país; Universidade de-
mocrática, autônoma, que respeita a pluralidade de pensamen-
to e diversidade cultural, que garante os espaços de participa-
ção dos diferentes sujeitos sociais; Universidade que estabeleça 
dispositivos de combate às desigualdades sociais e regionais, 
incluindo condições de acesso e permanência no ensino supe-
rior, especialmente da população mais excluída do campo e da 
cidade, Universidade que tenha na agricultura familiar um setor 
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estruturador e dinamizador do processo de desenvolvimento e 
que tenha como premissa a valorização e a superação da matriz 
produtiva existente (UFFS, 2011, p. 31-34).

Assim, com base nessas características, a concepção de 
universidade assumida pela UFFS visa garantir em essência (i) o 
acesso ao ensino superior público e de qualidade, (ii) a qualifica-
ção profissional e o compromisso de inclusão social e (iii) o de-
senvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão como condi-
ção de existência de um ensino crítico, investigativo e inovador. 

A estrutura multicampi da UFFS privilegia a construção de 
cidades universitárias em todos os campi. Isso significa que foi 
projetada a mesma estrutura para cada campus, respeitando a 
proporção de estudantes e servidores previstos. Essa estrutura 
contempla blocos de salas de aula, bloco de salas de professores, 
restaurante universitário e blocos de laboratórios didáticos, to-
dos concluídos ou em fase de conclusão. Estão previstos ainda 
um prédio administrativo, um centro de eventos, moradia estu-
dantil, entre outras construções específicas como, por exemplo, 
um Hospital Veterinário em Realeza – PR.

No campus Chapecó há ainda o edifício que abriga a Bi-
blioteca, Arquivo Central e o Datacenter, e está previsto o prédio 
da Reitoria. No total já foi investido mais de 200 milhões em 
obras, que resultaram em aproximadamente 70.000 m2 de área 
construída. 

Estrutura Acadêmica

A universidade não existe de maneira isolada do ambiente 
onde está inserida, uma vez que além do ensino, esta necessa-
riamente terá de fazer pesquisa, ou seja, produzir novos conhe-
cimentos e fazer extensão, que é aplicar e difundir esse conheci-
mento com a sociedade.

A UFFS entende que o diálogo constante entre ensino, pes-
quisa e extensão é imprescindível para uma formação de quali-
dade. Como universidade federal, a UFFS tem uma perspectiva 
diferenciada das demais instituições do seu entorno, primeiro 
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porque ela libera muito a capacidade intelectual das pessoas, 
com um quantitativo significativo de professores em regime de 
dedicação exclusiva. Também porque há uma expectativa maior 
de recursos para pesquisa e extensão, o que viabiliza grandes 
ações na área da inovação tecnológica com recursos públicos fe-
derais e recursos internacionais. É neste contexto que a estrutura 
acadêmica da UFFS se insere.

Ensino

Na graduação, hoje são 42 ofertas de cursos, nos seis campi, 
como descrito no Quadro 1.

Cerro Largo Laranjeiras do Sul

a) Administração
b) Agronomia
c) Engenharia Ambiental
d) Licenciatura em Química
e) Licenciatura em Física
f) Licenciatura em Ciências Biológicas
g) Licenciatura em Letras Português e Espanhol

a) Agronomia 
b) Ciências Econômicas
c) Engenharia de Alimentos
d) Engenharia de Aquicultura
e) Interdisciplinar em Educação do Campo
f) Interdisciplinar em Educação do Campo: 

Ciências Sociais e Humanas

Chapecó Erechim

a) Administração
b) Agronomia
c) Ciência da Computação
d) Licenciatura em Ciências Sociais
e) Enfermagem
f) Engenharia Ambiental
g) Licenciatura em Filosofia
h) Licenciatura em Geografia
i) Licenciatura em História
j) Licenciatura em Letras Português e Espanhol
k) Licenciatura em Matemática
l) Licenciatura em Pedagogia
m) Medicina

a) Arquitetura e Urbanismo
b) Agronomia
c) Licenciatura em Ciências Sociais
d) Engenharia Ambiental
e) Licenciatura em Filosofia
f) Licenciatura em Geografia
g) Licenciatura em História
h) Interdisciplinar em Educação do Campo: 

Ciências da Natureza
i) Licenciatura em Pedagogia

Passo Fundo Realeza

a) Medicina a) Licenciatura em Letras Português e Espanhol
b) Nutrição
c) Medicina Veterinária
d) Licenciatura em Química
e) Licenciatura em Física
f) Licenciatura em Ciências Biológicas

Quadro 1: Graduação – cursos  
Fonte: UFFS (2017)

São 8300 alunos matriculados nos cursos de graduação, e 
em torno de duas mil e trezentas vagas são oferecidas anualmen-
te. Hoje, a UFFS conta com mais de 1.300 alunos concluintes, ma-
terializando, dessa forma, o objetivo da sua constituição.
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Há um compromisso claro da UFFS com a formação de 
professores, por esse motivo o foco nas licenciaturas. Os bacha-
relados estão, conforme explicitado anteriormente, diretamente 
conectados com a vocação econômica da região.

Entretanto, o maior destaque na graduação é a política de 
ingresso. Desde seu primeiro processo seletivo a UFFS apresen-
tou dois diferenciais: primeiro, o uso exclusivo do ENEM como 
forma de seleção; e segundo, o privilégio para estudantes oriun-
dos de escola pública. 

 Até 2012, era aplicado o chamado “Fator escola pública”, 
que consistia em um bônus de 10% na nota do ENEM para cada 
ano do ensino médio cursado em escola pública. Tal feito resul-
tou nos anos de sua aplicação em mais de 90% de alunos oriun-
dos de escola pública.

Com a promulgação da Lei n. 12.711/2012, que dispõe so-
bre o ingresso nas universidades federais e nas instituições fede-
rais de ensino técnico de nível médio, a UFFS adaptou seu pro-
cesso seletivo. Como a legislação estabelece o percentual mínimo 
de reserva de vagas, a UFFS promoveu mais uma inovação, re-
servando para estudantes oriundos de escola pública o mesmo 
percentual de estudantes matriculados no ensino médio público 
em cada estado, de acordo com o Censo Escolar da Educação 
Básica realizado pelo INEP/MEC, o que resulta em percentuais 
próximos a 90%.

Na pós-graduação, a atuação se dá tanto no lato sensu 
quanto no stricto sensu. No stricto sensu, em sete anos de atuação, 
foram construídos 11 programas de mestrado: 

 ¾ Estudos Linguísticos;
 ¾ Educação;
 ¾ Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 ¾ Ciência e Tecnologia Ambiental;
 ¾ Matemática (PROFMAT);
 ¾ Profissional em Educação;
 ¾ Interdisciplinar em Ciências Humanas;
 ¾ Desenvolvimento e Políticas Públicas; 
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 ¾ Ambiente e Tecnologias Sustentáveis; 
 ¾ História; e 
 ¾ Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Há ainda grupos de trabalho para composição de novos 
programas stricto sensu, em diferentes áreas do conhecimento 
correlatas aos cursos de graduação. Hoje, são atendidos mais de 
200 alunos.

No lato sensu, foram ofertados e encerrados 18 cursos e ou-
tros dois estão em andamento, sendo que aproximadamente 700 
estudantes já finalizaram seus cursos.

Pesquisa

Como universidade em implantação é necessária certa pa-
ciência histórica para que possam ser colhidos os frutos da pes-
quisa. Desde 2010 os grupos de pesquisa têm sido incentivados e 
constituídos, e a cada semestre, com a chegada de novos docen-
tes, esses grupos têm sido aportados com novas competências. 

Mesmo assim, já se percebe um expressivo número de pro-
jetos desenvolvidos, uma vez que até 2016 por meio de editais 
internos, 288 estão ou foram realizados e 31 foram aprovados em 
editais externos à universidade.

No que se refere aos grupos de pesquisa da instituição, 
estão certificados 91, que contemplam mais 222 duas linhas de 
pesquisa, mais 583 pesquisadores, 89 técnicos administrativos e 
473 estudantes participantes, nas mais variadas áreas, destacan-
do-se a de Ciências Humanas que abarcam a maior quantidade 
de linhas de pesquisa, pesquisados e alunos.

Até 2014 foram 319 projetos de pesquisa institucionaliza-
dos, que totalizaram 315 bolsas de iniciação científica em 2011, 
206 bolsas em 2012 e 149 bolsas em 2013, e 167 bolsas em 2014.

Extensão

Também na extensão é preciso um tempo para que os gru-
pos se constituam e os projetos tragam resultados significativos. 
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Muitos dos docentes da UFFS não são oriundos dessa região, o 
que demanda um período de adaptação para que possam com-
preender o entorno e então propor projetos de extensão conecta-
dos com as necessidades regionais.

Esse movimento é percebido com o aumento do número 
de projetos de extensão institucionalizados no decorrer dos anos. 
Em 2010 foram 38 projetos aprovados, sendo que com recursos 
externos e os demais com recursos internos. Já em 2011, foram 
142 projetos, dois externos e os demais internos. Em 2012, fo-
ram 192 projetos, sendo 15 aprovados em editais externos e 177 
projetos com recursos internos. Em 2013, esse número foi de 165 
projetos no total, sendo 15 aprovados com recursos externos. Por 
fim, em 2014 foram 209 projetos.

Os números demonstram que a UFFS vem consolidando 
seus projetos de extensão e ganhando espaço nos órgãos exter-
nos de fomento.

Um dos projetos mais significativos foi aprovado junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Trata-se do Cur-
so de Formação de Jovens em Agricultura Sustentável, Gestão e 
Inovação Tecnológica, que tem o objetivo de construir espaços 
de formação e organização da juventude da agricultura familiar, 
a partir da afirmação e valorização do espaço rural, tendo em 
vista a permanência dos jovens no campo com renda, educação 
e qualidade de vida. O projeto prevê a formação de 126 jovens 
monitores e 4800 jovens agricultores inovadores.

Merece destaque também a constituição das empresas ju-
niores dos cursos de Administração de Chapecó e Cerro Largo, 
que desenvolvem projetos de consultoria com valores acessíveis 
principalmente para micro e pequenas empresas e cooperativas.

Estrutura Administrativa

A UFFS, de acordo com o seu Estatuto aprovado em 21 de 
setembro de 2010, apresenta em sua estrutura órgãos superiores 
e órgãos de base. 
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Os órgãos superiores são de Administração (Reitoria), de 
Deliberação (Conselho Universitário – CONSUNI), de Supervi-
são e Fiscalização (Conselho Curador, Auditoria Interna) e Con-
sultivo (Conselho Estratégico Social). 

O Estatuto da UFFS define como órgãos de base os seis 
campi da UFFS e pertencem à base os órgãos de Administração 
(Direção do Campus e Coordenação Acadêmica e Administrati-
va) e órgãos de Deliberação (Conselho de Campus e Colegiado 
de Cursos). O órgão Consultivo, presente nos campi é o Conselho 
Comunitário de Campus. A Figura 1 – Organograma da UFFS – 
mostra a atual arquitetura institucional da universidade.

Figura 1: Organograma da UFFS 
Fonte: PROPLAN – UFFS (2014)

Observa-se que, conforme ilustra a figura 1, existe uma 
relação dialógica entre as estruturas superiores e as de base na 
universidade. Ou seja, os órgãos administrativos e deliberativos 
constantes para garantir o bom funcionamento e desenvolvi-
mento institucional da UFFS estão presentes igualmente na sua 
base, os campi. Isso representa o esforço para conferir diálogo, 
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representatividade e condições de gestão equitativas em todos 
os campi da universidade.

Nessa perspectiva, garantida pela Lei de Criação da UFFS 
e pelo seu Estatuto, todos os campi têm a mesma importância 
para a construção das Políticas voltadas ao Ensino, Pesquisa, Ex-
tensão e Cultura, assim como para o funcionamento e consolida-
ção do processo de implantação da universidade. Como é uma 
instituição multicampi, todo o seu desenho, formado pelos órgãos 
superiores e de base, orientam todas as peças normativas e as 
ações relacionadas à gestão da universidade.

Existe, porém, alguns pontos que merecem atenção em re-
lação à realidade desse desenho. Pelo fato de não significar um 
mero conjunto ou reunião de campi instalados em três Estados 
do país (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), o Estatuto 
da UFFS prevê, como um dos objetivos para a consolidação da 
Universidade, Multicampi e Interestadual, a articulação orgânica 
de sua base, isto é, de seus campi. Tal articulação colide, hoje, 
com a tendência histórica da segmentação, separação, departa-
mentalização presentes, ainda, em boa parte das universidades 
brasileiras.

Outro ponto, igualmente relevante, tem relação com o 
desafio de garantir padrão de qualidade para as condições de 
infraestrutura física e humana no interior de cada campus. Em 
um desenho multicampista, isso é fundamental para promover 
identidade e sinergia na concretização da missão e dos objeti-
vos institucionais. No caso da UFFS, por exemplo, todos os campi 
caminham, pois estão em construção, para o mesmo padrão e 
estrutura física, possuindo biblioteca universitária, blocos de sa-
las de aula, bloco para abrigar as salas dos professores, espaço 
de convivência social e cultural, restaurante universitário, entre 
outras instalações. 

Portanto, a configuração socioespacial multicampi da UFFS, 
a institucionalização das dimensões normativas na universida-
de, estruturais e culturais não ocorre apenas na sede, mas em 
todos os campi a partir de uma relação dialógica entre as instân-
cias administrativas, normativas e pedagógicas, entre os órgãos 
superiores e de base da universidade.
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A questão da autonomia administrativa e pedagógica, prer-
rogativa estatutária da Administração Central, acontece também 
nos campi da universidade. Embora os campi tenham participa-
ção e atendam as diretrizes gerais da Universidade, integrando 
diariamente as linhas e políticas de trabalho consolidadas por 
meio das Pró-reitorias, seguem produzindo e gerenciando os 
processos de forma mais eficaz de acordo com a realidade local 
e regionalmente. 

No que diz respeito à autonomia orçamentária e financei-
ra, a UFFS, como instituição nova e em fase de implantação, não 
participa da matriz de distribuição proposto pela Associação Na-
cional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (ANDIFES). Seu orçamento e recursos são, respectivamente, 
frutos de um processo pactuado com a Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF) e o Ministério da Educação (MEC) e estavam atre-
lados até o ano de 2010 ao orçamento de sua tutora, a Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Somente a partir de 2011 foi criado uma Unidade Orça-
mentária (UO 26440) para a toda a UFFS. Desde então, a UFFS 
vem executando o seu próprio orçamento, mediante o empenho, 
liquidação e pagamento das despesas relacionadas à implanta-
ção física e despesas ligadas ao seu funcionamento para garantir 
o pleno desenvolvimento dos cursos de graduação, projetos e 
atividades de extensão, pesquisa e pós-graduação.  

No contexto interno da instituição, tais recursos, repassa-
dos pelo MEC, são alocados conforme descentralização temática, 
isto é, por meio de ações orçamentárias (Implantação da UFFS, 
Funcionamento dos Cursos de Graduação e Pós-graduação, Fo-
mentos às Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, Capacitação de 
Servidores em Processo de Qualificação e Requalificação, Assis-
tências aos Estudantes, entre outras ações) para o conjunto da 
UO – UFFS e não, conforme poderia se supor, alocados por setor 
ou campus. A Figura 2 mostra os recursos pactuados para a UFFS 
até 2014.
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Figura 2: Evolução Orçamentária 
Fonte: PROPLAN – UFFS (2014)

Essa dinâmica confere maior possibilidade de planejamen-
to transversal e desenvolvimento institucional de modo equâni-
me entre os campi, evitando disputas muitas vezes corporativas 
pelo poder e por maiores recursos. Em resumo, não se estabelece 
a priori a relevância de determinado campus em relação ao outro, 
o que evita a possibilidade de campus desenvolvido e outro me-
nos desenvolvido numa mesma universidade.

A questão da Comunicação Institucional representa um 
dos maiores desafios numa universidade multicampi. Tendo em 
vista que os campi distam geograficamente entre si, o acesso às 
informações relevantes para a execução das atividades depende 
diretamente de um modelo desconcentrado da Administração 
Central. Quando não existe um sistema cooperativo e circular 
na instituição, baseado nas mais recentes tecnologias da infor-
mação, a tendência é gerar insegurança nos gestores, distorções 
sobre os acontecimentos da vida universitária e insatisfação na 
comunidade de estudantes e professores. 

A UFFS minimiza esse desafio buscando conciliar o agen-
damento constante de reuniões centralizadas e descentralizadas, 
presenciais e à distância, combinadas por meio de múltiplos 
instrumentos de informação, como murais impresso e eletrôni-
co, sítio atualizado pelo próprio setor, agenda comum da UFFS, 
entre outras formas. Mas isso, na prática, pode se revelar ain-
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da mais desafiador quando os atores que formam a instituição 
denominada de Universidade têm dificuldade de compreender 
claramente a missão e os objetivos dela, quando têm dificuldade 
de organizar as ações, atividades, projetos, planos e programas 
para um mesmo fim. 

Como qualquer sistema aberto e, principalmente pelos ob-
jetivos que fundamentam sua existência, a Universidade intera-
ge acentuadamente com o meio onde está inserida, influencian-
do e sendo influenciada por ele. A UFFS aproveita essa interação 
na construção diária de uma instituição pública, democrática e 
popular.

Nota-se que a legislação já supõe que a universidade não 
existe de maneira isolada do ambiente onde está inserida, uma 
vez que além do ensino, ela necessariamente terá de fazer pes-
quisa, ou seja, produzir novos conhecimentos e fazer extensão, 
que é aplicar e difundir esse conhecimento com a sociedade. In-
felizmente essa não é a prática que vemos refletida na imagem 
das instituições públicas federais brasileiras.

É necessário que os gestores atuem de modo que o pa-
pel da Universidade vá além da formação de profissionais e a 
transforme em uma instituição com objetivos mais amplos que a 
transmissão do conhecimento.

O entorno exerce papel importante na construção das 
políticas institucionais da UFFS, principalmente porque ela é a 
primeira instituição brasileira que nasce “de baixo para cima”. 
Sua atual estrutura organizacional reforça essa intenção quando 
institucionaliza o papel opinativo da sociedade na condição de 
conselho consultivo.

A UFFS vem sendo pensada como uma instituição com um 
modelo inovador, efetivamente integrado entre si, ou seja, entre 
seus seis campi, e com o meio onde está inserida e de onde nasceu.

Ao considerar o campus como principal órgão de base, a 
UFFS reforça a representatividade dos campi onde a Universida-
de acontece de fato, e o constante diálogo entre esses órgãos e a 
Administração e demais órgãos superiores garante a unicidade de 
política e de estratégia, que a difere das instituições tradicionais.
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No período pro tempore a UFFS passou por uma troca 
de gestão, em 2011, com a saída de seu primeiro Reitor, Dilvo  
Ristoff para que assumisse o então Vice-Reitor, Jaime Giolo. Já 
em 2015, após consulta pública a toda a comunidade acadêmica 
e elaboração da lista tríplice, enviada ao Ministério da Educação, 
o Professor Jaime Giolo foi nomeado para o mandato 2015-2019.

A comunidade acadêmica cresceu consideravelmente nes-
ses sete anos, saindo de um total de 849 servidores em maio de 
2011, para 1965 servidores em abril de 2016.

Como demonstra o Quadro 2, o salto não foi somente 
quantitativo.

Servidores Docentes

Maio/2011 Dezembro/2016

Doutor 99 422

Mestre 189 225

Especialista 0 15

Total 288 662

Servidores Técnico-Administrativos

Maio/2011 Dezembro/2016

Doutor 0 8

Mestre 11 100

Especialista 70 345

Graduado 123 124

Técnico / Ensino Médio 69 64

Total 273 641

Total geral 561 1303

Quadro 2: Total de servidores por formação  
Fonte: PROGESP – UFFS ( 2016)

Em 2011, a UFFS tinha aproximadamente 34,4% de dou-
tores em seu quadro docente, e em abril de 2015 essa proporção 
subiu para 51%. Já em relação aos técnicos, havia em 2011 cerca 
de 25% de servidores técnicos com especialização e essa propor-
ção aumentou para aproximadamente 53,8% em 2016.
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Relações com a Sociedade

As relações com a sociedade estão na gênese da UFFS. São 
constitutivas e não meramente adicionais. Estão na origem da 
universidade, vem ocorrendo antes de seu surgimento e, por 
isso, exercem uma função estruturante. 

Distintamente do processo que deu origem à grande maio-
ria das IES públicas brasileiras, a UFFS nasceu de “fora para den-
tro”; surgiu da sociedade, para, na sequência, constituir-se e legi-
timar-se como instituição pública estatal por meio da Lei Federal 
n. 12.029/2009. Seu lugar de nascimento é, portanto, a sociedade 
civil organizada. 

Ela é, nesse sentido, a mais viva e recente expressão da or-
ganização dos atores sociais que, há décadas, lutam em defesa 
dos ideários mais importantes da emancipação social, como de-
mocracia, igualdade, respeito à diversidade, cidadania, direito 
à educação pública, gratuita e de qualidade, sustentabilidade e 
justiça social (UFFS, 2011). 

A UFFS foi a primeira universidade pública federal cuja 
criação deveu-se, diretamente, ao poder de mobilização e de con-
vencimento público dos movimentos sociais e das lideranças po-
líticas e comunitárias. As redes de associativismo civil e o denso 
tecido de organizações sociais da região de abrangência da uni-
versidade – berço de alguns dos principais movimentos sociais 
do campo do Brasil - foram mobilizados para a formulação do 
projeto de universidade e sua sequente concretização. 

O movimento orientou-se pela construção de uma IES pú-
blica e popular, aberta aos grupos sociais mais excluídos e com-
prometida com o desenvolvimento sustentável e solidário da 
região, tendo como seu eixo a produção familiar e camponesa. 
Busca, portanto, servir à transformação da realidade, opondo-se 
à reprodução das desigualdades que provocaram o empobreci-
mento da região. 

Como parte e materialização de uma política pública nacio-
nal de educação, estabelecida pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE 2000-2010), a UFFS promove a expansão e a interiorização 
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da educação superior pública, procurando responder a alguns 
dos históricos problemas educacionais brasileiros e, especial-
mente, da região de sua abrangência: (i) baixas taxas de acesso à 
educação superior, sobretudo dos jovens entre 18 a 24 anos; (ii) 
matrículas majoritariamente concentradas nas IES privadas; (iii) 
concentração das IES públicas nas regiões litorâneas, sobretudo, 
nas capitais; (iv) pesquisa e pós-graduação desenvolvidas, quase 
que exclusivamente, pelas IES públicas; (v) assimetrias regionais 
na distribuição dos cursos e das vagas de graduação e de pós-
-graduação, entre outros.

O lugar (geográfico, político e social) de nascimento da 
UFFS está longe de ser algo irrelevante. Além de inseri-la na 
história do Ensino Superior brasileiro como a primeira univer-
sidade pública federal nascida dos movimentos sociais, tal fator 
atua decisivamente sobre a construção de sua identidade e para 
a definição de sua missão, objetivos, diretrizes e políticas de en-
sino, pesquisa, extensão e gestão. Os dez princípios norteadores 
estabelecidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFFS 
indicam, com bastante clareza, os pressupostos filosóficos, polí-
ticos e acadêmicos que devem orientar a nascente Universidade:

 ¾ Respeito à identidade universitária da UFFS, o que a 
caracteriza como espaço privilegiado para o desenvol-
vimento concomitante do Ensino, da Pesquisa e da Ex-
tensão.

 ¾ Integração orgânica das atividades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão desde a origem da Instituição.

 ¾ Atendimento às diretrizes da Política Nacional de For-
mação de Professores do Ministério da Educação, es-
tabelecidas pelo Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 
2009, cujo principal objetivo é coordenar os esforços de 
todos os entes federados no sentido de assegurar a for-
mação de docentes para a Educação Básica em número 
suficiente e com qualidade adequada.

 ¾ Universidade de qualidade, comprometida com a forma-
ção de cidadãos conscientes e comprometidos com o de-
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senvolvimento sustentável e solidário da Região Sul do 
país.

 ¾ Universidade democrática, autônoma, que respeite a 
pluralidade de pensamento e a diversidade cultural, 
com a garantia de espaços de participação dos diferen-
tes sujeitos sociais.

 ¾ Universidade que estabeleça dispositivos de combate 
às desigualdades sociais e regionais, incluindo condi-
ções de acesso e permanência no Ensino Superior, es-
pecialmente das populações mais excluídas do campo 
e da cidade.

 ¾ Universidade que tenha na agricultura familiar um se-
tor estruturador e dinamizador do processo de desen-
volvimento.

 ¾ Universidade que tenha como premissa a valorização e 
a superação da matriz produtiva existente.

 ¾ Universidade pública e popular.
 ¾ Universidade comprometida com o avanço da arte e da 

ciência e com a melhoria da qualidade de vida para to-
dos.

Os dez princípios norteadores expressam o lugar de ori-
gem (contexto) da UFFS, assim como apontam o seu lugar de 
destino (finalidades). Trata-se, portanto, de uma Universidade 
que nasce da sociedade, para ser um bem público ao seu serviço. 
Significa concebê-la e realizá-la tendo como ideia-força o prin-
cípio da democratização, cuja processualidade precisa se dar a 
partir de dois movimentos.

O primeiro deles, o da democratização de dentro para 
fora, exige que a UFFS seja construída a partir de uma relação 
interativa e solidária (e não unilateral e distante) com a socieda-
de. Ao invés de realizá-la a partir do distanciamento estrutural 
que tem caracterizado muitas universidades – que se colocam 
acima, numa posição distante da comunidade onde estão inse-
ridas e hierarquicamente superiores – ela deve ampliar as zonas 
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de contato e intensificar a interatividade, a inserção e as relações 
de cooperação solidária. 

Em vez de ser o “objeto”, a sociedade deve ser o “sujeito” 
das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.  Trata-se do desa-
fio de fazer emergir uma universidade de proximidade, ou seja, 
uma IES concebida como um bem público, cujos bens simbólicos 
produzidos devem ser democratizados e estar acessíveis a todos 
os grupos sociais. Não uma fortaleza, mas uma universidade-
-rede. Quanto mais inserção na sociedade, tanto mais esta se in-
sere na universidade. Ao realizar o seu compromisso político e 
epistemológico, e sua responsabilidade social, a UFFS acaba por 
promover sua própria democratização.

O segundo movimento, o da democratização de fora para 
dentro, implica romper com as formas tradicionais e hegemôni-
cas de conceber a universidade. O mesmo movimento que leva o 
conhecimento científico para a sociedade deve ser o que traz ou-
tras formas de conhecimento (senso comum, artístico, religioso, 
indígena, camponês etc.) para dentro da universidade. 

Desse modo, o conhecimento produzido pela universidade 
põe-se em diálogo com o senso comum e com todas as demais 
formas de conhecimento produzido pela comunidade. Trata-se 
de uma partilha solidária de conhecimentos, em que saber aca-
dêmico, disciplinar, homogêneo e hierárquico produzido pela 
universidade interage com agentes com formação acadêmica di-
versa e com prioridades igualmente diferentes. 

Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 69):

[...] a ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de 
extensão ao contrário, de fora da universidade para den-
tro da universidade. Consiste na promoção de diálogos 
entre o saber científico ou humanístico, que a universi-
dade produz e, saberes leigos, populares, tradicionais, ur-
banos, camponeses [...] que circulam na sociedade. 

A ecologia de saberes promove o reconhecimento de ou-
tras formas de saber e o confronto comunicativo entre elas. 

Segundo Sousa Santos (1995, p. 224) 
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A universidade deve ser um ponto privilegiado de encon-
tro entre saberes. A hegemonia da universidade deixa de 
residir no caráter único e exclusivo do saber que produz 
e transmite para passar a residir no caráter único e exclu-
sivo da configuração de saberes que proporciona.

A ecologia de saberes (revalorização dos saberes não cientí-
ficos e a revalorização do próprio saber científico pelo seu papel 
na criação ou aprofundamento de outros saberes não científicos) 
permite reatar o conhecimento científico ao senso comum, tornan-
do-o apropriado e utilizado pelos diferentes sujeitos e atores so-
ciais. 

Nessa perspectiva, os interesses e as demandas sociais se arti-
culam aos interesses científicos dos pesquisadores. A produção do 
conhecimento científico ocorre, assim, estreitamente ligada à satis-
fação de necessidades dos grupos sociais que não têm poder para 
pôr o conhecimento técnico e especializado a seu serviço pela via 
mercantil. Ao invés de os investigadores determinarem os proble-
mas científicos a resolver, a sua relevância e as metodologias, esses 
resultam de uma partilha entre pesquisadores e utilizadores. 

A sociedade deixa de ser o objeto das interpelações da uni-
versidade, para tornar-se o sujeito. Essa inversão é o sentido pro-
fundo da democratização da universidade, uma democratização 
que vai muito além da democratização do acesso à universidade 
e da permanência nela. 

Como universidade pública e popular, a UFFS, desde o 
seu nascimento, vem primando por alguns compromissos fun-
damentais:

 ¾ Compromisso com a escola pública, especialmente com 
a formação de professores, por meio de uma relação 
interativa, solidária e responsável com a Educação Bá-
sica. Em consonância com a Política Nacional de For-
mação de Professores para a Educação Básica, a UFFS 
implantou, nos seus diferentes campi, cursos de licen-
ciaturas destinados à formação de professores em Ciên-
cias (matemática, física e química), Filosofia, Geografia, 
História, Letras, Pedagogia e Ciências Sociais. A ênfase 



Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 71

recaiu sobre a licenciatura e não o bacharelado, deixan-
do clara, desde o início, a preocupação da universidade 
com a formação do professor de Educação Básica.

 ¾ Compromisso com as formas de produção e de con-
sumo mais solidárias e ecologicamente sustentáveis.  
A agroecologia foi definida como área estruturante dos 
quatros cursos de Agronomia que a UFFS oferece nos 
campi de Chapecó, Cerro Largo, Erechim e Laranjeiras 
do Sul. 

 ¾ Compromisso com a agricultura familiar e com a eco-
nomia de base solidária. Os cursos de graduação em 
Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, Aqui-
cultura, Educação no Campo e Medicina Veterinária 
visam formar pessoas e desenvolver conhecimentos e 
práticas voltadas à vitalização do campo como espaço 
de produção e de vida.

 ¾ Compromisso com a sustentabilidade socioambiental, 
especialmente com a produção de ciência e tecnologia 
no campo das energias renováveis. Os três cursos de 
graduação em Engenharia Ambiental tem nessa área o 
seu núcleo estruturante. 

Além dos compromissos institucionais da UFFS com sua 
região de abrangência acima referidos, expressos no Projeto Po-
lítico Institucional, e materializados nos cursos de graduação já 
implantados nos diferentes campi, cabe mencionar outros proje-
tos, ações, dinâmicas e instâncias da universidade onde as rela-
ções com a sociedade acontecem e se aprofundam.

 ¾ Conselho Estratégico Social. Trata-se de uma instân-
cia, de natureza consultiva, composta por representan-
tes de inúmeras entidades da região de abrangência da 
UFFS. Reúne-se regulamente a cada 60 dias. 

 ¾ Conselhos Comunitários. Trata-se de instância de 
natureza consultiva instalados em todos os campi da 
UFFS. 
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 ¾ Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE). 
Trata-se de um espaço de interlocução entre a comuni-
dade acadêmica e as lideranças regionais, com o intuito 
de definir as políticas e as agendas prioritárias da UFFS 
nos campos da pesquisa e da extensão e as suas arti-
culações com o ensino. A primeira edição foi realizada 
no primeiro ano de existência da UFFS, entre os meses 
de junho a setembro de 2010, tendo envolvido cerca 
de quatro mil pessoas dos três estados que integram a 
região de abrangência da universidade (docentes, ser-
vidores técnico-administrativos e estudantes da UFFS, 
professores da Educação Básica, docentes de outras 
instituições de ensino superior, lideranças políticas, 
organizações comunitárias e empresariais, sindicatos, 
cooperativas populares, movimentos sociais, ONGs e 
lideranças das comunidades indígenas). Tendo como 
tema “Construindo Agendas e Definindo Rumos”, a con-
ferência visa (i) discutir os princípios, os objetivos do 
ensino, da pesquisa e da extensão; (ii) propor os temas/
problemas prioritários de investigação, a partir dos 
quais serão definidos os grupos e as linhas de pesquisa 
da Instituição; (iii) eleger as prioridades institucionais 
no campo da extensão e da cultura, considerando o 
compromisso da UFFS com o desenvolvimento huma-
no, cultural, científico e tecnológico de sua região de 
abrangência; (iv) levantar as demandas no campo da 
pós-graduação, visando orientar a oferta de cursos de 
especialização e a implantação de programas de mes-
trado e doutorado nos próximos anos; (v) definir as 
diretrizes e as ações prioritárias para a graduação na 
UFFS. A COEPE é realizada a cada quatro anos, com 
uma edição prevista para este ano (que ano?). 

Dessa maneira, visualiza-se que a UFFS se apresenta como 
catalisadora do potencial inovador desta região, abrindo novos 
caminhos e oportunidades na medida em que se consolida sua 
atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. 
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Palavra da Reitoria

Nós podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas. 
É com esse compromisso que assumimos uma grande responsabilidade 
como instituição de educação. Em pouco mais de 100 anos de existência, 
o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) já mudou várias vezes de 
nome e ampliou sua atuação. Passamos da antiga Escola Técnica Federal 
de Santa Catarina (ETFSC) ao Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Santa Catarina (CEFET/SC) e, desde o final de 2008, assumimos 
essa nova institucionalidade, reforçando nossa missão de promover a in-
clusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e 
tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, 
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

Como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ado-
tamos um novo modelo pedagógico, oferecendo uma educação humanís-
tica, científica e profissional. 

Atualmente, oferecemos cursos de qualificação, técnicos, de gra-
duação e de pós-graduação. A nova estrutura permitiu nossa expansão, 
interiorização e a ampliação de oferta de cursos. Crescemos mais de sete 
vezes nesses últimos 12 anos; passamos de três campi em 2006 para 22 
em 2018 (mais um Centro de Referência em Formação e Educação a 
Distância – CERFEAD em Florianópolis). Em 2017, ultrapassamos 41 
mil matrículas em mais de 600 cursos em todos os níveis. Integrando a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conse-
guimos chegar a cidades que não imaginavam ter um Campus de uma 
instituição federal.

Por meio da educação a distância, ultrapassamos nossas fron-
teiras geográficas e estendemos nosso ensino não só a outras cidades 
de Santa Catarina, mas também a municípios do Rio Grande do Sul, 
Paraná e São Paulo. Como instituição de educação, ciência e tecnologia, 
temos o compromisso de viabilizar a formação com qualidade mesmo 
para quem, aparentemente, está tão distante. Com programas como  
Mediotec e Mulheres Mil, por exemplo, estamos ampliando nossas ofer-
tas para atender mais e melhor a quem precisa, inclusive em parcerias 
com o Estado de Santa Catarina e seus Municípios; tudo isso em conso-
nância com os programas sociais do Governo Federal.

E agora estamos indo ainda mais longe. Com a oferta de pro-
gramas de intercâmbio – como o Propicie IFSC – nossos alunos têm a 
oportunidade de estudar em diversos países e adquirir uma experiên-
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cia única com grande aprendizado pessoal, acadêmico e profissional. 
As instituições estrangeiras de ensino têm destacado a boa formação de 
nossos estudantes. E nosso objetivo é intensificar ainda mais esse pro-
cesso de internacionalização, por meio de parcerias com universidades 
de todo o mundo.

Somos referência na Rede Federal EPT e isso nos orgulha mui-
to, pois significa que estamos conseguindo atender bem a comunidade 
catarinense. Entendo que isso é resultado da atuação comprometida e 
ousada de nossos servidores e da competência de nossos alunos. Com a 
nossa atuação multicampi – 22 campi e a reitoria, além de um centro de 
referência em formação e EaD – buscamos justamente o desenvolvimen-
to regional. Ao pensar nos cursos ofertados em cada Campus, temos o 
cuidado de estudar o arranjo produtivo local para que os futuros pro-
fissionais possam ser atores nas transformações sociais por meio da sua 
formação.

Essa estrutura organizacional é complexa e, por isso, acredita-
mos e investimos num modelo participativo e democrático de gestão em 
rede colaborativa. 

Os órgãos colegiados permitem que servidores, alunos e a comu-
nidade em geral sejam representados e deem suas contribuições para 
pensarmos sempre em melhores soluções para o nosso Instituto. Para 
isso, contamos com o comprometimento dos nossos docentes e técnicos 
administrativos que, com o espírito solidário e coletivo, acreditam no 
poder da educação e do conhecimento: um recurso que nunca se esgota.

Fazemos parte da história do nosso estado e isso nos dá uma 
dimensão da responsabilidade que temos. Apesar de sermos uma insti-
tuição centenária, nem todos associam a nossa história à nova institu-
cionalidade. Por isso, um de nossos desafios é mostrar para a sociedade 
catarinense que estamos atuando fortemente para oferecer oportunidade 
de estudo gratuito e de excelência para quem quer e precisa. Temos cur-
sos em diversas áreas e em diversos níveis, o que torna o nosso público 
amplo e diversificado. Quando as pessoas optam por estudar no IFSC, 
a expectativa que nos é transferida é imensa. No nosso Instituto, damos 
oportunidades e abrimos possibilidades. Além de buscar ofertar um en-
sino de excelência, atuamos com pesquisas que geram benefícios sociais 
e procuramos ir além por meio de projetos de extensão. A indissocia-
bilidade do ensino, da pesquisa e da extensão é fundamental para uma 
formação mais completa dos nossos estudantes.
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Aliás, formar cidadãos é uma grande preocupação do IFSC. É 
por isso que investimos numa educação profissional e tecnológica de 
qualidade, mas sem nos esquecermos de uma formação humana que per-
mita aos nossos alunos o exercício da cidadania. Esperamos que, com a 
educação obtida no IFSC, nossos alunos sejam capazes de conquistar 
espaços e realizar sonhos.

O nosso Instituto está mostrando que o acesso à educação pú-
blica e de qualidade não é mais uma quimera, mas sim uma realidade 
que está aí para ser aproveitada. Ao recebermos as pessoas em busca 
de qualificação, dedicamos todos nossos esforços para oferecer um bom 
ensino. Nos empenhamos ao máximo para fazer a diferença na vida das 
pessoas, para que elas passem a fazer a diferença no nosso País. E assim, 
juntos, podemos melhorar a vida das pessoas e construir um Brasil me-
lhor para todos.

Nosso compromisso é com a educação e a inclusão social, para 
transformarmos a vida das pessoas por meio das atividades que o IFSC 
realiza.

Celso Vasconcellos diz que: “Somos agricultores, esperando a 
colheita, porque a queremos muito, porque conhecemos as sementes, a 
terra, os ventos e a chuva; porque avaliamos as circunstâncias e porque 
trabalhamos seriamente” ao que eu complemento dizendo que nossos 
melhores frutos são nossos alunos!

Nossos maiores desafios e prioridades do momento são: trabalhar 
de forma intensa para promover a inclusão, combater qualquer forma de 
preconceito, exclusão e violência - em especial o racismo, o machismo e a 
lgbtfobia – e promover a gestão e o desenvolvimento da instituição com 
sustentabilidade e inovação.

É o momento de olhar o passado, de reafirmar nossos objetivos e 
nossa missão; de celebrar as conquistas e de estabelecer metas e priorida-
des para enfrentar os desafios que nos são propostos em prol da educação 
pública, gratuita e de excelência.

Maria Clara Kaschny Schneider 
Reitora (2011-2015/2016-2020)
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Histórico da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC) é uma autarquia federal vinculada ao Mi-
nistério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC). Com sede e foro em Floria-
nópolis, possui autonomia administrativa, patrimonial, financei-
ra, didático-pedagógica e disciplinar (IFSC, 2016).

Tendo como propósito a oferta de educação profissional e 
tecnológica desde a formação inicial continuada até a pós-gra-
duação, o IFSC possui uma estrutura multicampi contando hoje 
com 22 campi em 20 cidades de Santa Catarina, um Centro de 
Referência em Formação e Educação a Distância e a Reitoria lo-
calizados na capital Florianópolis. 

Presente em todas as regiões do estado, o IFSC vem disse-
minando a educação profissional e tecnológica em Santa Catari-
na buscando atender às demandas sociais e dos arranjos produ-
tivos locais.

Instituição centenária, o atual IFSC – que já foi CEFET/SC, 
Escola Técnica Federal ETFSC, Escola Técnica Industrial den-
tre outros – foi criado em Florianópolis por meio do Decreto n. 
7.566 de 1909, pelo então presidente Nilo Peçanha, como Escola 
de Aprendizes Artífices de Santa Catarina. O objetivo precípuo 
era proporcionar formação profissional aos filhos das famílias de 
classes socioeconômicas menos favorecidas. José Cândido da Sil-
va foi o primeiro diretor da escola (ALMEIDA, 2010).

Sua primeira sede, em 1910, foi um prédio doado pelo go-
vernador do Estado do estado, Coronel Gustavo Richard, situa-
do na Rua Almirante Alvin, no Centro de Florianópolis, região 
que hoje denomina-se Rua Victor Konder (ALMEIDA, 2010). A 
oferta de cursos atendia às necessidades da época, formando os 
alunos em desenho, tipografia, encadernação, carpintaria e me-
cânica.

Entre 1920 e 1962, a Escola de Aprendizes Artífices de San-
ta Catarina transferiu sua sede para um prédio na rua Presidente 
Coutinho, também no Centro de Florianópolis, imóvel cedido 
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pelo governo do estado, na figura do senhor Hercílio Pedro da 
Luz (ALMEIDA, 2010).

Aos 13 dias de janeiro de 1937, por meio da Lei n. 378 de 
1937, a instituição mudou de nome e status, para Liceu Industrial 
de Florianópolis e, cinco anos mais tarde (Decreto-lei n. 4.127 de 
1942), transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis.

A “Industrial”, como ficou conhecida na época, passou a 
oferecer aos alunos oriundos do ensino primário, cursos indus-
triais básicos, com duração de 4 anos e aos candidatos à profissão 
de mestre, cursos de mestria (ALMEIDA, 2010).

Em 1962 a Escola foi transferida para a Avenida Mauro Ra-
mos, onde até 2006 funcionava, além do Campus Florianópolis, a 
sede administrativa da instituição. O nome e o status da institui-
ção mudaram novamente em 1965, com a Lei n. 4.759 de 1965, 
passando para Escola Industrial Federal de Santa Catarina (IFSC, 
2013).

A partir de 6 de junho de 1968, com a Portaria Ministerial 
n. 331, a instituição tornou-se Escola Técnica Federal de Santa 
Catarina (ETFSC). Foi a partir de então que começou a ser ex-
tinto o ingresso de alunos no curso ginasial, fazendo com que a 
instituição passasse a oferecer somente formação em nível médio 
(ALMEIDA, 2010).

Movida pelo “Milagre Econômico”, das décadas de 1970 
e 1980, a ETF-SC implantou cursos como Estradas, Saneamento, 
Eletrônica, Eletrotécnica, Telecomunicações e Refrigeração e Ar 
Condicionado.

Em 1988, a escola iniciou a oferta dos cursos de Telecomu-
nicações e de Refrigeração e Ar-condicionado em São José, em 
prédio cedido pela Prefeitura e, três anos depois, foi inaugurada 
a primeira Unidade fora do Campus Florianópolis, na cidade de 
São José (IFSC, 2013).

A década de 1990 trouxe muitas inovações tecnológicas e 
a ETF-SC passou a oferecer os cursos de Informática, Enferma-
gem e Segurança no Trabalho. Em 1994, foi implantada a terceira 
unidade de ensino da instituição, a primeira no interior de Santa 
Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, na região norte do estado. 
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Naquela época, os cursos oferecidos eram de Têxtil e Eletrome-
cânica (IFSC, 2013).

Como consequência da Lei Federal n. 8.948, de 1994, que 
transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais 
de Educação Tecnológica (CEFET), a ETF-SC iniciou seu proces-
so de “cefetização”. Em 27 de março de 2002,  foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) o decreto de criação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina; iniciava-se 
a gestão da professora Consuelo Aparecida Sielski na Direção 
Geral do CEFET-SC (ALMEIDA, 2010).

 Depois da mudança para CEFET-SC, a instituição passou 
a oferecer cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação 
lato sensu (especialização). Em julho de 2002 foram implantados 
no CEFET-SC, unidade Florianópolis, os primeiros cursos supe-
riores de tecnologia: Automação Industrial, Design de Produto e 
Sistemas Digitais (ALMEIDA, 2010).

Em 2006, como parte do plano de expansão da rede federal 
de educação profissional e tecnológica, o CEFET-SC implantou 
três novas unidades de ensino. Uma delas, a Unidade Continen-
te, foi instalada na parte continental de Florianópolis, oferecendo 
cursos na área de turismo e hospitalidade. Outras duas unidades 
foram implantadas no interior de Santa Catarina: em Chapecó, 
no oeste de Santa Catarina, e Joinville, no norte (IFSC, 2013).

Também em 2006, a instituição passou a oferecer o Curso 
Técnico em Pesca, o primeiro em pesca marítima do país, em Ita-
jaí, no litoral norte catarinense, vinculado à Unidade Continente. 
E, em fevereiro de 2008, iniciou as atividades em Araranguá, na 
região sul de Santa Catarina (IFSC, 2013).

Em março de 2008, uma votação que envolveu professores, 
servidores técnico-administrativos e estudantes do então CEFE-
T-SC aprovou a transformação da instituição em Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto de lei que defi-
niu a mudança foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado 
e sancionado pelo então presidente Luis Inácio Lula da Silva em 
29 de dezembro de 2008 (IFSC, 2013).
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A Lei n. 11.892/2008 implantou 38 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia instituições de educação básica, 
profissional e superior distribuídas especializadas na oferta de 
educação profissional e tecnológica, com forte inserção na área 
de pesquisa e extensão. Unidades constituídas a partir da inte-
gração dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) 
e das escolas técnicas e agrotécnicas federais (IFSC, 2013). Além 
dos institutos, fazem parte da Rede Federal de Educação Profis-
sional e Tecnológica a Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR) – os CEFET-RJ e CEFET-MG e o Colégio Pedro II.

Com a transformação do CEFET-SC em IFSC, as Unidades 
de Ensino passaram a denominar-se “Campus”: Campus Florianó-
polis, Campus São José, Campus Jaraguá do Sul, Campus Joinville, 
Campus Chapecó, Campus Araranguá e Campus Florianópolis-
-Continente, administrados por um diretor-geral. (ALMEIDA, 
2010).

Em 2010 outros nove campi começaram a ser implanta-
dos: Campus Itajaí, Campus Criciúma, Campus Urupema, Cam-
pus Lages, Campus Palhoça, Campus Gaspar, Campus Canoinhas, 
Campus Caçador, Campus São Miguel do Oeste, além do Campus 
Avançado Xanxerê (ALMEIDA, 2010). Hoje, a instituição conta, 
ainda, com os Campi Geraldo Werninghaus, Garopaba, Tubarão, 
São Carlos e São Lourenço do Oeste. Além dessas  unidades, o 
IFSC criou em 2014 o Centro de Referência em Formação e  EaD 
(CERFEAD) com o propósito de trabalhar com a formação de 
formadores e gestores públicos

Em 2011, o IFSC realizou sua primeira eleição geral para 
reitor e diretores-gerais dos câmpus, elegendo a Profa. Maria 
Clara Kaschny Schneider para o mandato 2011-2015. A atual Rei-
tora foi reeleita em 2015 para o mandato 2016-2020.

O A Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica do Governo Federal

Segundo informações do site do Ministério da Educação, a 
rede federal está vivenciando a maior expansão de sua história. 
De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. 
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Entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a 
construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano 
de expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em 
funcionamento. Atualmente, a rede federal EPT possui em torno 
de 1 milhão de alunos.

Estrutura Institucional

Os Institutos Federais não são Universidades – embora se-
jam a elas equiparados por lei em diversos aspectos administra-
tivos e pedagógicos – e nem pretendem ser. Sua atuação é volta-
da para a prática indissociada do ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da educação profissional, científica e tecnológica.  

Para Pacheco (2011, p. 14, grifos nossos), o Ministério da 
Educação inovou ao criar os Institutos Federais:

O governo federal, através do Ministério da Educação, 
criou um modelo institucional absolutamente inovador 
em termos de proposta político-pedagógica: Os Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia […] tem 
em suas bases um conceito de educação profissional e 
tecnológica sem similar em nenhum outro país. São 38 
institutos, com 400 campi espalhados por todo o território 
brasileiro […] A organização pedagógica verticalizada 
(baseada em itinerários formativos padrões) da educa-
ção básica à superior, é um dos fundamentos dos Insti-
tutos Federais. 

A finalidade do IFSC é proporcionar formação e qualifica-
ção no âmbito da educação profissional e tecnológica. Para isso, 
a instituição atua em diferentes níveis e modalidades de ensino, 
oferecendo cursos voltados à educação de jovens e adultos, de 
formação inicial e continuada (FIC), técnicos, de graduação e de 
pós-graduação.

Sua missão é desenvolver e difundir conhecimento cien-
tífico e tecnológico, formando indivíduos capacitados para o 
exercício da cidadania e da profissão. Consolidar-se como centro 
de excelência na educação profissional, científica e tecnológica 
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no estado de Santa Catarina é a Visão da instituição. Tem sua 
atuação voltada para o desenvolvimento articulado do ensino, 
pesquisa e extensão.

O artigo 6° da Lei n. 11.892/2008 define que  o Instituto Fe-
deral tem por finalidades e características:

I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos 
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento so-
cioeconômico local, regional e nacional; 
II – desenvolver a educação profissional e tecnológica 
como processo educativo e investigativo de geração e 
adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às deman-
das sociais e peculiaridades regionais; 
III – promover a integração e a verticalização da educação 
básica à educação profissional e educação superior, otimi-
zando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão; IV – orientar sua oferta formativa em 
benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com 
base no mapeamento das potencialidades de desenvol-
vimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação 
do Instituto Federal; 
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do en-
sino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em par-
ticular, estimulando o desenvolvimento de espírito críti-
co, voltado à investigação empírica; 
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à 
oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de 
ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pe-
dagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação 
científica e tecnológica;
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção 
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o de-
senvolvimento científico e tecnológico; 
IX – promover a produção, o desenvolvimento e a trans-
ferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à 
preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008, art. 6º)
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O IFSC possui estrutura multicampus, presente em todas as 
regiões do Estado de Santa Catarina e tem a Reitoria como órgão 
executivo, segundo a Lei n. 11.892/2008.

Tem como principais fundamentos de gestão a democra-
cia e a participação, os quais se efetivam em diversos fóruns de 
discussão de servidores e, principalmente, nos Conselhos e Cole-
giados compostos por membros de todos os segmentos da comu-
nidade (docentes, técnicos-administrativos, discentes e membros 
da sociedade), como veremos adiante na análise das estruturas 
de governança.

Com uma estrutura administrativa complexa e voltada 
para a execução de sua atividade fim com qualidade, o IFSC tem 
buscado a adoção de um sistema de gestão em rede colaborati-
va. Para isso, o estabelecimento de princípios e diretrizes insti-
tucionais, plano de desenvolvimento institucional, planejamento 
estratégico e planos diretores, respeitadas a autonomia e especi-
ficidades de suas unidades, são fundamentais e vem sendo (re)
discutidos e (re)elaborados de forma participativa.

A atuação conjunta da Rede IFSC tem trazido bons resulta-
dos e busca tornar ainda mais eficiente a gestão de seus proces-
sos para que o ensino ofertado seja da máxima qualidade. Por 
seis anos consecutivos, o IFSC obteve o melhor Índice Geral de 
Cursos avaliados (IGC/MEC) da rede profissional e tecnológica 
do país. Mesmo assim, tem-se a consciência de que muito, ainda, 
há a ser feito e aprimorado e, principalmente, que essa avaliação 
positiva é resultado do esforço coletivo de servidores compro-
metidos e qualificados e de alunos competentes e preparados.

Por meio do Ensino a Distância, o IFSC ultrapassa os limi-
tes geográficos e oferece cursos técnicos, de graduação e pós-gra-
duação em mais de 33 polos de ensino espalhados pelos estados 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.

E o Instituto Federal vai ainda mais longe firmando par-
cerias com diversas instituições de ensino estrangeiras para in-
tercâmbio de alunos e servidores. Atualmente, existem formali-
zados convênios com mais de 30 escolas dos Estados Unidos, da 
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Suécia, do Canadá, da Áustria, de Portugal, da Bélgica, da Fran-
ça, da Espanha, da Alemanha, da Eslovênia e outros.

O modelo de gestão do IFSC conta com uma estrutura de 
órgãos de caráter colegiado e executivo os quais, junto com as 
pró-reitorias e direções-gerais compõem a estrutura de gover-
nança do IFSC. Têm por objetivo auxiliar na discussão, elabora-
ção e implementação das políticas e no alcance das finalidades 
institucionais. Além destes, corroboram para o aperfeiçoamento 
da gestão institucional, as comissões de caráter sistêmico.

 ¾ Conselho Superior – é o órgão deliberativo e consul-
tivo máximo do IFSC. É composto por integrantes da 
comunidade interna (alunos, professores, técnicos ad-
ministrativos e diretores-gerais de Campus) eleitos por 
seus pares, e de segmentos ligados à educação profis-
sional e tecnológica, tendo o Reitor como presidente. 
Esse Conselho se reúne a cada dois meses e trata de 
assuntos relativos a políticas institucionais, orçamento 
anual, prestação de contas, eleições para Reitor e dire-
tores-gerais, entre outros.

 ¾ Colégio de Dirigentes – é um órgão normativo e con-
sultivo formado pelo Reitor e pelos pró-reitores e di-
retores-gerais de Campus. Presidido pelo Reitor, trata 
de matéria administrativa, econômica, orçamentária e 
financeira, relações sociais, de trabalho e de vivência. 
O calendário acadêmico e critérios para distribuição do 
orçamento anual são dois exemplos de assuntos trata-
dos pelo Colégio de Dirigentes.

 ¾ Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas – é um ór-
gão normativo e consultivo que tem por finalidade sub-
sidiar a Reitoria nos encaminhamentos das políticas de 
pessoal. Em suas reuniões mensais, trata de diretrizes, 
políticas e normas internas para a gestão de pessoas do 
IFSC. É formado por representantes dos professores e 
técnicos administrativos, além dos pró-reitores de Ad-
ministração (presidente), Ensino e Desenvolvimento 
Institucional e do diretor de Gestão de Pessoas.
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 ¾ Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) – é 
um órgão normativo e consultivo que trata de políti-
cas educacionais, de pesquisa e de extensão do IFSC.  
É formado por representantes dos professores e dos 
técnicos administrativos, além dos pró-reitores de Ensi-
no (presidente), Extensão e Relações Externas e Pesqui-
sa, Pós-Graduação e Inovação. Passam pelo CEPE, por 
exemplo, todas as propostas de criação, reestruturação 
e extinção de cursos no IFSC, assim como a suspensão 
de oferta de vagas.

 ¾ Colegiado do Campus – é órgão normativo e delibe-
rativo por delegação do Conselho Superior, no âmbito 
do Campus, de forma a assessorar o diretor-geral com 
a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do 
processo educativo e de zelar pela correta execução das 
políticas do IFSC.

 ¾ Comissão Própria de Avaliação (CPA) – tem como ob-
jetivo assegurar a condução do processo de avaliação 
interna da instituição, de sistematização e de prestação 
das informações solicitadas pela Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (CONAES).

 ¾ Comissão de Ética – é o órgão responsável pela disse-
minação da ética pública, por consultas quanto à con-
duta ética dos servidores e pela apuração de responsa-
bilidades por infração ao Código de Ética do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal.

 ¾ Comitê de Tecnologia da Informação – é um órgão 
colegiado de natureza consultiva e de caráter perma-
nente, instituído pela Portaria n. 403, de 29 de março 
de 2013, em conformidade com as orientações emana-
das pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Infor-
mação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SLTI/MPOG) e pelo Sistema de Administração 
e Recursos de Informação e Informática – SISP. É res-
ponsável por alinhar os investimentos de Tecnologia 
da Informação com os objetivos estratégicos e apoiar 
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a priorização de projetos a serem atendidos (Art.1 do 
Regimento do CTI).

A instituição utiliza, além da legislação federal, os seguin-
tes documentos norteadores para exercício da Governança: Es-
tatuto do IFSC; Regimento Geral do IFSC; Regimentos Internos 
dos Campi; e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Números

Foram registradas no IFSC, em 2017, mais de 41.000 matrí-
culas, distribuídas em 699 cursos, sendo 473 FICs (formação ini-
cial continuada), 159 cursos técnicos, 65 cursos de nível superior 
(tecnólogos, bacharelados e licenciaturas), 18 cursos de especiali-
zação latu sensu e 02 mestrados profissionais.

Em 2017, o IFSC contava com aproximadamente 2.700 ser-
vidores, sendo em torno de 1.600 docentes e 1.100 técnicos-admi-
nistrativos. Em torno de 50% dos docentes com mestrado e, em 
torno de 400 com doutorado.

O orçamento do IFSC em 2017, descontada a folha de pa-
gamento de pessoal, foi em torno de R$ 75.000.000,00 (setenta e 
cinco milhões de reais) de acordo com a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2017.

Os Campi

Campus Araranguá: inaugurado em 2008, o Campus Ara-
ranguá foi a primeira unidade de ensino do IFSC no Sul do Esta-
do, localizado próximo ao antigo aeroporto da cidade.

 ¾ Especialização em Educação Profissional Integrada à 
Educação Básica na modalidade jovens e adultos.

 ¾ Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação 
em Física. 

 ¾ Técnico Concomitante em Eletromecânica. 
 ¾ Técnico Concomitante em Produção de Moda.
 ¾ Técnico Concomitante em Têxtil: Malharia e Confecção. 
 ¾ Técnico Integrado em Eletromecânica. 
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 ¾ Técnico Integrado em Vestuário.
 ¾ Superior de Tecnologia Design de Moda.
 ¾ Superior Licenciatura Física. 
 ¾ Bacharelado Engenharia de produção.
 ¾ Bacharelado Sistemas de Informação.

Campus Caçador: a unidade de Caçador iniciou suas ativi-
dades em 2010, com a oferta de cursos de qualificação profissio-
nal em Caçador e cidades vizinhas. Hoje possui cursos técnicos 
em Plástico e Vestuário.

 ¾ Técnico Concomitante Logística. 
 ¾ Técnico Concomitante Plásticos.
 ¾ Técnico Concomitante Eletromecânica.
 ¾ Técnico Concomitante em Informática.
 ¾ Técnico Integrado em Informática.
 ¾ Técnico subsequente em Administração.
 ¾ Técnico Integrado em Administração.
 ¾ Bacharelado Engenharia de produção.
 ¾ Bacharelado Sistemas de Informação.
 ¾ Especialização Gestão escolar.
 ¾ Especialização EAD Gestão Pública Municipal.
 ¾ Especialização Interdisciplinaridade e Práticas Pedagó-

gicas na Educação Básica.
 ¾ Especialização EaD Tecnologias para Educação Profis-

sional.

Campus Canoinhas: inaugurado em 2011, o Campus Ca-
noinhas é a primeira unidade de ensino do IFSC no Planalto Nor-
te de Santa Catarina. 

 ¾ Técnico Concomitante em Agroecologia.  
 ¾ Técnico Concomitante em Agroindústria.  
 ¾ Técnico Concomitante em Edificações.  
 ¾ Técnico Concomitante em Informática.  
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 ¾ Técnico Concomitante em Manutenção e Suporte a In-
formática.

 ¾ Técnico Integrado em Alimentos.
 ¾ Superior de Tecnologia Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.
 ¾ Superior de Tecnologia em Alimentos.
 ¾ Especialização Desenvolvimento Rural Sustentável.
 ¾ Especialização EaD Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade PROEJA.
 ¾ Especialização EAD Tecnologias para Educação Profis-

sional

Campus Chapecó: inaugurado em 2006, o Campus Chapecó 
é o maior do IFSC na região Oeste. Possui cursos de qualificação 
profissional, técnicos e em 2010 iniciou a oferta do primeiro cur-
so de engenharia da história do IFSC, em Controle e Automação.

 ¾ Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. 
 ¾ Proeja Técnico em Eletromecânica. 
 ¾ Técnico Integrado em Informática. 
 ¾ Técnico Subsequente em Eletroeletrônica. 
 ¾ Técnico Subsequente em Mecânica. 
 ¾ Especialização Ensino de Língua Inglesa.

Campus Criciúma: o Campus Criciúma começou a funcio-
nar em outubro de 2010 e oferece cursos técnicos e de qualifica-
ção profissional. 

 ¾ Técnico Integrado em Edificações. 
 ¾ Técnico Integrado em Química
 ¾ Técnico Integrado em Mecatrônica. 
 ¾ Técnico Subsequente em Edificações. 
 ¾ Técnico Subsequente em Eletrotécnica. 
 ¾ Bacharelado em Engenharia Civil.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Mecatrônica.
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 ¾ Licenciatura em Química.
 ¾ Especialização EaD Gestão Pública Municipal.

Campus Florianópolis: a maior estrutura física do IFSC 
está localizada em Florianópolis, no Campus da Avenida Mauro 
Ramos, centro da capital. A unidade é também a mais antiga da 
instituição e tem cursos desde o técnico integrado até o mestrado 
profissional, incluídos aqui os alunos da modalidade EaD.

 ¾ Mestrado em Mecatrônica. 
 ¾ Especialização em Desenvolvimento de Produtos Ele-

trônicos. 
 ¾ Bacharelado em Engenharia Elétrica. 
 ¾ Bacharelado em Engenharia Eletrônica.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Mecatrônica.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Civil.
 ¾ Superior de Tecnologia em Design de Produto.
 ¾ Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da In-

formação.
 ¾ Superior de Tecnologia em Radiologia. 
 ¾ Superior de Tecnologia em Sistemas de Energia. 
 ¾ Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos.
 ¾ Mestrado Clima e ambiente.
 ¾ Especialização Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos.
 ¾ Especialização Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT).
 ¾ Especialização EAD Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade PROEJA.
 ¾ Especialização Formação Pedagógica para a Educação 

Profissional e Tecnológica.
 ¾ Mestrado Mecatrônica.
 ¾ Mestrado Proteção Radiológica.
 ¾ Mestrado Sistemas de Energia.
 ¾ Técnico Integrado em Edificações. 
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 ¾ Técnico Integrado em Eletrônica.
 ¾ Técnico Integrado em Eletrotécnica.
 ¾ Técnico Integrado em Química.
 ¾ Técnico Integrado em Saneamento.
 ¾ Técnico Subsequente em Agrimensura.
 ¾ Técnico Subsequente em Edificações.
 ¾ Técnico Subsequente em Eletrônica.
 ¾ Técnico Subsequente em Eletrotécnica.
 ¾ Técnico Subsequente em Enfermagem.
 ¾ Técnico Subsequente em Informática.
 ¾ Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva.
 ¾ Técnico Subsequente em Mecânica.
 ¾ Técnico Subsequente em Meio Ambiente.
 ¾ Técnico Subsequente em Meteorologia.
 ¾ Técnico Subsequente em Saneamento.
 ¾ Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho.

Campus Florianópolis-Continente: segundo do IFSC em 
Florianópolis, o Campus Florianópolis-Continente, foi criado por 
meio da Portaria n.1.490, de 24 de agosto de 2006, e implantado 
por meio da federalização de uma escola comunitária construída 
com recursos públicos. O Campus, localizado na cabeceira con-
tinental da Ponte Pedro Ivo Campos (ao lado do Parque de Co-
queiros), é especializado no eixo tecnológico Turismo e Hospita-
lidade, com a oferta de cursos técnicos e de qualificação, dentre 
os quais os cursos Superior de Gastronomia, Panificação e Con-
feitaria, Guia de Turismo, Hospedagem e de Eventos.

 ¾ Especialização EaD Tecnologias para Educação Profis-
sional.

 ¾ Superior de Tecnologia em Gastronomia. 
 ¾ Superior de Tecnologia em Hotelaria.
 ¾ Superior de Tecnologia Gestão em Turismo.
 ¾ Técnico Subsequente em Eventos.
 ¾ Técnico Subsequente em Guia de Turismo.
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 ¾ Técnico Subsequente em Panificação.
 ¾ Técnico Subsequente em Confeitaria.
 ¾ Técnico Subsequente em Cozinha.
 ¾ Técnico Subsequente Restaurante e Bar.

Campus Garopaba: o Campus Garopaba está em proces-
so de implantação e, desde 2010, oferece cursos de qualificação.  
A sede definitiva será construída no bairro Campo D’Una, onde 
hoje já funciona a sede provisória do Campus. Estão previstos 
para o Campus no futuro cursos nas áreas de lazer e de constru-
ção civil. 

 ¾ Técnico Concomitante em Administração.
 ¾ Técnico Concomitante em Biotecnologia.
 ¾ Técnico Concomitante em Controle Ambiental.
 ¾ Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Siste-

mas.
 ¾ Técnico Subsequente Guia de Turismo.
 ¾ Técnico Subsequente Restaurante e Bar.
 ¾ Superior de Tecnologia Gestão Ambiental.
 ¾ Mestrado Clima e Ambiente.

Campus Gaspar: o Campus Gaspar, oferece cursos técnicos 
em Administração, Informática, Modelagem do Vestuário, Quí-
mica e Vestuário. Está localizado no bairro Bela Vista, próximo 
tanto do Centro de Gaspar como da vizinha Blumenau.

 ¾ Técnico Subsequente em Administração.
 ¾ Técnico Integrado em Informática.
 ¾ Técnico Concomitante em Modelagem do Vestuário.
 ¾ Técnico Integrado em Química.
 ¾ Superior de Tecnologia Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.
 ¾ Superior de Tecnologia Design de Moda.
 ¾ Superior de Tecnologia Processos Gerenciais.
 ¾ Especialização Pesquisa e Prática Pedagógica.
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Campus Geraldo Werninghaus: o Campus Geraldo Wer-
ninghaus, o segundo do IFSC em Jaraguá do Sul, foi implantado 
por meio da federalização de uma escola comunitária construída 
com recursos públicos. O Campus, localizado no bairro Rau, ofe-
rece cursos técnicos e um de graduação. 

 ¾ Técnico Concomitante Desenvolvimento de Sistemas.
 ¾ Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. 
 ¾ Bacharelado em Engenharia Elétrica.
 ¾ Técnico Subsequente em Eletrotécnica. 
 ¾ Técnico Subsequente em Mecânica.

Campus Itajaí: na cidade de Itajaí o Campus funciona pro-
visoriamente na Rua Tijucas, no Centro da cidade. A sede defini-
tiva está em construção na Avenida Vereador Abrahão João Fran-
cisco, n. 3.899, bairro Ressacada. Nessa unidade, são oferecidos, 
alternadamente a cada semestre. 

 ¾ Técnico Subsequente em Aquicultura.
 ¾ Técnico Subsequente em Eletroeletrônica. 
 ¾ Técnico Concomitante em Mecânica.
 ¾ Técnico Integrado em Mecânica.
 ¾ Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros.
 ¾ Técnico Concomitante em Recursos Pesqueiros.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Elétrica.
 ¾ Especialização Ciências Marinhas Aplicadas ao Ensino.
 ¾ Mestrado Clima e ambiente.
 ¾ Especialização EaD Tecnologias para Educação Profis-

sional

Campus Jaraguá do Sul: esse campus teve a primeira uni-
dade de ensino do IFSC fora da Grande Florianópolis. Implan-
tado em 1994, está localizado no Centro da cidade. O Campus 
possui cursos técnicos, graduação e especialização. 

 ¾ Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação 
em Física.
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 ¾ Técnico Integrado em Química.
 ¾ Técnico Subsequente Beneficiamento Têxtil.
 ¾ Técnico Integrado Modelagem do Vestuário.
 ¾ Técnico Subsequente em Produção e Design de Moda.
 ¾ Técnico Subsequente em Vestuário.

Campus Joinville: o IFSC começou a atuar em Joinville em 
1995, com a oferta de curso técnico em Enfermagem como exten-
são do Campus Florianópolis. Em 2006, foi implantado o Campus 
do Instituto Federal na cidade, no bairro Costa e Silva. O Cam-
pus Joinville é a maior unidade de ensino do IFSC no interior 
de Santa Catarina (e a segunda da instituição, depois do Campus 
Florianópolis).

 ¾ Especialização Ensino Integrado de Filosofia, Geogra-
fia, História e Sociologia para Professores da Educação 
Básica.

 ¾ Especialização Formação Pedagógica para a Educação 
Profissional e Tecnológica.

 ¾ Especialização EaD Mídias na Educação.
 ¾ Especialização Tecnologias para Educação Profissional.
 ¾ Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar.
 ¾ Bacharelado Engenharia Elétrica.
 ¾ Bacharelado Engenharia Mecânica.
 ¾ Superior de Tecnologia EAD Gestão Pública.
 ¾ Técnico Concomitante em Eletroeletrônica.
 ¾ Técnico Concomitante em Mecânica.
 ¾ Técnico Integrado em Eletroeletrônica.
 ¾ Técnico Integrado em Mecânica.
 ¾ Técnico Subsequente em Enfermagem.
 ¾ Técnico Subsequente Especialização Técnica em Saúde 

do Idoso.
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Campus Lages: esse campus oferece cursos técnicos em 
Agroecologia, Biotecnologia e Informática e está localizado no 
bairro São Francisco, próximo do Centro da cidade.

 ¾ Técnico Concomitante em Agroecologia.
 ¾ Técnico Concomitante em Análises Químicas.
 ¾ Técnico Concomitante em Informática.
 ¾ Técnico concomitante de Mecatrônica.
 ¾ Técnico Subsequente em Biotecnologia.
 ¾ Técnico Subsequente de Eletromecânica.
 ¾ Técnico Concomitante em Administração
 ¾ Bacharelado Ciência da Computação.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Mecânica.
 ¾ Superior de Tecnologia de Processos Químicos. 
 ¾ Especialização em Agroecologia.
 ¾ Especialização Formação Pedagógica para a Educação 

Profissional e Tecnológica.
 ¾ Especialização EAD Gestão em Saúde.
 ¾ Especialização Gestão Escolar.
 ¾ Especialização em Tecnologia e Práticas Educacionais.
 ¾ Especialização EAD em Tecnologias para Educação 

Profissional.

Campus Palhoça Bilíngue: o primeiro campus da Améri-
ca Latina especializado na oferta de educação profissional e tec-
nológica para surdos está localizado em Palhoça. O Campus fica 
localizado na Cidade Universitária Pedra Branca. As aulas são 
bilíngues, ministradas na língua portuguesa e na língua brasilei-
ra de sinais (libras).

 ¾ Especialização em Educação de Surdos: Aspectos Polí-
ticos, Culturais e Pedagógicos.

 ¾ Técnico Integrado em Comunicação Visual.
 ¾ Licenciatura Pedagogia Bilíngue (Libras/Português).
 ¾ Superior de Tecnologia Produção Multimídia.
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 ¾ Especialização de Gestão em Saúde.

Campus São José: o Campus São José é o segundo mais an-
tigo do IFSC – iniciou suas atividades em 1988. Está localizado 
nas proximidades do Hospital Regional de São José, o Campus 
oferece cursos desde o técnico integrado até a graduação. 

 ¾ Especialização Educação Ambiental com Ênfase na 
Formação de Professores.

 ¾ Especialização Formação Pedagógica para a Educação 
Profissional e Tecnológica.

 ¾ Especialização Gestão Pública.
 ¾ Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações.
 ¾ Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação 

em Química.
 ¾ Superior de Tecnologia em Gestão Pública.
 ¾ Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização.
 ¾ Técnico Integrado em Telecomunicações.
 ¾ Técnico Subsequente em Refrigeração e Climatização.
 ¾ Técnico Subsequente em Telecomunicações.

Campus São Miguel do Oeste: o Campus São Miguel do 
Oeste, o mais distante de Florianópolis (cerca de 700 km), come-
çou suas atividades em 2010 e hoje oferece cursos técnicos e de 
qualificação profissional. 

 ¾ Técnico Concomitante em Agroecologia.
 ¾ Técnico Subsequente Administração. 
 ¾ Técnico Concomitante em Agropecuária.
 ¾ Técnico Integrado em Agropecuária.
 ¾ Técnico Integrado em Alimentos.
 ¾ Técnico Integrado em Eletromecânica.
 ¾ Bacharelado em Agronomia.
 ¾ Superior de Tecnologia em Alimentos.
 ¾ Especialização EaD Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade PROEJA.
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 ¾ Especialização EaD Gestão em Saúde.
 ¾ Especialização EaD Mídias na Educação.
 ¾ Especialização EaD Tecnologias para Educação Profis-

sional.

Campus Urupema: o Campus Urupema funciona na Estra-
da do Senadinho, no núcleo urbano de Urupema.

 ¾ Técnico Concomitante em Administração.
 ¾ Técnico Concomitante em Agricultura.
 ¾ Superior de Tecnologia em Alimentos.
 ¾ Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia.
 ¾ Especialização em Manejo de Pomares de Macieira e 

Pereira.
 ¾ Especialização em Manejo Pré e Pós-Colheita de Frutas 

de Clima Temperado.

Campus Xanxerê: assim como o Campus Florianópolis-Con-
tinente e o Campus Geraldo Werninghaus, o Campus Xanxerê é re-
sultado da federalização de uma escola comunitária construída 
com recursos públicos. Oferece cursos técnicos e de qualificação 
profissional. Atualmente, possui 26 servidores e 354 alunos.

 ¾ Técnico Concomitante em Agroindústria.
 ¾ Técnico Subsequente em Agroindústria.
 ¾ Técnico Subsequente em Fabricação Mecânica.
 ¾ Técnico Integrado em Alimentos.
 ¾ Técnico Integrado em Informática.
 ¾ Técnico Concomitante em Mecânica.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Mecânica.

Campus Tubarão: o IFSC Campus Tubarão iniciou seu pro-
cesso de implantação no ano de 2012, junto à Audiência Pública 
realizada em 18 de junho de 2012, no centro comunitário do bair-
ro Passagem, bairro no qual inicialmente abrigaria a construção 
do campus. 
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 ¾ Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Siste-
mas.

 ¾ Técnico concomitante em Informática.
 ¾ Técnico subsequente EaD Informática para a internet.
 ¾ Superior de Tecnologia Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.
 ¾ Especialização em Formação Pedagógica para a Educa-

ção Profissional e Tecnológica.
 ¾ Especialização EaD em Gestão da Saúde.
 ¾ Especialização EaD em Tecnologias para a Educação 

Profissional.

Campus São Carlos: inaugurado em 29 de julho de 2015, 
esse campus é resultado de uma grande mobilização popular ini-
ciada há cinco anos, que inclui um abaixo-assinado para instalar 
uma unidade de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina 
na cidade de 10 mil habitantes do Oeste Catarinense, localizada 
a cerca de 50 km de Chapecó e 600 km de Florianópolis.

 ¾ Técnico Concomitante em Agronegócio.
 ¾ Técnico Concomitante em Aquicultura.
 ¾ Técnico Concomitante em Edificações.
 ¾ Técnico Integrado em Agropecuária.
 ¾ Técnico Integrado em Edificações.
 ¾ Técnico Subsequente em Aquicultura.
 ¾ Bacharelado em Engenharia Civil.

Campus São Lourenço do Oeste: no dia 26 de agosto de 
2014, com a presença da Magnifica Reitora do IFSC, Professo-
ra Maria Clara K. Schneider, do Diretor de Expansão, Prof Caio  
Monti, além de inúmeras autoridades municipais e regionais, deu-
-se a entrega simbólica do campus avançado SLO à comunidade. 

 ¾ Técnico Concomitante em Agronegócio.
 ¾ Técnico Subsequente em Logística.
 ¾ Técnico Subsequente em Vendas.
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O Centro de Referência em Formação e Educação a  
Distância (CERFEAD)

O Centro de Referência em Formação e EaD, vinculado à 
Reitoria, foi implantado durante o ano de 2014 e tem como ob-
jetivo principal a formação docente e em gestão  dos servidores 
do IFSC, da Rede Federal EPT e também das demais esferas de 
governo, em cursos nas modalidades presenciais e a distância – 
inclusive mestrados e doutorados profissionais

Além disso, seguirá ofertando – em atuação conjunta com 
os campi por meio de seus Núcleos de Educação a Distância 
(NEADs) – os cursos técnicos, tecnólogos e de pós-graduação 
que hoje já são ofertados pelo Departamento de Educação a Dis-
tância da Pró-reitoria de Ensino.

Funciona, em sede provisória, num prédio locado no Cen-
tro de Florianópolis e em 2017 ultrapassou as 5.000 matrículas na 
modalidade EAD Os cursos oferecidos atualmente são:

Oferta Própria:
 ¾ Especialização em Gestão Pública para a Educação Pro-

fissional e Tecnológica
 ¾ Especialização em Docência para a Educação Profissio-

nal e Tecnológica
 ¾ Especialização em Tecnologias para Educação Profis-

sional
 ¾ FIC Tecnologias para Educação; FIC Planejamento e 

Desenvolvimento de Cursos a Modalidade EaD. FIC 
Educação a Distância: Tutoria e Mediação Pedagógica; 
FIC Orientações Iniciais para a EaD; FIC Avaliação do 
Ensino e Aprendizagem; FIC Educação Especial: pers-
pectiva da educação inclusiva; FIC Práticas Extensio-
nistas com base na Inovação Social; FIC Responsabili-
dade Socioambiental; FIC Gestão: Trabalho em Equipe; 
FIC Português como Língua adicional; Programa de 
Ambientação de Servidores e Recepção de Docentes do 
IFSC.
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Oferta UAB:
 ¾ Especialização em Formação Pedagógica para docência 

na Educação Profissional e Tecnológica.
 ¾ Especialização em Gestão Pública.
 ¾ Especialização em Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e 
Adultos.

 ¾ Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica

Oferta Mediotec:
 ¾ Técnico em Administração

Oferta Rede EPT:
 ¾ Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tec-

nológica em Rede Nacional (ProfEPT).

Oferta de Apoio aos Campus:

Oferta Mediotec:
 ¾ Técnico em Administração.
 ¾ Técnico em Informática.
 ¾ Técnico em Logística.
 ¾ Técnico em Recursos Humanos.

UAB:
 ¾ Especialização em Gestão pública Municipal (Campus 

Caçador)
 ¾ Especialização em Ensino Integrado de Filosofia, Geo-

grafia, História e Sociologia para Professores da Educa-
ção Básica (Campus Criciúma)

 ¾ Especialização em Gestão em Saúde – Campus Floria-
nópolis

 ¾ Especialização em Mídias na educação – Campus Flo-
rianópolis
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 ¾ Especialização em Ensino de Ciências – Campus Flo-
rianópolis

 ¾ Tecnólogo em Gestão Pública – Campus Gaspar

Além de Cursos de formação de professores da educação 
básica nas áreas de matemática, física, química, história, geogra-
fia, língua portuguesa, biologia e matemática para séries iniciais 
– Campus Criciúma Oferta própria.

A Reitoria

Desde 2011, a Reitoria do IFSC funciona em sede própria 
no bairro Coqueiros, na parte continental de Florianópolis. Sua 
estrutura é formada pelas pró-reitorias de Ensino, Extensão e Re-
lações Externas, Administração, Desenvolvimento Institucional 
e Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, além do Gabinete do Rei-
tor. Ao todo, em torno de 200 servidores trabalham no local. 

Relacionamento com a Sociedade

A Ouvidoria do IFSC é o principal canal de comunicação 
entre a Instituição e a comunidade acadêmica ou externa para 
fins de solicitações, dúvidas, denúncias, sugestões etc. pelo e-mail 
ouvidoria@ifsc.edu.br ou por formulário próprio no site da Ins-
tituição.

As dúvidas mais frequentes estão relacionadas ao processo 
de ingresso, concurso público e dúvidas gerais sobre cursos, mo-
dalidades, conteúdos etc. 

O IFSC disponibiliza ainda um telefone (0800-7220250) e 
um link (http://ingresso.ifsc.edu.br/novo/fale-conosco) para que a 
sociedade possa entrar em contato gratuitamente para suprir dú-
vidas relacionadas a vestibulares e processos seletivos em geral.

Outro canal utilizado pela sociedade é o Serviço de Infor-
mação ao Cidadão – SIC, criado para atender à Lei n. 12.527/2011. 
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A Diretoria de Comunicação da Pró-reitoria de Extensão e 
Relações Externas tem, ainda, outros  canais para relacionamen-
to com a sociedade, a saber:

 ¾ as seções de notícias do Portal do IFSC;
 ¾ o Link Digital do IFSC;
 ¾ o blog da SNCT;
 ¾ a IFSC TV; e
 ¾ as mídias sociais – Facebook, Twitter, Instagram e You-

Tube.  

Nas redes sociais, a maioria das dúvidas recebidas é refe-
rente aos processos de ingresso. Além disso, são recebidas suges-
tões de pautas e o contato com os alunos é intensificado. Destaca-
-se que no YouTube há uma lista de reprodução intitulada IFSC 
na Mídia, em que são postados os vídeos de todas as notícias de 
TV citadas no relatório de clipagem.

Para dar mais transparência às suas atividades e manter a 
comunidade informada, a Reitora do IFSC, Profa. Maria Clara 
K. Schneider, publica semanalmente no “Blog da Reitora”1 um 
resumo dos principais assuntos tratados pela Gestão e nos even-
tos/reuniões dos quais participou e informa sua agenda de ativi-
dades da semana seguinte. 

A Pesquisa e a Extensão no IFSC

Por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação (PROPPI), em 2017 foi investido aproximadamente o 
valor de R$ 1.500.000,00 com o objetivo de ampliar a participação 
de servidores e alunos nas atividades científicas, tecnológicas e 
de qualificação, visando à melhoria e consolidação da posição do 
IFSC junto à sociedade acadêmica e científica, no âmbito regio-
nal, nacional e internacional. 

1 Essa prática foi implementada, inicialmente, no IFSC pelo Reitor pró-tempo-
re, Prof. Jesué Graciliano da Silva, em 2011, com o “Diário do Reitor”.
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Visando à transparência e a meritocracia, com a publicação 
de editais e chamadas públicas, foram selecionados alunos e ser-
vidores para:

 ¾ Concessão de afastamento integral para desenvolvi-
mento das atividades relacionadas a cursos de Mestra-
do e Doutorado, ou a projetos de pós-doutorado a 34 
servidores.

 ¾ Concessão de auxílio para participação em programas 
de pós-graduação a 42 servidores; execução de dois 
programas de doutorado interinstitucionais (DINTER) 
com a USP e UTFPR, beneficiando 22 servidores.

 ¾ Apoio financeiro e pagamento de bolsas de pesquisa a 
293 alunos e 204 servidores, para o desenvolvimento 
de 407 projetos de pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico e inovação e para participação em eventos 
científicos, nacionais e internacionais, de natureza cien-
tífica e/ou tecnológica, para apresentação de trabalhos 
de sua autoria.

Segundo dados extraídos do CNPq, em 2016 os servidores 
do IFSC publicaram o seguinte número de trabalhos científicos: 
62 artigos qualificados; 148 artigos sem qualis; 70 trabalhos com-
pletos em anais de eventos com ISBN; 144 trabalhos completos 
em anais de eventos sem ISBN; seis livros com ISBN; 48 capítulos 
de livros com ISBN.

O Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPED) realiza di-
versas ações com o objetivo de articular e estimular os pesqui-
sadores envolvidos com a pesquisa em Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica no IFSC, dentre as quais se destaca a ar-
ticulação do Mestrado em Educação Profissional a ser desenvol-
vido pelo Centro de Referência em Formação do IFSC.

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da PROPPI busca 
constituir alianças estratégicas e regimes de cooperação envol-
vendo empresas nacionais, ICTs, Fundações de Apoio e demais 
organizações, para a geração de produtos e processos inovado-
res, dentre os quais se destacam:
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 ¾ Cooperação técnica e científica entre o IFSC, a UFSC e a 
FAPEU, para execução do Projeto  de Pesquisa e De-
senvolvimento intitulado Laboratório de Tecnologia de 
Processos e Ciclos Termodinâmicos Avançados de Con-
versão de Energia, com recursos financeiros oriundos 
da Petrobras.

 ¾ Cooperação técnica entre WEG, UFSC, FAPEU e IFSC 
visando a obtenção de Melhorias no Algoritmo de Con-
trole Digital de Inversores de Tensão Operando em Pa-
ralelo.

 ¾ Termo de Cooperação Técnica entre BAESA, ENER-
CAN, SEENERGIA, UFSC, FEESC e IFSC para execução 
do Projeto Redução da Indisponibilidade Operativa de 
Grandes Equipamentos de Usinas Geradoras Visando a 
Manutenção Ótima e Considerando as Topologias das 
Subestações.

 ¾ Cooperação técnica e científica entre o IFSC, a UFSC e 
a FEESC para a execução do Projeto de Pesquisa e De-
senvolvimento intitulado Desenvolvimento de Tecno-
logias de Previsão de Geração de Energia Elétrica para 
Parques Eólicos em Operação.

 ¾ Cooperação técnica e administrativa entre o IFSC e o 
Ministério da Pesca e Aquicultura para o gerenciamen-
to dos recursos administrativos e financeiros necessá-
rios para a execução do Projeto intitulado Implantação 
de Laboratório Oficial para Análise de Resíduos e Con-
taminantes dos Recursos Pesqueiros.

 ¾ Contrato entre Tractebel Energia S.A, UFSC, FEESC e 
IFSC para realização de pesquisas na área de geração 
de energia elétrica.

 ¾ Cooperação técnico-científica entre EPAGRI, IFSC e 
FAPEU visando ao estudo e a realização de pesquisa 
científica com análises sensoriais em ostras.

 ¾ Cooperação técnico-científica entre o IFSC, a UFSC e a 
FEESC, para a execução do Projeto de Pesquisa e De-
senvolvimento intitulado Desenvolvimento e Implan-
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tação de Micro Redes Inteligentes – Estratégias de Con-
trole para Integração de Sistemas e Gerenciamento de 
Energia.

A atuação da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 
Inovação resultou em diversas parcerias que garantiram a apro-
vação de 36 projetos de pesquisa aplicada e extensão tecnológica 
fomentados pela Chamada Pública n. 94/2013 CNPq/SETEC.

Ainda, em 2016, por meio da Pró-reitoria de Extensão e 
Relações Externas (PROEX) e dos campi, o IFSC desenvolveu 
259 projetos, 275 ações de extensão e três programas de exten-
são. Participaram destas atividades, 680 servidores e 324 alunos, 
atendendo a um público externo de 466.044 pessoas. 

Foram aprovados em editais externos 12 projetos de ex-
tensão com recursos financeiros da CAPES e CNPq, para serem 
executados em 2013 e 2014. A Diretoria de Extensão utilizou R$ 
788.613,00 em recursos financeiros para desenvolvimento de 
projetos fomentados por meio de editais e projetos institucionais.

O IFSC firmou, ainda, 48 novas parcerias para o desenvol-
vimento de atividades que visam um maior alcance da missão 
institucional, fortalecendo a imagem do institucional, bem como 
aumentando a eficácia das ações em diferentes regiões de Santa 
Catarina.

Com as atividades de Extensão o IFSC atende a uma parce-
la da população à margem da inserção social, carentes de ações 
que os integrem a uma condição mínima de emprego e renda. 
Um dos destaques é Programa Mulheres Mil.

Quando iniciou, em 2013, foram ofertadas 1.100 vagas para 
o Programa em 11 campi: Araranguá, Canoinhas, Criciúma, Gas-
par, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, São Carlos, São Mi-
guel do Oeste, Tubarão. 

Dentre os cursos oferecidos, estão: Reciclador, Auxiliar de 
Padaria e Confeitaria, Zeladora, Auxiliar de Cozinha, Informáti-
ca Básica e Mídias Sociais, Gestão e Manutenção do Lar, Costu-
reira, Horticultor, Processamento de Alimentos, Gestão Domés-
tica e Saúde da Família.
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Gestão Democrática e Sustentável

O IFSC possui eleições diretas – com a participação dos 
servidores e dos alunos – a cada quatro anos, para a escolha do 
Reitor e dos Diretores-Gerais dos campi. Além disso, os conse-
lhos e colegiados também possuem a participação de membros 
da comunidade eleitos ou indicados por cada segmento.

Nas unidades em implantação, a lei prevê a nomeação de 
Diretores pró-tempores pelo Reitor no prazo de 05 anos a contar 
da sua data de efetivo funcionamento, porém a Gestão da Reito-
ria do IFSC em 2013 resolveu realizar processo de consulta aos 
servidores para avaliação das administrações e nomeação dos 
dirigentes.

A seguir, destacam-se algumas ações relevantes da Gestão 
do IFSC nos últimos anos:

Gestão em Rede Colaborativa e Sustentável

Considerando a complexidade de gestão em uma insti-
tuição multicampi com 20 unidades administrativas distribuí-
das por todo Estado de Santa Catarina – em breve 22 unida-
des, incluindo a reitoria – é preciso que haja uma identidade 
institucional muito forte, comunicação eficiente, estruturas de 
governança organizadas e atuação em rede para otimização dos 
processos e resultados.

Necessário compreender, também, que cada Unidade pos-
sui especificidades quanto a diversas condições: número de alu-
nos, número de servidores, estrutura física, tempo de existência, 
qualificação dos servidores e gestores, orçamento, cursos ofer-
tados, localização, arranjos produtivos locais, política e cultura 
dentre outros.

Para que haja identidade institucional e, principalmente, 
uma atuação mais consistente e efetiva por parte da instituição, é 
primordial o estabelecimento de princípios fundamentais e dire-
trizes em cada área da gestão que garantam autonomia aos cam-
pi, respeitadas as especificidades acima referenciadas.
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 Entender que “autonomia” nas decisões difere de “inde-
pendência” na atuação e, que a primeira só é garantida quando 
há justiça e equidade no tratamento das questões entre os en-
volvidos, com o estabelecimento de critérios técnicos e objetivos, 
bem como com visão sistêmica, o estabelecimento de diretrizes e 
a regulamentação de processos com o fim de dar transparência e 
unidade aos campi e reitoria. Não havendo princípios, normas e 
procedimentos expressos e objetivos corre-se o risco de os casos 
serem decididos subjetivamente.

Por meio da busca pela gestão em rede colaborativa, so-
lidária e sustentável entre as unidades administrativas, o IFSC 
visa garantir maior eficiência no gasto público, atuação mais 
transparente e justa e responsabilidade social.

Para isso, tem-se adotado algumas ações como: 

 ¾ A discussão e elaboração da Política Institucional de 
Comunicação.

 ¾ A realização de fóruns de discussão e compartilhamen-
to (reuniões periódicas dos Chefes de Administração 
dos campi, Fórum de Compras, Fórum dos Registros 
Acadêmicos, Encontro de Fiscais de Contratos, reu-
niões periódicas dos Chefes de Departamento de En-
sino, Pesquisa e Extensão dos campi, Reuniões de En-
genheiros, Contadores, Assistentes Sociais, Relações 
Externas dentre outros).

 ¾ O planejamento estratégico participativo envolvendo 
todos os campi, inclusive, com a vinculação à progra-
mação orçamentária anual.

 ¾ O estabelecimento de “Planos Diretores Institucionais” 
para Tecnologia da Informação (PDTI), para Licitações 
e para Obras/Serviços de Engenharia – incluindo a dis-
cussão de diretrizes, procedimentos e planejamento 
conjunto – com o estabelecimento de critérios para de-
finição de prioridades – e execução conjunta.

Nesse sentido, a primeira experiência da gestão em rede, 
no então CEFET-SC em 2007, foi a realização de reuniões multi-
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campi e execução de processos de Compras Compartilhadas pelo 
Sistema de Registro de Preços entre todas as Unidades de Ensino 
da época. Como um dos resultados do planejamento efetivo e 
acompanhamento dessa área, o IFSC conseguiu, por exemplo, 
diminuir suas contratações diretas de mais de 500 processos ao 
ano em 2007 para apenas 50 dispensas de licitação em 2015.

Tudo com o objetivo de evitar retrabalho, desperdício do 
dinheiro público, compartilhar boas práticas, desburocratizar a 
gestão e, principalmente, proporcionar a melhor qualidade pos-
sível do serviço público prestado à comunidade: o ensino públi-
co, gratuito e de excelência – razão de ser do IFSC. 

IFSC Sustentável

O projeto IFSC Sustentável, previsto no Plano de Gestão 
da Reitoria, tem como objetivo reduzir o impacto ambiental das 
atividades desenvolvidas pelo Instituto nos recursos naturais e 
desenvolver na instituição a cultura da sustentabilidade social, 
econômica e ambiental no meio acadêmico e administrativo.

Algumas ações administrativas já vêm sendo implemen-
tadas neste sentido tais como a adoção de sistema de compras 
compartilhadas, editais de obras e compras com critérios sus-
tentáveis, melhoria da qualidade do gasto público com maior 
planejamento efetivo e diminuição das compras diretas, adesão 
ao Programa “Esplanada Sustentável” do Governo Federal, bem 
como diversas ações pontuais dos campi e reitoria que estão sen-
do sistematizadas para compartilhamento de boas práticas, den-
tre elas, impressões frente-verso, redução do uso de papel, distri-
buição de canecas de material reciclado, capacitações, reciclagem 
reaproveitamento de água da chuva etc.

Em 2018, o IFSC iniciou a execução do seu segundoPlano 
de Logística Sustentável, adotando novas medidas para intensi-
ficar a efetividade do projeto. O primeiro PLS foi executado entre 
2015 e 2016.
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PDI e Planejamento Estratégico

Os processos de construção do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e do Planejamento Estratégico do IFSC dão-se 
de forma participativa e democrática envolvendo todos os campi 
e reitoria.

Entre 2013 e 2015, o IFSC elaborou seu  PDI para o período 
2014-2018, envolvendo a comunidade acadêmica com consultas 
e análises internas e externas para tomada de decisões.

Segundo o Decreto n. 5.773/2006, o PDI deverá conter, pelo 
menos, os seguintes elementos:

I – missão, objetivos e metas da instituição, em sua área 
de atuação, bem como seu histórico de implantação e de-
senvolvimento, se for o caso;
II – projeto pedagógico da instituição;
III – cronograma de implantação e desenvolvimento da 
instituição e de cada um de seus cursos;
IV – organização didático-pedagógica da instituição;
V – perfil do corpo docente;
VI – organização administrativa da instituição;
VII – infra-estrutura física e instalações acadêmicas;
VIII – oferta de educação a distância, sua abrangência e 
pólos de apoio presencial;
IX – oferta de cursos e programas de mestrado e douto-
rado; e
X – demonstrativo de capacidade e sustentabilidade fi-
nanceiras. (BRASIL, 2006, art. ???) 

A íntegra do PDI do IFSC – 2015/2019 pode ser acessada 
em www.pdi.ifsc.edu.br, onde consta o Projeto Pedagógico Ins-
titucional, Planejamento Estratégico, Plano de Oferta de Cursos 
e Vagas dentre outros.

Regime Diferenciado de Contratação (RDC)

Destaca-se que o IFSC foi a primeira instituição federal de 
ensino do país a utilizar o Regime Diferenciado de Contratação 

http://www.pdi.ifsc.edu.br/
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(RDC) – em 2013. A nova modalidade de licitação, criada inicial-
mente para as obras da Copa do Mundo e Olimpíadas, garante 
maior celeridade nas obras e possibilidade de maior economia 
à Administração, pois, assim como ocorre no Pregão, prevê a 
inversão de fases de habilitação e preços e a disputa de lances 
entre os licitantes. Além disso, há ainda, a possibilidade da “con-
tratação integrada”, na qual a empresa vencedora é responsável 
desde a elaboração dos projetos executivos até a finalização do 
objeto. O IFSC já realizou, com êxito, mais de 60 licitações nesta 
modalidade e utilizou a possibilidade de contratação integrada 
para a conclusão das obras do Campus Itajaí.

“SIM”

Um importante trabalho realizado em 2013 pela Diretoria 
de Gestão do Conhecimento (DGC) da Pró-reitoria de Desenvol-
vimento Institucional (PRODIN) foi a publicação da Síntese In-
formativa das Microrregiões (SIM). A Síntese teve como referên-
cia os projetos desenvolvidos pelo Observatório do Mundo do 
Trabalho e pelo professor Luis Henrique Aguilar (UNICAMP). 
Foi realizado um levantamento de dados, informações e indi-
cadores demográficos, econômicos, educacionais e de empre-
gabilidade das microrregiões do Estado e as informações foram 
sistematizadas por Campus do IFSC. Vislumbra-se, agora, no Pla-
nejamento Estratégico a implantação de um “Observatório do 
Mundo do Trabalho” em Santa Catarina, inclusive em parceria 
com outras instituições de ensino.

SIG/IFSC

O Plano de Gestão da Reitoria (2011-2015) previu a infor-
matização de todos os processos administrativos e acadêmicos 
do IFSC. Para efetivar essa “revolução gerencial”, em 2013, a 
instituição começou a implantação de um Sistema Integrado de 
Gestão (SIG/IFSC) com aproximadamente 50 módulos totalmen-
te integrados entre os setores administrativos e acadêmicos com 
previsão de implantação entre 2013 e 2018. 
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II Fórum Mundial EPT

Em 2012, o IFSC, em conjunto com o Comitê Organizador 
formado por diversas instituições nacionais e internacionais li-
gadas à educação, realizou o II Fórum Mundial de Educação Pro-
fissional e Tecnológica em Florianópolis. O evento contou com 67 
renomados palestrantes, sendo 29 internacionais. 

Mais de 16.000 participantes, em sua maioria alunos - bra-
sileiros e estrangeiros - estiveram presentes no Fórum que ocor-
reu de 28 de maio a 1º de junho de 2012 e debateu questões im-
portantes sobre a educação profissional e tecnológica.

Dos debates e palestras resultaram 11 objetivos consigna-
dos na “Carta do Fórum” (IFSC, 2012):

1. Garantir a Educação Profissional e Tecnológica volta-
da para jovens e adultos, trabalhadores e trabalhadoras, 
como política pública que possibilite a inclusão crítica de 
todas as pessoas nos  processos de construção democráti-
ca da sociedade.
2. Conclamar a sociedade para atuar na organização, mo-
bilização e convencimento do processo de construção das 
políticas públicas necessárias à Educação Profissional e 
Tecnológica.
3. Reafirmar o direito universal e inalienável de homens e 
mulheres à educação emancipadora, inclusiva e solidária, 
combatendo sua mercantilização.
4. Reconhecer e valorizar a diversidade dos saberes pop-
ulares, dos saberes construídos no trabalho pelos povos 
originários, comunidades quilombolas, povos da floresta 
e outros, incorporando-os na construção dos currículos 
escolares.
5. Entender que em um mundo permeado pela tecnociên-
cia, o que nos toca mais fundo é ainda a emoção tecida e 
reconfigurada em sua rede de interações.
6. Considerar o ser humano na sua totalidade, preparan-
do-o para o exercício da cidadania, com base na ciência, 
tecnologia, cultura e trabalho, mediante processos de ed-
ucação integral, ambiental, inclusiva, tecnológica, trans-
versal e estruturante, potencialmente transformadores.
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7. Exigir e promover a valorização dos trabalhadores e 
trabalhadoras da educação, o respeito aos seus direitos e 
a garantia de condições dignas de trabalho.
8. Mobilizar a juventude a se articular com os diferentes 
agentes sociais na construção de uma sociedade solidária 
e sem preconceitos, na busca de um outro mundo pos-
sível.
9. Reconhecer que é legítimo o direito à vida e à felicidade 
e defender a inovação, a ciência e a tecnologia social como 
instrumentos nessa conquista.
10. Garantir que na educação, como instrumento con-
strutor da pedagogia da paz, estabeleça-se uma concep-
ção crítica da relação entre as pessoas e o meio ambiente, 
como condição de sobrevivência planetária.
11. Construir a educação ao longo da vida em sintonia 
com os vários espaços, nos tempos da escola e nos tempos 
livres, considerando todos os ambientes, reais e virtuais, 
em que as pessoas vivem.

Além dos objetivos, os participantes do Fórum deixaram 
registrada a mensagem de que “a afirmação e a realização do 
direito à educação é a condição irrefutável para poder construir 
um mundo em que seja possível viver e conviver com dignida-
de e justiça social”.
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Palavra da Reitoria

Inicialmente, é importante destacar que o Instituto Federal Ca-
tarinense (IFC) compõe a Rede de Educação Profissional Científica e 
Tecnológica, criada a partir da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, fruto da constituição de Políticas Públicas no âmbito da Educação 
brasileira, notadamente, no segundo mandato do governo Luiz Inácio 
Lula da Silva, com vistas à interiorização e à expansão da educação 
pública federal no território nacional.

O aspecto histórico que se faz mister ressaltar é que: A história 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica co-
meçou em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, 
criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem 
aos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets).

No contexto histórico de 1909, as referidas escolas foram criadas 
para servir de “instrumento de política voltado para as ‘classes despro-
vidas”, em outras palavras, “os desvalidos da sorte ou desafortunados”. 
Contudo, no atual contexto, é possível fazer uma (re)leitura da expan-
são e da interiorização da rede, no tocante aos sujeitos de direitos, seria 
possível chamar ou compreender, acredita-se, como os ‘desvalidos de 
oportunidades’ – uma vez que a “Rede Federal se configura hoje como 
importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo acesso às 
conquistas científicas e tecnológicas”.

Outro elemento que merece ser destacado é que os Institutos Fe-
derais (que detêm status de universidade) são instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especia-
lizados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos téc-
nicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Devem pautar-se 
na oferta de eixos tecnológicos/cursos de modo verticalizado (do nível 
médio ao superior), diferenciando-se dessa forma, da natureza das uni-
versidades.

De acordo com reitor Francisco José Montório Sobral, gestão 
2012-2015 “[...] dessa forma é criada uma nova institucionalidade, que 
se difere das antigas escolas técnicas bem como das clássicas universi-
dades federais. Nesse sentido, entendo de essencial valor que as análises 
sobre os Institutos, principalmente sobre sua criação, devem se pautar 
no interior das atuais políticas para a educação profissional e assumidas 
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como necessárias para a construção de um país soberano e democráti-
co”.

O Instituto Federal Catarinense teve origem na integração das 
escolas agrotécnicas de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e, dos colé-
gios agrícolas de Araquari e Camboriú. Atualmente, é constituído por 
15 campi, situados nas cidades de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, 
Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do 
Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Som-
brio e Videira, além de uma Unidade Urbana em Rio do Sul e, da Reito-
ria na cidade de Blumenau.

O IFC tem como Missão “Proporcionar educação profissional 
atuando em ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a formação 
cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional” (PDI, 2014). 
Dessa forma, compromete-se por meio dos processos formativos com 
educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, com 
vistas ao desenvolvimento das regiões, por meio dos arranjos produti-
vos, sociais e culturais de Santa Catarina.

Sônia Regina de Souza Fernandes 
Reitora (2016-2019)

Histórico da Instituição

A história da Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica começou em 1909, quando o então Presiden-
te da República Nilo Peçanha criou 19 escolas de Aprendizes e 
Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica (Cefets) (MEC, 2016).

Em 2008, 31 Cefets, 75 unidades descentralizadas de ensino 
(Uneds), 39 escolas agrotécnicas, sete escolas técnicas federais e 
oito escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para 
formar os 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecno-
logia, dentre os quais está o Instituto Federal Catarinense (IFC).

O IFC foi estruturado a partir do agrupamento das Escolas 
Agrotécnicas Federais, localizadas nos municípios de Concórdia, 
Rio do Sul e Sombrio, e das Escolas vinculadas à Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), localizadas nos municípios de 
Camboriú e Araquari.
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Dessa forma, a história do IFC começa com a criação dessas 
Escolas, que foram instituídas com o objetivo de oferecer ensino 
profissional primário e gratuito para jovens do proletariado em 
situação de risco social. Mais adiante (década de 1960), o ensino 
profissional e técnico passou a ser considerado essencial para a 
expansão da economia e a se basear nas escolas técnicas dos paí-
ses industrializados (MEC, 2017).

Nesse contexto foram criadas as Escolas Agrotécnicas, de 
Camboriú, em 1953, e de Araquari, em 1954; em 1968, ambas pas-
saram a ser vinculadas à UFSC. Em 1965, a Escola Agrotécnica de 
Concórdia iniciou suas atividades pedagógicas e, em 1979, pas-
sou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Concórdia.

Em 1986, foi inaugurada a Escola Agrotécnica Federal de 
Rio do Sul, após 15 anos de mobilização política da população 
do Alto Vale Catarinense. Em 1993, a Escola Agrotécnica de Som-
brio foi inaugurada com o objetivo de dar apoio aos agricultores 
assentados na Vila Nova, distrito do município de Santa Rosa do 
Sul, principalmente na área de irrigação e drenagem.

Em 2006, iniciou-se o Curso Técnico em Agropecuária da 
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia (EAFC) na extensão do 
município de Videira, por meio de espaço cedido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que cedeu uma 
área de 23,5 hectares.

Em 2008, a Lei n. 11.892 criou o Instituto Federal Catari-
nense pela junção de todas essas Escolas.

Os Institutos Federais atuam em todos os níveis e modali-
dades da educação profissional, com estreito compromisso com 
o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador (MEC, 2008).

Esse modelo de instituição tem como foco, em sua concep-
ção, a justiça social, a equidade, a competitividade econômica 
e a geração de novas tecnologias que respondem de forma ágil 
e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por 
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte 
aos arranjos produtivos locais (MEC, 2008).

Nos anos seguintes à criação dos Institutos Federais, foram 
lançados três planos de expansão da Rede e, com isso, ao longo 
dos últimos anos novos campi do IFC foram implantados.
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Em 2009, as ações do Campus Santa Rosa do Sul (antigo 
Campus Sombrio) foram ampliadas para Sombrio, criando-se a 
Unidade Urbana de Sombrio que, em 2014, passou a ser denomi-
nada Campus Avançado Sombrio.

No ano de 2010, foram implantados os campi de: Blume-
nau; Ibirama, vinculado ao Campus Rio do Sul e que ascendeu ao 
status de Campus em 2014; Luzerna, ligado ao Campus Videira; e 
o São Francisco do Sul, vinculado ao Campus Araquari, transfor-
mando-se efetivamente em Campus em 2013. Em 2011, iniciaram-
-se as obras de construção da sede do Campus São Bento do Sul, 
ligado ao Campus Araquari.

Em 2012, foi instalado o Campus de Fraiburgo como exten-
são do Campus Videira, que em 2013 foi elevado à condição de 
Campus Fraiburgo.

Em 2013, iniciaram-se as atividades do Campus Brusque 
com cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec), em parceria com a Gerência Estadual 
de Educação (GERED) de Brusque, no qual foram atendidos 330 
alunos.

 A partir de sua criação em 2008, no IFC, já como uma Au-
tarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, gozando 
das prerrogativas de autonomia administrativa, patrimonial, 
financeira, didático-científica e disciplinar, foi designado pelo 
MEC um reitor pró-tempore indicado pelos dirigentes das insti-
tuições que se uniram na composição do Instituto. Até 2011, a 
principal atribuição do Reitor designado foi conduzir a implan-
tação e a expansão promovida pelo Governo Federal.

Em outubro de 2011, por meio de processo de consulta à 
comunidade escolar, tendo como instrumento o voto secreto, foi 
escolhido o novo reitor com mandato de quatro anos.

Em 2015, a instituição escolheu uma nova gestão, tendo 
como Reitora a professora Sônia Regina de Souza Fernandes.

 ¾ Cláudio Adalberto Koller – Gestão 2008-2011.
 ¾ Francisco José Montório sobral – Gestão 2012-2015.
 ¾ Sônia Regina de Souza Fernandes – Gestão 2016-2019.
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Estrutura Institucional

O IFC está presente em todo o território do Estado de Santa 
Catarina, possui atualmente 15 campi e sua sede administrativa 
(Reitoria) está localizada no município de Blumenau.

Figura 1: Localização de cada Campus do IFC 
Fonte: Instituto Federal  Catarinense (2017)

Os campi, por descender das antigas escolas agrotécnicas, 
possuem o sistema de ensino que utiliza a didática do aprender 
a fazer, fazendo. Nesse sentido, os campi de Araquari, Cambo-
riú, Concórdia, Rio do Sul e Sombrio mantêm produção vegetal e 
animal na fazenda situada dentro do campus, que, além de servir 
para práticas pedagógicas, também fornece parte dos insumos 
utilizados nos refeitórios. Outra herança das escolas agrotécnicas 
é a existência de alojamentos, onde os alunos residem em forma 
de internato.

De maneira geral, os campi dispõem de laboratórios, giná-
sio de esportes, campo de futebol, pista de atletismo, refeitório, 
auditório, biblioteca, centro cultural, centro administrativo, cen-
tro pedagógico e centro de educação tecnológica.

 ¾ Missão: proporcionar educação profissional atuando 
em ensino, pesquisa e extensão comprometida com a 
formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento 
regional.
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 ¾ Visão: ser referência em educação profissional científi-
ca e tecnológica em Santa Catarina.

 ¾ Valores: Credibilidade, Transparência, Compromisso 
e justiça social, Compromisso com a excelência, Com-
promisso com a sustentabilidade, Compromisso com 
a qualidade de ensino, pesquisa e extensão, Formação 
cidadã e Ética.

Estrutura Acadêmica 

A seguir, vamos apresentar Estrutura acadêmica do Insti-
tuto Federal Catarinense.

Ensino

As ofertas educacionais do IFC compreendem a forma-
ção inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional 
técnica de nível médio, educação superior de graduação e pós-
-graduação. Essa atuação verticalizada possibilita integração dos 
diversos níveis de formação de ensino de uma mesma área de 
conhecimento, permitindo ao estudante ascender a graus mais 
elevados de titulação na própria Instituição. Também oportuniza 
a participação de professores qualificados e titulados nos dife-
rentes níveis de ensino, abrindo, assim, uma ampla possibilidade 
de articulações entre o ensino técnico, o de graduação e o de pós-
-graduação, quer por meio de projetos de pesquisas que acolham 
alunos desses diferentes níveis, quer pela constituição de grupos 
de estudos ou pelo uso comum da infraestrutura, laboratórios, 
salas de aula, equipamentos, materiais e outros recursos dispo-
níveis.

Conforme previsto na lei de criação dos Institutos Fede-
rais, o desenvolvimento da ação acadêmica deverá garantir o mí-
nimo de 50% das suas vagas em educação profissional técnica de 
nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, e o 
mínimo de 20% das vagas em nível de educação superior em cur-
sos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas à formação de professores para a educa-
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ção básica, sobretudo nas áreas de ciência e matemática, e para a 
educação profissional.

A atuação do IFC considera igualmente o conceito de ho-
rizontalidade, caracterizado, fundamentalmente, pela interação 
com a sociedade, que se traduz na capacidade de atuar como 
indutora e apoiadora do desenvolvimento local e regional, trans-
formando as expectativas, os anseios, as demandas e as necessi-
dades sociais em objetos de ensino, pesquisa e extensão. A orien-
tação horizontal apresenta-se, assim, como importante canal de 
atualização para o ensino e a pesquisa; a orientação vertical, por 
sua vez, eleva o patamar das competências internas, resultando 
em níveis mais avançados de interação com os diferentes setores 
com os quais a Instituição tem interface.

Nos quadros a seguir são apresentados os dados referentes 
à distribuição dos cursos entre os campi, o quantitativo de discen-
tes, o quantitativo e o nível de escolaridade dos servidores.

Campus Pós-Graduação Graduação Técnico PROEJA FIC Certificão

Abelardo Luz 1 0 1 0 0 0

Araquari 1 5 6 1 3 2

Blumenau 0 2 3 0 12 0

Brusque 0 0 2 0 26 0

Camboriú 2 5 10 2 1 0

Concórdia 3 6 4 1 1 0

Fraiburgo 1 0 2 1 7 0

Ibirama 1 1 4 1 1 0

Luzerna 0 2 3 0 1 1

Rio do Sul 0 6 6 0 8 0

São Bento do Sul 0 0 3 0 12 0

Santa Rosa do Sul 0 1 3 0 2 0

São Francisco do Sul 0 2 3 0 1 0

Sombrio 0 3 2 0 1 0

Videira 3 3 7 0 19 0

Quadro 1: Cursos por Campus 
Fonte: Censo Interno IFC – janeiro/2017
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Campus Pós-graduação Graduação Técnico PROEJA FIC FIC Total

Abelardo Luz 0 0 38 0 0 38
Araquari 17 588 612 0 5 1222

Blumenau 0 190 274 0 324 788
Brusque 0 0 75 0 44 119

Camboriú 159 713 980 74 28 1954
Concórdia 0 606 491 0 0 1097
Fraiburgo 30 0 237 18 0 285
Ibirama 26 66 200 8 24 324
Luzerna 0 273 229 0 13 515

Rio do Sul 0 653 538 0 76 1267
São Bento do Sul 0 0 160 0 217 377
Santa Rosa do Sul 0 223 392 0 0 615

São Francisco do Sul 0 194 182 0 20 396
Sombrio 0 466 258 0 11 735
Videira 0 330 513 0 144 987

Quadro 2: Discentes por Campus 
Fonte: Censo Interno IFC – janeiro/2017

Titulação TAE
Docentes

Efetivos Substitutos

Doutorado 5 311 17

Mestrado 122 472 43
Especialização 327 94 43

Graduação 188 41 37
Ensino Médio 134 0 0

Total 776 917

Quadro 3: Quantitativo de servidores por titulação 
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – março/2017

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

A proposta do IFC nas ações de pesquisa sinaliza um pro-
cesso educativo para a investigação e o empreendedorismo, vi-
sando à inovação e à solução de problemas científicos e tecnoló-
gicos, com vistas ao desenvolvimento social.

A lei de criação do IFC (BRASIL, 2008) é bastante cla-
ra e objetiva quanto às finalidades e às características que 
a pesquisa deve ter dentro da instituição, esclarecendo de 
forma inequívoca a sua concepção como princípio educativo. 
Assim, a pesquisa no âmbito do IFC se propõe a desenvol-
ver um trabalho de produção do conhecimento, está inserida 
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no currículo como atividade instigadora, no sentido de pro-
curar respostas às questões reais, servindo como estímulo à 
criatividade. Dessa maneira, o eixo orientador dos processos 
investigativos são oriundos das questões suscitadas pelas 
necessidades sociais, considerando as singularidades econô-
micas, sociais e culturais da região em que se inserem cada 
um dos campi.

Uma das finalidades do IFC é o ensino de ciências, ressal-
tando que os profissionais formados pela instituição devem se 
ocupar com a aplicabilidade dos conhecimentos científicos. Por-
tanto, é sua função o empirismo nos processos investigativos. 
Essa característica demonstra a opção por uma determinada for-
ma de pesquisar e de ensinar que tem como base um problema 
concreto em que possíveis soluções devem ser testadas (PACHE-
CO, 2011).

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação tem 
por competência a organização, o planejamento, a supervisão e a 
coordenação das políticas de pesquisa nos níveis básico, técnico 
e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia Catarinense, estimulando o desenvolvimento de soluções 
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comuni-
dade. Ela está dividida formalmente em: Diretoria de Pesquisa, 
Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Pós-Graduação e 
Núcleo de Inovação Tecnológica.

Quanto ao fomento para as ações e atividades de pes-
quisa, pós-graduação e inovação, a Pró-reitoria conta com a 
dotação orçamentária específica e a colaboração de fomento 
externo. No Quadro 4 estão elencados os principais indicado-
res da PROPI:

Projetos de pesquisa 440
Número de bolsas ofertadas para pesquisa 317

Grupos de Pesquisas certificados 61
Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu 7

Solicitação de pedidos de patente 3
Registro de Software 2

Quadro 4: Indicadores da pesquisa 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 2016/2017
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Quanto à forma de divulgação do conhecimento, o IFC 
realiza anualmente a Mostra Nacional de Iniciação Científica e 
Tecnológica Interdisciplinar (MICTI) que é um evento científi-
co e tecnológico com abrangência multidisciplinar. Essa mostra 
caracteriza-se como um espaço de promoção, compartilhamento 
e divulgação de atividades de extensão e de pesquisas de Inicia-
ção Científica desenvolvidas por estudantes de cursos de ensino 
médio/técnico e superior de instituições públicas ou privadas e 
por servidores do IFC. A qualidade científica dos trabalhos apre-
sentados já consolidou o evento como um importante promotor 
na divulgação da produção científica; sendo muitos deles classi-
ficados como destaques e encaminhados para apresentação em 
outros eventos nacionais, como a Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (FEBRACE), e eventos internacionais, como a Mostra 
Internacional de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC) e a Feira 
Internacional de Ciência e Engenharia (Intel ISEF).

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação tem 
como objetivos para os próximos anos aumentar a produção de 
pesquisas e a divulgação de trabalhos; incentivar a criação/con-
solidação de programas de formação, em nível de pós-gradua-
ção, nas diferentes áreas do conhecimento; e promover a cultura 
da inovação na Instituição, transferindo o resultado de suas pes-
quisas para o atendimento das necessidades da comunidade.

Extensão

A Extensão no IFC busca promover a articulação entre o sa-
ber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da 
região. Entendendo a extensão como uma prática acadêmica que 
interliga as atividades de ensino e de pesquisa com as necessida-
des dos arranjos produtivos locais e regionais, sua relação com a 
sociedade é muito intensa e fundamental no processo de conso-
lidação da formação de um profissional cidadão (BRASIL, 2008).

O eixo orientador das atividades de Extensão visa atuar em 
problemas de ordem econômica na sociedade e, também, sociais, 
ambientais e culturais, considerando as singularidades de cada 
região, por meio de ações que permeiam as relações com a socie-
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dade como a promoção do desenvolvimento local e regional com 
arranjos produtivos, sociais e culturais; a extensão e a integração 
com o mundo do trabalho; inclusão social, tecnológica e produti-
va da Rede EPCT (CONIF, 2013).

Para o atendimento das necessidades locais e regionais são 
concedidas bolsas a alunos que desenvolvam projetos de rele-
vância para o desenvolvimento regional e local, contribuindo, 
assim, com a formação do aluno e o atendimento de demandas 
da sociedade.

Projetos de Extensão 189

Projetos de Extensão voluntários 98

Número de bolsistas 267

Número de estudantes voluntários 1.099

Público atendido 15.523

Quadro 5: Dados atuais da Extensão 
Fonte: Dados: Pró-Reitoria de Extensão – março/2017

Estrutura Administrativa

O IFC é organizado em uma estrutura multicampi, tendo 
a Reitoria como unidade central. A administração tem como ór-
gãos superiores o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes.

O Conselho Superior é a instância máxima, de caráter con-
sultivo e deliberativo, formado por representantes de docentes, 
estudantes, técnico-administrativos em educação, dos egressos 
da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do 
Colégio de Dirigentes, tendo a Reitora como presidente.

O Colégio de Dirigentes de caráter consultivo é composto 
de Reitora  e dos Pró-Reitores e Diretores-Gerais de cada campus 
integrante da instituição.

Compete à Reitoria as funções de definição de políticas, 
supervisão e controle das ações institucionais. Dessa forma, a 
estrutura administrativa compreende órgãos executivos e de as-
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sessoramento, distribuídos pelos níveis de sua estrutura, são os 
seguintes:

 ¾ Órgãos Colegiados:
 ¾ Conselho Superior;
 ¾ Colégio De Dirigentes;
 ¾ Conselho De Campus.

 ¾ Reitoria
 ¾ Gabinete;
 ¾ Pró-Reitorias:

 ¾ Pró-Reitoria de Ensino;
 ¾ Pró-Reitoria de Extensão;
 ¾ Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inova-

ção;
 ¾ Pró-Reitoria de Administração; e
 ¾ Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional;

 ¾ Auditoria Interna;
 ¾ Procuradoria Federal.

 ¾ Campi, que, para fins da legislação educacional, são 
considerados Sedes.

O corpo funcional da instituição é composto de docentes 
e técnico-administrativos em educação. Desde 2009, a institui-
ção vem apresentando elevação no quadro funcional devido à 
expansão do número de campus e o crescimento do número de 
cursos a cada ano.

Segmento Quantitativo

Docentes Efetivos 917

Docentes Substitutos 141

Técnico-Administrativos em Educação 776

Total 1.836

Quadro 6: Quadro funcional 
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – março/2017
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Figura 3: Organograma do Instituto Federal Catarinense 
Fonte: Instituo Federal Catarinense (2017)
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Palavra da Reitoria

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) chega 
aos seus 52 anos vivendo o seu melhor momento. Recentemente fomos 
avaliados pelo Conselho Estadual de Educação e recebemos a nota 4,72 
em uma escala até 5. Além disso, no ranking do MEC, somos 4, em uma 
escala que também vai até 5, e, desse modo, posicionamos o nosso estado 
na quarta colocação do ranking da federação com instituições estaduais 
de ensino superior.

No ensino, temos quase 60 cursos de graduação e quase 50 de 
pós-graduação. E foi com essa qualidade que já entregamos quase 60 mil 
profissionais formados os quais, com certeza, contribuíram para o desen-
volvimento de Santa Catarina. Ressalta-se que fomos a primeira univer-
sidade pública e gratuita a formar pessoas no interior do nosso Estado.

Agora, estamos buscando “desencapsular” a Udesc, ou seja, 
além de formar quem transforma nosso Estado, estamos nos aproxi-
mando cada vez mais da sociedade e, com isso, levando o conhecimento 
gerado dentro da instituição para fora dos nossos muros seja por meio 
da extensão (com nossas 600 ações pelo Estado) ou via os nossos 150 
grupos de pesquisa.

Marcus Tomasi 
Reitor

Histórico da Instituição

Inspirando-se na Doutrina da Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL), o governo do Estado de Santa Catarina 
decidiu criar em 1965 a Universidade para o Desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), concebendo-a como uma 
instituição vocacionada à preparação dos recursos humanos ne-
cessários ao desenvolvimento integral e integrado do Estado de 
Santa Catarina, cuja carência era um dos fatores limitantes à di-
namização do processo de desenvolvimento estadual. 

Assim, por meio do Decreto n. 2.802, de 20 de maio de 1965, 
foi instituída, pelo governador Celso Ramos a Universidade para 
o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC), que 
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incorporou as unidades até então existentes: a Faculdade de En-
genharia de Joinville (criada em 1956), a Faculdade de Educação 
(criada em 1963) e a Escola Superior de Administração e Gerên-
cia (criada em 1964) de Florianópolis. Em 1973 foi autorizado o 
funcionamento da Escola Superior de Medicina Veterinária, em 
Lages e neste mesmo ano foi criada a Escola Superior de Educa-
ção Física em Florianópolis. Em 1985 entrou em funcionamento o 
Centro de Artes, que incorporou o Curso de Educação Artística, 
até então oferecido pela Faculdade de Educação, no campus de 
Florianópolis. 

Em 1985 houve o reconhecimento da Udesc pelo Conselho 
Federal de Educação, por meio da Portaria Ministerial n. 893, de 
11 de novembro de 1985, publicada no Diário Oficial da União 
em 26 de novembro de 1985. Nesse mesmo ano houve a apro-
vação do Estatuto e do Regimento Geral da Udesc por meio do 
Parecer n. 632/85 do Conselho Federal de Educação, tendo sido 
homologado pelo Ministro da Educação, em 25 de novembro de 
1985. 

Em 1º de outubro de 1990, por meio da Lei n. 8.092, a Uni-
versidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
foi transformada em Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina, mas mantendo a sigla Udesc. Essa lei caracterizou a 
Universidade como ente jurídico próprio, com patrimônio e re-
ceitas próprios, autonomia didático-científica, administrativa, 
financeira, pedagógica e disciplinar.

Em 2013, a universidade foi avaliada pelo MEC como a 
quarta melhor estadual do País e a melhor de Santa Catarina em 
relação aos cursos de graduação. 

Prevaleceu a estrutura multicampi e a atuação vocaciona-
da para o perfil socioeconômico e cultural das regiões onde a 
Universidade se insere, visando sempre o fortalecimento das 
vocações regionais, dispondo atualmente de 12 unidades distri-
buídas em nove cidades do Estado de Santa Catarina, na Região 
Sul do Brasil, além de 32 polos de apoio presencial para o ensino 
a distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, 
do Ministério da Educação (UAB/MEC). Atualmente, os campi da 
UDESC estão assim organizados: 

http://www.udesc.br/sobreoscentros
http://www.udesc.br/polos/ospolos


134 A Educação Superior em Santa Catarina

O Campus I – Grande Florianópolis (criado em 1965), lo-
calizado em Florianópolis, congrega cursos voltados à Educa-
ção e ao Setor Terciário da Economia e da Prestação de Serviços. 
Assim, esse campus contempla os seguintes centros de ensino: o 
Centro de Artes (CEART) – com cursos de graduação e pós-gra-
duação nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Design, Moda 
e Música; o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) 
– com cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Edu-
cação Física e Fisioterapia; o Centro de Ciências da Adminis-
tração e Socioeconômicas (ESAG) – com cursos de graduação e 
pós-graduação nas áreas de Administração Empresarial e Admi-
nistração Pública, e Ciências Econômicas; o Centro de Ciências 
Humanas e da Educação (FAED) – com cursos de graduação e 
pós-graduação nas áreas de Biblioteconomia, Geografia, História 
e Pedagogia; e o Centro de Educação a Distância (CEAD) – com 
cursos na área de Pedagogia, Biologia e Informática. 

O Campus II – Norte Catarinense (criado em 1965), loca-
lizado em Joinville e São Bento do Sul, dedica-se a áreas de co-
nhecimentos voltadas ao Setor Industrial, atividade de grande 
destaque no Norte Catarinense. Fazem parte desse campus os 
seguintes centros de ensino: o Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT) – com cursos de graduação e pós-graduação nas áreas 
de Engenharias, Ciências da Computação, Matemática, Física e 
Química e o Centro de Educação do Planalto Norte (CEPLAN) 
– com cursos nas áreas de Ciências da Informação e Tecnologia 
Industrial.

O Campus III – Planalto Serrano (criado em 1965), locali-
zado em Lages, região agropecuária, direciona sua atuação às 
Ciências Agrárias e contempla o Centro de Ciências Agrovete-
rinárias (CAV) – com cursos de graduação e pós-graduação nas 
áreas de Agronomia, Engenharias Ambiental e Florestal, e Medi-
cina Veterinária. 

O Campus IV – Oeste Catarinense (criado em 2004), com 
cursos em Chapecó e Pinhalzinho, busca fixar na terra profis-
sionais da área de alimentos e zootecnia, uma forte vocação do 
Oeste do Estado, bem como colaborar na questão da saúde, com 
o curso de enfermagem, área ainda de frágil assistência na re-
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gião. Esse campus conta com o Centro de Educação Superior do 
Oeste (CEO) – com cursos nas áreas de Enfermagem, Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos. 

O Campus V – Vale do Itajaí (criado em 2006), com cursos 
em Ibirama e Balneário Camboriú (criado em 2010), irá se voltar 
cada vez mais para a área de rios, mananciais e natureza, com 
cursos que visem à preservação do meio ambiente, na área das 
engenharias. Em Ibirama está localizado o Centro de Educação 
Superior do Vale do Itajaí (CEAVI) – com cursos nas áreas de 
Ciências Contábeis, Engenharia Sanitária, Engenharia de Softwa-
re e Sistemas de Informação – e, em Balneário Camboriú, o Cen-
tro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI) – com cursos 
nas áreas de Engenharias de Petróleo e Administração Pública.

O Campus VI – Sul Catarinense (criado em 2006), em Lagu-
na, visa fomentar o turismo e a indústria da pesca, as duas áreas 
mais fortes na economia da região. Nele está localizado o Centro 
de Educação Superior da Região Sul (CERES) – com cursos nas 
áreas de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Pesca e Ciên-
cias Biológicas.

Como Universidade Pública, totalmente gratuita e com pa-
drão de excelência reconhecido nacionalmente, a UDESC é a ver-
dadeira “Universidade dos Catarinenses”, mantendo permanente 
compromisso com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. 

A prova disso é que em seus 50 anos de história, comple-
tados em 2015, já formou aproximadamente cinquenta e cinco 
mil alunos nos níveis de graduação (presencial e a distância) e de 
pós-graduação (lato e stricto sensu).

Estrutura Institucional

Conforme estabelecido em seu Regimento Geral, artigo 
3º, “[...] a Udesc está estruturada na forma de multicampi e com-
preende: a Reitoria, os campi, os Centros, as Unidades Avançadas 
e os Departamentos”. Tal estrutura encontra-se distribuída em 
seis mesorregiões do Estado de Santa Catarina, nove municípios, 
seis campi e 12 centros de ensino.
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Como parte de sua infraestrutura física e acadêmica da 
Udesc destacam-se: o sistema de bibliotecas, os espaços para rea-
lização de atividades desportivas, os laboratórios de ensino, pes-
quisa e extensão, as fazendas experimentais, o hospital de clínica 
veterinária e a Clínica Escola de Fisioterapia.

A Biblioteca Universitária (BU) está localizada junto ao pré-
dio da Biblioteca Central (BC) na Reitoria e é composta por outras 
sete Bibliotecas Setoriais, quais sejam: CEFID em Florianópolis, 
CAV em Lages, CCT em Joinville, CEO que atende os municí-
pios de Chapecó e Pinhalzinho, CEPLAN em São Bento do Sul,  
CEAVI em Ibirama, CERES em Laguna e CESFI em Balneário 
Camboriú. O acervo da BU da Udesc conta com aproximadamen-
te 94.735 títulos de livros e mais de 221.000 exemplares. Além dos 
livros, a BU conta com um acervo que inclui periódicos nacionais 
e estrangeiros, vídeos e DVDs, slides, imagens, fotografias, teses, 
dissertações e monografias, catálogos de exposições, relatórios 
de pesquisa, peças teatrais, mapas, CD-ROM, partituras, entre 
outros itens. A cultura do livro eletrônico na universidade ainda 
está em fase de expansão, no que se refere ao uso do docente e 
do discente. 

As bibliotecas estão todas informatizadas, funcionando de 
forma integrada e adotam o padrão Marc 21 para catalogação e 
a CDD para classificação. O sistema de gerenciamento do acervo 
adotado, Pergamum, possibilita que todos os serviços sejam in-
formatizados e o usuário passe a receber um melhor atendimento 
e uma diversidade de serviços e facilidades no acesso à informa-
ção. Tratando-se de uma Universidade com várias bibliotecas, o 
sistema implementado é único para todos. A pesquisa pode ser 
efetuada por meio do endereço: <http://pergamumweb.udesc.br/
biblioteca>. 

No Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), a 
Udesc conta com uma infraestrutura para práticas desportivas 
que englobam: três ginásios de esportes, campo de futebol, pis-
ta de atletismo, academia de musculação, piscina semiolímpica, 
piscina terapêutica, e a academia de artes marciais. Vale desta-
car que em outros Centros também se encontram espaços para 
atividades desportivas, como o CCT e o CAV que contam com 
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quadra de esportes, ginásio, sala para artes marciais e academia 
de musculação. 

Como suporte às atividades de ensino, pesquisa e exten-
são a Udesc possui um total de 214 laboratórios distribuídos em 
todos os seus Centros. Além disso, conta com duas fazendas ex-
perimentais: em Guatambu e em Lages; um Hospital de Clínica 
Veterinária em Lages e uma Clínica de Fisioterapia em Florianó-
polis. 

Tal infraestrutura colabora para que a Udesc possa cumprir 
sua missão, sua visão e suas finalidades. A missão da Udesc é 

[...] produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhecimento 
nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa 
e da extensão, indissociavelmente articulados, de modo a con-
tribuir para uma sociedade mais justa e democrática em prol da 
qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável do Estado 
de Santa Catarina e do País.

A visão estabelecida pela Udesc é a de “[...] ser uma uni-
versidade pública inovadora, de referência nacional e de abran-
gência estadual, e com ação acadêmica marcada pelo comprome-
timento e pela responsabilidade social”. 

Como universidade pública, de ensino gratuito e com pa-
drão de excelência, a Udesc é aberta às diferentes correntes de 
pensamento e se orienta pelos princípios de liberdade de expres-
são, democracia, moralidade, ética, transparência, respeito à dig-
nidade da pessoa e seus direitos fundamentais. 

Cabe ressaltar que a UDESC tem por fim a produção, a 
preservação e a difusão do conhecimento científico, tecnológico, 
artístico, desportivo e cultural, por intermédio do fomento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, devendo para tanto: 

 ¾ Garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 
e a extensão nas diversas áreas do conhecimento, com-
prometidos com a cidadania e a socialização do saber.

 ¾ Estabelecer parcerias solidárias com a comunidade na 
busca de soluções coletivas e na construção de uma so-
ciedade democrática, plural e ética.
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 ¾ Promover a inclusão social e étnica, respeitando a di-
versidade cultural.

 ¾ Contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacio-
nal, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade, 
com a busca da erradicação das desigualdades sociais e a 
utilização de tecnologias ecologicamente orientadas.

 ¾ Estimular, promover e manter a investigação científica. 
 ¾ Fomentar e prover de recursos as atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão, no âmbito da Udesc. 

A Udesc possui em sua estrutura organizacional os conse-
lhos e colegiados da universidade, num total de cinco, que são 
órgãos deliberativos (tomam decisões administrativas com im-
pacto na vida universitária), normativos (criam as normas inter-
nas da instituição, por meio de resoluções) e consultivos (podem 
ser consultados pela Reitoria, Direção de Centro ou Chefia de De-
partamento em casos específicos), são compostos por represen-
tantes da comunidade universitária e comunidade externa com 
a seguinte quantificação: Conselho Universitário (CONSUNI): 
100 representações, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE): 55 representações, Conselho de Administração 
(CONSAD): 80 representações e Conselho Curador (CONCUR): 
sete representações e o Conselho Comunitário.

Estrutura Acadêmica

 A estrutura acadêmica da Udesc é composta de ensino de 
graduação e de pós-graduação, nos diversos centros de ensino 
espalhados pelo Estado de Santa Catarina, a seguir será deta-
lhada a evolução desses cursos ao longo dos anos de atuação da 
Udesc.

Ensino de Graduação

A Udesc oferece atualmente um total de 56 cursos de gra-
duação presenciais e a distância os quais estão distribuídos em 
10 municípios catarinenses: Florianópolis, Joinville, Lages, São 
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Bento do Sul, Chapecó, Pinhalzinho, Palmitos, Balneário Cam-
boriú, Ibirama e Laguna.

O gráfico da Figura 1 demonstra a evolução histórica dos 
cursos de graduação na Udesc, em cada década. 

 
Figura 1: Evolução dos Cursos de Graduação por década 

Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina (2016c)

O gráfico da Figura 2 demonstra a evolução dos cursos de 
Graduação nos últimos anos, de 2010 a 2017. 

 
Figura 2: Evolução dos cursos de graduação de 2010 a 2017 
Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina (2016c)



140 A Educação Superior em Santa Catarina

O Quadro 1 relaciona os cursos oferecidos pela UDESC, 
por Departamento, turno e suas respectivas localizações. 

Campus Localidade Centro Departamento Curso (por título) Turno 

Campus I Grande  
Florianópolis 

Centro de 
Educação 

a Distância 
(CEAD) 

Departamento de 
Pedagogia a Distância 

Pedagogia (licenciatura) a distância 

Informática (licenciatura) a distância 

Ciências Biológicas 
(licenciatura) a distância 

Centro de Artes 
(CEART) 

Departamento de 
Artes Cênicas Teatro (licenciatura) Diurno 

Departamento de 
Artes Visuais 

Artes Visuais (licen-
ciatura) 

Vespertino e 
Noturno 

Artes Visuais (bacha-
relado) 

Vespertino e 
Noturno 

Departamento de 
Design 

Design Gráfico (bacha-
relado) Matutino 

Design Industrial (bacha-
relado) Matutino 

Departamento de 
Moda 

Moda – Hab. Design de 
Moda (bacharelado) 

Vespertino e 
Noturno 

Departamento de 
Música 

Música (licenciatura) Diurno 
Música – Opção Piano 

(bacharelado) Diurno 

Música - Opção Violão 
(bacharelado) Diurno 

Música – Opção Violon-
celo (bacharelado) Diurno 

Música - Opção Violino 
ou Viola (bacharelado) Diurno 

Centro de 
Ciências da Ad-

ministração e 
Socioeconômi-

cas (ESAG) 

Departamento de 
Administração 

Empresarial 

Administração Empre-
sarial (bacharelado) Noturno 

Administração Empre-
sarial (bacharelado) Vespertino 

Departamento de Ad-
ministração Pública 

Administração Pública 
(bacharelado)  Matutino 

Administração Pública 
(bacharelado) Noturno 

Administração Pública 
(bacharelado) A distância 

Departamento de 
Ciências Econômicas Ciências Econômicas Matutino 

Centro de Ciên-
cias da Saúde 
e do Esporte 

(CEFID) 

Departamento de 
Educação Física 

Educação Física (licen-
ciatura) Noturno 

Educação Física (bacha-
relado) Matutino 

Departamento de 
Fisioterapia Fisioterapia (bacharelado) Diurno 

Departamento de 
Ciências da Saúde 

Atende a todos os cursos 
do CEFID - 

Centro de Ciên-
cias Humanas 
e da Educação 

(FAED) 

Departamento de 
Biblioteconomia 

Biblioteconomia - Hab. 
Gestão da Informação 

(bacharelado) 
Matutino 

Departamento de 
Geografia 

Geografia (licenciatura e 
bacharelado) 

Vespertino e 
Noturno*

Departamento de 
História 

História (licenciatura e 
bacharelado) 

Vespertino e 
Noturno*  

Departamento de 
Pedagogia Pedagogia (licenciatura) Noturno 

Departamento de 
Ciências Humanas 

Atende a todos os cursos 
da FAED - 
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Campus II Norte  
Catarinense 

Centro de Ciên-
cias Tecnológi-

cas (CCT) 

Departamento de 
Ciência da Com-

putação 

Ciência da Computação 
(bacharelado) Integral 

Tecnologia em Análise 
de Desenvolvimento de 
Sistemas (tecnológico) 

Noturno 

Departamento de 
Engenharia Civil 

Engenharia Civil (bacha-
relado) Integral 

Departamento de 
Engenharia Elétrica 

Engenharia Elétrica 
(bacharelado) Integral 

Departamento de En-
genharia Mecânica 

Engenharia Mecânica 
(bacharelado) Integral 

Departamento de En-
genharia de Produção 

e Sistemas 

Engenharia de Produção 
e Sistemas (bacharelado) Noturno 

Departamento de 
Física Física (licenciatura) Diurno 

Departamento de 
Matemática Matemática (licenciatura) Matutino 

Departamento de 
Química Química (licenciatura) Diurno 

Centro de 
Educação do 

Planalto Norte 
(CEPLAN) 

Departamento de Sis-
temas da Informação 

Sistemas de Informação 
(bacharelado) Noturno 

Departamento de 
Tecnologia Industrial 

Engenharia de Produção 
– Habilitação Mecânica 

(bacharelado) 
Diurno 

Campus III Planalto  
Serrano 

Centro de Ciên-
cias Agroveter-
inárias (CAV) 

Departamento de 
Agronomia Agronomia (bacharelado) Diurno 

Departamento de En-
genharia Ambiental 

Engenharia Ambiental 
(bacharelado) Diurno 

Departamento de 
Engenharia Florestal 

Engenharia Florestal 
(bacharelado) Diurno 

Departamento de 
Medicina Veterinária 

Medicina Veterinária 
(bacharelado) Diurno 

Departamento de 
Produção Animal e 

Alimentos Atendem a todos os 
cursos do CAV - Departamento de 

Solos e Recursos 
Naturais 

Campus IV Oeste  
Catarinense 

Centro de Edu-
cação Superior 
do Oeste (CEO) 

Departamento de 
Enfermagem 

Enfermagem – Ênfase em 
Saúde Pública (bachare-

lado – Chapecó) 
Integral 

Departamento de 
Engenharia de 

Alimentos 

Engenharia de Alimentos 
(bacharelado – Pinhalzinho) Integral 

Engenharia Química 
(bacharelado – Pinhalzinho) Integral 

Departamento de 
Zootecnia 

Zootecnia – Ênfase 
em Produção Animal 

Sustentável (bacharelado 
– Chapecó) 

Integral 

Campus V Vale do Itajaí 

Centro de Edu-
cação Superior 
do Alto Vale do 
Itajaí (CEAVI) 

Departamento de 
Ciências Contábeis 

Ciências Contábeis 
(bacharelado) Noturno 

Departamento de Sis-
temas de Informação 

Sistemas de Informação 
(bacharelado) Noturno 

Engenharia de Software Diurno 
Departamento de 

Engenharia Sanitária 
Engenharia Sanitária 

(bacharelado) Diurno 

Centro de Edu-
cação Superior 
da Foz do Itajaí 

(CESFI) 

Departamento de En-
genharia de Petróleo 

Engenharia de Petróleo 
(bacharelado) Diurno 

Departamento de 
Governança Pública 

Administração Pública 
(bacharelado) Noturno 
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Campus VI Sul Catarinense 

Centro de Edu-
cação Superior 
da Região Sul 

(CERES) 

Departamento 
de Arquitetura e 

Urbanismo 

Arquitetura e Urbanismo 
(bacharelado) Matutino 

Departamento de 
Engenharia de Pesca 
e Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 
(bacharelado) Diurno 

Engenharia de Pesca 
(bacharelado) Diurno 

Nota: Os cursos intercalam os turnos a cada ingresso.   

O curso Tecnologia em Produção Moveleira (CEO) foi extinto em 2016/2. 

Quadro 1: Cursos de Graduação da Udesc em 2017  
Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina ( 2016a)  

Dados do relatório de gestão de 2016 apontam um total de 
12.269 alunos matriculados nos cursos de graduação da Udesc, 
sendo que 1.070 são do curso a distância. Destaca-se que a Udesc 
já formou aproximadamente 60 mil alunos em seus cursos de 
graduação até o ano de 2016.

Ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu

Conforme dados do segundo semestre de 2016, a Udesc 
conta atualmente com 42 cursos de pós-graduação. Destes, 23 
são de mestrado acadêmico, sete de mestrado profissional e 12 
de doutorado.

 ¾ Três Cursos de Mestrado com conceito 5: Mestrados em 
Produção Vegetal, Ciência do Solo e Teatro.

 ¾ Nove Cursos de Mestrado com conceito 4: (i) Mestrados 
Profissionais: Administração, Planejamento Territorial 
e Desenvolvimento Socioambiental, Artes (PROFAR-
TES) e Engenharia Elétrica; (ii) Mestrados Acadêmicos: 
Artes Visuais, Educação, História, Ciência Animal e 
Ciências do Movimento Humano.

 ¾ Dezoito Cursos de Mestrado com conceito 3: (i) Mestra-
dos Acadêmicos: Administração, Computação Aplica-
da, Design, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, 
Engenharia Mecânica, Física, Fisioterapia, Ciência e 
Engenharia  de Materiais, Música, Ciências Ambien-
tais, Engenharia Civil, Zootecnia, Química Aplicada e 
Ciência e Tecnologia de Alimentos; (ii) Mestrado Pro-
fissional: Gestão de Unidades de Informação, Ensino 
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de Ciências, Matemática e Tecnologias e Design de Ves-
tuário e Moda.

 ¾ Três Cursos de Doutorado com conceito 5: Doutorado 
em Ciência do Solo, Produção Vegetal e Teatro; 

 ¾ Oito Cursos de Doutorado com conceito 4: Doutorado 
em Administração, Ciências do Movimento Humano, 
Artes Visuais, Ciência Animal,  Educação, História, 
Engenharia Elétrica e Planejamento Territorial e Desen-
volvimento Socioambiental.

 ¾ Um Curso de Doutorado com conceito 3: Doutorado 
em Ciência e Engenharia de Materiais. 

Quadro 2: Distribuição dos conceitos Capes pós-graduação Udesc 
Fonte: Capes (2017)

 
Figura 3: Distribuição dos conceitos Capes pós-graduação Udesc 

Fonte: Capes (2017)

Em 2013, o IGC do Doutorado da Udesc era de 2,37 pas-
sando a 4,62 em 2015. Essa evolução deve-se ao investimento na 
verticalização da Udesc, conforme demonstra o Quadro 3. 
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Quadro 3: AIE – Pós-Graduação, Udesc, Conceito IGC, Triênio 2013-2015  
Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina  (2015)

Em relação ao número de alunos matriculados nos cursos 
de pós-graduação stricto sensu da Udesc em 2016, verifica-se um 
total de 1.655 alunos matriculados. Neste mesmo ano, 392 alunos 
titularam-se em cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos 
pela Udesc, sendo que desde a implantação do primeiro curso 
foram titulados aproximadamente 3.100 alunos. No gráfico da 
Figura 4 pode-se observar a evolução do número de alunos na 
Pós-Graduação da Udesc. 

 
Figura 4: Número de alunos na Pós-Graduação 2012 a 2016 
Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina (2016c)
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Pesquisa

 Na área da pesquisa a Udesc conta com o Programa Insti-
tucional de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológi-
co e Inovação (PIC&DTI), criado e normatizado pela Resolução 
n.035/2010 do Conselho Universitário (CONSUNI). Tal Progra-
ma se desmembra nos seguintes Programas que concedem bol-
sas e recursos para pesquisa de iniciação científica na UDESC: o 
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq); 
o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC-UDESC); 
o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PI-
VIC-UDESC), o Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação (PIBITI), do CNPq; e o Programa 
de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inova-
ção (PROBITI) (contrapartida) da Udesc. A Udesc participa ain-
da do programa de bolsas de iniciação científica Prêmio Mérito 
Universitário Catarinense (PMUC-FAPESC). 

Em 2011, criou-se e normatizou-se o Programa de Inicia-
ção à Pesquisa (PIPES)  da Udesc com uma quota de três bolsas, 
modalidade PROIP, destinadas aos orientadores de curso de gra-
duação, não vinculados à pós-graduação stricto sensu.  

No ano de 2012, a Udesc contava com três Programas de 
Educação Tutorial (PET), vinculados ao Curso de Geografia do 
Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED), ao Cur-
so de Engenharia Elétrica do Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT) e ao curso de Zootecnia do Centro de Educação Superior 
do Oeste (CEO). 

Em 2013, a Udesc obteve aumento de bolsas de Inicia-
ção Científica junto ao CNPq. Passou de 112 para 114 bolsas  
PIBIC/CNPq, três PIBIC-Af/CNPq (Ações Afirmativas), sete 
bolsas do Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimen-
to Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq) e mais quatro bolsas  
PIBITI-FUNTTEL/CNPq – com recursos do Fundo para o Desen-
volvimento Tecnológico das Telecomunicações, especificas para 
apoiar projeto na área de Telecomunicações, Circuitos Elétricos, 
Magnéticos e Eletrônicos, Metodologia e Técnicas da Computa-
ção e Sistemas de Computação. 
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A Udesc ofereceu como contrapartida, 228 bolsas no pro-
grama de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC/UDESC, seis 
PROBIC – Af/UDESC e 19 bolsas PROBITI/UDESC. Em 2014 e 
2015, o quantitativo de bolsas de Iniciação Cientifica foram os 
mesmos, uma vez que o Edital do CNPq passou a ser bienal. 
Entretanto, as bolsas PIBITI-FUNTTEL não houve renovação de 
contrato com o CNPq e, consequentemente, a Udesc e demais 
instituições do país não foram contempladas.  

Por outro lado, houve redução de duas bolsas PIBIC/CNPq. 
No entanto, a UDESC participou do novo edital do Programa  
PIBIC-EM/CNPq, destinado aos alunos do Ensino Médio, rece-
beu 15 bolsas PIBIC-EM, não havendo necessidade de contrapar-
tida institucional. 

Em 2016, devido às dificuldades financeiras do Governo 
Federal, as bolsas do CNPq sofreram um corte aproximado de 
20%. A Udesc, por sua vez, não pôde manter o mesmo quantitati-
vo de bolsas de 2015, porém manteve a mesma política que vinha 
praticando nos anos anteriores, que é de oferecer a contrapartida 
de duas vezes o número de bolsas recebidas do CNPq nas moda-
lidades PIBIC (94 bolsas), PIBIC – AF (2 bolsas) e PIBITI (5 bol-
sas), com exceção da modalidade para alunos do Ensino Médio 
PIBIC-EM (9) bolsas. Em termos quantitativos, a contrapartida 
da Udesc implementada nas modalidades PROBIC (188 bolsas), 
PROBIC – AF (4 bolsas) e PROBITI (10 bolsas). 

 Para o desenvolvimento de suas pesquisas, os professores, 
alunos e os técnico-universitários da Udesc se organizam em 168 
grupos de pesquisa certificados pelo CNPq em todas as grandes 
áreas do conhecimento, sendo que 117 desses grupos receberam 
recursos do Programa de Apoio à Pesquisa (PAP) da Udesc que 
se destina ao fomento de grupos de pesquisa, emergentes ou con-
solidados, a partir de propostas aprovadas pelos Departamentos 
e Comissões de Pesquisa dos Centros. 

Em 2013, os recursos da Udesc foram descentralizados para 
a Fapesc por  meio do Termo de Cooperação Técnica e Financei-
ra, o qual estabeleceu as regras e critérios para abertura de Cha-
mada Pública via Fapesc, exclusiva para os grupos de pesquisa 
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certificados pela UDESC. O valor total de recursos destinados 
aos grupos de pesquisa foi de R$ 1.800.000,00, aportados pela 
Fapesc (R$ 900.000,00) e Udesc (R$ 900.000,00), sendo outorgado 
aos líderes dos grupos de pesquisa. Em 2014, houve a reedição 
da Chamada Pública com montante de R$ 3.600.000,00, sendo 
Fapesc (R$ 1.800.000,00) e Udesc (R$ 1.800.000,00). O período de 
execução foi de 24 meses.

Em 2016, houve a reedição da Chamada Pública com mon-
tante de R$3.600.000,00, sendo que a Fapesc, por restrições or-
çamentárias, não pôde entrar com contrapartida. No entanto, a 
parceria técnico-científica Udesc-Fapesc possibilita um formato 
vantajoso para os grupos de pesquisa que é o termo de outorga 
ao líder, habilitando a compra direta de itens financiáveis sem 
licitação, dando agilidade e economia, uma vez que o preço pode 
ser negociável com os fornecedores. O período de execução será 
de 24 meses. A seguir demonstram-se a evolução do quantitativo 
de  grupos de pesquisa certificados na Udesc por área de conhe-
cimento, de 2012 a 2016.

Figura 5: Grupos de Pesquisa certificados por área de conhecimento 
Fonte: PROPPG (2016)

Quanto aos professores pesquisadores que recebem bolsas 
individuais de fomento científico do CNPq, constata-se em 2016 
a presença de 49 bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e 



148 A Educação Superior em Santa Catarina

três bolsistas Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora (DT) na Udesc. 

O Programa de Auxílio à Participação em Eventos  
(PROEVEN), da Udesc, visa incrementar a visibilidade no ex-
terior da produção intelectual (científica, tecnológica, cultural e 
artística) de seus pesquisadores e propiciar a aquisição de co-
nhecimentos específicos imprescindíveis ao desenvolvimento da 
pesquisa, sendo que em 2016, foram 19 pesquisadores contem-
plados com este programa. 

Em 2011, a Udesc adquiriu e iniciou a customização do Sis-
tema de Avaliação de Produção Individual (SAPI). Esse sistema 
permite que os professores, após cadastro, façam download do 
Curriculum Lattes, sendo possível, gerar relatórios da produti-
vidade por Curso de Pós-Graduação, ou Departamento, ou em 
conjunto personalizado pelo próprio usuário. O sistema SAPI 
possibilitou avanços significativos em termos de transparência  e 
agilidade na classificação dos professores inscritos nos editais de 
iniciação científica (PIC&DTI e PIPES) e no Proeven. 

Extensão

As atividades de extensão da Udesc caracterizam-se pela 
investigação, diagnóstico e intervenção junto à comunidade, fun-
damentadas em valores éticos, contribuindo, desse modo, para a 
expansão da vivência cidadã. A Coordenadoria de Extensão da 
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX) orga-
nizou, com sucesso, o 6º e o 7º Encontro de Extensão; organizou 
e coordenou o 5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 
sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando com 
a participação de 26 universidades de diversas regiões do país. 
Dentre os eventos apoiados pela PROEX, em 2016, cabe destacar 
a Conferência Mundial de Empresas Juniores – Junior Enterprise 
World Conference (JEWC 2016), entre os dias 20 e 24 de julho, no 
Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis, 
em que participaram mais de 3 mil congressistas de 17 países. 
Considerado o maior evento mundial sobre empreendedorismo 
jovem, o Jewc foi organizado pela Federação das Empresas Ju-
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niores de Santa Catarina (FEJESC), com a correalização de vários 
parceiros, incluindo a UDESC.  O histórico de realizações das 
empresas juniores no âmbito acadêmico e profissional tem gera-
do desdobramentos significativos para qualificação das ações de 
extensão da Udesc, articulando ensino e pesquisa de forma críti-
ca e transformadora, com repercussão positiva na relação com a 
sociedade por meio da oferta de produtos diversos e inovadores. 

Institucionalmente ligado à Coordenadoria de Extensão, 
o Projeto Rondon é operacionalizado por meio do Núcleo Ex-
tensionista Rondon (NER/UDESC). Criado em 2010 (Portaria 
Udesc n. 1.192/2010), o NER possibilita a realização da extensão 
de imersão intermultidisciplinar em municípios brasileiros e paí-
ses do MERCOSUL. A partir da articulação entre a Universidade 
e sociedade, são executadas ações voltadas ao desenvolvimento 
regional. O NER já promoveu 12 operações com mais de nove 
mil atividades, 2,3 mil extensionistas (rondonistas) e quase 280 
mil pessoas atendidas em 114 municípios de SC, seis do Paraná, 
cinco de Goiás e um da Argentina. O Rondon em Casa é uma 
prática envolvendo estudantes, docentes, técnicos e convidados, 
que executam atividades para serem aplicadas nas operações do 
Rondon. Cursos, oficinas, palestras, atividades culturais são rea-
lizadas geralmente nas localidades onde estão sediadas as uni-
dades de ensino da Udesc. É um grande ensaio para as ativida-
des de planejamento e execução das operações. 

Está vinculado à Coordenação de Extensão (CEX), o Gru-
po de Gestão de Riscos e de Desastres (CEPED), criado em 2009 
(Portaria Udesc n. 374/2009), com a missão de desenvolver por 
meio do ensino, da pesquisa e da extensão processos inovadores 
de gestão de riscos e de desastres para reduzir os transtornos às 
pessoas, aos bens e ao ambiente, causados por eventos adversos 
e, promover a resiliência e desenvolvimento sustentável alinha-
do com as 164 tendências mundiais (Marco de Sendai, Redulac). 
A visão do Ceped é ser referência nacional em gestão de riscos e 
de desastres no âmbito das Universidades. Os valores que guia-
rão as atividades são advindos da articulação, inovação, respon-
sabilidade socioambiental, humanidade e sustentabilidade.
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A CEX também é responsável pela Revista eletrônica 
“Udesc em Ação”, periódico eletrônico criado em 2006 e regu-
lamentado em 2010 (Instrução Normativa PROEX n. 7, de 8 de 
novembro de 2010), com periodicidade anual, tendo a finalidade 
de veicular a produção extensionista e cultural da comunidade 
acadêmica nacional e internacional, com o propósito de contri-
buir com seu desenvolvimento. 

Por meio de programas e ações isoladas, desenvolvidas no-
tadamente por meio de edital interno (Programa de Apoio à Ex-
tensão – PAEX na Udesc), a instituição executou diversas ações 
nas áreas temáticas da extensão universitária: 1. Comunicação; 
2. Cultura; 3. Direitos Humanos e Justiça; 4. Educação; 5. Meio 
Ambiente; 6. Saúde; 7. Tecnologia e Produção; 8. Trabalho. 

No ano de 2016 foram realizadas 624 ações de extensão na 
Udesc distribuídas nos 12 centros da universidade. Para que fos-
sem desenvolvidas essas ações, foram pagas aos alunos partici-
pantes um total de 366 bolsas de extensão, com um investimento 
de mais de um milhão e cem mil reais. 

Em Santa Catarina no ano de 2016 mais de 800 mil pessoas 
foram beneficiadas pelas ações de extensão da Udesc.

Visando qualificar a comunicação administrativa e aca-
dêmica a instituição criou o Catálogo de Extensão das ações 
desenvolvidas no ano de 2016, que apresentou as atividades 
extensionistas da Universidade em oito áreas temáticas da ex-
tensão. 

A antiga Coordenadoria de Apoio à Comunidade, por 
meio do Processo n.1.884/2016 aprovado em reunião extraordi-
nária do Consuni em 30 de março de 2016, recebeu nova denomi-
nação: Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE), passando 
a ter novos objetivos: estimular, apoiar e promover programas 
e medidas que atendam às necessidades do corpo discente de 
modo a garantir uma participação efetiva na vida universitária, 
acesso, permanência e condição de egresso. 

De modo a garantir uma participação efetiva na vida uni-
versitária, foram concedidas aos alunos 472 bolsas de apoio dis-
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cente com um investimento de mais de dois milhões e cem mil 
reais.

Buscando ampliar as condições para a permanência dos 
acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos 
cursos de graduação, visando o êxito desde o ingresso até a inte-
gralização de seus currículos, a Universidade do Estado de San-
ta Catarina (UDESC) oferece alguns programas específicos para 
este fim. São eles: o Programa de Auxílio Permanência Estudantil 
(PRAPE) e o Programa de Subsídio nas Refeições oferecidas nos 
campi da Udesc (PROSUR), não cumulativos e exclusivamente 
destinados aos alunos da graduação em situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica de todos os Centros de Ensino da Udesc, 
ofertados por meio de editais específicos. Em 2016,  foram ofe-
recidos um total de 316 auxílios por meio do PRAPE com um 
investimento total de mais de um milhão e trezentos mil reais.  
O programa PROSUR ofereceu 426 bolsas no ano de 2016. 

No âmbito das ações afirmativas, quanto ao acesso à Uni-
versidade, atualmente é adotado o sistema de cotas pela insti-
tuição, que destina 30% das vagas do Vestibular em cada curso 
e distribuídas da seguinte forma: 1) 20% para candidatos que te-
nham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em 
instituições públicas de ensino; 2) 10% para candidatos negros, 
entendidos como pessoas que possuem fenótipos que os carac-
terizam na sociedade como pertencentes ao grupo racial negro. 

A Proex conta também com a coordenadoria de eventos 
(CEVEN) que atua na coordenação, organização e suporte de 
eventos institucionais e na promoção e incentivo das diferentes 
manifestações esportivas entre acadêmicos e servidores, visando 
difundir o esporte de participação, lazer e rendimento.

Todos os projetos/ações de extensão desenvolvidos pela 
Udesc impactam direta ou indiretamente na comunidade acadê-
mica e na sociedade catarinense.  
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Estrutura Administrativa

A estrutura administrativa da Udesc vem crescendo ao 
longo do tempo e atende a toda a demanda de suporte do mun-
do acadêmico, que é tão necessária ao bom funcionamento da 
Universidade. Serão descritos a seguir qual estrutura de recursos 
humanos, orçamento, planejamento, balanço social, avaliação 
institucional e setor de inovação, além de outros órgãos adminis-
trativos que atendem a toda a comunidade universitária.

Recursos Humanos

Professores: em relação ao número de docentes na Udesc, 
verifica-se que o ano de 2016 terminou com um total de 1.185 
docentes, sendo 840 efetivos, 345 substitutos atuantes no ensino, 
na pesquisa e na extensão da Udesc. Do total de 840 professo-
res efetivos, 47,27% deles estão na Classe Adjunto, 18,09% estão 
na classe Associado e 5,36% já estão na última classe da carreira 
(Titular), o que representa um total de 70,72% dos professores 
com Doutorado. Com previsão no Plano de Cargos e Salários, os 
professores efetivos podem optar por dedicarem-se integralmen-
te à Udesc, fazendo assim – se preenchidos os requisitos – jus à 
percepção de uma Gratificação de Dedicação Integral, cujo per-
centual (atualmente de 13% sobre o vencimento) é definido pelo 
Conselho Universitário. Atualmente, 77,02% do quadro de pro-
fessores efetivos percebem a Gratificação de Dedicação Integral.

Técnicos Universitários: a Udesc encerrou o ano de 2016 
com um total de 760 servidores técnico-universitários. Destes, 
33,4% ocupam funções de nível superior, 33,8% ocupam funções 
de ensino médio, 32,8% ocupam funções de ensino fundamental. 

Movimentação Orçamentária e Financeira

As informações sobre a gestão econômico-financeira e a 
Prestação de Contas Anual da Fundação Universidade do Esta-
do de Santa Catarina, referente ao exercício de 2016, são apre-
sentadas pela Coordenadoria de Contabilidade. Outra questão a 
considerar, é o fato de que além da relevância dos DC e RC como 
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instrumento de planejamento, controle e apoio decisório, há tam-
bém a importância de atendimento do disposto no artigo 271 do 
Regimento Geral (Aprovado pela Resolução n. 044/2007-CON-
SUNI, de 1º de junho de 2007) o qual dispõe que “A Reitoria apre-
sentará, até março do ano subsequente, ao CONSUNI, o Balanço 
Geral da Udesc com as contas de sua gestão, devidamente apre-
ciado pelo Conselho Curador”.

Observa-se, primeiramente, que do total de R$ 355,3 mi-
lhões de despesas executadas em 2016, 76,84% do valor foi apli-
cado em despesas de pessoal e encargos sociais, seguido de 
18,07% de aplicação dos recursos em outras despesas correntes 
e, por fim, de 5,10% destinados a despesas de investimentos. 

Oportuno destacar, que o repasse do Tesouro do Estado, 
o qual se calcula sobre o valor da Receita Líquida Disponível de 
Impostos do Estado, atualmente em 2,49% é a principal fonte 
de recursos para manutenção das atividades da Udesc, repre-
sentando 94,13% do total dos recursos arrecadados no exercício 
de 2016.  Os 5,87% restantes são recursos advindos de convênios 
realizados entre a Udesc e instituições públicas ou privadas e do 
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educa-
ção Superior, destinado à implantação ou ampliação de campi no 
interior do Estado referente a 10% (dez por cento) de acordo com 
a LC n. 407/2006, além das receitas próprias, que se tratam das 
receitas patrimoniais (aluguéis e valores mobiliários), das recei-
tas de serviços (inscrição no vestibular e concursos, consultorias) 
e de outras receitas correntes (multas e juros, restituições).

Planejamento

Diante do ambiente cada vez mais complexo em que se 
inserem as universidades brasileiras, o planejamento estratégi-
co torna-se instrumento significativo, como forma de atender às 
pressões e demandas da sociedade. 

Foi com base nesse contexto, que, em 2005, a Udesc ela-
borou o Plano 20, o qual assegura o alinhamento dos planos de 
ações concernentes a cada uma das dez dimensões do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), em sin-
tonia com a Identidade Institucional da Udesc, possibilitando, 
desta forma, o conhecimento de como as ações serão acompa-
nhadas e avaliadas. 
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Também em sintonia com esse novo modelo, foi criada, no 
mesmo ano, a Comissão de Expansão da Udesc e Comissões de 
Planejamento, nos diversos Centros de Ensino. Como resultado, 
vários Centros elaboraram seus planejamentos estratégicos. 

No ano de 2010, foi realizada uma atualização do Plano 
20 para o período 2010-2030, principalmente com o incremento 
do diagnóstico estratégico onde se buscou analisar as principais 
ameaças e oportunidades do ambiente externo da Udesc e as for-
ças e fraquezas da Udesc em relação aos seus recursos internos. 

Os anos de 2011 a 2016 foram marcados pela ampla divul-
gação do planejamento estratégico da Udesc, assim como todos 
os Centros de Ensino foram incentivados a realizarem a atualiza-
ção dos seus próprios planejamentos. 

A Pró-Reitoria de Planejamento efetua o acompanhamento 
mensal da relação folha de pagamentos x receita, com o propósi-
to de verificar o impacto da folha de pagamentos na destinação 
das receitas da Udesc. Por meio de rígido controle, este acompa-
nhamento visa garantir as exigências previstas em lei quanto à 
destinação de recursos para folha de pagamentos. 

A Coordenação de Planejamento Institucional possui uma 
base de dados institucionais que são utilizados por toda a insti-
tuição, além de serem utilizados para informações externas. Em 
função dessa base de dados institucionais, a Pró-Reitoria de Pla-
nejamento foi apoiadora do processo de Avaliação Institucional 
junto à Coordenadoria de Avaliação Institucional.

Por ser uma instituição pública, a Universidade do Esta-
do de Santa Catarina tem a obrigação legal e moral de apresen-
tar à sociedade onde seus recursos estão sendo aplicados. Nes-
se sentido, as seguintes informações são publicadas no site da 
Udesc: Balanço Social, Demonstrativos Contábeis, Orçamento, 
Contratos, Convênios, Relatório de Gestão, Plano 20 e Udesc em 
Números. As informações detalhadas sobre cada um dos itens 
especificados podem ser acessadas no website da universidade, 
no menu “Transparência”, Prestando Contas. A Coordenadoria 
de Planejamento Institucional desenvolveu em 2016 o Udesc em 
Números, uma ferramenta criada para dar mais transparência 
aos principais números da universidade, por meio de gráficos 
dinâmicos que facilitam o entendimento e o acesso à informação.
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Balanço Social

A Udesc, como uma instituição pública, também se preo-
cupa em prestar contas para a sociedade das suas ações que ge-
ram impacto social, ambiental e cultura. O Balanço Social pode 
ser considerado um instrumento que permite à Udesc o aten-
dimento do princípio de publicidade da administração pública. 
Assim, desde 2010, a Udesc vem publicando o seu Balanço So-
cial, referente às atividades desempenhadas no ano anterior, o 
qual é elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto 
com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. 

Avaliação Institucional

A Coordenadoria de Avaliação Institucional (COAI) desen-
volve as ações da avaliação institucional, em colaboração com a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e as Comissões Setoriais de 
Avaliação (CSA). Os objetivos da COAI, de acordo com o Plano de 
Gestão 2012-2016, são: criar políticas de Planejamento e de Ava-
liação Institucional, consolidando o Projeto de Avaliação Institu-
cional (PAI) e, acompanhar os indicadores da avaliação. É váli-
do frisar que na Udesc esta coordenadoria faz parte da estrutura 
administrativa da universidade, pois a instituição acredita que o 
processo de avaliação deve ser permanente, a fim de que se possa 
primar cada vez mais para o atingimento da excelência acadêmica.

A partir de uma avaliação externa realizada por uma co-
missão de avaliadores do Conselho Estadual de Educação em 
2016, a Udesc obteve um conceito de 4,72 (numa faixa de 1 a 
5) considerando os indicadores previstos no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) do Ministério da 
Educação (MEC), sendo que houve uma evolução em relação ao 
conceito anterior, obtido em 2013, que foi de 4,3. A Comissão 
de Educação Superior do CEE/SC deliberou, por unanimidade, a 
aprovação do voto do Relator, que considerou o desempenho da 
Udesc excelente com relação aos referenciais de qualidade dis-
postos no Instrumento de Avaliação e, que atende aos requisitos 
legais vigentes. 
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O processo de avaliação dos cursos de graduação é de res-
ponsabilidade da Coordenação de Ensino de Graduação, que 
está vinculada à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Já o proces-
so de avaliação dos cursos de pós-graduação, é monitorado pela 
Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

O processo da Avaliação Institucional na Udesc é realizado 
em três fases: planejamento, execução e análise dos resultados.  
O Projeto de Avaliação Institucional (PAI) faz parte do planeja-
mento da Avaliação Institucional. Esse documento está em pro-
cesso de reelaboração, tendo por base os resultados da avaliação 
externa de 2016. O projeto contempla planejamentos de curto, 
médio e longo prazos, abrangendo a tríade Ensino-Pesquisa-Ex-
tensão e a gestão da Instituição, em conformidade com o Roteiro 
de Autoavaliação Institucional, elaborado pelo MEC. 

O IGC é composto pela média ponderada das notas dos 
cursos de graduação e pós-graduação da instituição, conforme 
a Nota Técnica 59/2015/Daes/Inep. Com um único indicador é 
possível aferir a qualidade dos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado. Os resultados do IGC 2015 podem ser acessados no 
site do Inep. A posição da Udesc no ranking do IGC depende do 
âmbito e a categoria administrativa das universidades compa-
radas. A seguir, apresenta-se a posição da Instituição em quatro 
tipos de rankings: 

Quadro 4: Índice Geral de Cursos Udesc 2015  
Fonte: Inep/MEC apud Universidade do Estado de Santa Catarina (2017)
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A Udesc está em primeiro lugar no ranking das IES do Sis-
tema Acafe. No âmbito nacional, num universo de 231 institui-
ções, a UDESC permanece entre as 50 melhores universidades do 
país. A faixa do IGC Udesc manteve-se em 4, durante oito anos 
consecutivos (2008 a 2015). Em 2016, a Udesc obteve, pela quin-
ta vez consecutiva, o Prêmio Educador Elpídio Barbosa como a 
Universidade com o melhor conceito geral no IGC, entre as Ins-
tituições de Ensino Superior, públicas e gratuitas vinculadas ao 
Sistema Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina. 

A Universidade sempre primou pela excelência na execu-
ção de seus objetivos, o que a levou ao quarto lugar, por três vezes 
consecutivas, no ranking das IES públicas estaduais brasileiras, e 
por cinco vezes, no topo do ranking das IES públicas estaduais. 
O Plano de Gestão 2016-2020 tem como missão a melhoria contí-
nua da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, para isso foi elaborado 
o projeto Udesc no Topo, como parte do Eixo Inovação. 

Cooperação Interinstitucional e Internacional

A Udesc possui em sua estrutura administrativa a Secreta-
ria de Cooperação Interinstitucional e Internacional cujo princi-
pal objetivo é fomentar as relações entre a Udesc e universidades 
estrangeiras e brasileiras, visando a gestão e a criação de acordos 
de cooperação que beneficiem os docentes, discentes e recursos 
humanos da instituição, além de propiciar um maior destaque da 
universidade no contexto internacional. Em 2016, a Udesc conta-
va com um total de 113 convênios vigentes tendo como objetivo 
a mobilidade acadêmica de Docentes/Pesquisadores, Discentes 
de Graduação e Pós-Graduação nas áreas do Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Tais convênios envolveram 25 países e 124 universida-
des estrangeiras.

No ano de 2016, a Udesc atingiu a marca de 165 de alunos 
próprios participando de programas de mobilidade acadêmica, 
bem como de 73 alunos estrangeiros frequentando a universidade. 

Vale destacar que entre os programas da Udesc relaciona-
dos à mobilidade estudantil, destaca-se o Programa de Mobilida-
de Estudantil (PROME), que tem por finalidade oferecer bolsas 
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de estudos para transporte e manutenção e para a realização de 
disciplinas da matriz curricular de cursos, ligadas a sua área de 
estudo na Udesc, em instituições estrangeiras conveniadas. 

 

*Programas oferecidos somente a alunos da Udesc

Quadro 5: Programas de mobilidade Udesc 
Fonte: Universidade do Estado de Santa Catarina (2017)

No ano de 2014, a Udesc aderiu ao programa Idiomas sem 
Fronteiras do Governo Federal. Uma das ações deste programa 
foi a análise diagnóstica do nível de inglês dos acadêmicos dos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu da Udesc. 
Aderindo a esse programa, a Udesc proporciona a estudantes a 
realização do TOEFL IPT como teste de nivelamento e/ou exame 
de proficiência em língua inglesa. O teste avalia exatamente qual 
é o nível de proficiência em que o acadêmico se encontra. Seu 
resultado é aceito como comprovante de proficiência em língua 
inglesa na maioria das universidades estrangeiras parceiras do 
Programa Ciência sem Fronteiras e outros programas de inter-
câmbio acadêmico. Para o ano de 2016, o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Educação, disponibilizou à Udesc, sem 
custo, 840 testes TOEFL ITP. Para estas ofertas, 734 alunos da 
Udesc se inscreveram.  

Inovação

A Coordenadoria de Projetos e Inovação é um órgão su-
plementar vinculado e subordinado ao Reitor, com o objetivo de 



Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)  159

coordenar as atividades inerentes às parcerias com instituições 
públicas e privadas, inovação, transferência de tecnologia e de 
propriedade intelectual na Udesc, prospectar parcerias nos di-
versos segmentos no intuito de viabilizar projetos institucionais, 

Em termos organizacionais, a CIPI é estruturada pelo Setor 
de Controladoria de Convênio e Recursos Externos e tendo como 
órgão consultivo a Comissão Técnica de Inovação e Propriedade 
Intelectual (CTIPI). Junto a essa coordenadoria, estão o Escritório 
de  Direitos Autorais (EDA) e o Núcleo de Inovação de Tecnológi-
ca, que complementam as atividades exercidas pelo setor. 

A universidade possui apenas uma Patente registrada jun-
to ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e cinco 
ainda aguardam resultado da análise definitiva, por parte da-
quele órgão.

A Coordenadoria de Projetos e Inovação é responsável 
pela elaboração de projetos institucionais para captação de re-
cursos, para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão 
da Udesc, apoiando os docentes na análise e elaboração de proje-
tos. Em 2016 foram submetidos 15 projetos, ficando em um valor 
total de R$ 12.861.000,00. 

A Udesc criou em 1995, por meio de convênio celebra-
do com a Biblioteca Nacional, o Escritório de Direitos Autorais 
(EDA) que visa não só a proteger o autor, como divulgar os seus 
direitos morais e patrimoniais, normas de cessão de direitos, 
sanções civis e administrativas com referências à violação dos 
direitos autorais, limitação dos direitos do autor e prazos de pro-
teção legal. O Eda está diretamente vinculado à Coordenadoria 
de Projetos e Inovação e tem por finalidade atender e orientar de 
forma personalizada escritores, roteiristas, músicos, pesquisado-
res, desenhistas, palestrantes, e todos os demais autores de todo 
o Estado de Santa Catarina e de outros estados, na primeira fase 
do processo de registro do direito autoral, e encaminhar as obras 
para o devido registro na Biblioteca Nacional. No ano de 2016, o 
Escritório de Direitos Autorais protocolou um total de 773 obras, 
sendo 411 no primeiro semestre e 362 no segundo.
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Museu da Escola Catarinense (MESC)

O objetivo do Mesc é preservar, pesquisar e comunicar, a 
partir do acervo, assim como conceber e desenvolver ações mu-
seológicas definidas no Plano Museológico, garantindo uma ad-
ministração e gerenciamento em consonância com a política mu-
seológica proposta, que visa reunir um acervo representativo da 
cultura material relativa à educação escolar em Santa Catarina. 
No ano de 2016, continuou-se a equipar o Museu em suas salas e 
alguns equipamentos museológicos, para atender ao público ex-
terno e servir como um Museu Vivo, que possa receber eventos 
e fornecer utensílios, móveis e equipamentos condizentes com 
sua missão e seus objetivos. Foram realizados também pequenos 
reparos e manutenções, costumeiramente necessários para um 
prédio do porte do Museu. 

No ano de 2016, realizou-se com o Sapiens Park um acordo 
de cooperação visando trabalhos conjuntos em parceria estraté-
gica com o objetivo de estimular a economia criativa, mediante 
atividades de pesquisa, projetos e serviços especializados, o de-
senvolvimento econômico, social, ambiental, tecnológico, cientí-
fico e a inovação do Município de Florianópolis.  

Comunicação Udesc

Em 13 de outubro de 2016, a Udesc lançou um novo portal, 
que foi desenvolvido por servidores e está mais moderno, com 
melhorias em navegação, acessibilidade, organização e hierar-
quização de conteúdo, layout, parte gráfica e fotografia. Um dos 
principais ganhos em relação à versão anterior é o acesso por dis-
positivos móveis, como smartphones e tablets, totalmente adap-
tado ao formato mobile. O lançamento do novo portal, ao lado 
da produção contínua de notícias, contribuiu para que o número 
de acessos alcançasse uma marca recorde em relação aos anos 
anteriores. Foram 2.707.588 acessos em 2016, 5% a mais do que 
em 2015 (2.576.615) e 121% a mais do que 2011 (1.226.419). Além 
disso, a marca anual de 2,7 milhões de acessos foi ultrapassada 
pela primeira vez. 
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A fanpage oficial da Udesc no Facebook (www.facebook.
com/udesc) também demonstrou um crescimento expressivo em 
2016. Em 1º de janeiro de 2013, o número de curtidas era de 3.517. 
Na mesma data em 2014, eram 7.594. No primeiro dia de 2015, 
o número de seguidores chegou a 18.653. Já no início de 2017, 
o número de curtidas já ultrapassa 47 mil, ou seja, mais do que 
dobrou em relação ao mesmo período de 2015. 

Além da presença no Facebook e no Twitter, a Udesc am-
pliou sua participação em mídias sociais em 2016, com a criação 
de perfis oficiais da instituição no Instagram (@udesc.oficial) e no 
Snapchat (@udesc), com postagens diárias nas duas plataformas. 
A Udesc também está presente oficialmente no Flickr, rede social 
de compartilhamento de imagens. Na ferramenta, estão dispo-
níveis para toda a comunidade inúmeras imagens de todos os 
centros de ensino da universidade. 

A Udesc também mantém três emissoras de rádio educativa: 
Florianópolis, Joinville e Lages, com uma programação jornalís-
tica que divulga as ações de ensino, pesquisa e extensão da uni-
versidade, além de uma programação musical que valoriza artis-
tas locais de cada região. O departamento de jornalismo também 
envia material (áudio) para outras emissoras de rádio, por meio 
da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e de Televisão 
(ACAERT). Outras reportagens são disponibilizadas para emisso-
ras de rádio de todo o País por meio do www.sc.gov.br.

Além disso, é uma das poucas instituições públicas no País 
que tem uma Política de Comunicação, que traz as diretrizes 
para o relacionamento com seus públicos estratégicos. 

Relações com a Sociedade

Ao longo de sua história, a Udesc vem contribuindo com 
o desenvolvimento da sociedade catarinense, seja por meio da 
formação de pessoas, seja em função das pesquisas que desen-
volve, ou em decorrência de suas práticas extensionistas. Sendo 
assim, cabe mencionar algumas ações que demonstram quanto a 
Udesc tem se relacionado com a sociedade e contribuído com o 
desenvolvimento local. 
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Pesquisa em Destaque 

Na área de Ciências Agrárias destacam-se os seguintes 
projetos desenvolvidos pela Udesc nos últimos anos:

 ¾ Aspectos produtivos, vegetativos, fitossanitários, me-
lhoramento genético e armazenamento de frutos de 
cultivares de pereira europeia com combinação de por-
ta-enxertos.

 ¾ Análise de sementes de espécies crioulas de interesse 
para o Estado de Santa Catarina.

 ¾ Desenvolvimento de tecnologias para produção de 
uvas viníferas em regiões de altitude.

 ¾ Incidência, caracterização, quadro experimental e tra-
tamento do leite instável não ácido em Santa Catarina.

 ¾ Avaliação da qualidade do queijo artesanal serrano em 
relação ao ambiente e o tempo de maturação nos cam-
pos de altitude de Santa Catarina.

 ¾ Relações do uso, manejo e cultivo de solos com seus 
atributos e com a erosão hídrica pluvial.

 ¾ Biodiversidade de organismos edáficos e atributos físi-
co-químicos como indicadores de qualidade de solo em 
sistemas de manejo do estado de Santa Catarina.

 ¾ Avaliação do uso de composto produzido com lodo 
de ETE à base de tanino (coagulante) como fertilizante 
agrícola.

 ¾ Indicadores de sustentabilidade e biodiversidade edá-
fica em sistemas de produção (vegetal/animal) na re-
gião Oeste Catarinense.

 ¾ Identificação de polimorfismo no gene do hormônio do 
crescimento em robalo-flecha e sua associação caracte-
rística do crescimento.

 ¾ Indução do processo de mudança da carapaça do siri 
em cultivos com condições controladas. 

 ¾ Aspectos produtivos e vegetativos de plantas de impe-
rial gala interenxertadas.
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 ¾ Desenvolvimento de protocolos de micropropagação 
para genótipos de Pyrussp. E avaliação  em campo do 
potencial de porta enxerto para a utilização na cultura 
da pereira.

 ¾ Efeito de redutores de crescimento sobre atributos mor-
fológicos da planta e componentes do rendimento em 
feijão, soja e milho. 

 ¾ Diversidade Florística de Fitofisionomias e ecologia de 
espécies do complexo floresta ombrófila mista no Pla-
nalto serrano.

Tais projetos têm forte relação com o setor produtivo cata-
rinense bem como com os esforços relativos ao desenvolvimento 
socioambiental do Estado de Santa Catarina.

Na área de Ciências da Saúde merecem destaque os se-
guintes projetos desenvolvidos: 

 ¾ Efeitos da prática de caminhada, musculação e alonga-
mento sobre variáveis físicas e psicológicas de pessoas 
com Síndrome da Fibromialgia.

 ¾ Idosos longevos e a prática de atividade física. 
 ¾ Estilo de Vida de Idosos Centenários: hábitos de ativi-

dade física e nível de vulnerabilidade.
 ¾ Qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes 

com insuficiência cardíaca.
 ¾ Estudo do comportamento de variáveis biomecânicas 

nos deslocamentos em caiaque e em cavalo. 

Tais pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) onde estão localiza-
dos os cursos de graduação em Educação Física e de Fisioterapia 
e os cursos de pós-graduação stricto sensu na área de Ciências do 
Movimento Humano e de Fisioterapia. Tais projetos se destacam 
principalmente pela contribuição com a qualidade de vida de 
pessoas com alguma necessidade física ou psicológica específica 
e de pessoas com idade avançada.
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Na área de Ciências Humanas podem ser destacadas as se-
guintes pesquisas: 

 ¾ Observatório de Práticas escolares: analisando o Prou-
ca em Santa Catarina. 

 ¾ Observatório Nacional de Educação Especial: estudo 
em rede nacional sobre salas de recursos multifuncio-
nais nas escolas comuns.

 ¾ Tecnologia e Inovação: criação de artefatos interativos 
para expressão estética de públicos com deficiência. 

 ¾ Museu da Escola Catarinense: memórias da escola, pre-
servação bibliográfica e documental. 

As pesquisas desenvolvidas na área de Ciências Humanas 
têm como principal fim contribuir para o desenvolvimento da 
educação básica catarinense. 

A área de Engenharias tem como destaques os seguintes 
projetos de pesquisa: 

 ¾ Desenvolvimento de um motor linear para utilização 
em refrigeração.

 ¾ Fixadores Inteligentes: mudança de cor pela intensida-
de de fixação.

 ¾ Dispositivo Móvel para Regulação e Melhoria da Qua-
lidade da Tensão em Redes Aéreas de Distribuição de 
Energia Elétrica.

 ¾ Definição dos atributos ambientais desejáveis a proje-
tos arquitetônicos de postos de saúde.

 ¾ Produção de Nanocompósitos Polietileno com Grafeno, 
Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas e Argilas.

 ¾ Nova Geração de Compósitos Multifuncionais com Na-
notubos de Carbono para Aplicações Espaciais – parte 
2: “Up-Scaling” e Desenvolvimento de Produtos.

 ¾ Produção de Nanocompósitos de Epóxi/Argila/Nano-
tubos de Carbono de Paredes Múltiplas Funcionaliza-
dos.
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 ¾ Materials for Renewable Energy NaturE’s Way (RENEW). 
 ¾ Avaliação da qualidade da água e do solo de fazendas 

aquícolas da região do Complexo Lagunar Sul e suas 
relações com o status sanitário dos animais cultivados.

Em forte interação com as demandas da indústria catari-
nense os projetos na área de engenharias costumam contar com 
financiamentos sejam oriundos de órgãos de fomento em nível 
estadual e nacional, sejam da iniciativa privada por meio de con-
vênios estabelecidos.

Considerando a importância e a necessidade de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do estado de Santa Catari-
na, a Udesc tem desenvolvido projetos com foco na sustentabili-
dade, entre os quais se destacam: 

 ¾ Diagnóstico de risco geoambiental com o uso de senso-
res orbitais e determinação de cenários suscetíveis.

 ¾ Estudo da Dinâmica da Evolução dos Ecossistemas de 
Restinga no Parque Estadual do Rio Vermelho, como 
Subsídios à Restauração Ambiental.

 ¾ Elaboração de cartas temáticas de potencial poluidor 
industrial com base em parâmetros socioeconômicos.

 ¾ Utilização de resíduos da cadeia produtiva do pinhão 
para geração de energia. 

Entre os projetos de destaque desenvolvidos pela Udesc 
podem-se mencionar ainda os relacionados à área de Arte, Dese-
nho de Moda e Desenho de Projetos desenvolvidos no âmbito do 
Centro de Artes da universidade, como os que seguem: 

 ¾ P&D de soluções ergonômicas para o design de simu-
ladores de voo em ambiente imersivo de realidade vir-
tual.

 ¾ Avaliação de usabilidade de produtos eletroeletrônicos 
como auxílio de realidade virtual e realidade aumen-
tada.

 ¾ Diálogos entre Arte e Design: processo de avaliação de 
jogo eletrônico artístico-educativo.
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 ¾ Aprendizagem e Inovação nas Empresas do Vestuário 
da Região Sul e Região da Grande Florianópolis: Seto-
res de Criação e Modelagem. 

Em relação às pesquisas de destaque da Udesc, vale fazer 
menção ainda às da área de Ciências Sociais Aplicadas, quais sejam: 

 ¾ Elaboração de ferramentas de apoio ao processo de ino-
vação em empresas.

 ¾ Mobilização de Recursos nas Organizações as Socieda-
de Civil da Grande Florianópolis.

 ¾ Fishing Alone: uma investigação do capital social na co-
munidade da Costa da Lagoa.

 ¾ Sistema de monitoramento do ambiente externo para 
pequenas empresas de base tecnológica. 

Tais pesquisas buscam contribuir para a análise, discus-
são bem como para a prática da gestão em organizações dos três 
setores da sociedade: as organizações públicas, as organizações 
privadas com fins lucrativos e com as organizações privadas sem 
fins lucrativos. 

Além das pesquisas, a Udesc tem buscado ampliar esfor-
ços para contribuir com o desenvolvimento da sociedade catari-
nense por meio da inovação. Nesse sentido, tem trabalhado com 
a seguinte visão: a inovação deve estar alinhada às necessidades 
de Santa Catarina; um dos focos da inovação deve ser a empresa; 
ampliação da captação de recursos externos à Udesc; estímulo à 
Extensão Tecnológica; diminuição da burocracia na Gestão dos 
Projetos; incentivo ao empreendedorismo; e a disseminação e 
implementação da Política de Inovação da Udesc. 

Programas, Projetos e Ações de Extensão

Com longa tradição na realização de programas, projetos e 
ações de extensão, a Udesc entre 2012 e 2016 realizou quase duas 
mil e quatrocentas ações, só em 2016 foram 624 projetos e ações 
de extensão, atingindo em torno de 800.000 pessoas. Dentre esses 
projetos podem ser mencionados: 
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 ¾ Projeto Rondon: que colaborou com o exercício da for-
mação profissional dos acadêmicos, reforçando a cida-
dania e aproximando os participantes da comunidade. 
Contribuiu ainda para o desenvolvimento sustentável 
de comunidades carentes, ampliando o bem-estar da 
população, por meio da integração social. No período, 
foram beneficiados com o projeto 28 municípios catari-
nenses. 

 ¾ Grupo Coordenado de Estudos, Pesquisas e Desen-
volvimento em Gestão de Riscos para Emergências e 
Desastres (GCEPED-GR): ainda em atuação, sua mis-
são é reduzir os transtornos às pessoas, aos bens, e ao 
ambiente, causados pelos eventos adversos e promover 
a resiliência e o desenvolvimento socioambiental. Para 
atingir essa missão este grupo promove a formação in-
tegral dos estudantes, a segurança interna da comuni-
dade universitária; estimula as ações comunitárias que 
visam o fortalecimento da resiliência; busca o desen-
volvimento socioambiental, relacionado com a gestão 
de risco de desastres. 

 ¾ Projeto Kayuvá – política florestal para agregação de 
valor e conservação da biodiversidade da floresta com 
araucária por meio da rede do pinhão na Serra Catari-
nense: dentre seus objetivos esteve a busca pela agre-
gação de valor ao pinhão e estímulo ao empoderamen-
to social na construção de políticas públicas florestais 
apropriadas à Agricultura Familiar, valorizando a Flo-
resta com Araucária, no Planalto Sul de Santa Catarina, 
por meio de estratégias da organização de produtores, 
facilitação do acesso aos mercados, certificação partici-
pativa e sensibilização dos consumidores.  

 ¾ Programa Incluir com Ciência: buscou a inclusão social 
da comunidade por intermédio da divulgação da ciên-
cia e da tecnologia desenvolvidas na Universidade. 

 ¾ Educação Sexual em Debate: nas ondas da radio Udesc: 
objetivou sensibilizar a comunidade catarinense a res-
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peito da temática educação e sexualidade por meio de 
um programa semanal veiculado na Rádio da Udesc. 

 ¾ Projeto inclusão digital para a melhor idade: permitiu a 
evolução do conhecimento em informática de idosos, o 
que favoreceu de forma significativa sua autoestima e 
lhes forneceu novas maneiras de se relacionar, desmis-
tificando a crença dos próprios participantes quanto à 
dificuldade ou desnecessidade de aprender a utilizar 
novas tecnologias nesta fase de suas vidas. 

 ¾ Programa Grupo de Estudos da Terceira Idade (GETI): 
coordenou 12 projetos de extensão: Hidroginástica; 
Natação; Ginástica; Pilates; Dança; Musculação; Cami-
nhada; Fisioterapia para a Terceira Idade e Parkinson; 
Canto para a terceira idade; Informática; Universidade 
Aberta para a Terceira Idade; Prevenção e tratamento 
das disfunções do assoalho pélvico: do desconforto à 
satisfação. 

 ¾ Noções Básicas de Geodésia e Navegação com GPS: o 
projeto teve como objetivo aprimorar o grau de quali-
ficação e de capacitação das pessoas envolvidas, trans-
mitindo noções básicas sobre Geodésia e navegação 
com uso do GPS, tecnologia que pode ser utilizada no 
setor agropecuário. 

 ¾ Produção Socioambiental do Agronegócio Apícola: a 
Meliponicultura: a partir de informações coletadas dos 
apicultores sobre sua produção melífera foi possível 
localizar via Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
quais são as regiões que apresentaram maior produti-
vidade e quais são as características técnicas utilizadas 
nessas regiões (tipo de caixa, espécie de abelha, fonte de 
água, etc.). Além disso, o SIG contribui para melhorar a 
alocação dos apiários em regiões ainda não exploradas 
aumentando assim a produção melífera da região. 

 ¾ Programa de Extensão “ESAG Sênior”: o programa tem 
como objetivo construir e consolidar uma ação de ensi-
no voltada para a meia idade. A gestão acadêmica, ad-
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ministrativa e financeira é conduzida por graduandos 
e os professores são pertencentes ao quadro de gradua-
ção e mestrado da própria instituição. 

 ¾ Ecomoda: teve como objetivo o oferecimento de cursos 
e oficinas, para desenvolver produtos como: brinque-
dos, peças de vestuário e objetos de decoração, a par-
tir de resíduos domésticos e de empresas de confecção 
do vestuário. Por meio do Ecomoda foram capacitadas 
pessoas da comunidade para trabalhar com costura, 
bordado, tear, renda de bilro, entre outros, dentro dos 
conceitos do desenvolvimento socioambiental susten-
tável, produção e consumo ético e economia solidária 
(fairtrade), aplicados ao sistema de moda. 

 ¾ Programa de capacitação docente no âmbito da educa-
ção básica: contribuição para o estudo e reflexão de as-
pectos direcionados a competência pedagógica no cam-
po da educação infantil e ensino fundamental, fomento 
às práticas conscientes com relação à inclusão no âmbito 
da igualdade racial, da equidade de gênero e do respeito 
às diferenças e a da preservação do meio ambiente. 

 ¾ Laboratório de Análises Genéticas (DNA UDESC): de-
senvolve trabalhos com marcadores moleculares de 
DNA voltados a determinação de paternidade, a es-
tudos de diversidade genética e ao desenvolvimento e 
uso de marcadores moleculares no melhoramento ge-
nético. 

 ¾ Hospital de Clínica Veterinária: presta serviços à comu-
nidade no atendimento clínico e cirúrgico de animais, 
com uma casuística anual em torno de 5.000 atendi-
mentos. 

 ¾ Clínica Escola de Fisioterapia: a Clínica Escola do Cefid 
é hoje um dos centros de referência em fisioterapia de 
Santa Catarina. São cerca de 800 atendimentos por mês 
a pacientes encaminhados pela rede pública de saúde 
de Florianópolis ou participantes de programas e pro-
jetos de extensão do Cefid. 
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Vale destacar que tais programas, projetos e ações de ex-
tensão são apenas uma amostra do quanto a Udesc tem feito para 
aproximar a comunidade acadêmica da sociedade catarinense e 
contribuir nas áreas social, ambiental e cultural. Como já mencio-
nado, a Udesc busca divulgar essas ações em seu Balanço Social 
que pode ser acessado no site da instituição. 
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https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=4&sgUf=SC&ies=339093
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3722/RELATORIO_DE_GESTAO_PROPPG_2016_14912532253788.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3722/RELATORIO_DE_GESTAO_PROPPG_2016_14912532253788.pdf
http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/1433/apresentacao_igc___8_de_maio_final2.pdf
http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/1433/apresentacao_igc___8_de_maio_final2.pdf
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Palavra da Reitoria

No interior de Santa Catarina, na década de 1950, quem termi-
nava o colegial ou normal não tinha como continuar seus estudos em 
sua cidade, na sua região, pois o ensino superior era ofertado apenas 
nas capitais.

Em 1956, a estudante secundarista, Orlandina Würst, publicou 
no Jornal o Estudante um artigo, cujo título, simbólico, perguntava: 
“Por que Blumenau não tem uma Faculdade?” A partir dessa pergun-
ta, as lideranças do Vale do Itajaí se uniram e o primeiro curso superior 
do interior surgiu em 1964, Ciências Econômicas, com a instalação da 
Faculdade Econômica de Blumenau. 

Esse movimento, nascido na e pela comunidade, contagiou ou-
tras regiões do Estado e, em pouco tempo, uma base comunitária de 
ensino rapidamente se formou, dando origem a um vigoroso sistema de 
ensino superior, modelo para o Brasil, as universidades comunitárias.

Em 1968, o Vale do Itajaí perguntava: por que não temos uma 
Universidade? Reunidos no munícipio de Ibirama, diversas prefeituras 
se uniram com a comunidade e novas faculdades foram implantadas na 
FURB, como a Faculdade de Direito, Faculdade de Ciências, Filosofia e 
Letras, Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Educação Física. Este 
movimento passou para a história como “Carta de Ibirama”.

Além de oportunizar o ensino superior em diversas áreas, e des-
de seu início, a marca de nossa Universidade tem sido seu forte com-
promisso com a sociedade. Grupos de extensão foram constituídos, e a 
prestação de serviços e pesquisa pelos Institutos de Pesquisa Tecnológi-
ca, Instituto de Pesquisas Sociais e Instituto de Pesquisas Ambientais 
e o atendimento à população carente, como assistência jurídica, pelo 
Núcleo de Práticas Jurídicas.

Em 1985, fomos alçados a condição de Universidade e a partir 
daí uma forte expansão em todas as atividades e fazeres inerentes a uma 
universidade. Além do ensino, pesquisa e extensão, colocamos a cultura 
e a inovação como nossa identidade.

Os desafios não são poucos, mas a conectividade com outras ins-
tituições nacionais e estrangeiras e com a sociedade civil é imperativa, 
bem como a responsabilidade social com segmentos menos favorecidos 
da sociedade e com a sustentabilidade.

Hoje, a importância da FURB extrapola seus muros, a institui-
ção é indispensável à comunidade e nos orgulhamos de colocar nossa 



Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 175

seriedade medida pela sociedade como afirmado em nossa visão “ser 
universidade pública reconhecida pela qualidade de sua contribuição e 
inovação na vida regional, nacional e global”.

João Natel Pollonio Machado 
Reitor

Udo Schroeder 
Vice-Reitor

Histórico da Instituição

A história da FURB se funde e se confunde com a própria 
história de Blumenau. História de gente aguerrida, dinâmica, 
ousada e trabalhadora. Assim como Blumenau e seu povo, que 
já superaram as adversidades naturais, sociais e econômicas ao 
longo da história, a FURB também conseguiu galgar seu lugar na 
memória do ensino superior brasileiro. As adversidades foram 
e são superadas a cada desafio, tornando a FURB destaque em 
ensino, pesquisa e extensão com qualidade, identificada simbio-
ticamente com a comunidade da região de Blumenau.

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
foi fundada em 1964 e foi a primeira instituição de ensino superior 
do interior de Santa Catarina. A ideia de sua criação partiu da pró-
pria comunidade. Em 1953 surgiram movimentos comunitários e 
políticos que promoveram a criação de uma unidade de ensino 
superior que viesse contribuir para o desenvolvimento regional, 
em especial com a indústria têxtil do Médio Vale do Rio Itajaí.

Em 1963 o projeto de criação da Universidade foi aprecia-
do pela Câmara Municipal e levado a plenário pelo represen-
tante legislativo Martinho Cardoso da Veiga. Aprovado, o docu-
mento foi entregue ao prefeito Hercílio Deeke, que levou adiante 
o projeto.

Assim, em 5 de março de 1964 promulgou-se a Lei Munici-
pal n. 1.233/64, criando a Faculdade de Ciências Econômicas de 
Blumenau. Em 2 de maio do mesmo ano, no Auditório do Co-
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légio Santo Antônio, o professor Alcides Abreu proferiu a aula 
magna da primeira Faculdade do interior do Estado.

Num primeiro momento, as aulas ocorreram nas depen-
dências da Escola Primária Barão do Rio Branco, durante todo 
ano de 1964. No ano seguinte, as aulas passaram a ser ministra-
das na Escola Básica Júlia Lopes de Almeida.

Pela lei Municipal n. 1.458, de 20 de dezembro de 1967, 
ficou instituída a Fundação Universitária de Blumenau (FUB) 
e, em 1968, deu-se início ao processo de aquisição de uma 
sede. Sem condições de criar sozinha uma estrutura, a FUB re-
cebeu apoio do Lions Clube de Blumenau Centro, que reuniu 
entidades de classes patronais e de empregados para arreca-
dar fundos para a construção da sede própria. Foram vendi-
das cautelas para o sorteio de 5 veículos zero km, ilustradas 
nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Cautela à venda 
Fonte: FURB (2013)

Figura 2:  Veículos sorteados 
Fonte: FURB (2013)

Em 24 de dezembro de 1968, o prefeito municipal de Blu-
menau, Carlos Curt Zadrozny, assinou a Lei n. 1.557/68, modi-
ficando a Lei n. 1458/67 e instituindo a Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), uma entidade de direito pú-
blico cujos objetivos eram a pesquisa, o desenvolvimento das 
ciências, das letras e das artes e a formação de profissionais de 
nível superior.

Em 2 de agosto de 1969, apenas dois anos após sua criação, 
os três primeiros blocos foram inaugurados, com a presença de 
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autoridades e da comunidade. Com a sede própria, o patrimônio 
da Fundação Universidade Regional de Blumenau era composto, 
à época, de várias entidades: 

 ¾ Fundação Universitária de Blumenau;
 ¾ Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau;
 ¾ Faculdade de Ciências Jurídicas de Blumenau;
 ¾ Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Blumenau;
 ¾ Hospital Santo Antônio;
 ¾ Hospital Infantil, em construção; e
 ¾ Museu Dr. Fritz Müller 

Dessas entidades, foram devolvidos ao patrimônio do Mu-
nicípio anos depois o Hospital Santo Antônio, Hospital Infantil 
(em construção) e o Museu Fritz Müller.

Dando continuidade ao plano de expansão e à diversifica-
ção de cursos, em 11 de dezembro de 1972, com a Lei n. 1.894, 
foi criada a Faculdade de Engenharia de Blumenau. Em maio 
de 1974, pela Lei n. 2.001, foi instituída a Faculdade de Educa-
ção Física e Desportos. Em 22 de julho de 1974, pela Lei n. 2.016, 
a FURB alterou sua denominação de Fundação Universidade 
Regional de Blumenau, para Fundação Educacional da Região 
de Blumenau. A citada Lei, no seu artigo 3º, prevê que, após o 
reconhecimento como Universidade, seria possível restabelecer 
plenamente os dispositivos da Lei n. 1.557, que a denominava 
Universidade.

Na medida em que foram criados e implantados novos 
cursos como Engenharia Civil, Engenharia Química, Processa-
mento de Dados, Administração, Ciências Contábeis, Educação 
Física e Educação Artística, ampliaram-se também as instalações 
da Fundação.

Em 19 de outubro de 1982, a Câmara Municipal de Blume-
nau decretou e sancionou a Lei n. 2.876, que consolidou a Legis-
lação referente à Fundação Educacional da Região de Blumenau 
– o Regimento Unificado e o início do processo para transforma-



178 A Educação Superior em Santa Catarina

ção em Universidade. No entanto, permaneceu sempre a marca 
FURB, já incorporada à história regional.

Finalmente, em 13 de fevereiro de 1986, pela Portaria Mi-
nisterial n. 117, a FURB foi reconhecida e credenciada pelo Mi-
nistério da Educação como Universidade, passando a Mantene-
dora novamente a denominar-se Fundação Universidade Regional 
de Blumenau, conforme já previa a Lei n. 2.016, de 22 de julho de 
1974, em seu artigo 3º.

A partir de 21 de março de 1995, pela Lei Complementar 
Municipal n. 80, a Universidade Regional de Blumenau passou a 
figurar como uma Instituição de Ensino Superior criada e manti-
da pela Fundação Universidade Regional de Blumenau.

Já em 19 de março de 2010, por meio da Lei Complemen-
tar Municipal n. 743, consolidou-se a legislação municipal, refor-
mulando a estrutura administrativa da FURB, organizando seus 
quadros de pessoal  e  dando disposições finais e transitórias.

Desse modo, a FURB constitui-se, na atualidade, numa au-
tarquia municipal de regime especial, com sede e foro no Muni-
cípio de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a ela se aplicando 
as prerrogativas e os privilégios da Fazenda Pública Municipal. 
Possui plena autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, nos termos do artigo 207 da 
Constituição Federal e da legislação nacional de ensino. 

Da sua criação até 2012 formaram-se em seus cursos de gra-
duação 42.250 alunos e, por meio da Escola Técnica do Vale do 
Itajaí (ETEVI), a FURB atende, a cada ano, aproximadamente 500 
alunos de ensino médio e profissionalizante (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DE BLUMENAU, 2013).

Uma instituição que busca excelência e tem na indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão um princípio 
de gestão, como bem define a missão expressa no seu Projeto 
de Desenvolvimento Institucional: “promover o desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável, integrando o ensino, a 
pesquisa e a extensão, com intensa inserção comunitária”. 
Assim é a FURB. 
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Estrutura Física

A FURB conta hoje com instalações em cinco campi, si-
tuados nos municípios de Blumenau, Gaspar e Timbó, dispon-
do ainda de outras áreas de apoio no próprio município e em 
Timbó, como demonstra o Quadro 1. Ocupa uma área total de 
807.037,95 m2, sendo o campus V, que abriga o Hospital Univer-
sitário, Ambulatório Universitário e Hospital Veterinário, o de 
maior dimensão (286.561,80 m2), seguido pelo Centro Catarinen-
se de Primatologia de Timbó, mantido por convênio (165.000 m2), 
e pelo campus I, com 104.667,69 m2 . A área construída em terre-
nos próprios totaliza 98.858 m2.

Terreno
Área 

Própria 
(m²)

Área 
Alugada 

(m²)

Área 
Conveniada 

(m²)

Área em 
Comodato 

(m²)

Área Total 
(m²)

Campus 1 81.030,32 17.625,72  6.011,65 104.667,69

Campus 2 41.456,47 4.201,10   45.657,57

Campus 3 8.975,45    8.975,45

Campus 5 286.561,08    286.561,08

Campus 6 44.975,66    44.975,66

Antena de Rádio 
e TV

   800 800

Campus Fidelis 104.669,50    104.669,50

Centro Catarinense 
de Primatologia

   45.731,00 45.731,00

FUNPIVI   165.000,00  165.000,00

Total 567.668,48 21.826,82 165.000,00 52.542,65 807.038,07

Quadro 1: Infraestrutura física (terrenos) da FURB 
Fonte: Universidade Regional de Blumenau – COPLAN (2015)

Como complemento e apoio às atividades acadêmicas, a 
universidade possui três bibliotecas: a Biblioteca Martinho Cardoso 
da Veiga, localizada no campus I, com 5.400 m2 distribuídos em seis 
níveis e um auditório para 155 pessoas que oferece à comunidade 
em geral livros, periódicos, cabines de estudo, dentre outras fun-
cionalidades. A Biblioteca Setorial do Campus II ocupa uma área de 
244 m2 e foi projetada para atender às demandas do Centro de 
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Ciências Tecnológicas e a Biblioteca Setorial do Campus III ocupa 
uma área de 170 m2 e foi projetada para atender às demandas 
específicas dos cursos de pós-graduação lato sensu e sequenciais 
e dos cursos de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e 
Ciências da Computação. Ao todo, são cerca de 500.000 volumes 
entre livros, monografias, dissertações, teses, folhetos, artigos de 
jornal, materiais especiais e periódicos com 1 milhão de emprés-
timos anuais em média. Sua estrutura permite amplo acesso à 
informação, oferecendo meios para consulta via internet, ao Por-
tal de Periódicos CAPES e outros importantes acervos e bases de 
dados do país e do exterior. Mantém também um Sistema Inte-
grado de Arquivos e o Centro de Memória Universitária (CMU/
FURB), destinado a uniformizar a produção documental, gestão 
arquivística de documentos e mantendo sob sua custódia os do-
cumentos (gráficos e iconográficos) e peças museológicas de va-
lor informativo, administrativo, probatório, científico, histórico 
e cultural. Integrando o consórcio da Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações (BDTD) nacional, disponibiliza em sua Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da FURB, a produção dos alunos 
dos programas stricto sensu da FURB.

A FURB conta ainda com dois ginásios com quadras espor-
tivas, um campo de futebol com iluminação, uma piscina curta 
oficial (de 25 m)  e outra destinada à prática de fisioterapia, qua-
tro restaurantes universitários,  205  salas de aula, 245 laborató-
rios, um hospital universitário (Hospital-dia), um ambulatório 
universitário e um hospital veterinário. No ano de 2012, a FURB 
contava com 1.503 computadores destinados ao ensino e com es-
trutura de acesso para 3.925 equipamentos particulares conecta-
dos via wireless (DTI). (COPLAN, 2015).

A Rádio e Televisão Educativa (RTE) constitui outro im-
portante suporte às atividades universitárias. A FURB FM tem 
abrangência em boa parte da região do Vale do Itajaí, e a TV 
FURB produz conteúdo local ou por meio da sua parceria com o 
canal educativo Futura, transmitido pelos canais por assinatura 
e pela TV Cultura transmitido em sinal aberto. 
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Merece destaque também a Editora da FURB, cuja produ-
ção colabora significativamente para a disseminação do conheci-
mento no ambiente acadêmico. 

Estrutura Acadêmica

A FURB oferece cursos de graduação, especialização, mes-
trado, doutorado, educação continuada, idiomas, cursos para a 
terceira idade e mantém uma unidade de ensino médio.

Em termos de educação superior, envolvendo a graduação 
e a pós-graduação lato e stricto sensu, são oferecidos 52 cursos de 
graduação, 11 cursos de mestrado, três de doutorado e vários 
cursos de especialização. 

Como forma de complementação de ensino, são ofereci-
dos cursos sequenciais (curta duração) e programas e projetos 
de extensão, com destaque para o FURB Idiomas, e aqueles que 
atendem à população da terceira idade, no âmbito do Programa 
de Educação Permanente (PROEP). 

No Quadro 2 estão elencados os cursos de graduação ofereci-
dos pela instituição, distribuídos em unidades universitárias, tam-
bém denominadas de Centros de Ensino, com oferta regular e por 
meio de programas especiais, como o PARFOR, PIBID e FUMDES.

Centros de Ensino

Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas

Centro de Ciências 
Tecnológicas

Centro de Ciências 
da Saúde

Centro de Ciências 
da Educação, Artes 

e Letras

Administração Arquitetura e Urban-
ismo Biomedicina Artes Visuais –  

Licenciatura

Ciências Contábeis Design Educação Física – Bacha-
relado

Educação Especial – 
Licenciatura

Ciências Econômicas Engenharia Civil Educação Física – Licen-
ciatura Letras – Licenciatura

Secretariado Executivo Engenharia de Ali-
mentos Enfermagem Letras – Licenciatura em 

Alemão

Tecnologia em Comércio 
Exterior Engenharia de Produção Farmácia Música – Licenciatura

Tecnologia em  
Marketing

Engenharia de Teleco-
municações Fisioterapia Pedagogia – Licenciatura
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Turismo Engenharia Elétrica Medicina Moda

 Turismo EaD Engenharia Florestal Medicina Veterinária Teatro – Licenciatura

Engenharia Química Nutrição

 Engenharia Mecânica Odontologia  

 Psicologia  

Centro de Ciências 
Jurídicas

Centro de Ciências 
Exatas e Naturais

Centro de Ciências Humanas e da Comuni-
cação

Direito Ciência da Computação Ciências da Religião – Licenciatura

 Ciências Biológicas – 
Bacharelado

 Ciências Biológicas – 
Licenciatura Ciências Sociais – Licenciatura

 Publicidade e Propaganda

 Matemática – Licen-
ciatura História – Licenciatura

 Química – Bacharelado Jornalismo

 Química – Licenciatura Serviço Social

 Sistemas de Informação

Programas Especiais

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR)

Artes Visuais

Música

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

Artes Visuais História 

Ciências Biológicas Letras 

Ciências da Religião Matemática 

Ciências Sociais Música 

Educação Especial Pedagogia 

Educação Física  

Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES)

Educação Especial 

Música

Quadro 2: Cursos de graduação oferecidos pela FURB 
Fonte: Universidade Regional de Blumenau (2013)
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Nos programas de pós-graduação stricto sensu são manti-
dos os cursos listados no Quadro 3, entre mestrados (M) e dou-
torados (D).

Administração (M) Engenharia Florestal (M)

Ciências Contábeis (M, D) Engenharia Química (M)

Desenvolvimento Regional (M, D) Ensino de Ciências Naturais e Matemática (M)

Educação (M) Química (M)

Engenharia Ambiental (M, D) Saúde Coletiva (M)

Engenharia Elétrica (M)

Quadro 3: Cursos de mestrado e doutorado 
Fonte: Universidade Regional de Blumenau (2013)

Com relação aos alunos matriculados e concluintes dos 
cursos de graduação, nos últimos cinco anos manteve-se uma 
média anual de 10.209 matrículas com 3.700 ingressos e 1.662 
alunos formados. 

Tabela 1: Alunos matriculados e concluintes dos cursos de graduação

Ano Alunos ma-
triculados*

Vagas de 
ingresso **

Candidatos 
inscritos **

Índice candi-
dato/vaga

Alunos 
formados

2008 10.706 3.615 4.746 1,31 1.849

2009 10.483 3.405 5.816 1,71 1.720

2010 10.574 3.591 6.367 1,72 1.655

2011 10.009 3.777 6.281 1,66 1.462

2012 9.272 4.115 7.690 1,87 1.626

2013 10.945 4.053 9.290 2,29 1.723

2014 10.760 4.492 9.511 2,12 1.610

2015 10.709 4.085 9.535 2,33 1.501

* Média dos dois semestres (Pentaho – junho e dezembro). Não inclui trancamento de 
Matrícula.
** Vestibular, Processo Seletivo Especial e ENEM somados 1º e 2º semestres

Fonte: Universidade Regional de Blumenau – Divisão de Registros Acadêmicos  
(DRA/PROEN) (2017)
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Entre os anos de 2010 e 2011 destacou-se o aumento no vo-
lume total de certificados de pós-graduação e outros documen-
tos emitidos conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Documentos emitidos (2010, 2011 e 2012)

Documento 2010 2011 2012

Diploma de graduação 1.655 1.527 1.664

Diploma de mestrado 113 139 155

Certificado de curso sequencial 172 150 99

Certificado de extensão 12.981 13.400 12.144

Certificado de pós-graduação 1.216 1.759 706

Outros: 
Monitoria, revalidação diploma estrangeiro e 2a via do diploma 114 81 128

Total geral 16.251 17.056 14.896

Fonte: Universidade Regional de Blumenau – Divisão de Registros Acadêmicos (DRA – 
Diplomas/PROEN (2013)

Tabela 3: Documentos emitidos (2013, 2014 e 2015)

Documento 2013 2014 2015

Diploma de graduação 1.723 1.610 1.501

Diploma de mestrado 194 54 186

Certificado de curso sequencial 170 84 91

Certificado de extensão 10.100 8.749 9.090

Certificado de pós-graduação 555 221 215

Outros: 
monitoria, revalidação diploma estrangeiro e 2a via do diploma

93 135 105

Total geral 12.835 10.853 11.188

Fonte: Universidade Regional de Blumenau – Divisão de Registros Acadêmicos (DRA – 
Diplomas/PROEN (2017)
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Estrutura Administrativa

Em 2010, o Município de Blumenau consolidou a natureza 
jurídica da FURB, caracterizando-a como autarquia municipal de 
regime especial e, nesse contexto, regulamentou a estrutura admi-
nistrativa da instituição com a aprovação do Estatuto da FURB, 
por meio do Decreto Municipal n. 9.199, de 30 de junho de 2010. 

Esse documento define as finalidades da nossa universida-
de como a de:

I – promover as atividades de ensino superior, médio e 
profissionalizante, de pesquisa, de extensão e de serviços, 
de forma permanente e abrangente; 
II – propiciar o desenvolvimento da cidadania, incremen-
tar propostas e realizações, pesquisa institucional, visan-
do ao desenvolvimento regional e global, científico, tec-
nológico, cultural, promovendo o bem-estar e valorização 
do ser humano; 
III – promover a divulgação científica, tecnológica e artísti-
co-cultural, visando colocar o conhecimento sistematizado 
para o desenvolvimento e transformação da sociedade.

Consoante suas finalidades, a missão da FURB, expressa em 
seu Plano de Desenvolvimento Institucional (FURB, 2017, p. 40), 
é “[...] promover o desenvolvimento socioeconômico sustentá-
vel, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, com intensa 
inserção comunitária”. Já sua visão pode ser definida como “[...] 
ser Universidade de referência em inovação e qualidade na re-
gião sul do Brasil [..] valorizando a democracia, a inovação, a 
responsabilidade social, a integração, a pluralidade, a ética, a tra-
dição, a identidade e a inserção comunitária”. (FURB, 2017, p. 4). 

Visando ao cumprimento de suas finalidades, missão e vi-
são, a estrutura organizacional da FURB possui uma configuração 
que permite uma gestão enxuta e descentralizada com diversos 
órgãos compondo dois níveis administrativos: superior e setorial. 
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Figura  3: Organograma da FURB (simplificado) 
Fonte: Universidade Regional de Blumenau (2013)

As instâncias superiores são representadas pelo Conselho 
Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino Pesquisa e Ex-
tensão (CEPE) e Reitoria. Com seus diversos órgãos de apoio, a 
Reitoria exerce um papel fundamental transformando as políti-
cas definidas nos Conselhos Superiores em ações práticas do dia 
a dia. Em nível setorial se localizam as Unidades Universitárias, 
num total de sete e que congregam cursos e programas além da 
Unidade de Ensino Médio, como ilustra a Figura 3.

Estrutura de Pessoal

A qualidade dos serviços oferecidos pela FURB é construí-
da a partir da qualidade de seu corpo técnico e docente em inte-
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ração com seus estudantes em todos os níveis. Essa condição se 
fez presente ao longo de toda história da nossa instituição.

Para o atendimento de suas finalidades, a FURB conta, 
atualmente, com um quadro de 1.436 servidores, dos quais 835 
são docentes e 601 integram a categoria de técnico-administrati-
vos e de cargos em comissão.

O quadro funcional da universidade é complementado 
por equipes terceirizadas, especialmente aquelas voltadas aos 
serviços gerais e de manutenção da infraestrutura física, e por 
estudantes integrantes do programa de estágio e de monitoria, 
que atendem a uma demanda específica. A respeito de progra-
mas de estágio e monitoria, destaca-se o papel dessas atividades 
que contribuem para a retenção de estudantes, dando condições 
mais favoráveis para sua permanência na universidade e que 
possibilitam o desenvolvimento de suas competências ao longo 
do período de estudos.

O corpo docente, dedicado às atividades de ensino, pes-
quisa, extensão e de administração universitária, se destaca por 
sua formação em nível stricto sensu, atingindo em torno de 73% 
do total, índice de qualificação muito superior àquele exigido 
pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Essa condição demonstra a 
preocupação da instituição com a qualificação de seus quadros, 
como pode ser verificado pelos dados apresentados na Tabela 3, 
que contempla também a relação de docente/técnico-administra-
tivo da instituição nos últimos cinco anos. 

Tabela 3: Número de docentes, formação acadêmica e relação docente/técnico- 
administrativo (2010-2015)

Corpo docente 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Graduados 47 44 25 12 42 12

Especialistas 202 181 187 210 218 196

Mestres 361 363 372 406 422 404

Doutores 193 197 204 220 201 236

Total docentes 803 785 788 848 883 848

Percentual de mestres e doutores 68,99% 71,34% 73,09% 73,50% 70,55% 76,96%

Docentes Universidade 815 785 766 821 849 820

Docentes nível médio 32 31 22 27 34 28
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Total docentes 847 822 788 848 883 848

Técnico-administrativos 562 583 522 608 630 581

Docente/Técnico-administrativo 1,51 1,41 - 1,39 1,40 1,46

Em capacitação

Mestrandos 15 14 15 15 1 9

Doutorandos 30 21 14 14 14 22

Observação: dados referem-se à posição de 31/12 de cada ano.

Fonte: Divisão de Gestão e Desenvolvimento  
de Pessoas (DGDP/PROAD) (2017)

Com o objetivo de oferecer oportunidades para a capacita-
ção da docência, em termos de formação didático-pedagógica, a 
FURB mantém ciclos de formação nos meses de recesso escolar, 
oferecendo um diversificado conjunto de palestras e minicursos 
com foco nessa competência.

O incentivo à capacitação, no entanto, não se limita aos 
docentes, estendendo-se também aos servidores técnico-admi-
nistrativos, que, além de suas funções rotineiras, vêm ocupando 
cada vez mais, na FURB, cargos de chefia e de liderança dentro 
da estrutura organizacional. Atualmente, setores como a Biblio-
teca Universitária, Secretaria Executiva da Reitoria, Secretaria de 
Expediente e Documentação, Procuradoria Geral, Divisão de Re-
gistros Acadêmicos, Divisão de Registros Docentes, Divisão de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Divisão de Apoio à Pes-
quisa e Coordenadoria de Apoio ao Estudante, entre outros, são 
gerenciados por profissionais do corpo técnico-administrativo.

Com essa preocupação, a FURB mantém políticas de 
apoio à qualificação de seus servidores técnico-administrativos 
em nível de graduação e de pós-graduação, além de outros cur-
sos de curta duração, o que lhe permite manter os índices de 
qualificação apresentados na Tabela 4, na qual se constata que 
52% possuem formação em nível superior (graduação e pós-
-graduação) e apenas 12%, distribuídos entre todas as funções, 
possuem formação em nível de educação fundamental (com-
pleto ou incompleto).
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Tabela 4: Titulação dos servidores  
técnico-administrativos de 2008 a 2012

Grau de instrução 2008 2009 2010 2011 2012

Ensino Funda-
mental

Incompleto 39 7,4% 37 6,37% 32 5,7% 30 5,15% 19 3,64%

Completo 16 3,0% 23 3,96% 17 3,0 18 3,09% 17 3,26%

Ensino Médio
Incompleto 10 1,9% 10 1,72% 10 1,7% 10 1,72% 9 1,73%

Completo 77 14,6% 99 17,04% 106 18,9% 134 22,98% 129 24,71%

Ensino Superior
Incompleto 94 17,9% 88 15,15% 77 13,7% 76 13,04% 61 11,69%

Completo 169 32,1% 187 32,19% 190 33,8% 171 29,33% 156 29,88%

Especialização
Incompleto 12 2,3% 12 2,07% 11 2,0% 10 1,72% 7 1,34%

Completo 71 13,5% 85 14,63% 83 14,8% 92 15,78% 88 16,86%

Mestrado
Incompleto 5 1,0% 5 0,86% 4 0,7% 3 0,51% 2 0,38%

Completo 31 5,9% 33 5,68% 30 5,3% 38 6,52% 32 6,13%

Doutorado
Incompleto 1 0,2% 1 0,17% 1 0,2% 0 0,00% 0 0%

Completo 1 0,2% 1 0,17% 1 0,2% 1 0,17% 2 0,38%

Total 526 100% 581 100% 562 100% 583 100% 522 100%

Fonte: Universidade Regional de Blumenau – Divisão de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas (DGDP/PROAD) (2013)

Parte importante do contingente de trabalho está na faixa 
etária compreendida entre 41 a 50 anos e contam com vários anos 
de casa (10 a 20 anos), constituindo-se num forte indicativo do 
nível de satisfação dos servidores com seu local de trabalho. 

Aspectos Econômico-financeiros

A Lei Complementar n. 743, de 19 de março de 2010, que 
dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da 
FURB e dá outras providências, em seu artigo 5º, estabelece que 
os recursos financeiros da FURB são provenientes de:

I – dotações consignadas nos orçamentos da União, do 
Estado e do Município;
II – cobranças de mensalidades;
III – auxílios e subvenções que lhe venham a ser concedi-
dos por entidades públicas ou particulares;
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IV – remuneração por serviços prestados a entidades 
públicas ou particulares;
V – convênios, acordos e contratos celebrados com enti-
dades ou organismos nacionais ou internacionais; e
VI – outras receitas eventuais.

Do orçamento da instituição, que em 2012 atingiu  
R$ 143.553.050,65, um percentual significativo (76,2%) é prove-
niente da oferta de serviços de ensino (graduação, pós-gradua-
ção, ensino médio, extensão e outros); 9,64% correspondem a 
transferências intragovernamentais, em que se incluem recursos 
arrecadados pelos pesquisadores da instituição por meio de edi-
tais de fomento à pesquisa e à infraestrutura e de repasses do go-
verno estadual para bolsas de estudos; e 14,16% correspondem 
a outras receitas. A forte dependência de recursos advindos da 
mensalidade de alunos coloca um imenso desafio para a FURB. 
Como instituição pública, sua administração se subordina ao re-
gime público, impondo-lhe limitações quanto à sua flexibilidade 
e agilidade administrativa. Por outro lado, não sendo contempla-
da com recursos públicos para sua manutenção, a instituição se 
obriga concorrer com outras instituições não públicas na busca 
de alunos para o preenchimento de suas vagas. Desafio este que 
tem sido estudado e enfrentado a cada semestre com competên-
cia e criatividade.   

O Atual Reitor

O professor João Natel Pollonio Machado é graduado em 
Medicina e possui residência médica em Neurologia pela Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR) – 1991. É mestre em Ciências 
Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – 
2002 e doutor em Neurologia pela Universidade de São Paulo 
(USP) – 2010.

É professor do quadro do Departamento de Medicina des-
de 1995, lecionando no curso de Medicina, nas áreas de Neuroa-
natomia, Neurologia e Internato Médico e no curso de Fisiotera-



Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 191

pia, na área de Neuroanatomia. Por oito anos ocupou os cargos 
de Coordenador de Colegiado de Curso e chefe do Departamen-
to de Medicina, membro do Conselho de Centro de Ciências da 
Saúde e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), na 
Câmara de Ensino. É membro da Academia Brasileira de Neu-
rologia, da American Academy of Neurology, e pelos seus tra-
balhos em neuropatia periférica foi agraciado, em 2002, com o 
prêmio de Mérito Científico da Associação Catarinense de Medi-
cina. Sua gestão como Reitor da FURB compreende o período de 
2010 a 2014, após ele foi reeleito para o período de 2014 a 2018.

Relações com a Sociedade

A FURB constitui uma das instâncias sociais que contribui 
expressivamente para os processos de formação e de escolariza-
ção, principalmente na região do Vale do Itajaí. Nesse sentido, 
pode ser compreendida como agente de transformação que, pe-
los seus processos formativos, viabiliza a apropriação de conhe-
cimentos que podem fomentar os processos de transformação no 
seio da sociedade.

Fomentando práticas de reflexão social nas ações dos di-
versos atores sociais, dos novos conhecimentos e perspectivas 
que ela dissemina, a FURB estimula um movimento por meio 
do qual a sociedade examina suas tendências e aprimora suas 
perspectivas tendo como referência uma vida melhor para todos. 

Esse é o compromisso que a FURB mantém no desenvolvi-
mento da educação formal, considerando a dimensão do ensino 
em todos os níveis, o que se evidencia também em muitas das 
ações de extensão, pesquisa e serviços diversos que presta à co-
munidade em geral.

Nessa perspectiva, conforme definido no Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI) 2010-2015 (2017), assume seu 
compromisso com os interesses coletivos, estruturando suas ati-
vidades em valores éticos como:
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 ¾ justiça, equidade e respeito às diferenças;
 ¾ inclusão social;
 ¾ democratização e socialização do conhecimento;
 ¾ responsabilidade ambiental e social,
 ¾ valorização de todas as formas de vida;
 ¾ a formação de um aluno crítico, com independência in-

telectual;
 ¾ indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A partir desses princípios e respeitando seu compromisso 
com o desenvolvimento sustentável da região em que se insere, 
a FURB vem contabilizando ao longo de sua história uma contri-
buição inestimável na transformação do Vale do Itajaí em uma 
das melhores regiões para se viver no Brasil. 

Seja fomentando a inovação e a sustentabilidade das in-
dústrias e das demais empresas por meio da oferta de cursos que 
buscam as novas tecnologias e tendências do mercado ou promo-
vendo a melhoria da qualidade da educação básica, fundamental 
ou superior, com o intuito de manter a oferta de cursos de baixa 
demanda, porém com grande impacto na evolução da sociedade, 
como é o caso das licenciaturas, a FURB vem desempenhando 
seu papel de norteadora do desenvolvimento regional. 

Os serviços prestados à comunidade também cumprem 
seu papel informativo e lúdico levando informação e cultura aos 
vários segmentos da comunidade, de forma presencial por meio 
de trabalhos comunitários, atendimentos nas redes públicas de 
ensino e saúde, apresentações artísticas e culturais; ou virtual, 
com seus canais de rádio, TV e biblioteca acessível pela internet.

A participação intensiva na realidade regional também 
pode ser observada em outros campos de atuação como nas polí-
ticas públicas, no planejamento urbano, no apoio às cooperativas 
e incubadoras, na qualificação do trabalhador e na transferência 
de tecnologias aos mercados empresarial e público.

Como instituição de ensino, é preciso pensar em como ela 
continuará a contribuir e nas novas atribuições que poderão lhe 
ser imputadas. Atualmente, nossa visão de futuro aponta para 
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um cenário delineado para o Brasil até 2022, como um país que 
cresce economicamente e promove a inclusão social das classes 
menos favorecidas, com a perspectiva da continuidade da for-
malização do trabalho assalariado e que vai despertando para 
um futuro que se estrutura na redução das desigualdades subs-
tantivas, sociais, econômicas e políticas.

Diante desse cenário, a FURB terá condições de contribuir, 
produzindo e difundindo conhecimento útil para as empresas da 
região e indo ao encontro dos setores engajados na produção de 
respostas aos problemas sociais e ambientais que se acumulam 
na região e no país.

A estratégia da FURB nessa possível condição é a de orien-
tar a pesquisa e a extensão para os problemas sociais e ambien-
tais da região e do estado, propondo uma nova economia que 
poderá se conformar com a organização da produção em bases 
solidárias, orientada para a geração de valores de uso e compatí-
vel com os constrangimentos ambientais da região.

A FURB cria, organiza e mantém programas e projetos de 
extensão, colocando em prática o poder transformador que a 
união entre ensino e pesquisa pode ter sobre a sociedade. Anual-
mente, a Universidade realiza diversas atividades, beneficiando 
milhares de estudantes e prestando atendimentos à comunidade 
de Blumenau e região. Com bolsas de extensão, os acadêmicos 
participam de projetos de relevância social e comunitária e de-
senvolvem atividades relacionadas ao meio ambiente, defesa 
dos direitos, educação, saúde, organizações comunitárias, assis-
tência, lazer e cultura. 

Inserida em um contexto em que o conhecimento é o maior 
bem, a FURB não deixa de participar ativamente na cultura e no 
esporte. Com diversos programas e projetos artísticos eculturais, 
a Instituição se posiciona como grande incentivadora de ações 
culturais e mantém programas permanentes como estes:

 ¾ Orquestra;
 ¾ Coro;
 ¾ Camerata de violões;
 ¾ Grupo de danças alemãs;
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 ¾ Grupo de teatro Phoenix;
 ¾ Festival Internacional de Teatro de Blumenau (FITUB).

No esporte, a FURB também se destaca apoiando várias 
modalidades como:

 ¾ handebol feminino;
 ¾ voleibol feminino;
 ¾ futsal feminino;
 ¾ basquetebol masculino;
 ¾ atletismo misto;
 ¾ natação mista.

A FURB desenvolve também um Programa de Educação 
Permanente (PROEP) que, em seus 20 anos de atividades inin-
terruptas, é destinado a pessoas com mais de 45 anos. No pro-
grama são oferecidas atividades de diversos tipos, desde a prá-
tica de atividades físicas, como forma de manutenção da saúde, 
até o desenvolvimento de habilidades artísticas e construção da 
cidadania.

O PROEP oferece aulas com profissionais especializados e 
dispõe de toda a estrutura da FURB para oferta de suas ativida-
des, como: laboratórios de idiomas, informática e biologia, qua-
dras esportivas, piscinas térmicas para natação e hidroterapia, 
academia de musculação, auditórios, salas de dança e ginástica, 
salas equipadas com multimídia e ar-condicionado e a maior bi-
blioteca do Estado de Santa Catarina. 

Merece destaque, pela sua relevância social, o Centro de 
Operações do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio 
Itajaí-Açu (CEOPS) que fornece informações para a tomada de 
decisões das Defesas Civis da região e alerta antecipado da po-
pulação potencialmente em risco pelo fenômeno das cheias no 
Vale do Itajaí.
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Instituto FURB

Outro ponto a destacar é o Instituto FURB de Serviço, Pes-
quisa e Inovação. Por meio desse órgão, a FURB promove parce-
rias com a iniciativa privada, terceiro setor e poder público com 
o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
e a promoção da qualidade de vida. O Instituto viabiliza essa 
aproximação da Universidade com os diversos setores da socie-
dade, por meio da atuação cooperada e do acesso à estrutura in-
terna da Instituição, representada pelos seus pesquisadores, téc-
nicos e infraestrutura laboratorial. Funciona como um canal de 
acesso do mercado e da sociedade aos conhecimentos gerados na 
Universidade. O Instituto dispõe de estrutura própria para reali-
zação de ensaios e serviços padronizados e também intermedia 
as relações com o público externo, que deseja atuar em conjunto 
com a Universidade, em busca de soluções e/ou para desenvol-
ver inovações.

Dentre os seus objetivos, o Instituto pretende promover 
o desenvolvimento tecnológico e disseminar a inovação como 
instrumentos de competitividade e crescimento sustentável, por 
meio de atividades de serviços e extensão tecnológica, projetos 
de P&D&I, licenciamento e transferência de tecnologia.

O Instituto FURB mantém um diversificado portfólio de 
serviços regulares, presta serviços sob demanda e realiza serviço 
de coleta de amostras para análise.

Relações Internacionais

Em termos de parcerias, a FURB se destaca com suas ativi-
dades de internacionalização. Desde 1998, a instituição estabele-
ceu, de forma efetiva e contínua, diversos convênios com Institui-
ções de Ensino Superior da Europa, América do Norte, América 
Latina, Ásia e África (Quadro 4). Com o propósito de promover a 
qualificação e atualização do conhecimento, a Universidade de-
senvolve trabalhos em cooperação com instituições estrangeiras 
por meio de intenso programa de intercâmbio de alunos, pro-
fessores e servidores técnico-administrativos das mais diversas 
áreas (FURB, 2013).
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Europa Américas África Ásia

Alemanha Argentina Angola China

Áustria Canadá Moçambique

Dinamarca Chile

Espanha Colômbia

Holanda Equador

Itália México

Portugal Paraguai

Suécia

Quadro 4:  Países com IES conveniadas à FURB 
Fonte: Universidade Regional de Blumenau (2013)

Tabela 5: Atividades da Coordenadoria de  
Relações Internacionais (2007-2012)

Atividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Convênios assinados 6 13 15 13 8 5

Estudantes estrangeiros acolhidos
15 16 60

32 55 31

Professores estrangeiros acolhidos 3 7 11

Estudantes encaminhados ao exterior
12 25 22

63 65 58

Professores encaminhados ao exterior 4 5 12

Projetos realizados 9 8 2 - 2 3

Eventos organizados 3 2 8 5 8 4

Participação em eventos 6 5 2 3 3 3

Visitas recebidas 11 11 7 15 22 24

Assessoria a viagens 1 1 1 - 1 2

Fonte: Universidade Regional de Blumenau – Coordenadoria  
de Relações Internacionais (CRI) (2013)

Relações com a Comunidade

A fim de propiciar um melhor padrão de qualidade de 
vida ao cidadão, a FURB cumpre o compromisso social de aten-
der à comunidade, oferecendo gratuitamente serviços de apoio 
nas áreas da saúde, jurídica e social.  Os atendimentos são reali-
zados pelos acadêmicos, sempre assistidos por professores e/ou 
profissionais da área. Esses serviços são prestados a partir das 
seguintes estruturas:
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 ¾ Ambulatório Universitário:  o Ambulatório Universi-
tário de Referência da FURB, desde 1995, inserido na 
rede pública de saúde, presta à população atendimento 
em pediatria, ginecologia, clínica cirúrgica e médica, 
contando com o apoio de profissionais das áreas de psi-
cologia e serviço social. O Ambulatório também man-
tém na sua estrutura laboratório de análises clínicas e 
farmácia – com estoque de medicamentos mantidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por doações de 
indústrias farmacêuticas. Todas as consultas e procedi-
mentos são feitos por acadêmicos, supervisionados por 
profissionais de cada área. O atendimento é gratuito e 
segue os critérios definidos pelo SUS, ou seja, todos os 
pacientes são encaminhados pela rede pública de saú-
de de Blumenau e região. Para consultas e atendimen-
to médico especializado, o paciente obrigatoriamente 
é encaminhado pela Unidade de Saúde mais próxima 
de sua casa, exceto para consultas em pediatria e gi-
necologia geral que podem ser marcados diretamente 
no Ambulatório. Não são realizados atendimentos de 
urgência e de emergência.

 ¾ Clínica de Fisioterapia: a Clínica de Fisioterapia da 
FURB é uma das maiores clínicas do Vale do Itajaí e 
oferece atendimento nas áreas ortopédica, neurológi-
ca e respiratória. Acadêmicos das fases finais do curso 
atendem a crianças, adolescentes e adultos da comuni-
dade em geral sob a supervisão de professores da área. 

 ¾ Hospital Universitário: o Hospital Regional Univer-
sitário possui uma ala de consultórios especializados 
disponibilizados à comunidade para realização de 
consultas de clínica cirúrgica divididas em 17 espe-
cialidades: cirurgia geral adulto e pediátrica, cirurgia 
ambulatorial, cirurgia vascular, otorrinolaringologia, 
neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, urologia 
adulto e pediátrica, nefrologia, oncologia cirúrgica, 
proctologia e ortopedia. Também dispõe de atendi-
mento especializado multiprofissional para tratamento 
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de feridas. Conta com um centro cirúrgico com salas 
equipadas para o atendimento de cirurgias de pequena 
e média complexidade. Na ala de Diagnóstico disponi-
biliza exames de sangue e urina, radiologia, eletroneu-
romiografia, eletroencefalografia e eletrocardiograma. 
O HU FURB atende somente pacientes encaminhados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados pela 
Secretaria de Saúde por meio de suas unidades básicas 
de saúde, com regulação realizada através de sistema 
próprio do Ministério da Saúde. 

 ¾ Hospital Escola Veterinário: Hospital Escola Veteriná-
rio da FURB  assiste animais domésticos (cães e gatos) 
e silvestres que necessitam de cuidados veterinários, 
clínico e cirúrgico. Dispõe de consultórios, enfermaria, 
diagnósticos por imagem (ultrassom e Raio X), labora-
tório de análises clínicas, um centro cirúrgico completo, 
com salas de cirurgia, esterilização, pré e pós-operató-
rio e salas de aula voltadas para discussões de casos 
clínicos.

 ¾ Núcleo de Práticas Jurídicas: essa estrutura presta as-
sistência gratuita à população economicamente menos 
favorecida da região de Blumenau, nas questões rela-
cionadas às áreas do direito da família, cível, trabalhis-
ta e criminal. Desde 1998, realiza atendimentos no Fó-
rum Universitário, onde funciona o Juizado Especial da 
Comarca. O atendimento é realizado por acadêmicos 
do curso de Direito da FURB orientados por professo-
res-advogados que serão os responsáveis pelos proces-
sos na Justiça. 

 ¾ Clínica de Odontologia: a Universidade dispõe de 
quatro clínicas odontológicas que operam com proce-
dimentos de restauração e prótese dentária, cirurgia, 
tratamento de canal, prevenção e ortodontia. As Clíni-
cas de Odontologia contam com um centro cirúrgico 
para procedimentos de maior complexidade e três la-
boratórios de apoio para o ensino de escultura dental e 
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oclusão, dentística e endodontia pré-clínica, educação e 
prevenção em saúde. 

 ¾ Centro de Inovação para Pesquisa e Incubação de Em-
presas: Blumenau foi contemplada no programa estadual 
INOV@SC e contará com um Centro de Inovação para 
pesquisa e incubação de empresas. Apesar de se tratar de 
uma proposta da Secretaria de Desenvolvimento Susten-
tável do Governo do Estado, a gestão do Centro será local 
em cada uma das nove cidades contempladas. No muni-
cípio, a FURB será a parceira para impulsionar a inovação 
e abrigará a sede do programa. O modelo é o mesmo ado-
tado com sucesso pela Catalunha, na Espanha. 

Esta é a FURB

A FURB tem um papel muito importante em toda a região 
do Vale do Itajaí, não apenas pelo seu trabalho em ensino, mas 
também como divulgadora do que se faz e produz por aqui. 

Conhecida nacionalmente como polo nas áreas de infor-
mática e têxtil, Blumenau também tem se destacado pela qua-
lidade de vida de sua população, pelo poder aquisitivo e como 
potencial turístico, com suas festas e belezas naturais. E a Uni-
versidade tem uma participação essencial em todas essas áreas.

Seja formando excelentes profissionais ou difundindo o co-
nhecimento, a contribuição ao povo é inegável e muito nos orgulha 
saber que temos um lugar de destaque no coração de cada cidadão.

FURB, uma universidade que traz um universo de conhe-
cimento, lazer e cultura ao povo de sua região e que leva o nome 
de Blumenau a todos os cantos do Brasil e do mundo, por meio 
de seus convênios de intercâmbio e trabalhos publicados em 
eventos e periódicos. Fomenta o saber e o fazer em todas as suas 
áreas de atuação. Uma Instituição que acredita nos seus alunos e 
servidores e aposta que o futuro será sempre melhor, afinal, nós 
estamos formando os cidadãos do amanhã. 

“Em qualquer época uma Universidade se faz com pes-
soas” (FURB, 2016).
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Palavra do Reitoria

A melhor forma de escrever uma história de sucesso é olhar para 
o passado e ter uma visão estratégica do futuro. A história da Católica 
de Santa Catarina tem em suas páginas muitos personagens que contri-
buíram para a consolidação de uma entidade de ensino superior que hoje 
é referência para Santa Catarina.

Por iniciativa do padre Elemar Scheid, um líder religioso que 
se preocupava com a educação da juventude, a então Fundação Educa-
cional Regional Jaraguaense (FERJ) nasceu para atender às demandas 
econômicas locais da região e tornou-se um grande espaço de geração e 
de disseminação de conhecimento. 

Sem abrir mão dos princípios que nortearam o objetivo do Pa-
dre Elemar, a Católica de Santa Catarina vive um momento de novos 
desafios. A Instituição tem acompanhado as transformações educacio-
nais, tecnológicas, científicas e do mercado de trabalho para se adequar 
à evolução que os novos tempos exigem, preocupando-se, sempre, com a 
formação integral do ser humano. 

Ao mesmo tempo em que busca a preparação dos profissionais 
para um mercado globalizado, cujas mudanças são cada vez mais rá-
pidas, o referido Centro Universitário preza pela formação de cidadãos 
humanos, éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade. 

Na busca constante por incrementar a qualidade do ensino e di-
fundir valores para a cidadania, a Católica de Santa Catarina encontrou 
em Jaraguá do Sul e em Joinville – importantes polos de desenvolvimen-
to do Estado – cenários ideais para colocar em prática o projeto a que 
se propôs. Essa atuação se acentua por meio da realização de projetos 
de inserção social, dos investimentos realizados na estrutura física e na 
capacitação do corpo docente e funcional. 

Inserida no contexto dos novos tempos da educação no Brasil, a 
Católica de Santa Catarina está conectada com o futuro e comprometida 
com o desenvolvimento regional e das pessoas para exercer na prática o 
seu lema: “fazer a diferença”.

Robert Burnett 
Reitor
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Histórico da Instituição

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina inse-
re-se na história da Fundação Educacional Regional Jaraguaen-
se (FERJ), com sede no Município de Jaraguá do Sul, no Estado 
de Santa Catarina. A FERJ foi instituída pela Lei Municipal n. 
439/73, em 31 de agosto de 1973.

O principal idealizador e um dos fundadores da Institui-
ção foi o Padre Elemar Scheid, que também exerceu a presidên-
cia da FERJ até o ano de 1978. A partir dessa data, a Professora 
Carla Schreiner assumiu a presidência da FERJ e a Reitoria do 
Centro Universitário, para a qual foi reeleita sucessivamente até 
31 de janeiro de 2008. 

No dia 1º de fevereiro de 2008, a Professora Pedra Santana 
Alves assumiu o cargo de Reitora, com mandato até 31 de janeiro 
de 2012.

Em 1º de fevereiro de 2012 o Conselho Curador deu posse 
ao Professor Robert Carlisle Burnett como Reitor da Católica de 
Santa Catarina.

Atualmente, o presidente da FERJ é o professor Ir.  
Pedro João Wolter, com mandato para o período de 26/10/2017 a 
26/10/2021.

O primeiro curso oferecido foi o de Estudos Sociais, com 
início das aulas em 5 de março de 1976, visando à formação de 
professores. Os cursos criados posteriormente expandiram a 
atuação da Instituição, a fim de atender às demandas da região, 
articuladas com o desenvolvimento econômico local.

Em 1985, foi criado o Centro de Ensino Superior de Jaraguá 
do Sul, através do Parecer n. 297/85, de 9 de julho de 1985, do 
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC).

Em 2 de maio de 2000, o Decreto n. 1.165 do Governo do 
Estado de Santa Catarina transformou o Centro de Ensino Su-
perior de Jaraguá do Sul (CESJS) – em Centro Universitário de 
Jaraguá do Sul (UNERJ). E, em 16 de maio 2005, o Decreto n. 
3.156 renovou o seu credenciamento pelo prazo de cinco anos, 
com vigência até maio de 2010. 
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Em novembro de 2009, a Instituição foi submetida nova-
mente à Avaliação Externa pelo Conselho Estadual de Educação 
(CEE/SC), obtendo renovação do credenciamento por mais seis 
anos, com vigência até 2015, conforme Parecer n. 454/CEE, Reso-
lução n. 103/CEE, de 24 de novembro de 2009, e Decreto Gover-
namental n. 2.930, publicado no Diário Oficial n. 18.756, de 21 de 
dezembro de 2009.

Em 2010, foi credenciado o Campus de Joinville, pelo Con-
selho Estadual de Educação de Santa Catarina, conforme Parecer 
n. 258/2010, Resolução n. 072/2010, de 7 de dezembro de 2010, e 
Decreto n. 3.758, de 22 dezembro de 2010, publicado no Diário 
Oficial-SC n. 18.996, em 22 de dezembro de 2010, pelo prazo de 
seis anos. 

Em 7 de abril de 2011, conforme Resolução n. 02/11 do 
Conselho Curador da mantenedora, foi alterada a denominação 
do Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ) para Centro 
Universitário – Católica de Santa Catarina.

Em atendimento ao Edital SERES/MEC n. 01, de 9 de agos-
to de 2011, foi feito o desmembramento do Câmpus em 27 de 
setembro de 2011, passando a denominação da Instituição para 
Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville, 
conforme aprovado no Estatuto, e o pedido de migração para o 
Sistema Federal de Ensino.

Em 2014, a Católica de Santa Catarina em Joinville foi qua-
lificada como Instituição Comunitária conforme Portaria n. 681, 
de 12 de novembro de 2014, publicada no DOU n. 220, 13 de 
novembro de 2014, e a Católica de Santa Catarina em Jaraguá 
do Sul foi qualificada como Instituição Comunitária, conforme 
Portaria n. 682, de 12 de novembro de 2014, publicada no DOU 
n. 220, de 13 de novembro de 2014.

Em 2015 o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu 
parecer favorável ao recredenciamento da Católica de Santa Ca-
tarina em Joinville conforme Parecer do CNE/CES n. 384/2015, 
súmula publicada no DOU n. 219, 17 de novembro de 2015. Em 
11 de abril de 2016 foi publicada no DOU n. 68 a Portaria n. 218, 



Centro Universitário – Católica de Santa Catarina 207

de 8 de abril de 2016, que recredencia a Católica de Santa Catari-
na em Joinville, pelo prazo de três anos.

Em 2016, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emi-
tiu parecer favorável ao recredenciamento da Católica de Santa 
Catarina em Jaraguá do Sul, conforme Parecer do CNE/CES n. 
279/2016, súmula publicada no DOU n. 121, 27 de junho de 2016. 

Em 19 de julho de 2016 foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria n. 658 que credenciou a Católica de Santa Ca-
tarina em Jaraguá do Sul para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância. A partir do ato de credenciamento, em 
julho de 2017 tiveram início os primeiros cursos de graduação 
nesta modalidade, diversificando e ampliando a abrangência de 
atuação institucional. 

Em 26 de outubro de 2016 foi publicada no Diário Oficial 
da União a Portaria n. 1.222 que trata do recredenciamento do 
Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do 
Sul, válido pelo prazo de três anos.

O histórico institucional demonstra que os cursos de gra-
duação e de pós-graduação são aperfeiçoados continuamente 
tendo em vista as mudanças socioeconômicas, tecnológicas, po-
líticas e culturais. Tais transformações atribuem novo sentido aos 
valores e comportamentos sociais, às técnicas organizacionais, às 
ações didático-pedagógicas e à utilização de novos recursos para 
que a construção do conhecimento seja uma realidade a todos os 
acadêmicos.

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense (FERJ), 
mantenedora do Centro Universitário – Católica de Santa Catari-
na em Jaraguá do Sul e Centro Universitário – Católica de Santa 
Catarina em Joinville, caracteriza-se como uma instituição comu-
nitária. Assim, todo o seu superávit é obrigatoriamente reinves-
tido na sua finalidade. Suas contas são prestadas ao Ministério 
Público Estadual, após aprovação pelos seus Conselhos e parecer 
de auditoria independente. (CENTRO UNIVERSITÁRIO, 2016)
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Estrutura Institucional

Por força do edital de migração, a Instituição foi desmem-
brada em duas unidades, o Centro Universitário – Católica de 
Santa Catarina em Jaraguá do Sul e o Centro Universitário – Ca-
tólica de Santa Catarina em Joinville.

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em 
Jaraguá do Sul possui uma moderna e completa estrutura para 
atender às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Está localizado à rua dos Imigrantes, n. 500, Bairro Rau, CEP 
89254-430.

A Católica de Santa Catarina em Joinville está localizada 
na rua Visconde de Taunay, 427, Centro, CEP 89203-005, com 
acesso também pela rua Senador Felipe Schmidt, n. 228, Centro, 
região central do município, nas antigas dependências da fábrica 
da Cia. Wetzel, tombada como patrimônio histórico. A primeira 
parte do projeto de restauração foi concluída, tornando o am-
biente moderno e acolhedor para as atividades de ensino. 

Nas duas unidades do Centro Universitário – Católica de 
Santa Catarina é oferecida à comunidade acadêmica moderna in-
fraestrutura, visando à qualidade do ensino e educação integral. 
Em seus múltiplos laboratórios de ensino, com equipamentos de 
última geração, o estudante tem acesso e possibilidade de desen-
volver seus trabalhos e pesquisas referentes às disciplinas minis-
tradas nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. As 
salas de aula são climatizadas e equipadas com lousas interati-
vas, possibilitando que o processo de ensino e de aprendizagem 
seja mais dinâmico e significativo. A comunidade acadêmica 
conta ainda com uma excelente área de alimentação e estaciona-
mento seguro.

Estrutura Acadêmica

De acordo com sua missão, a Católica de Santa Catarina 
desenvolve e difunde o conhecimento e a cultura, e forma cida-
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dãos humanos, éticos, justos e solidários para a transformação 
da sociedade, por meio de processos educacionais de excelência.

Os níveis de formação da Católica vão desde a graduação 
até a pós-graduação, passando ainda pela Educação Continuada. 

Para atender às demandas regionais e às necessidades con-
tínuas de formação de pessoas, a Instituição atua nas áreas de 
Ensino.

Na Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul são ofer-
tados os seguintes cursos:

Presenciais:

• Administração;
• Ciências Contábeis;
• Design;
• Design de Moda;
• Direito;
• Engenharia Civil;
• Engenharia Elétrica;
• Engenharia Mecânica;
• Engenharia de Produção;
• Engenharia de Software;
• Jogos Digitais (Curso Superior Tecnológico);
• Gestão de Recursos Humanos (Curso Superior Tecnológico);
• Moda;
• Sistemas de Informação;

Educação a Distância:

• Administração;
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Curso Superior 

Tecnológico);
• Gestão de Recursos Humanos (Curso Superior Tecnológico);
• Educação Física;
• Serviço Social;

http://www.catolicasc.org.br/graduacao/administracao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/cienciascontabeis/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/direito/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/engenhariacivil/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/engenhariaeletrica/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/engenhariamecanica/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/engenhariaproducao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/gestaorh/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/moda/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/desenvolvimentosistemas/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/gestaorh/index.php
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• Processos Gerenciais (Curso Superior Tecnológico);
• Pedagogia;
• Logística (Curso Superior Tecnológico);
• Gestão Financeira (Curso Superior Tecnológico);
• Gestão da Produção Industrial (Curso Superior Tecnológico);
• Engenharia Elétrica; 
• Engenharia de Produção.

Na Católica de Santa Catarina em Joinville são ofertados os 
seguintes cursos:

• Administração;
• Arquitetura e Urbanismo;
• Sistemas de Informação;
• Engenharia de Software;
• Biomedicina;
• Ciências Contábeis;
• Ciências da Segurança Pública;
• Direito;
• Engenharia Civil;
• Engenharia Elétrica;
• Engenharia Mecânica;
• Engenharia de Produção;
• Jogos Digitais (Curso Superior Tecnológico);
• Nutrição;
• Teologia;

Pesquisa

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão se efetiva 
por meio da operacionalização das políticas de ensino de gra-
duação, de pós-graduação, pesquisa e extensão. 

http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/administracao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/arquitetura/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/sistemasinformacao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/biomedicina/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/cienciascontabeis/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/direito/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/engenhariacivil/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/engenhariaeletrica/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/engenhariamecanica/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/engenhariaproducao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/nutricao/index.php
http://www.catolicasc.org.br/graduacao/joinville/teologia/index.php
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A Política de Pesquisa está aprovada e implementada por 
meio de iniciação científica. O Programa de Iniciação à Pesquisa 
(PROINPES) está vinculado à Pró-Reitoria Acadêmica. Sua ad-
ministração é exercida por um docente que faz a gestão das ati-
vidades relacionadas à Iniciação à Pesquisa. Os projetos atendem 
a especificidades dos cursos e são orientados por professores dos 
colegiados, conforme edital. É realizado, anualmente, o Semi-
nário de Iniciação Científica com a participação de acadêmicos, 
professores e comunidade. 

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina ofe-
rece à sua comunidade acadêmica os seguintes órgãos de apoio.

O Centro de Inovação e Pesquisas Tecnológicas – Jaragua-
Tec, vinculado à Reitoria do Centro Universitário – Católica de 
Santa Catarina, em regime de parceria com associações comer-
ciais e organismos estatais, tem como função acadêmica suprir 
as eventuais dificuldades da comunidade empresarial, desen-
volvendo o perfil dos empreendedores, suas atitudes, compor-
tamento e valores.

A capacidade industrial da região propicia iniciativas e 
propostas de instalação de núcleos empresariais, condomínios e 
micro distritos industriais, principalmente para empreendimen-
tos de pequeno e médio porte. Esse modelo favorece a existência 
de uma demanda potencial de empreendedores que, nas suas 
relações com entidades universitárias e de pesquisas, podem 
incorporar conhecimento e inovação às atividades tecnológicas.  
O uso do conhecimento aplicado ao setor produtivo e de serviços 
contribui com a essência da responsabilidade social, cujo signifi-
cado fundamental é atender às necessidades coletivas da socie-
dade. Para tanto, o objetivo principal é implantar um núcleo de 
transferência de tecnologia e conhecimentos, com a presença de 
empresas inovadoras, centro de pesquisas, agências de fomento, 
instituições de ensino, formação e treinamento.

O JaraguaTec, que conta com as parcerias institucionais da 
Acijs, Apevi, Sebrae, Senai, Fapesc e da Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul, mostra que o processo de incubação é um instru-
mento adequado e eficaz para incorporar os projetos de pesquisa 
às atividades tecnológicas. Nesse caso, o empreendedor estaria 
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assimilando conhecimentos completos de administração e capa-
citação técnica, transformando-se num agente multiplicador na 
criação de empresas inovadoras que tornem o conceito de desen-
volvimento sustentável numa realidade social, propiciando, ao 
mesmo tempo, emprego e renda para a comunidade.

Já o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ oferece ao acadêmico 
uma ampla estrutura e instalações adequadas às necessidades 
inerentes ao ensino prático das atividades profissionais, visando 
a transmitir a vivência do profissional de acordo com a realida-
de social. As atividades de estágio são essencialmente práticas e 
proporcionam ao estudante a participação em situações simula-
das e reais da vida e de trabalho, vinculadas a sua área de for-
mação.

No NPJ, os acadêmicos do curso de Direito, supervisiona-
dos pelos professores orientadores, prestam serviços jurídicos 
gratuitos para a comunidade carente da comarca de Jaraguá do 
Sul e de Joinville. O atendimento é direcionado para quem não 
possui condições de pagar as despesas do processo judicial e os 
honorários advocatícios.

O NPJ mantém convênio com o TJSC, oferecendo aos aca-
dêmicos e à comunidade a Unidade Judiciária Avançada de Coo-
peração, possibilitando uma prestação jurisdicional mais eficaz 
dos processos atendidos e elaborados pelos acadêmicos/estagiá-
rios do NPJ.

A política de Inclusão, Permanência e Êxito do Estudante 
na Educação Superior (IPES) visa a promover espaços de forma-
ção e de atendimento exclusivamente ao estudante universitário 
de graduação, tendo em vista as dimensões bio-psico-social-es-
piritual e o humanismo cristão, orientando-o quanto a sua in-
serção e manutenção no ensino superior. Portanto, o objetivo 
principal da política de IPES é nortear a proposição de ações que 
promovam a melhoria da qualidade do processo de ensino e de 
aprendizagem por parte do estudante.

As ações de inclusão, permanência e êxito do estudante na 
Educação Superior são desenvolvidas por meio do Programa de 
Acessibilidade. 
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Extensão

A Extensão Universitária na Católica de Santa Catarina é 
compreendida de forma indissociável das atividades de ensino e 
pesquisa, o que oportuniza transformações na universidade e na 
comunidade na qual ela está inserida. A atividade de Extensão é 
uma oportunidade de convivência e envolvimento da Instituição 
de Ensino Superior com diferentes contextos, culturas e conheci-
mentos, oportunizando diferentes aprendizagens e experiências, 
tanto para a comunidade em geral, como para a comunidade 
acadêmica. Além disso, é um espaço e um momento que permite 
sensibilizar o acadêmico para a participação, o acolhimento e a 
prática da solidariedade.

A Instituição acredita que a construção do conhecimento 
se fundamenta na constante inovação, na criatividade, na inter-
disciplinaridade e na solução de problemas, a partir de novas 
práticas e experiências, e no desenvolvimento de ações interdis-
ciplinares que possibilitem relações sociais e comunitárias enri-
quecedoras, fortalecendo a interlocução entre teoria e prática. 

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, como 
instituição educativa, de caráter comunitário e sem fins lucrati-
vos, acredita que seu maior compromisso social está em possibi-
litar ao acadêmico uma formação profissional aliada a um ensino 
de qualidade. Por isso, a Instituição tem como um dos seus obje-
tivos “promover a formação integral, de acordo com o humanis-
mo cristão”.

A Instituição tem como uma de suas diretrizes “Promover 
ações e atividades de responsabilidade social, considerando suas 
contribuições em relação à inclusão social, ao desenvolvimen-
to econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”. Essa 
contribuição se evidencia na formação dos acadêmicos para o 
exercício da cidadania e para a sua qualificação profissional nas 
diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A Católica também cumpre sua responsabilidade social, ao 
promover e participar de eventos de cunho educacional, político, 
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cultural, artístico e social. Da mesma forma, assume essa respon-
sabilidade ao representar-se, de forma efetiva, em conselhos e 
associações como: conselho municipal do patrimônio histórico, 
cultural, arqueológico, artístico e natural; conselho da cidade; 
conselho municipal de defesa do meio ambiente, conselho mu-
nicipal de educação; conselho municipal dos direitos do idoso; 
conselho municipal da juventude; conselho municipal de cultu-
ra; conselho municipal dos direitos da mulher; conselho muni-
cipal de segurança alimentar; núcleo de responsabilidade social 
da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul; dentre 
outros.

Além disso, os projetos pedagógicos de curso contemplam 
um componente curricular denominado Projeto Comunitário, 
com carga horária de 30h a ser desenvolvido a partir da segunda 
metade do curso. Esse projeto constitui-se como uma estratégia 
de aprendizagem que visa a ativar o processo de consolidação 
de uma cultura de responsabilidade e de integração social. Des-
sa forma, a formação universitária pretendida extrapola a quali-
ficação profissional, atentando, também, para a importância de 
formar seres humanos solidários e cidadãos.

Estrutura Administrativa

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina tem 
como política a gestão colegiada, visando a uma gestão institu-
cional pautada nos princípios de qualidade, a partir de diretrizes 
de ações definidas em seu planejamento. A gestão colegiada é 
desenvolvida por meio do Conselho Universitário e dos Colegia-
dos de Curso de Graduação. 

A estrutura organizacional do Centro Universitário – Ca-
tólica de Santa Catarina está representada na Figura que segue:
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Figura 1: Estrutura organizacional do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina 

Fonte: Elaborada pelos autores deste texto

Nas descrições a seguir, percebe-se a infraestrutura que a 
Católica dispõe para seu funcionamento.

A Católica em Jaraguá do Sul está instalada em um terreno 
com área de 131.781,51 m², conta com 22.349,01 m² de área cons-
truída que englobam: 8 blocos com 81 salas de aula climatizadas 
e equipadas com projetor multimídia, prédio da Biblioteca, Incu-
badora de Projetos Tecnológicos, Área de Lazer e Convivência e 
38 Laboratórios que atendem os cursos da Instituição.

A Católica em Joinville está localizada nas antigas depen-
dências da fábrica da Cia. Wetzel, tombada como patrimônio 
histórico e que passou por restauro para acolher a comunidade 
acadêmica. Conta com toda a infraestrutura necessária, como bi-
blioteca, 47 salas de aula, 47 laboratórios e novos ambientes estão 
sendo restaurados e construídos, conforme a demanda e plano 
de investimento.

A Instituição possui seus cursos nas mais diversas áreas 
de conhecimento, sendo elas: Humanas, Saúde, Ciências Sociais 
Aplicadas e Jurídica, Engenharias e Ciências Exatas e da Terra.
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O quadro funcional é formado por:

Jaraguá do Sul Joinville

Professores Funcionários Professores Funcionários

146 104 144 43

Quadro 1: Corpo Docente e Técnico Administrativo 

Fonte: Censo da Educação Superior (2017)

Relações com a Sociedade

O Centro Universitário – Católica de Santa Catarina desen-
volve os seguintes projetos que aproximam a universidade da 
sociedade.

Parcerias para Projetos Sociais

Para atender e efetivar o seu compromisso com a comuni-
dade, o Centro Universitário – Católica de Santa Catarina tem fir-
mado convênio com instituições públicas e privadas, ofertando 
cursos e serviços voltados ao desenvolvimento regional.

Em 2011, por meio da coordenação dos cursos de Tecno-
logia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de 
Informação, a Instituição assinou um convênio com a Prefeitura 
de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria de Defesa Civil, para 
desenvolvimento de um sistema de monitoramento de parâme-
tros ambientais críticos. Tal sistema será controlado por redes de 
sensores sem fios, espalhados pelo município, para controlar o 
nível de rios da região, índices pluviométricos e monitoramento 
de encostas, auxiliando, assim, na prevenção de enchentes e no 
alerta em situações de riscos.

A Instituição também tem estabelecido parcerias com a 
Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Esta-
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do de Santa Catarina (FAPESC) para o desenvolvimento de pro-
jetos na área social, através de participação em Editais.

Além disso, os projetos de iniciação científica vinculados 
ao PROINPES também estão relacionados ao compromisso so-
cial da Instituição, seja pelos temas das pesquisas desenvolvi-
das, seja na formação humana e profissional dos acadêmicos a 
ele vinculados.

Inclusão Social

A Instituição desenvolve diversas ações voltadas à inclu-
são social, beneficiando acadêmicos e a comunidade em geral. 
Dentre elas, podem ser destacadas:

• Gerenciamento de bolsas de estudos.
• Concessão de benefícios próprios.
• Manutenção de intérprete para pessoas com deficiência 

auditiva.
• Gerenciamento de estágios.
• Divulgação de vagas de emprego.
• Disponibilização de laboratório de informática e bibliote-

ca à comunidade.

Projeto de Reciclagem Digital Educativa

O projeto tem por objetivo revitalizar as “máquinas caça-
-níqueis” apreendidas na região, visando a transformá-las em 
equipamentos de informática para uso didático-pedagógico nas 
Escolas de Ensino Básico e Médio, das redes públicas, municipal 
e estadual, e de organizações governamentais e não governa-
mentais de atendimento a comunidades carentes. O projeto tem 
como parceiros o Ministério Público Estadual, a Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Algumas contribuições do projeto para a sociedade:
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• Proporcionar ferramentas para educação da comunidade 
em torno de novas tecnologias da informação e comuni-
cação.

• Gerar espaços comunitários para uso das novas tecnolo-
gias da informação e das comunicações.

• Reciclar, recondicionar e transferir equipamentos com-
putacionais.

• Minimizar o lixo tecnológico.
• Gerar espaços para a informação, formação, capacitação 

e difusão da cidadania em torno das novas tecnologias 
da informação e das comunicações.

• Difundir o software livre.
• Contribuir para a redução da “Exclusão Digital” e pro-

mover a “Inclusão Social”.

Projeto Lutar pela Vida

Com a intenção de perpetuar valores para a construção de 
uma sociedade mais solidária, inspirando o crescimento huma-
no, a Católica de Santa Catarina desenvolve vários projetos so-
ciais e educacionais junto à comunidade.

A Católica Santa Catarina é a mantenedora do “Projeto Lu-
tar Pela Vida”, em Joinville e em Jaraguá do Sul, e atende a crian-
ças com idade entre 7 e 14 anos em situação de vulnerabilidades 
econômica e social. Em Joinville, a iniciativa, que teve início em 
2011, atende a 80 jovens no Bairro Aventureiro. Em Jaraguá do 
Sul, esse Projeto teve início em 2012 e atende a 40 jovens no Bair-
ro Santo Antônio.

Os adolescentes participam de aulas de karatê e palestras 
que contribuem na preparação para a vida, com o objetivo de 
oportunizar a inclusão social pelo esporte, fortalecendo os valo-
res humanistas.

A Instituição mantém uma equipe que ministra as aulas, 
profere palestras e realiza visitas aos pais, para orientações. For-
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nece também roupas específicas para a prática do esporte, como 
quimonos para as aulas de karatê e alimentação aos alunos du-
rante o período de atividades.

Dessa forma, a Católica de Santa Catarina cumpre a sua 
missão na área de Educação Superior, desenvolvendo processos 
educacionais que possibilitem a formação de profissionais pre-
parados para um mercado exigente, motivados para o empreen-
dedorismo e alicerçados em uma formação de cidadãos huma-
nos, éticos, justos e solidários.
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Palavra da Reitoria

A Universidade do Contestado (UnC), considerando o Plano 
de Desenvolvimento Institucional e os indicativos da avaliação inter-
na e externa, estabeleceu o Planejamento Estratégico 2015/2020, cuja 
diretriz estratégica consiste em integrar as ações de Ensino, Pesquisa e 
Extensão tendo o currículo como elemento balizador do processo de for-
mação acadêmica. O alicerce para essa diretriz é a política de Adminis-
tração, que deverá manter o equilíbrio entre receitas/despesas, gerando 
resultados capazes de assegurar a execução das ações da Academia. Os 
recortes a seguir apresentados evidenciam os primeiros resultados ob-
tidos pela execução do Planejamento Estratégico e do cumprimento das 
Políticas voltadas para a formação, à construção do conhecimento, a ar-
ticulação entre ensino, pesquisa e comunidade, sem esquecer a trajetória 
histórica com responsabilidade na sua área de abrangência.

Solange Sprandel da Silva 
Reitora

Histórico da Instituição

A Universidade do Contestado foi reconhecida, em 1997, 
Resolução n. 42/97 – DOS-C 03.12.1997, como sucessora das fa-
culdades criadas pelos municípios de Canoinhas – Fundação das 
Escolas do Planalto Norte Catarinense (FUNPLOC) em 7 de de-
zembro de 1970; Caçador – Fundação Educacional do Alto Vale 
do Rio do Peixe (FEARPE) em 23 de setembro de 1971; Mafra 
– Fundação Universitária do Norte Catarinense (FUNORTE) em 
4 de novembro de 1971; Concórdia – Fundação Educacional do 
Alto Uruguai Catarinense (FEAUC) em 9 de abril de 1976; Curi-
tibanos – Fundação Educacional do Planalto Central Catarinense 
(FEPLAC), em 24 de junho de 1976.

No ano de 2010, as mantenedoras foram unificadas, com 
exceção da Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe 
(FEARPE), ficando as demais tuteladas pela mantenedora Fun-
dação Universitária do Contestado, FUnC. Com a unificação, a 
sede da Reitoria da UnC foi estabelecida na cidade de Mafra. A 



Universidade do Contestado (UnC) 223

sua estrutura passou a ser formada pelos Campi de Mafra, Canoi-
nhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho.

Em maio de 2012, a UnC foi submetida à Avaliação Insti-
tucional Externa pelo órgão normativo do Sistema Estadual de 
Ensino de Santa Catarina, quando obteve 3,80 como média con-
ceitual, cujo Decreto n. 1.106, de 6 de agosto de 2012, Parecer 
n. 107/2012/CEE/SC; Resolução n. 052/2012/CEE/SC, renovou o 
credenciamento, por três anos.

Em outubro de 2015, a UnC foi submetida à Avaliação Ins-
titucional Externa pelo órgão normativo do Sistema Estadual 
de Ensino de Santa Catarina, quando obteve 4,69 como média 
conceitual, conforme Decreto n. 600, de 17 de fevereiro de 2016, 
Parecer n. 170/2015/CEE/SC; Resolução n. 81/2015/CEE/SC) reno-
vou o credenciamento, por seis anos.

Para a oferta de cursos na modalidade de educação a dis-
tância, no ano de 2004, a UnC foi credenciada nos termos da Por-
taria MEC n. 4.421/2004, com aditamento de 17 polos pela Por-
taria MEC n. 965/2010, antes pertencentes à Unitins. Passando 
a integrar a estrutura da Universidade os polos localizados nos 
municípios de Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Cam-
pos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Curitibanos, Floria-
nópolis, Iporã do Oeste, Lages, Mafra, Porto União, Rio Negri-
nho, São Francisco do Sul, São João Batista e Tijucas.

A região de abrangência geográfica da UnC (Figura 1) cor-
responde a 0,70% do território estadual e congrega 0,44% da po-
pulação Catarinense, cujo IDH-M é considerado alto. Para avaliar 
a inserção regional da UnC, é necessário admitir o pioneirismo, 
na década de 1970, para a oferta do ensino superior no interior 
do Estado de Santa Catarina, quando a oferta dessa modalidade 
de ensino concentrava-se na Capital. Da mesma forma, é impres-
cindível admitir que a consolidação da Universidade esteja di-
retamente vinculada ao desenvolvimento econômico, político e 
social desses municípios e deles à UnC.
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Figura 1: Inserção Regional da UnC 
Fonte: PDI (2015)

Na sua projeção nacional, a UnC atende estudantes das 
mesorregiões Oeste, Norte e Serrana Catarinense, do sul do Esta-
do do Paraná e norte do Estado do Rio Grande do Sul.

A Universidade do Contestado tem na sua missão o ideal 
perseguido para contribuir com si própria e com a socieda-
de. “Construir e difundir conhecimento, formando cidadãos 
comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade hu-
manizada e sustentável.”.

Na missão reside a declaração concisa do propósito de ofe-
recer uma educação para “o pensar” com um fazer teórico-filosó-
fico-científico. Nos valores intrínsecos da Autonomia, Qualidade, 
Ética, Transparência, Responsabilidade Social e Ambiental estão os 
critérios para os comportamentos, atitudes e decisões de todos 
os integrantes da Universidade, no exercício das suas responsa-
bilidades.

A Missão e os valores da UnC pressupõem a formação supe-
rior como troca de saberes entre pesquisadores, educadores e estu-
dantes, mediada pela filosofia, pela teoria e pela prática. Pensar e 
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fazer ensino, pesquisa e extensão no contexto dos problemas reais, 
das demandas concretas da sociedade, da orientação da formação 
profissional em equilíbrio com uma educação no modo científico 
de pensar é desafio diuturno de uma ação educativa. 

Assim, por meio do ensino, pesquisa e extensão – indis-
sociáveis, a UnC atua nas grandes áreas do conhecimento em 
seis campi e 17 polos oferecendo Mestrado em Desenvolvimento 
Regional, Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Ambiental 
e Sanitária e 40 opções de cursos de graduação e 85 cursos de 
especialização, nas modalidades presencial e a distância.

Responsabilidade Social da UnC

A Universidade incentiva docentes, discentes e técnicos 
administrativos na participação em programas e/ou projetos de 
auxílio à comunidade, englobando ações de educação ambiental, 
disseminação cultural e de inclusão social, prática de esportes, 
saúde e qualidade de vida das comunidades onde a UnC está 
inserida, englobando ações desenvolvidas com foco nos funcio-
nários e nos projetos desenvolvidos em benefício à comunidade 
e em parceria com ela, preparando seus estudantes para exerce-
rem seus papéis sociais de forma comprometida.

Nas cidades em que atua, a UnC oferece à população ser-
viços especializados de qualidade nas áreas de saúde e de assis-
tência jurídica. A assistência à saúde àqueles que dela necessitam 
é oferecida pelas clínicas vinculadas aos cursos de Psicologia, 
Optometria e Fisioterapia (Canoinhas, Concórdia, Porto União e 
Mafra). A assistência jurídica destina-se à população carente das 
cidades e regiões em que oferece o curso de Direito (Canoinhas, 
Concórdia, Curitibanos, Mafra e Porto União), essa assistência é 
prestada por meio dos Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ) insta-
lados em cada um dos municípios citados.

Ainda, o Hospital Veterinário, por meio das Clínicas de 
Grandes e de Pequenos Animais, presta serviços aos produtores 
rurais da região que ali buscam atendimento às criações que pos-
suem valor econômico e, também, aos animais de estimação da 
população em geral (Canoinhas).
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Já na área ambiental, a UnC desenvolve ações de cons-
cientização e racionalização do uso de recursos naturais, como 
controle do fluxo de água nas torneiras, utilização do consumo 
consciente de energia elétrica, projetos relacionados à recicla-
gem, fóruns ambientais, palestras e cursos relacionados ao tema 
envolvendo a comunidade interna e externa da UnC. Os cursos 
de graduação e de pós-graduação da área de engenharia, ciên-
cias biológicas e arquitetura desenvolvem ações com o objetivo 
de alertar e de incentivar a população quanto às boas práticas 
que têm impacto na sustentabilidade ambiental.

A UnC desempenha importante papel no que diz respeito 
à sua inserção junto às comunidades, inserindo pesquisadores 
e extensionistas (docentes e discente) em seus seis programas 
institucionais: I) Programa UnC Saúde e Qualidade de Vida; II) 
Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER-UnC; III) 
Programa UnC na Comunidade; IV) Programa Arte na Escola; V) 
Programa Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI; e VI) 
Programa Coral UnC.

Esse conjunto de programas e de atendimentos – saúde, ju-
rídica e animal – resulta na responsabilidade da UnC com seu en-
torno social. É a postura institucional, aliada a ações estratégicas, 
que promove o bem-estar dos seus públicos interno e externo, 
com recursos próprios, valorizando a vida, o bem-estar e o meio 
ambiente, contribuindo para um processo de desenvolvimento 
que não se encerra nos seus limites geográficos, mas no seio da 
sociedade que tem, de forma efetiva, melhorado suas condições 
de vida (PDI, 2015).

Políticas de Ensino: o Processo de Formação na UnC

A Universidade do Contestado institui sua Política de En-
sino com base na formação de profissionais comprometidos com 
uma sociedade humanizada e sustentável, com autonomia inte-
lectual, consciência filosófica e práticas criativas que permitam 
transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para 
o desenvolvimento das demandas da sociedade. Nessa perspec-
tiva, a UnC busca responder à sua missão, às necessidades do 
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mercado de trabalho, às demandas socioeconômicas da região 
e às alterações no cenário educacional, repensando os projetos 
pedagógicos dos cursos, os currículos, a avaliação, a questão da 
interdisciplinaridade e a diversificação na forma de ensinar, mu-
dando paradigmas e promovendo uma inovação na educação.

A UnC compreende o estímulo pela busca do conhecimen-
to de forma investigativa e interativa, adotando metodologias 
que permitam ao acadêmico perceber-se como sujeito, autor da 
sua aprendizagem, participando ativamente na construção dos 
conteúdos que serão a base do seu desenvolvimento profissio-
nal; ao professor cabe o papel de orientador e incentivador da 
ação educativa. Dessa forma, pretende-se diminuir considera-
velmente o nível de evasão, de reprovação e de absenteísmo no 
ensino superior.

Para o desenvolvimento da Política de Ensino no âmbito 
institucional, a UnC dispõe em seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI, 2015) as seguintes diretrizes de Ensino:

 ¾ Garantir a qualidade do ensino e a excelência acadêmi-
ca nos cursos de graduação e pós-graduação.

 ¾ Promoção do ensino de forma indissociável com a pes-
quisa e extensão.

 ¾ Articulação da pesquisa com o ensino como forma de 
incentivo à produção do conhecimento na graduação, 
fortalecendo as atividades de investigação dos cursos 
(TCCs, monografias), a iniciação científica e a publica-
ção de estudos em revistas indexadas.

 ¾ Aumentar a produção científica e os serviços à comu-
nidade.

 ¾ Qualificação permanente dos serviços de atendimento 
aos discentes, por intermédio dos programas de Orien-
tação aos estudantes e programas de acolhimento para 
ingressantes.

 ¾ Incentivo às iniciativas de educação a distância.
 ¾ Articulação do ensino presencial com a educação a dis-

tância.
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 ¾ Elevação e manutenção dos indicadores de qualidade 
dos cursos de graduação e pós-graduação.

 ¾ Fortalecimento do programa de capacitação e qualifi-
cação continuada de docentes e estímulo ao aprimora-
mento da ciência da aprendizagem, com base no de-
senvolvimento de novas metodologias e tecnologias de 
ensino.

 ¾ Projeção, manutenção e modernização dos espaços aca-
dêmicos (salas de aula, laboratórios didáticos, de con-
vivência, bibliotecas, etc.)

 ¾ Atualização dos projetos pedagógicos e currículos de 
ensino que atendam as diretrizes estabelecidas em âm-
bito estadual e nacional, a fim de adequá-los as mudan-
ças científicas, sociais e culturais.

 ¾ Maior impacto da pós-graduação no processo de aper-
feiçoamento dos cursos de graduação.

 ¾ Aprimoramento das formas de ingresso e dos progra-
mas de inclusão.

 ¾ Possibilitar a formação continuada e articulada entre 
graduação e pós-graduação.

 ¾ Articulação entre as diferentes áreas do saber, com a 
inclusão de temas transversais ou de conteúdos, rela-
cionadas às temáticas: relações étnico-raciais, história 
e cultura afro-brasileira, africana e indígena, educação 
ambiental, direitos humanos e inclusão.

O atendimento às diretrizes de ensino na Universidade do 
Contestado está centrado prioritariamente nas Pró-Reitorias de 
Ensino, de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão e suas respecti-
vas Diretorias, nas Coordenações de Áreas, Colegiados de Cur-
sos e nos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs).

Em relação aos parâmetros para a constituição dos currí-
culos, os cursos de graduação são planejados por meio do Pla-
no de Desenvolvimento Institucional (PDI) com a observância 
dos preceitos das políticas estabelecidas no Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
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de cada curso, definidas pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), tendo como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 

A Universidade possui política de Educação das Relações 
Étnico-Raciais articuladas entre as diferentes áreas do saber, com 
a inclusão de conteúdos de forma interdisciplinar e/ou a essa te-
mática nos cursos, visando desencadear junto aos professores e 
alunos, orientações pelo constante combate ao racismo, ao pre-
conceito e à discriminação; política de Educação Ambiental com 
abordagem interdisciplinar, permitindo uma compreensão inte-
grada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas rela-
ções, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, polí-
ticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; política 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos a qual promove 
práticas educativas comprometidas com a diversidade e inclu-
são, contribuindo para a convivência pacífica e justiça social.

Políticas de Pesquisa: a construção  
do conhecimento na UnC

A Universidade do Contestado concebe a pesquisa como 
o conjunto de atividades voltadas à reflexão crítica e à produção 
do conhecimento, objetivando promover a ciência, tecnologia e 
inovação com vistas ao desenvolvimento regional de forma in-
dissociada com o ensino e a extensão.

Sabedores de que a ciência e a tecnologia são ferramentas 
importantes para contribuir para o desenvolvimento social e que 
novas tecnologias e sua disseminação contribuem significativa-
mente para a inclusão social e para a redução das desigualdades 
de oportunidade e de inserção ocupacional, a Pesquisa da UnC 
tem como diretrizes, apontadas em seu Plano de Desenvolvi-
mento Institucional (PDI, 2015):

 ¾ Desenvolvimento de forma sustentável das pesquisas 
científicas da instituição por meio da consolidação, for-
talecimento e expansão dos grupos de pesquisa insti-
tucionais.
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 ¾ Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e 
científico-tecnológico-inovador, por meio de pesquisas 
e estudos inclusive em nível de iniciação científica.

 ¾ Articulação permanentemente das ações de ensino, 
pesquisa e extensão.

 ¾ Qualificação da pesquisa na Universidade, visando a 
excelência, nas várias áreas do conhecimento em que a 
UnC está inserida.

 ¾ Aperfeiçoamento constante e ampliação dos instru-
mentos de divulgação científica institucionais.

 ¾ Estimular à captação de recursos externos e incentivar 
a qualificação do corpo docente para concorrer em edi-
tais públicos, privados e de agências de fomento à pes-
quisa.

 ¾ Ampliação das oportunidades à comunidade interna 
e externa no desenvolvimento de negócios inovadores 
relacionados à Universidade e com potencial de mer-
cado.

A UnC organiza sua pesquisa a partir dos grupos de pes-
quisa institucionais em torno de quatro linhas de pesquisa: I) 
Exatas, da terra e engenharias; II) Biológicas, saúde e agrárias; 
III) Humanas, sociais e sociais aplicadas; IV) Inovação. Segundo 
o Conselho Nacional de Pesquisa, as linhas representam temas 
que congregam estudos científicos fundamentados em tradição 
investigativa, de onde se originam projetos de pesquisa que pos-
suem aspectos em comum (CNPq, 2015).

Os grupos de pesquisa constituem a base institucional, a 
partir da qual professores, estudantes e técnicos administrativos 
organizam-se e engajam-se profissionalmente em atividades de 
pesquisa, em torno de uma ou mais linhas institucionais, sob a 
liderança de um ou dois professores pesquisadores.

Na prática, a organização dos grupos de pesquisa da Uni-
versidade dá-se pela iniciativa de professores por meio da apre-
sentação de proposta de criação de grupo de pesquisa à Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PRPPGE) a qual, após 
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análise da necessidade e viabilidade, certifica junto ao Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq). De 2012 a 2015 os grupos 
certificados da UnC foram ampliados e reforçados de 04 para 34. 
Sendo que todas as pesquisas clínicas e experimentais envolven-
do seres humanos e animais da UnC são regulamentadas, ava-
liadas e acompanhadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/
UnC) e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UnC), 
seguindo as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para 
Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos, animais do-
mésticos e silvestres. 

A Iniciação Científica da UnC caracteriza-se pelo ensino 
para a pesquisa, o qual inicia na graduação, aprimorando o pro-
cesso ensino-aprendizagem e desenvolvendo a pesquisa como 
princípio educativo, e consolida-se na pós-graduação stricto sen-
su, formando pesquisadores voltados a produção do conheci-
mento (PDI, 2015).

A Universidade do Contestado prioriza a pesquisa, o en-
sino e a extensão nas áreas de Educação Ambiental (Lei 
n. 9.795/1999), Educação étnica-raciais para o Ensino de 
História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena 
(Resolução CNE/CP n. 01/2004), Educação em Direitos 
Humanos (Resolução CNE/CP n. 01/2012) e Desenvolvi-
mento Nacional Sustentável (Decreto n. 7.746/2012 e In-
strução Normativa n. 10/2012). Tais pesquisas promovem 
soluções criativas para melhorar a qualidade de vida da 
população, com o desenvolvimento de novas tecnologias 
urbanas e habitacionais, aderentes às necessidades de 
construção de uma economia verde e sustentável (PDI, 
2015).

Em 2014 a equipe gestora desenvolveu dois importantes 
Programas Institucionais para incentivo a pesquisa: I) Programa 
Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVIC – 
UnC) o qual permite a regularização e regulamentação das ativi-
dades de pesquisa nos Campi da UnC de estudantes voluntários 
de Iniciação Científica (IC), vinculados a projetos desenvolvidos 
por pesquisadores sem percepção de bolsa ou incentivo financei-
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ro, promovendo mais um acesso a formação de recursos huma-
nos para a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; II) 
Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos (PAPEC) 
o qual promove estímulos financeiros para financiar a participa-
ção de docentes e discentes da UnC em eventos científicos nacio-
nais e internacionais, difundindo as produções acadêmicas da 
Universidade do Contestado na sociedade.

Vinculado à pesquisa e à extensão da UnC o Centro Pa-
leontológico (CENPALEO) da Universidade do Contestado rea-
liza pesquisas com objetivo de divulgar e proteger o patrimônio 
paleontológico nacional. Fundamentado no Patrimônio Paleon-
tológico e Geológico da região, o Museu da terra e da Vida é 
parte integrante do CENPALEO e retrata a história da evolução 
da vida desde tempos remotos até os dias atuais, contando com 
um acervo de mais de 8.000 (oito mil) peças.

A Universidade do Contestado possui quatro revistas ins-
titucionais que foram reorganizadas, obedecendo a parâmetros 
mínimos de publicação/editoração estabelecidos conforme crité-
rios de Estrato da Capes (Qualis-Periódicos), publicado em Reso-
lução institucional própria. Desde 2017, todos as revistas da UnC 
possuem Qualis CAPES e Digital Object Identifier (DOI), sendo 
elas: I) Revista em Desenvolvimento Regional (DRd): Interdisci-
plinar em Desenvolvimento Regional; II) Revista Saúde e Meio 
Ambiente: Ciências da Saúde e Meio Ambiente; III) Revista Ágo-
ra: Ciências Sociais Aplicadas; IV) Revista Profanações: Ciências 
Humanas.

O desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica 
e inovativa brasileira inclui o fomento à internacionalização da 
ciência e dos cientistas brasileiros e o fortalecimento das ativi-
dades de cooperação científica e tecnológica com outros países e 
regiões (BRASIL, 2012b). Assim, para incentivar intercâmbios de 
estudo e pesquisa, favorecendo a formação integral dos acadêmi-
cos por meio de vivências com outras culturas, desenvolvimen-
to de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem 
como prática ou aprendizado de outros idiomas, a UnC criou o 
Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA-UnC), o qual possibilita 
a realização de disciplinas e outras atividades acadêmicas entre 
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a Universidade do Contestado e Universidades brasileiras e es-
trangeiras conveniadas. A parceria com o Programa Ciência Sem 
Fronteiras do Governo Federal também possibilita oportunidade 
aos acadêmicos para realização de graduação sanduíche com ou-
tros países.

Ainda, segundo a Estratégia Nacional de Ciência e Tecno-
logia 2012-2015 é importante apoiar a internacionalização das 
empresas brasileiras e a aquisição de ativos tecnológicos no ex-
terior, atrair centros de P&D de empresas multinacionais para 
o Brasil e principalmente incentivar os processos de transferên-
cia de tecnologia (BRASIL, 2012b). A UnC com função de apoiar 
os pesquisadores na proteção dos resultados de suas pesquisas, 
promover o cumprimento das políticas de inovação tecnológica 
da instituição e integrar a pesquisa com o setor público e privado 
prospectando parceiros para transferência de tecnologias a UnC 
mantém dois Núcleos de Inovação Tecnológica, de acordo com a Lei 
de Inovação Tecnológica n. 10.973 (BRASIL, 2004b). Contempla-
das na estrutura dos NITs a comunidade interna e externa da 
UnC conta com um ambiente propício ao desenvolvimento de 
empresas, por meio de Incubadoras Tecnológicas (ITEC – Con-
córdia e MAFRATEC – Mafra) que prestam assessoria empresa-
rial contábil, financeira e jurídica.

A comunicação entre a pesquisa da Universidade e a co-
munidade interna e externa, ocorre pelo Boletim Informativo da 
Pesquisa UnC, criado em 2014, o newsletter promove ações da 
pesquisa bimestralmente permitindo maior disseminação dos 
incentivos e avanços do setor na Universidade.

Políticas de Extensão: articulação entre ensino,  
pesquisa e comunidade

Na UnC a Extensão é concebida como meio de integrar 
Universidade-Sociedade através de um conjunto de ações de ca-
ráter interdisciplinar, capaz de articular as suas atividades com o 
Ensino, a Pesquisa e as demandas do entorno social, fortalecen-
do o compromisso da universidade com a sociedade (PDI, 2015). 
Para promover a disseminação do conhecimento acadêmico na 
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interface da comunicação com a sociedade, a Extensão tem como 
diretrizes: 

 ¾ a práxis acadêmica, o desenvolvimento regional e a res-
ponsabilidade social; 

 ¾ a atividade acadêmica voltada para o desenvolvimen-
to, produção e preservação cultural;

 ¾ a atividade acadêmica, cultural e desportiva; 
 ¾ as ações de extensão vocacionadas para as metas do 

Projeto Pedagógico Institucional (PDI);
 ¾ o intercâmbio com Instituições de Ensino e sociedade 

organizada para estimular a divulgação e a troca de sa-
beres; 

 ¾ a avaliação periódica da extensão frente ao seu objetivo 
e a sua viabilidade econômica financeira e social.

As áreas de Extensão estão organizadas e estruturadas de 
acordo com as necessidades regionais da abrangência dos campi 
e polos da UnC, sendo classificadas de acordo com as seguintes 
temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia e Ino-
vação. 

A extensão universitária estimula atividades acadêmicas, 
encontros, jornadas e seminários de promoção das relações ét-
nico-raciais positivas para os acadêmicos da UnC, projetos de 
Educação Ambiental com o envolvimento de alunos e professo-
res do Ensino Médio e Infantil priorizando projetos de ação e 
intervenção na busca de soluções para os problemas ambientais, 
no sentido de construção da cidadania, considerando a plurali-
dade e a diversidade cultural ao trabalhar a questão ambiental, 
procurando contextualizar as ações e as atividades a serem de-
senvolvidas.

Conforme prevê a Resolução UnC CONSUN n. 40/2014 
(UnC, 2014), as ações de extensão caracterizam-se como:
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 ¾ Programas e Projetos de Extensão considerados institu-
cionais e planejados de forma articulada com a pesqui-
sa e o ensino, com a participação da sociedade, execu-
tado em médio ou longo prazo. 

 ¾ Cursos de Extensão se constituem em ações planejadas 
e organizadas pedagogicamente, de caráter teórico ou 
prático, na modalidade presencial ou a distância, com 
conteúdo e carga horária definida previamente, com-
preendendo os denominados cursos de capacitação/
atualização.

 ¾ Eventos de Extensão compreendem os congressos, 
workshop, palestras, conferências, seminários integra-
dos por áreas, colóquios, feiras técnicas, semanas aca-
dêmicas, exposições ou jornadas nas áreas da ciência, 
cultura e esporte em que a UnC apresenta parte das 
atividades que desenvolve, envolvendo a comunidade 
interna e a sociedade.

 ¾ Participação em conselhos e fóruns de representantes 
da UnC, como espaço de atuação onde se estabelece o 
diálogo com a sociedade afirmando o valor ético do co-
nhecimento, integram as ações diretas de extensão.

 ¾ Prestação de serviços, consultorias e assessorias aten-
dendo às demandas de instituições públicas, privadas 
e do terceiro setor, seja em espaço interno ou externo 
à Universidade envolvendo professor, acadêmico e o 
confronto de saberes adquiridos no Ensino e na Pesqui-
sa caracterizam-se como de extensão.

 ¾ Extensão inovadora permite à UnC atender às deman-
das de instituições públicas, privadas e do terceiro 
setor, desenvolvendo e/ou apresentando produtos e 
processos inovadores. Caracterizam-se como patentes 
depositadas; desenvolvimento de produtos e processos 
não patenteados, software, organização ou gestão de 
incubadoras de empresas de base tecnológica e outras. 
Essas ações devem ser respaldadas pelas atividades de 
Grupo de Pesquisa Institucionais, em consonância com 
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o Projeto Pedagógico do curso envolvido, ou com o Nú-
cleo de Inovação Tecnológica.

As atividades de extensão universitária da UnC ocorrem 
por meio de seus programas institucionais descritos no Quadro 1.

Programas Institucionais de Extensão Universitária UnC

Programa UnC Saúde e Qualidade de Vida: promove ações para a melhoria da saúde e qualidade de vida, por meio 
dos cursos de graduação e pós-graduação, intervindo na comunidade através de projetos de saúde preventiva.

Programa Nacional de Incentivos à Leitura (PROLER) – UnC: atua na mobilização de práticas de leitura em diversos 
níveis e espaços, buscando difundir as políticas de leitura advindas do PROLER, como uma das garantias da 
formação do cidadão.

Programa UnC na Comunidade: visa interagir com a comunidade em ações que promovam o desenvolvimento das 
instituições e das pessoas. Oportuniza aos professores, alunos e funcionários a efetiva extensão comunitária-social, 
intervindo em situações de catástrofes de forma emergencial, bem como, promove a participação em campanhas 
sociais e de apoio às minorias.

Programa Arte na Escola: contribui para a capacitação dos profissionais de educação, arte e cultura, promovendo 
exposições e eventos culturais, por meio de parcerias e convênios com as organizações governamentais e não 
governamentais.

Programa Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI): propicia a participação da Terceira Idade na Universidade 
do Contestado, abrindo espaço para o resgate da cidadania, com vistas a melhor qualidade de vida ao ser humano 
na maturidade, gerando oportunidades de atualização e integração na comunidade. O UNATI integra os acadêmi-
cos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão, por 
meio de parcerias e convênios com as organizações governamentais e não governamentais.

Quadro 1: Programas Institucionais de Extensão – UnC 
Fonte: UnC – PROGRAMAS (2017)

Na área cultural em 2014, foi instituído o Coral UnC com 
acadêmicos, professores e comunidade, vinculado ao curso de 
Música, o qual envolve acadêmicos e comunidade na produção 
do canto, realizando apresentações na região de abrangência da 
UnC. Já a área de esportes da UnC foi legitimada pela criação do 
Programa Atleta UnC, o qual tem a finalidade de incentivar e fa-
vorecer o desempenho esportivo dos acadêmicos regularmente 
matriculados nos cursos de ensino superior da Universidade do 
Contestado. O Programa Atleta UnC concede bolsa institucional 
de estudos de até 100% do valor da mensalidade àquele acadê-
mico atleta, com média geral igual ou superior a 7,0 no semestre 
anterior, cujo curso tenha obtido o conceito mínimo de 3,0 na 
avaliação do SINAES.

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Universidade do Contes-
tado tem sua composição e competências normatizadas pelo 
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Regimento da Instituição, para atendimento as suas atividades 
fim (ensino, pesquisa e extensão) e para o cumprimento de sua 
missão, objetivos e sustentabilidade. A estrutura dos órgãos exe-
cutivos da UnC é composta ,conforme o artigo 5º, do Regimento 
Interno:

 ¾ Reitoria;
 ¾ Pró-Reitoria de Administração e Planejamento; 
 ¾ Pró-Reitoria de Ensino; 
 ¾ Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão;
 ¾ Diretoria de Administração; 
 ¾ Diretoria de Graduação;
 ¾ Diretoria de Educação a Distância;
 ¾ Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu; 
 ¾ Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu;
 ¾ Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários; 
 ¾ Diretoria de Campus; 
 ¾ Coordenadorias de Área: Ensino, Pesquisa, Pós-Gra-

duação e Extensão e Educação a Distância; 
 ¾ Coordenadorias de Curso.

Nos termos da Resolução UnC-CONSUN n. 07/2011, o Nú-
cleo de Educação a Distância (NeaD), que coordena a execução 
das políticas e diretrizes para educação a distância, compõem a 
estrutura da Reitoria e está assim constituído:

 ¾ Coordenador; 
 ¾ Responsável Acadêmico-Pedagógico; 
 ¾ Responsável Acadêmico-Administrativo; 
 ¾ Professores; 
 ¾ Tutores; 
 ¾ Pessoal Técnico-Administrativo. 

São considerados órgãos deliberativos da Universidade, 
segundo o Regimento em seu artigo 5º, I e artigos 6º e 7º, o Con-
selho Universitário (CONSUN), Colegiado de Curso de Gradua-
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ção, Colegiado de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu e o Nú-
cleo Docente Estruturante de cada curso.

O CONSUN órgão de natureza normativa, deliberativa, ju-
risdicional e disciplinar da UnC, segue o Regimento, artigo 6º, 
sendo assim constituído:

 ¾ Reitor, que o preside; 
 ¾ Vice-Reitor;
 ¾ Pró-Reitores;
 ¾ Diretores de Graduação, Pesquisa e Stricto Sensu, Pós-

-Graduação Lato Sensu, Educação a Distância, Extensão 
e Assuntos Comunitários e Administrativos; 

 ¾ Coordenadorias de Campi e de Núcleos; 
 ¾ Um coordenador de curso de graduação por Campus, 

escolhido dentre seus pares com mandato de 02 (dois) 
anos, podendo ser reconduzido; 

 ¾ Um representante docente por Campus e Núcleo, esco-
lhido dentre seus pares com mandato de 02 (dois) anos, 
podendo ser reconduzido; 

 ¾ Um representante discente por Campus, indicado pelos 
presidentes do órgão de representatividade discente.

Compete ao CONSUN da Universidade do Contestado 
(UnC, 2013):

 ¾ Aprovar a política global e as diretrizes gerais de fun-
cionamento da UnC.

 ¾ Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), bem como suas revisões.

 ¾ Aprovar a modificação ou reformulação deste Regi-
mento, por 2/3 (dois terços) da totalidade de seus mem-
bros, por proposição do Reitor, ou de 1/3 (um terço) de 
seus membros.

 ¾ Fixar normas complementares a este Regimento que se 
relacionem às atividades de ensino, de pesquisa, de ex-
tensão e de administração universitária.

 ¾ Aprovar o calendário acadêmico.
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 ¾ Aprovar a criação e a extinção de cursos de graduação, 
pós-graduação e sequencial de formação específica.

 ¾ Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de gradua-
ção, pós-graduação e sequenciais de formação específica 
e decidir sobre questões relativas à sua aplicabilidade. 

 ¾ Aprovar a criação, adequação, incorporação, suspen-
são ou extinção de órgãos executivos e de apoio.

 ¾ Julgar, como instância revisora, os recursos e decisões 
dos órgãos de gestão.

 ¾ Decidir representações ou recursos que lhe forem enca-
minhados pelo Reitor.

 ¾ Instaurar processos administrativos para apurar res-
ponsabilidades dos dirigentes e aplicar as medidas dis-
ciplinares cabíveis.

 ¾ Aprovar a concessão de títulos honoríficos.
 ¾ Interpretar o presente Regimento e baixar normas com-

plementares.
 ¾ Constituir comissões e comitês.
 ¾ Escolher dentre os seus membros, nove representantes 

para compor o colégio eleitoral para a escolha do Reitor.
 ¾ Dar posse ao Reitor.

Em conformidade ao Regimento da UnC, em seus artigos 
5º, 9º e 10, o órgão consultivo da Universidade denomina-se câ-
mara de planejamento, tendo natureza propositiva e consultiva 
em assuntos de planejamento e administração (Núcleo de Estu-
dos da Reitoria – NER) sendo assim constituída:

 ¾ Reitor, que a preside; 
 ¾ Presidente da FUnC ou seu representante; 
 ¾ Vice-Reitor; 
 ¾ Pró-Reitores; 
 ¾ Diretores; 
 ¾ Coordenadores de Campi e de Núcleos.
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Compete a Câmara de Planejamento:

 ¾ Propor ao CONSUN e ao Conselho Curador políticas 
gerais de funcionamento da UnC.

 ¾ Propor as diretrizes gerais de planejamento para a UnC 
e acompanhar a sua execução.

 ¾ Propor normas complementares a este Regimento e ao 
Estatuto da FUnC. 

A Política de Gestão da Universidade do Contestado é con-
cebida, acompanhada e executada pela Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Planejamento em consonância com as diretrizes e ali-
nhamentos dados pela Reitoria com o objetivo focado na gestão 
qualificada com postura ética, formação e valorização das pes-
soas, com capacidade de planejar, acompanhar e avaliar as ações 
da Instituição e no desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. É um modelo que não 
se limita à área de administração de pessoal, mas se estende a 
gestão universitária. 

Para alcançar os seus objetivos a gestão da universidade 
tem como diretrizes:

 ¾ Transparência das suas ações e mensuração do seu ac-
countability, por meio da divulgação permanente dos 
seus processos de licitação, demonstrativos financeiros, 
prestação de contas, processos seletivos de pessoal, or-
denamentos e documentos legais.

 ¾ Gestão focada no tripé da sustentabilidade ambiental, 
econômica e social por meio da utilização adequada de 
recursos naturais, da qualificação do planejamento fi-
nanceiro e dos processos e contratos de serviços, bem 
como no retorno social à comunidade.

 ¾ Profissionalização e institucionalização dos processos 
por meio da readequação dos fluxos internos e inte-
gração dos subsistemas de informações que permitam 
agilidade e qualificação do processo de tomada de de-
cisões.
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 ¾ Aperfeiçoamento dos gestores e técnico-administra-
tivos para uma nova dinâmica gerencial com a finali-
dade de qualificar as decisões e romper com práticas 
instituídas que limitam os resultados da instituição.

 ¾ Gestão capaz de agir de forma estratégica por meio da 
análise, planejamento e avaliação constante das ações 
universitárias com vistas ao atendimento dos propósi-
tos institucionais.

 ¾ Diversificação das fontes de recursos por meio da pres-
tação de serviços, parcerias com órgãos governamentais 
e com o setor produtivo, formação de redes de negócios 
e desenvolvimento de novas modalidades de ensino.

 ¾ Utilização de indicadores de qualidade e desempenho, 
construídos a partir dos relatórios de autoavaliação ins-
titucional, avaliações externas realizadas pelo CEE/SC, 
MEC, ENADE, indicadores econômicos, financeiros, de 
produção científica, para melhoria constante dos pro-
cessos acadêmicos e administrativos.

 ¾ Qualificação do capital intelectual por meio da forma-
ção e valorização das pessoas no sentido de humanizar 
os relacionamentos laborais, valorizar as experiências, 
criar novas ideias, com estratégias voltadas para o fim 
a que se destina a Instituição. 

 ¾ Atuação como suporte constante ao desenvolvimento 
das atividades e funções acadêmicas da universidade, 
disponibilizando infraestrutura adequada, reestrutu-
rando espaços, setores e os ordenamentos organizacio-
nais, respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade 
da Instituição. 

 ¾ Promoção da participação cooperativa da comunidade 
interna e externa no processo de planejamento da Ins-
tituição. 
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A complexidade inerente as organizações universitárias 
somando-se ao fato da UnC ser uma instituição multicampi com 
ampla distância geográfica entre suas unidades, impõe o desafio 
e a necessidade de implantação de um efetivo e eficiente sistema 
de gestão integrada, capaz de contribuir para o atendimento das 
demandas internas e externas.

A Trajetória para a Qualidade do Ensino

O aprimoramento do Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI) e a aplicação de novas políticas para as áreas de En-
sino, Pesquisa e Extensão, têm permitido a evolução nos índices 
internos de publicação científica e extensão universitária. Am-
pliação de 25% na publicação científica dos docentes e discentes 
da UnC no último biênio e aumento do número de projetos da 
extensão universitária (23%)  junto a comunidade.

A evolução do ensino pode ser percebida pela Avaliação 
Institucional Externa realizada pelo Conselho Estadual de Edu-
cação de Santa Catarina, quando obteve conceito 4,69 - “Muito 
bom” em uma escala até 5. O quadro 2 apresenta a evolução dos 
índices e validade dos conceitos.

Tabela 1: Conceitos obtidos na Avaliação Institucional Externa realizada pelo CEE/SC.

Ano Nota Conceito Validade do 
Conceito

2012 3,80 Suficiente 3 anos

2015 4,69 Muito bom 6 anos

Fonte: PDI, (2015)

Dos 94 cursos avaliados nos seis campi da UnC no período 
de 2011 a 2017, foi possível alcançar uma evolução de 20% nas 
notas dos cursos que passaram por avaliação de reconhecimento 
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e/ou renovação de reconhecimento pelos avaliadores externos do 
INEP/CEE/SC. Os conceitos conquistados pelos cursos na mo-
dalidade presencial e a distância são o reflexo da ação efetiva 
da Instituição recredenciada com o conceito “Muito Bom”, com 
destaque para as Políticas de Gestão avaliada com conceito 5, 
nível de “Excelência”. O quadro 2 apresenta a média das notas e 
conceitos dos Cursos de Graduação da UnC de 2011 a 2017.

Tabela 2: Média das notas e conceitos dos Cursos de Graduação da UnC de 2011 a 2017.

Ano Nota Conceito

2011 3,44 Suficiente

2012 3,51 Suficiente

2013 3,81 Suficiente

2014 3,80 Suficiente

2015 4,16 Muito bom

2016 4,01 Muito bom

2017 4,00 Muito bom

Fonte: PRE UnC, (2016)

As conquistas da UnC tem como suporte o superávit finan-
ceiro obtido nos últimos dois anos (2015/2016) quando os gesto-
res colocaram a administração a serviço do ensino, da pesquisa 
e da extensão. O desafio recorrente na atualidade é estabelecer 
parcerias estratégicas com instituições nacionais e internacionais, 
ampliando a participação dos alunos na mobilidade estudantil.
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Palavra da Reitoria

Construir uma universidade não é fazer lugares de privilégios, a 
serviço das pequenas causas de cada um, por mais justas que possam pa-
recer, mas é concretizar lugares e funções nos espaços da sociedade, pelo 
conhecimento e pelas ciências, a serviço de todos. A construção de uma 
universidade deve constituir-se, em si mesmo, num processo pedagógico 
de aprendizagem e de conhecimento, de qualificação de fatores condicio-
nantes do desenvolvimento da comunidade que a insere. Deve consti-
tuir-se em um processo de democratização das relações e oportunidades 
sociais. Foi com estes princípios que a FUCRI foi criada, pelo poder públi-
co municipal, em 1968. É com estes princípios fundantes que lhe deram 
origem que a UNESC continua aprofundando o seu caráter comunitário.

As universidades comunitárias não se constituem em negação 
ou dispensa do Estado. Como associações e organizações de participação 
da sociedade civil, constituem-se em instrumentos de “pluralização da 
esfera pública”, no sentido da ampliação do Estado. Portanto, nascem 
da ausência do Estado mais que da liberdade constitucional e da possibi-
lidade legal existente em favor da iniciativa privada para a organização 
de universidades. Talvez seja essa a característica essencial e substan-
tiva de uma universidade comunitária pública não-estatal: preencher 
a ausência da ação do Estado, fazer, por assim dizer, a vez de Estado e 
governo, e não deixar o ‘movimento social’, em favor do ensino superior, 
esvair-se em longa espera, em atitude passiva ou de reivindicação ape-
nas, condenando ou dificultando o desenvolvimento das comunidades 
e elitizando, inclusive, o próprio êxodo e as chances de ascensão social. 
Não se trata de diminuir o espaço do Estado e sua presença na área do 
ensino superior. Trata-se de um esforço por construir alternativas, ou-
tros modelos, permitindo a ampliação e a democratização das chances e 
oportunidades de acesso ao ensino superior. Talvez seja esse também um 
dos grandes desafios para uma política para o sistema federal.

Muitos esforços têm sido feitos para atingirmos um patamar de 
excelência na pesquisa e pós-graduação. Esse é um resultado obtido gra-
ças ao trabalho e empenho de muitos, em especial, de valorosos profes-
sores pesquisadores e estudantes de iniciação científica. E também pela 
resposta que nossa região tem nos dado em nível de projetos e parcerias. 
Sem dúvida foi este movimento em que estamos inseridos, comunidade 
acadêmica e sociedade regional, de busca de qualidade tanto nas produ-
ções científicas quanto no ensino e na formação profissional é que tem 
garantido o estado de desenvolvimento continuo da Universidade. 
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A título de informação, a UNESC mantém atualmente 348 pro-
jetos de pesquisa em andamento. São diversos professores pesquisadores 
envolvidos, com 295 bolsistas estudantes de graduação, 24 bolsistas es-
tudantes do ensino médio, 21 bolsistas produtividade – CNPq e um pro-
fessor  pesquisador membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência. 
Na pós-graduação temos 25 cursos de especialização em andamento, 
com 936 estudantes matriculados.  Em nível de mestrado temos sete 
programas (sete mestrados e dois doutorados), 412 estudantes matricu-
lados, com 223 bolsas de estudo. São números significativos tomando 
por base o tamanho e a natureza de nossa Instituição. Conta com 31 
centros acadêmicos, os quais atendem todas as áreas de conhecimento 
preconizadas pela Universidade. Dezoito clínicas de atendimento são 
abertas à comunidade para proporcionar atendimento nas áreas especi-
ficas de atividade. Possui 165 laboratórios específicos, utilizados como 
base para o desenvolvimento de diversas propostas curriculares inova-
dores. Cinco auditórios e miniauditórios que concentram os eventos de-
senvolvidos para a comunidade acadêmica; 177 salas de aula, onde são 
desenvolvidas todas as atividades acadêmicas e o suporte ao processo de 
ensino e aprendizagem.

Assim, mantendo a fidelidade a sua Missão de “Educar por meio 
do ensino, pesquisa e extensão para promover a qualidade e a susten-
tabilidade do ambiente de vida” estamos sempre direcionando nossas 
ações e intenções no sentido de melhorar a qualidade de vida das pes-
soas, desenvolver a região e construir um mundo melhor e mais justo 
para as futuras gerações. Esse é mais um resultado que mostra que es-
tamos no caminho certo, mas que precisamos continuar acreditando, 
investindo e ajudando a UNESC a ser e a fazer cada vez melhor. Isso é, 
e sempre será, uma vitória de toda nossa região.

Gildo Volpato
Reitor (2009-2017)

A Universidade do Extremo Sul Catarinense: o 
retrato de uma essência comunitária

A Educação Superior no Brasil, sobretudo após a promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional por in-
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termédio da Lei n. 9.394, de 25 de novembro de 1996, se desen-
volveu por intermédio de uma série de modelos institucionais 
que preconizavam a consolidação das políticas públicas para a 
educação nacional. Em se tratando dos diversos modelos insti-
tucionais que surgiram por intermédio do instrumento, há um 
destaque para aqueles que contribuem com o desenvolvimento 
de conceitos vinculados a inclusão, democratização do acesso e, 
principalmente, desenvolvimento social.

As Universidades, tendo em sua essência a obrigação de 
desenvolver um conceito institucional alinhado com a indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tem a missão de 
construir um escopo gerencial e sistêmico que permita a cons-
trução de ações que atendam a sociedade e desenvolvam a edu-
cação superior como um bem social, público e institucional. Em 
seus preceitos históricos, a Universidade do Extremo Sul de San-
ta Catarina (UNESC) compreende essa dinâmica e se posiciona 
como uma instituição responsável pelo desenvolvimento do sul 
catarinense sob a égide da educação superior de qualidade.

No momento em que assume a identidade do movimento 
comunitário, a UNESC tem suas atividades vinculadas a Fun-
dação Educacional de Criciúma, instituição que, de acordo com 
UNESC (2012), é a mantenedora da primeira escola de educação 
superior do sul catarinense. Observando sua constituição social, 
a Instituição nasce de uma reflexão promovida pelos diversos 
segmentos da comunidade, envolvendo uma série de conceitos 
que tinham a intenção de promover benfeitorias sociais no âm-
bito regional.

Com base nas contribuições de Filho e Virtuoso (2009), per-
cebe-se que a UNESC constitui-se pelos esforços empreitados na 
busca pela constituição de uma instituição de educação superior 
na região carbonífera em uma época na qual o ensino univer-
sitário estava restrito apenas às capitais ou às grandes cidades. 
A Instituição surge em um momento importante para o estado, 
contemporâneo a criação da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, colimando assim conceitos de democratização e interiori-
zação da educação superior, análogo ao atual Plano Nacional da 
Educação.



Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 251

Confirmando a preocupação da Instituição com o fomento 
de uma sociedade justa e equânime, ainda como FUCRI, surgem 
cursos que visam o desenvolvimento de conceitos que, até hoje, 
buscam se consolidar nos planos nacionais e nas políticas públi-
cas para a educação. Ao desenvolver cursos na área do Magis-
tério, surgem mecanismos de estudo da sociedade regional que 
permitiram a constituição de cursos que pudessem atender a de-
manda dos municípios adjacentes à cidade de Criciúma. Inicial-
mente funcionando em uma estrutura de um tradicional colégio 
do município, em 1974 a Instituição instala-se na atual estrutura, 
localizada no Bairro Universitário.

A partir de sua criação pela Lei Municipal n. 697, de 22 de 
junho de 1968, e durante todo o seu desenvolvimento nos anos 
de 1980, a FUCRI, de acordo com os seus registros institucionais, 
sofre diversas alterações regimentais e estatutárias que culmi-
nam na mantença de quatro unidades de ensino e, de acordo com 
Filho e Virtuoso (2009), tornaram-se as referências em educação 
superior no contexto regional. Em 1997, após o acompanhamen-
to do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e depois 
de uma série de discussões políticas e educacionais, constitui-se 
a Universidade do Extremo Sul Catarinense, mantida pela FU-
CRI e escolheu como missão naquele momento “Promover o de-
senvolvimento regional para melhorar a qualidade do ambiente 
de vida”.

Ao assumir esse compromisso, a UNESC se posiciona 
como uma instituição social que desenvolve projetos que tem o 
objetivo principal de fomentar a qualidade de vida na região do 
extremo sul do estado catarinense, inserindo professores, acadê-
micos, pesquisadores e a sociedade em um ambiente dinâmico 
e marcado pelo desenvolvimento de ações comunitárias. Atuan-
do com as bases centradas no ensino, na pesquisa e na extensão, 
a UNESC é uma Universidade Comunitária que compreende a 
educação como bem público e social, sempre na observância das 
políticas educacionais e aos pressupostos reguladores da educa-
ção superior no Brasil.

Em consonância com estes pressupostos, o Plano de De-
senvolvimento Institucional da Universidade retrata a preocu-
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pação com questões institucionais, políticas e governamentais, 
sobretudo quando apresenta as principais características de sua 
inserção regional. Nesse sentido, a UNESC se posiciona na ver-
tente da vanguarda atendendo a necessidades históricas de uma 
região que é marcada pela diversidade de panoramas políticos, 
econômicos e comerciais. É sob essa perspectiva que a Universi-
dade, centrada no atendimento de demandas sociais, centra sua 
missão em “Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, 
para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de 
vida” (UNESC 2012, p. 15).

No momento em que se analisa a missão da Universidade, 
é possível perceber a dinâmica social observada desde o momen-
to de sua concepção, permitindo o alinhamento de estratégias e 
proposições que compreendem a educação como um bem social, 
sem considerá-la em uma perspectiva mercantil. Historicamente, 
observando esta característica, a Instituição, considerada na pers-
pectiva social discutida por Chauí (2003), busca se posicionar a 
partir do momento em que considera questões que são alinhadas 
com as necessidades sociais da região em que está inserida. Para 
tanto, resgatando suas contribuições históricas, a Universidade 
instituiu estratégias institucionais que, de acordo com o seu Pla-
no de Desenvolvimento Institucional, são os pilares de sustenta-
ção de seu funcionamento.

Para Bitencourt (2011), a qualidade da educação deve pre-
conizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
agregando valor aos demais serviços prestados pela Instituição 
e que atendam a comunidade de modo satisfatório. Há que se 
destacar o fato de que a Universidade do Extremo Sul Catarinen-
se também enseja a sustentabilidade financeira, sem destoar sua 
preocupação com o desenvolvimento humano, já que considera 
os dois aspectos como sendo o elo que liga a Instituição com o 
seu corpo social. Isso culmina, de acordo com seus registros ins-
titucionais, na melhoria da gestão da Universidade e dos seus 
centros de ensino que englobam suas atividades vinculadas com 
a graduação e a pós-graduação.

E é amparada em suas estratégias e em sua gama de objeti-
vos que a Universidade do Extremo Sul Catarinense se constitui 
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como um referencial regional no desenvolvimento da educação 
superior, atendendo às políticas públicas para o segmento e con-
solidando benfeitorias regionais por meio da aplicação de seus 
esforços que convergem na união de professores, acadêmicos e 
servidores para a produção e socialização do conhecimento pro-
duzido em sua estrutura. Isso ratifica os esforços em prol da vi-
são da Universidade que, de acordo com UNESC (2012, p. 15) 
busca “Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, 
de excelência na formação profissional e ética do cidadão, na 
produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, com com-
promisso sócio-ambiental”.

Para tanto, a Instituição percebeu a necessidade de desen-
volver sua estrutura de uma forma dinâmica, adaptada as neces-
sidades de seu entorno, permitindo que o conhecimento produ-
zido na Universidade pudesse ser socializado de maneira correta 
e adequada aos ensejos da sociedade sul-catarinense, contando 
com suas unidades e centros de ensino devidamente inseridos 
em seu planejamento estratégico.

A Estrutura Institucional: um modelo específico e 
alinhado às necessidades da educação sul-catarinense

A UNESC, como universidade comunitária, desenvolve 
suas atividades no contexto sul catarinense por meio de um pla-
nejamento e de uma estrutura adequada a realidade regional, 
considerando as características de um local e as necessidades so-
ciais do sul catarinense. Desde sua fundação, a Universidade tem 
a intenção de se constituir em um ambiente dinâmico, atendendo 
às orientações da comunidade para o desenvolvimento da edu-
cação superior, considerado, sobretudo, as características de sua 
constituição.

Nesse sentido, a UNESC observa as demandas de seus ob-
jetivos a partir do mapeamento de um marco situacional coe-
rente com o tamanho de sua estrutura e centrada nos principais 
objetivos delimitados pelos seus conselhos institucionais para o 
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. Desse modo, a Institui-
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ção também elenca uma preocupação sistemática com o seu am-
biente, descentralizando o processo de crescimento e engloban-
do todos os segmentos da universidade, sempre com a intenção 
de atender as necessidades básicas de sua comunidade.

Com relação a sua infraestrutura física, a UNESC, que é 
uma Instituição que possui um único campus, localizado no mu-
nicípio de Criciúma, se concentra em desenvolver suas ativida-
des educacionais em consonância com as políticas públicas para 
a educação superior, considerando todo o ordenamento jurídico 
e legal para a constituição de suas atividades. A Universidade, 
entendendo a relevância dessas prerrogativas, se considera ino-
vadora por meio de uma estrutura física que atende aos requi-
sitos máximos vinculados ao processo de formação, sobretudo 
quando se compreende o compromisso institucional assumido 
em seus documentos institucionais.

Com base em UNESC (2011), percebe-se que:

Uma instituição comunitária que faz a diferença. Esta é a 
UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense), que 
há 43 anos atua junto à comunidade onde está inserida, 
comprometida com o desenvolvimento da região e com 
a melhoria da qualidade de vida da população. Neste bo-
letim você terá acesso à parte dos serviços prestados pela 
UNESC no segundo semestre de 2011, no cumprimento 
de sua missão.

Por assumir esse compromisso a Universidade coloca a 
disposição de seu entorno uma série de aparatos dinâmicos que 
preconizam a formação do estudante, do pesquisador e do pro-
fissional, atendendo a uma série de demandas da comunidade 
por meio da utilização de seu espaço físico. Com uma área total 
de quase 200 mil m2, a UNESC possui uma série de diferenciais 
que preconizam o desenvolvimento de seus cursos de graduação 
e Pós-Graduação, os quais são utilizados, sobretudo, nas ativida-
des acadêmicas vinculada a formação.

Com base nas contribuições de Rodrigues (2010), percebe-
-se que a Universidade, principalmente ao apresentar um porte 
considerável e uma estrutura física completa e de acordo com os 
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instrumentos de avaliação institucional, proporciona sua parce-
la de contribuição ao processo de democratização da educação 
superior no Brasil, principalmente no momento em que oferece 
sua estrutura à comunidade para o desenvolvimento de ações 
ndissociada do processo de ensino e aprendizagem. 

A UNESC, em sua estrutura física, apresenta questões di-
ferenciadas das demais instituições que se localizam na região 
da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), 
permitindo que a comunidade possa usufruir de ações sistemá-
ticas que promovem a melhoria da qualidade de vida no muni-
cípio de Criciúma e na região. Além de possuir as adaptações 
necessárias e à acessibilidade, a estrutura permite identificar a 
contribuição da Universidade no atendimento a comunidade. 
Eles estão descritos em seu PDI – UNESC (2012) – e são os se-
guintes:

 ¾ Conta com 18 centros acadêmicos, os quais atendem 
todas as áreas de conhecimento preconizadas pela Uni-
versidade.

 ¾ Três clinicas de atendimento que são abertas à comuni-
dade para proporcionar atendimento nas áreas especi-
ficas de atividade.

 ¾ Possui 119 laboratórios, utilizados como base para o 
desenvolvimento de diversas propostas curriculares 
inovadores.

 ¾ Três auditórios que concentram os eventos desenvolvi-
dos para a comunidade acadêmica.

 ¾ 154 salas de aula, onde são desenvolvidas todas as ati-
vidades acadêmicas e o suporte ao processo de ensino 
e aprendizagem.

Um destaque especial, considerando a relevância deste as-
pecto, é a Biblioteca da Universidade que oferece serviços para a 
comunidade, atendendo aos requisitos essenciais da Resolução 
CES/CNE n. 3, de 14 de outubro de 2010. Na UNESC, a biblio-
teca é reconhecida como parte de uma política de interação so-
cial, auxiliando na promoção e socialização de conhecimento no 
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contexto regional. Por meio do exposto em seu PDI, percebe-se 
que a Biblioteca Central Prof. Eurico Back “[...] tem como mis-
são, promover com qualidade a recuperação da informação com 
enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado” 
(UNESC, 2012, p. 145).

Com um acervo diferenciado, que de acordo com UNESC 
(2017) chega a quase 204 mil volumes, biblioteca está localizada 
em um espaço de 2,7 mil m2 e atende a um quantitativo de, apro-
ximadamente, 44 mil usuários mensais, entre a comunidade local 
e regional. Oferece diversos serviços inerentes a uma Biblioteca 
Universitária, com destaque para a Biblioteca Virtual, onde são 
disponibilizadas mais de 160 bases de dados científicos, incluin-
do o Portal de Periódicos da Capes, que proporcionam maior 
qualidade na pesquisa acadêmica. Além disso, em suas políti-
cas de expansão, a Biblioteca considera o aumento da demanda 
de estudantes e, principalmente, os resultados que emanam das 
informações de INEP (2013), as quais tratam dos conceitos insti-
tucionais e dos indicadores de qualidade de cursos e instituições 
que direcionam a atividade institucional.

Também importa destacar que, considerando os laborató-
rios, a Universidade, de acordo com UNESC (2010), apresenta 
mecanismos de alta tecnologia que atendem aos currículos de 
todos os cursos de graduação e das atividades preconizadas pela 
pesquisa. Isso permite, entre outros aspectos, que existam ativi-
dades indissociáveis e que considerem a formação integral do 
acadêmico, tanto para o mercado quanto para a academia, per-
mitindo que a UNESC cumpra o seu papel de fomentar o conhe-
cimento em nível regional, estadual e, até mesmo, nacional. 

A Estrutura Acadêmica: reflexão sobre as  
políticas institucionais no contexto do ensino,  

da pesquisa e extensão

A configuração acadêmica da UNESC atende aos direciona-
mentos das instruções legais e normativas que regulam a ativida-
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de educacional no segmento universitário no Brasil, permitindo 
que a Universidade possa atender às diretrizes do Plano Nacio-
nal da Educação e promover, com qualidade, a democratização 
do acesso e o estímulo a permanência de seus estudantes. É neste 
sentido que, por intermédio dos esforços de sua Mantenedora – 
Fundação Educacional de Criciúma (FUCRI) – que a Instituição 
busca consolidar suas relações acadêmicas de modo a promover 
uma aderência com os ensejos institucionais e administrativos.

De acordo com UNESC (2012), a Universidade possui apro-
ximadamente 12.394 mil estudantes, sendo 10.479 em âmbito de 
graduação, distribuídos em seus 47 cursos de graduação, cerca de 
1.614 em seus cursos de Especialização Lato-Sensu e Stricto Sensu 
e, aproximadamente 294 estudantes no Colégio UNESC, manti-
do pela Instituição. Com relação a sua contribuição e estimulo a 
permanência, destaca-se o fato de que 7.889 estudantes possuem 
bolsas de estudo, financiamentos e estágios remunerados.

Para desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão, a Universidade ainda conta com 712 docentes, atendendo 
integralmente aos requisitos para o desenvolvimento pleno da 
educação superior no Brasil, considerando, sobretudo, a titula-
ção e o regime de trabalho docente. Destes, 279 são especialistas, 
292 são mestres e 141 são doutores. É importante ressaltar que, 
com base nos dados institucionais apresentados no Plano de De-
senvolvimento Institucional da Universidade, mesmo com o es-
casso número de professores com o título de Doutor em algumas 
áreas do conhecimento, a UNESC busca contemplar professores 
com este nível de titulação em todos os cursos de graduação que 
oferece, ensejando uma formação de qualidade e alinhada com 
as políticas educacionais brasileiras.

A Instituição desenvolve suas atividades obedecendo 
às linhas temáticas de suas áreas do conhecimento, elencando 
políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão no contexto das 
Ciências da Saúde, das Ciências Sociais Aplicadas, das Ciências, 
Engenharias e Tecnologias, Humanidades, Ciências e Educa-
ção. Do ponto de vista do marco regulatório, isso configura uma 
identidade universitária já que enseja a formação profissional e 
a produção de conhecimento em um ambiente dinâmico e mul-
tiparadigmático.
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O Ensino da Graduação: Educação com base em 
políticas concretas

Na UNESC, de acordo com o seu Plano de Desenvolvi-
mento Institucional, o ensino é uma atividade que contribui 
com o desenvolvimento de sua missão e consolida os caminhos 
que são trilhados no rumo de sua visão, estruturando-se como 
instrumento estratégico e de compromisso institucional com a 
comunidade. No processo de formação do estudante, conside-
rando a graduação, a Universidade entende que a aplicação de 
determinados princípios e o estudo cuidadoso de um ambiente 
acadêmico são necessários para a formação plena e alinhada com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais.

As políticas de ensino da Universidade, com base nos dire-
cionamentos de UNESC (2012), consideram uma reflexão sobre 
o Currículo, sobre a Avaliação, sobre a gestão dos processos pe-
dagógicos e a formação profissional do acadêmico da graduação. 
Versam, ainda, sobre a educação inclusiva e a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, sobre a valorização docente e 
das áreas de conhecimento e sobre a permanência, os estágios e 
a educação a distância.

Quando considera o Currículo, a Universidade, com base 
em Bitencourt (2011), busca o desenvolvimento de cursos flexí-
veis e alinhados com as Diretrizes Nacionais para o ensino da 
graduação, observando a flexibilidade, articulando o ensino, 
pesquisa e extensão, com a educação autônoma e processual, 
alinhada com as finalidades institucionais. De igual modo, tam-
bém considera a contextualização e a competência, permitindo 
o desenvolvimento de um diálogo entre a teoria e a prática e o 
fomento de capacidades de construções de conhecimentos na re-
solução de problemáticas sociais complexas. Isso permite a valo-
rização de um processo cognitivo que preconize o entendimento 
da complexidade que envolve cada item do processo de ensino e 
aprendizagem, contribuindo com o desenvolvimento crítico do 
acadêmico e o fomento de sua capacidade de interpretar a reali-
dade na qual está inserido.
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Com base nas orientações de UNESC (2012), o ensino tam-
bém considera a avaliação do desempenho do estudante como 
vetor sistemático de consolidação da aprendizagem e como pa-
râmetro para a reforma do conteúdo que orienta a formação do 
egresso e profissional. Além disso, o ensino também deve estar 
alinhado com as diretrizes do SINAES para a avaliação da edu-
cação superior, observando os pontos principais de desenvolvi-
mento do processo de ensino e aprendizagem, além dos requisi-
tos fundamentais para cada dimensão relacionada com o ensino.

Para o ensino, a Universidade ainda considera ações que 
permitam a interdisciplinaridade, formada e desenvolvida por 
meio de práticas que envolvem estudantes e professores na con-
solidação de uma estrutura social alinhada com os objetivos ins-
titucionais. É por isso que a UNESC entende que a valorização 
docente e o estágio são políticas inerentes a um ensino contex-
tualizado, pelo fato de integração entre os diversos agentes que 
se envolvem com o processo de ensino e aprendizagem. 

Com base nas diretrizes do PDI, em UNESC (2012), quan-
do se trata do processo de controle pedagógico, a Universidade 
se apresenta como comprometida com a gestão dos cursos de 
graduação, o que é percebido por meio de um processo dialogal 
entre todos os membros da comunidade acadêmica.  Entre ou-
tros aspectos, isso permite a formação comprometida com as po-
líticas institucionais, inserindo estudantes, docentes e instituição 
em um ambiente dinâmico e que permite a vivência de práticas 
profissionais e a utilização de estratégias que preconizam a per-
manência do estudante, por meio de políticas de financiamento e 
de valorização do desempenho acadêmico.

Entendendo-a como um diferencial para o ensino da gra-
duação, a UNESC tem na educação a distância um método de 
agregação de valor ao processo educacional, já que, de acordo 
com as orientações do seu Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, a Universidade preconiza a utilização de tecnologias de 
informação e comunicação que promovam a consolidação do 
processo educacional, utilizando, sempre de acordo com os ins-
trumentos legais, as prerrogativas de oferta das disciplinas se-
mipresencial. Com o auxílio de um ambiente virtual de apren-
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dizagem consistente, a Instituição busca a formação integral do 
estudante, sempre atenta às inovações tecnológicas em suas res-
pectivas áreas de conhecimento.

A Extensão na UNESC: interlocução constante 
com a comunidade

Com base nas informações de UNESC (2015), a extensão, 
na Universidade, é o fruto de um processo reflexivo que conta 
com a participação massiva da comunidade acadêmica. Na bus-
ca por consolidar sua essência de universidade comunitária, a 
UNESC compreende que a extensão é uma forma de inserir a 
comunidade em sua estrutura e de promover troca de experiên-
cias que convergem para o desenvolvimento social da região na 
qual a Instituição está inserida. Contando com 52 linhas de ex-
tensão, a UNESC busca um constante diálogo com a comunidade 
no sentido da consolidação e oferta de programas que visem o 
cumprimento dos objetivos institucionais para a extensão, além 
dos princípios estipulados para a manutenção de uma relação 
concreta com a comunidade. Atualmente, pelas informações de 
UNESC (2017), estão em vigor 71 projetos de extensão realizados 
por intermédio de editais internos – fomentos da Universidade – 
destes, 156 bolsistas envolvidos e 34 Programas Institucionais e 
Convênios de Extensão com 110 bolsistas envolvidos. A UNESC 
totaliza 105 projetos de extensão (editais internos, programas 
institucionais e convênios) com 266 bolsas ofertadas para estu-
dantes de graduação, os quais estão alinhados com as políticas 
institucionais e com as diretrizes extensionistas destacadas no 
PDI da Universidade.

Para a UNESC, a partir do que informa o seu PDI, a ex-
tensão é caracterizada pelas ações que se adequam a missão da 
Universidade e que devem ser prioritárias e de caráter interdis-
ciplinar e interinstitucional. Além disso, é relevante considerar a 
extensão como um mecanismo de pertinência social e, de acordo 
com UNESC (2015), de socialização de conhecimentos vincula-
dos às necessidades sociais, estruturada sob uma orientação so-
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cial e democrática. Além disso, a extensão deve ser articulada e 
contínua, preconizando a sustentabilidade em todas as suas in-
serções, desenvolvendo atividades coerentes com a identidade 
da Universidade.

A Universidade, com base nestes pressupostos, desenvol-
ve a extensão em todas suas áreas de atividade e conhecimento, 
utilizando as premissas dos objetivos da extensão, apresentados 
no Quadro 01, como a base que permite o desenvolvimento e a 
oferta de ações que atendem a dinâmica social da região na qual 
a UNESC está inserida. Por meio do exposto em UNESC (2015 
p. 15), o objetivo geral da extensão na Universidade esta caldado 
nos objetivos específicos e se posiciona como um “[...] processo 
definido e efetivado a partir da essência de uma Universidade 
Comunitária através de ações articuladas, interdisciplinares, in-
terinstitucionais e intersetoriais, indispensáveis para a formação 
integral do estudante universitário, na qualificação do docente e 
no intercâmbio de saberes com a sociedade.”.

AÇÕES EXTENSIONISTAS DA UNESC

Objetivos Específicos
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Institucionalizar a extensão universitária como atividade acadêmica através de programas, projetos, 
eventos, ação comunitária, cursos e prestação de serviços de natureza diversa.

Promover atividades com compromisso socioambiental, cultural, técnico e científico em consonância com 
a missão institucional;

Fortalecer a extensão universitária como uma das dimensões do processo de formação acadêmica definida 
e efetivada segundo as exigências da realidade e indispensável na qualificação docente e no intercâmbio 

com a sociedade.

Promover ações com relação bilateral entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os problemas e 
as demandas urgentes recebam a atenção da academia.

Mobilizar a comunidade acadêmica a desenvolver ações e atividades de extensão articuladas com o ensino 
e/ou a pesquisa.

Promover atividades relacionadas à socialização do conhecimento entre a Universidade e a Sociedade, 
representada por suas organizações sociais, empresariais, governamentais e não governamentais.

Viabilizar suporte operacional para que a comunidade acadêmica busque recursos destinados ao finan-
ciamento de atividades de extensão disponibilizadas pelas agências de fomento governamentais, não 

governamentais e da iniciativa privada, no Brasil e no exterior.

Oferecer cursos de capacitação nas modalidades: iniciação, atualização, treinamento, qualificação profis-
sional; voltados às demandas da sociedade, resguardados a autonomia técnica e científica, a articulação 

com as linhas de extensão e o compromisso com a missão da UNESC.

Disponibilizar serviços contratados por terceiros (comunidade ou empresa), com realização de atividades 
eventuais e outras demandas de atendimento à sociedade nas diversas áreas do saber.
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Fomentar as atividades extensionistas por meio de abertura de editais internos, de apoio à participação em 
editais externos no Brasil e no Exterior e da celebração de convênios ou outros meios.

Divulgar os resultados das atividades de extensão acadêmica por meio da promoção de eventos, da partic-
ipação em congressos e similares, e da publicação em periódicos, livros e outras mídias disponibilizadas.

Envolver os cursos de graduação e os PPGs em atividades de extensão.

Envolver os técnicos administrativos em atividades de extensão.

Valorizar o professor extensionista no plano de carreira e em editais.

Institucionalizar a extensão universitária como atividade acadêmica através de programas, projetos, 
eventos, ação comunitária, cursos e prestação de serviços de natureza diversa.

Promover atividades com compromisso socioambiental, cultural, técnico e científico em consonância com 
a missão institucional.

Fortalecer a extensão universitária como uma das dimensões do processo de formação acadêmica definida 
e efetivada segundo as exigências da realidade e indispensável na qualificação docente e no intercâmbio 

com a sociedade.

Promover ações com relação bilateral entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os problemas e 
as demandas urgentes recebam a atenção da academia.

Mobilizar a comunidade acadêmica a desenvolver ações e atividades de extensão articuladas com o ensino 
e/ou a pesquisa.

Promover atividades relacionadas à socialização do conhecimento entre a Universidade e a Sociedade, 
representada por suas organizações sociais, empresariais, governamentais e não governamentais.

Viabilizar suporte operacional para que a comunidade acadêmica busque recursos destinados ao finan-
ciamento de atividades de extensão disponibilizadas pelas agências de fomento governamentais, não 

governamentais e da iniciativa privada, no Brasil e no exterior.

Oferecer cursos de capacitação nas modalidades: iniciação, atualização, treinamento, qualificação profis-
sional; voltados às demandas da sociedade, resguardados a autonomia técnica e científica, a articulação 

com as linhas de extensão e o compromisso com a missão da UNESC.

Disponibilizar serviços contratados por terceiros (comunidade ou empresa), com realização de atividades 
eventuais e outras demandas de atendimento à sociedade nas diversas áreas do saber.

Incentivar ações que tenham soluções autossustentáveis, baseadas na busca de recursos externos e/ou 
atividades que gerem os próprios recursos.

Fomentar as atividades extensionistas por meio de abertura de editais internos, de apoio à participação em 
editais externos no Brasil e no Exterior e da celebração de convênios ou outros meios.

Divulgar os resultados das atividades de extensão acadêmica por meio da promoção de eventos, da partic-
ipação em congressos e similares, e da publicação em periódicos, livros e outras mídias disponibilizadas.

Envolver os cursos de graduação e os PPGs em atividades de extensão.

Envolver os técnicos administrativos em atividades de extensão.

Valorizar o professor extensionista no plano de carreira e em editais.

Quadro 1: Objetivos específicos da Extensão na UNESC 
Fonte: UNESC (2015)

Por meio dos objetivos específicos, a UNESC pauta as 
áreas de extensão para desenvolver seus projetos, programas, 
serviços, cursos, ações comunitárias, ações voluntárias e uma 
série de mecanismos que preconizam o diálogo entre a socie-
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dade e a comunidade acadêmica, permitindo que se consolide 
como uma unidade estratégica no contexto institucional. Além 
disso, em observância as diretrizes do Plano Nacional de Ex-
tensão, a Universidade busca manter laços estreitos com orga-
nizações de classe na região, permitindo que as atividades de 
extensão ganhem abrangência e possam atender a públicos es-
pecíficos que são abarcados pelas respectivas entidades. 

Com fulcro no que apresenta o PDI da Universidade, com 
relação ao financiamento das atividades, a extensão conta com o 
auxílio da entidade mantenedora na prospecção de recursos que 
permitem a ampliação do escopo de extensão na Universidade. 
Além disso, as atividades com orçamento próprio, por meio do 
que versa UNESC (2015), devem preconizar a consolidação de 
parcerias institucionais que efetivem a destinação de recursos 
para o desenvolvimento das atividades, sempre com a intenção 
de melhor atender a comunidade.

Importa destacar também que, em função da relevância 
das atividades de extensão, a UNESC considera seus resultados 
na discussão da avaliação interna, atendendo as diretrizes do 
SINAES para a avaliação da educação superior e promovendo 
uma reflexão constante sobre os impactos sociais da extensão, 
registrando suas atividades e avaliando, constantemente, a per-
tinência de cada ação desenvolvida.

A Pesquisa na UNESC: resultado das políticas 
institucionais para a investigação científica

Na UNESC, a pesquisa é um instrumento de desenvolvi-
mento das práticas que ensejam a construção do conhecimen-
to em âmbito institucional, fomentando uma relação intrínseca 
com a comunidade acadêmica e com a sociedade da região da 
Associação de Municípios da Região Carbonífera (AMREC) e da 
Associação do Extremo Sul Catarinense ( AMESC). De acordo 
com as informações que constam em seu PDI, a Universidade 
compreende a investigação científica como um aspecto alinhado 
e indissociado do ensino e da extensão, sobretudo quando as-
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sume objetivos de desenvolvimento da educação emancipada, 
agregada à utilização de instrumentos de alta tecnologia e que 
estão vinculados à construção do conhecimento científico.

Os pesquisadores envolvidos com as atividades, na Uni-
versidade, são incentivados ao desenvolvimento de atividades 
que articulem e consolidem os processos de aprendizagem que 
são ensejados no ensino da graduação. Com base nas contribui-
ções de UNESC (2012), é possível perceber que a ciência, e por 
consequência a pesquisa, na Instituição tem a forma racional e 
sistemática e se posiciona em um contexto de desenvolvimento 
de competências, aplicadas aos desafios encontrados pela Insti-
tuição. Ainda de acordo com o PDI, percebe-se que:

A UNESC entende que a pesquisa é uma dimensão 
própria da Universidade, sem a qual o próprio sentido 
de universidade se perde. Assim sendo, estimula e forta-
lece o desenvolvimento da pesquisa nos vários níveis de 
sua atuação como uma forma estratégica de garantir a 
sua consolidação enquanto Universidade. (UNESC 2012, 
p. 58)

Nesse contexto dinâmico, a pesquisa, na UNESC, assume 
direcionamentos que devem ser considerados no momento da 
concepção de um projeto ou no desenvolvimento de qualquer 
tipo de atividade que tenha relação com a investigação cientí-
fica. A partir daí, as ideias que se constituem permitem que a 
pesquisa esteja alinhada com a missão da universidade, inserin-
do a instituição em um ambiente de articulação social, de inter-
disciplinaridade, de articulação com o ensino e a extensão, de 
definição coletiva de prioridades, de autonomia teórico-cientí-
fica, de articulação institucional e de outras características que 
convergem para a validação das atividades desenvolvidas pela 
Universidade.

Essas ideias, que, de acordo com UNESC (2017), congre-
gam as principais características da Universidade, permitem que 
os 349 projetos em andamento, as 318 bolsas para estudantes da 
graduação, as 10 bolsas para estudantes de ensino médio, as 42 
bolsas de produtividade vinculadas ao CNPQ possam desenvol-
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ver suas atividades nos diversos segmentos da Universidade, ali-
nhados com seus programas de formação. A partir destes dados, 
percebe-se que a Universidade sustenta este arcabouço operacio-
nal nos programas de Mestrado e de Doutorado. 

Com mais de 412 estudantes matriculados no âmbito da 
pós-graduação stricto sensu em sete programas com sete cursos 
de mestrado (Educação, Ciências Ambientais, Ciências da Saúde, 
Ciência e Engenharia de Materiais, Desenvolvimento Socioeco-
nômico, Saúde Coletiva e Direito) e dois cursos de doutorado 
(Ciências da Saúde e Ciências Ambientais), a UNESC ainda ofer-
ta um quantitativo elevado de bolsas de estudos que são fomen-
tadas com recursos institucionais. Entre elas, destacam-se as 223 
bolsas de estudo.

Graças a essa estrutura, a Universidade tem a possibilida-
de de consolidar programas que permitem o constante diálogo 
com a comunidade e estimulem o desenvolvimento de grupos 
e projetos que validem as atividades de ensino e extensão da 
UNESC. Considerando as informações do PDI, ainda é possível 
identificar que, na Universidade, a pesquisa também tem suas 
bases centradas na interdependência entre os parceiros institu-
cionais e a observância das linhas de atividade da Universida-
de, preconizando, na UNESC (20151), a articulação, a pluralida-
de e a qualificação institucional para a pesquisa científica.

Por meio do que é exposto em seus projetos institucio-
nais, conforme afirma Bitencourt (2011), a pesquisa é conside-
rada como base ideológica e teórica que promova o respeito a 
diversidade do pensamento científico, requerendo, ainda, outros 
princípios básicos para sua concepção consolidada. Por meio dos 
esforços da Universidade, a investigação científica deve ter seus 
resultados socializados, deve ser articulada com o contexto ins-
titucional, interdependente de parceiros e integrada com o viés 
da inovação.

Atendendo a mais de 25 linhas de pesquisa institucionais, 
com outras 297 linhas que integram os 78 grupos de pesquisa da 
Universidade em diversas áreas do conhecimento, a Universida-

1 Resolução n. 12/2015/CONSU – Política de Pesquisa da UNESC.
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de do Extremo Sul Catarinense preconiza, entre outros aspectos, 
a pesquisa como sendo a base de uma relação dialogal com a 
comunidade e que, de acordo com o PDI, devem ser assumidas 
pelas unidades acadêmicas e observadas nas diversas articula-
ções entre as dimensões institucionais. Com base nestes aspec-
tos, a UNESC enseja a qualificação dos agentes envolvidos com 
a pesquisa, principalmente no sentido de permitir a interação 
com a estrutura institucional e com os envolvidos no processo 
de construção do conhecimento, incentivando a socialização do 
saber construído e a participação da comunidade na discussão 
dos resultados.

Para tanto, a partir do que consta no Plano de Desenvolvi-
mento Institucional da Universidade – UNESC (2012) – a pesqui-
sa deve contar com a atividade dos pesquisadores, considerados 
membros da comunidade acadêmica que são capacitados para 
compor a equipe dos projetos da Instituição, assumindo compro-
missos que permitam uma interação entre a pesquisa, o ensino 
e a extensão, com base nas necessidades sociais da comunidade 
regional, atendendo aos principais requisitos sociais da região.

Contando com o auxílio de diversos programas institucio-
nais e comitês que orientam a atividade de pesquisa, a UNESC 
ainda entende que a investigação cientifica deve ser ordenada 
por um regulamento próprio e desenvolvido por cada um dos 
programas existentes na Universidade. Essas regulamentações, 
além de atenderem aos objetivos do PDI, orientam o processo de 
socialização dos resultados e de discussão sobre o desenvolvi-
mento de novos projetos. As políticas de pesquisa na Instituição 
ainda preconizam a atividade alinhada aos principais órgãos de 
fomento à pesquisa no país, permitindo que a Universidade pos-
sa usufruir de benefícios nacionais e estatuais que valorizam a 
investigação científica e a interdependência entre a pesquisa e a 
comunidade acadêmica.

Graças a estes direcionamentos, a UNESC pôde conso-
lidar os principais objetivos alinhados com a pesquisa na Uni-
versidade, permitindo a formação de pessoal qualificado para o 
exercício de atividades em áreas acadêmicas e profissionais, de-
senvolvendo a produção de conhecimento e promovendo a con-
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solidação de projetos de pesquisa que sejam relevantes para a 
comunidade. Isso permite que sejam criados, além de atividades 
paralelas que são desenvolvidas em âmbito de pós-graduação 
lato sensu, os parâmetros de avaliação stricto sensu que são uti-
lizados para validar as práticas de investigação científica, todos 
alinhados com as prerrogativas da CAPES e, sobretudo, do SI-
NAES para a educação superior, colaborando com sua estrutura 
Administrativa.

Estrutura Administrativa: atuando em função de 
sua identidade

No PDI da Universidade, as diretrizes estratégicas e geren-
ciais se estruturam de modo a promover o alinhamento de sua 
estrutura, orientando a formação em todas as áreas e centros da 
Instituição, preconizando a participação da sociedade por meio 
de competências específicas que determinam a observância aos 
interesses coletivos. No momento em que se volta para o bem-es-
tar social, de acordo com UNESC (2012), a Universidade busca 
fundamentar sua estrutura por meio da afirmação de seus valo-
res, garantindo o acesso ao conhecimento e o incentivo ao desen-
volvimento de uma proposta multicultural e interdisciplinar, en-
sejando, pela educação superior, o fomento de diversas parcerias 
com a comunidade.

De acordo com UNESC (2012), a Instituição possui quatro 
unidades acadêmicas, que são: Ciências da Saúde; Ciências So-
ciais Aplicadas; Ciências, Engenharias e Tecnologias e; Humani-
dades, Ciências e Educação. Cada uma das estruturas atua em 
consonância com as orientações do Plano de Desenvolvimento 
Institucional, constituindo uma base gerencial para o desenvol-
vimento de um modelo específico e estratégico, que observe as 
principais demandas institucionais.

Para atender a esses ensejos, a configuração institucional se 
fundamente com a criação de espaços de discussão e a estrutura-
ção, de acordo com o PDI da Universidade, de unidades acadê-
micas que privilegiem o envolvimento da comunidade acadêmi-
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ca na tomada de decisão. O que facilita esse processo é o fato de 
possuir apenas um campus, instalado no município de Criciúma, 
permitindo que a gestão de suas atividades possa se concentrar 
em uma estrutura única, a qual permita a participação sistemáti-
ca dos conselhos institucionais.

As decisões máximas da Universidade são tomadas no ní-
vel de seu Conselho Universitário (CONSU), considerando o ór-
gão colegiado legislativo superior da universidade e de caráter 
consultivo e normativo, o qual trata de assuntos acadêmicos e 
das políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Com base 
em UNESC (2012), percebe-se que sua composição conta com os 
principais membros de sua comunidade acadêmica, preconizan-
do uma participação democrática de todos aqueles que consti-
tuem o ambiente da universidade. O CONSU, em função da re-
levância de suas atividades, conta também com participantes da 
comunidade e tem como principal característica, destacada no 
PDI da Universidade, a deliberação sobre os principais pontos 
que preconizam o desenvolvimento da Universidade, zelando 
por todo o patrimônio institucional, cultural, científico e social 
da UNESC. O CONSU, em sua regulamentação específica, é o 
responsável por orientar a formação das unidades acadêmicas, 
principalmente no momento em que estuda, valida e orienta o 
desenvolvimento dos planos de trabalho alinhados ao PDI da 
Instituição, os quais ficam sob a tutela das comissões responsá-
veis pelo acompanhamento institucional em nível de ensino, pes-
quisa e extensão.

As Câmaras de Ensino de Graduação, Pós-graduação, Pes-
quisa e Extensão e de Administração e Finanças, as quais, de 
acordo com o PDI da UNESC (2012), se compõem pelos órgãos 
deliberativos que tem caráter técnico, normativo e de supervisão 
que buscam alinhar as atividades institucionais com o Regimen-
to Geral da Universidade. Formados pelas Pró-Reitorias, pela Di-
reção das Unidades Acadêmicas e pelos Coordenadores de Gra-
duação, as Câmaras são responsáveis por debaterem a estrutura 
institucional e constituir um ambiente consolidador das políticas 
institucionais, considerando, principalmente, as orientações dos 
documentos institucionais.
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Em linhas gerais, as Câmaras, em nível de graduação, con-
tam com a participação de agentes responsáveis pelo processo 
de ensino e aprendizagem, preconizando, também, a representa-
tividade discente na tomada de decisão. As principais delibera-
ções envolvem, entre outros aspectos, as estratégias de ensino e 
aprendizagem que se referem ao desenvolvimento de cada polí-
tica de ensino, compreendendo a graduação como parte prepon-
derante da consolidação do projeto institucional. No contexto da 
graduação, ainda destaca-se a integração entre as Câmaras e as 
unidades de ensino, compreendendo esta interação como base 
estratégica do desenvolvimento de práticas de ensino e aprendi-
zagem consistentes com a identidade da Universidade.

Da mesma forma em que no contexto da graduação, a Câ-
mara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão tem suas atividades 
desenvolvidas de modo semelhantes às da gradação, proporcio-
nando debates eloquentes no decurso das políticas institucio-
nais apresentadas no Projeto Institucional. Com base nas con-
siderações de seu PDI, os debates que ocorrem são norteadores 
do desenvolvimento de ações institucionais que vão fortalecer 
e consolidar as atividades da Universidade. Nesse caso, com-
preendendo o processo de indissociabilidade entre ensino, pes-
quisa e extensão na UNESC, a resultante das decisões tomadas 
neste nível de deliberação são substantivas para nortear as ações 
institucionais e, principalmente, a consolidação da identidade 
institucional preconizada pelo INEP (2009) no âmbito da pós-
-graduação, de pesquisa e de extensão.

Ainda no contexto deliberativo, a Câmara de Administra-
ção e Finanças também é um órgão relevante no processo de con-
solidação das atividades institucionais e dos objetivos previstos 
no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, já 
que considera as decisões estratégicas para a consolidação das 
ações em nível de ensino, pesquisa e extensão. Considerando 
os diversos objetivos previstos no projeto institucional e o Regi-
mento Geral da Universidade, as ações e deliberações da Câmara 
de Administração e Finanças são norteadores do pensamento es-
tratégico da Universidade, prevendo e prospectando formas de 
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atendimento financeiro aos objetivos previstos nos documentos, 
regulamentos e demais estruturas normativas da Universidade. 

Assim como nos demais órgãos deliberativos, a participa-
ção da comunidade acadêmica também é prevista para a Câmara 
de Administração e Finanças, permitindo que as discussões ocor-
ram e atinjam os objetivos sociais destacados no Projeto Pedagó-
gico Institucional da Universidade, contemplando, sobretudo, a 
essência comunitária da Instituição. Importa salientar que, com 
base na participação da comunidade acadêmica, é neste órgão 
que são evidenciadas e planejadas grande parte das principais 
relações sociais e comunitárias calcadas nos compromissos assu-
midos pela Universidade, contribuindo para o desenvolvimento 
e orientação das atividades dos órgãos executivos superiores.

Os órgãos executivos superiores são os responsáveis pela 
condução operacional das decisões discutidas nos conselhos e 
câmaras institucionais, sendo responsáveis também pela propo-
sição de melhorias e pela integração técnica no contexto insti-
tucional. De acordo com o PDI da Universidade, os principais 
órgãos que compõem a estrutura executiva da UNESC são a Rei-
toria, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, e a Pró-Reitoria de Admi-
nistração e Finanças.

A Reitoria, composta pelo Reitor e pelo Vice-Reitor, as-
sume o compromisso de orientar o desenvolvimento técnico e 
operacional da Universidade, coordenando toda a atividade 
estratégica e tática da instituição. Em função da relevância de 
ambos os papéis, tanto o Reitor quanto o Vice-Reitor assumem 
papeis diretos no desenvolvimento dos projetos institucionais da 
Universidade. Entre os seus principais compromissos, estão as 
diversas representações das quais fazem jus, além da orientação 
sobre a construção de normas institucionais e instrumentos de 
gestão institucional, os quais torna-se relevantes à construção da 
identidade operacional da UNESC.

Com base no PDI da Universidade, o Reitor assume, como 
atividades principais, a convocação e a presidência do Conse-
lho Universitário, a presidência, com direito de voz e voto, todas 
as reuniões dos órgãos colegiados da Universidade e o acom-
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panhamento da execução dos planos de trabalho que visam o 
cumprimento do projeto institucional da UNESC. Também é de 
função do Reitor a Coordenação, a fiscalização de todas as ações 
institucionais, zelando, de acordo com UNESC (2012), pelo cum-
primento do Regimento Geral da Universidade. Já a Vice-Rei-
toria assume atribuições correlatas, considerando, sobretudo, a 
participação em representação ao Reitor, substituindo este em 
ausências e impedimentos e exercendo as demais atribuições que 
lhe forem proporcionadas.

A Pró-Reitoria de Ensino da graduação é, em nível de gra-
duação, o órgão executivo e deliberativo que, de acordo com 
UNESC (2012), coordena, superintende e supervisiona todas as 
atividades de ensino da Universidade, tendo, também, a função 
de acompanhar as ações do colégio aplicação da Instituição e os 
cursos sequenciais. Nesse caso, o Pró-Reitor de Ensino da Gra-
duação deve presidir a Câmara de Ensino da Graduação, parti-
cipar das reuniões do CONSU, e dos demais órgãos que possua 
assento, e promover a representatividade nos interesses da Uni-
versidade, assumindo o compromisso de consolidar as políticas 
de ensino da UNESC e de atender aos direcionamentos do Plano 
de Desenvolvimento Institucional.

Já a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 
assume compromissos correlatos ao da Pró-Reitoria de Ensino, 
desenvolvendo ações semelhantes mas que consideram os obje-
tivos institucionais previstos para a pesquisa, a pós-graduação e 
a extensão. No contexto deste órgão, se destacam as atividades 
de verificação do desenvolvimento do PPI, a aderência com os 
Planos Anuais de Trabalho e o acompanhamento do desenvol-
vimento das políticas de pesquisa, pós-graduação e extensão, 
orientando a construção de currículo e desenvolvendo um pro-
cesso de articulação com as diretorias das unidades acadêmicas.

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças, entre outros 
aspectos, assume, como principais atividades, as ações de presi-
dência e convocação das comissões ou órgãos subordinados, a 
representação da Universidade em interesses institucionais e a 
captação de recursos junto aos órgãos relacionados com as ativi-
dades institucionais, sempre com o intuito principal de preconi-
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zar a sustentabilidade econômico-financeira da UNESC, forne-
cendo base para o desenvolvimento dos órgãos de administração 
básica da Universidade.

A administração básica da UNESC, com base nas conside-
rações do PDI e do Regimento Geral da Universidade, acompa-
nham a dinâmica institucional no momento em que preconizam 
o desenvolvimento de ações gerenciais que promovem as ativi-
dades institucionais. Esses órgãos, além de atuarem em uma di-
nâmica operacional, também são responsáveis por atender, de 
modo direto, aos ensejos da comunidade acadêmica, acompa-
nhando o desenvolvimento de cursos e das principais questões 
operacionais que envolvem o contexto do ensino na UNESC. Na 
Administração Básica, encontram-se os Colegiados das Unida-
des Acadêmicas, as Diretorias das Unidades Acadêmicas, os Co-
legiados de Cursos e as Coordenações de Cursos.

De acordo com UNESC (2012), os Colegiados das Unida-
des Acadêmicas assumem funções semelhantes às dos órgãos 
colegiados executivos, mas atuam em nível operacional de de-
terminadas unidades de ensino. Em linhas gerais, estes órgãos, 
acompanham a dinâmica das unidades acadêmicas, congregan-
do e distribuindo docentes para o desenvolvimento de ativida-
des integradas entre ensino, pesquisa e extensão. Orientadas 
pelo Regimento Geral da Universidade, as unidades acadêmicas 
são subordinadas às Pró-Reitorias, com atribuições preestabele-
cidas e aprovadas pelo Conselho Superior e se compõem de um 
Diretor, de um Coordenador de Ensino da Graduação, de Ensino 
de Pós-Graduação e Pesquisa e de um Coordenador de Extensão.

Com base nas orientações do PDI da Universidade, o Co-
legiado das Unidades Acadêmicas é uma instancia legislativa, 
deliberativa, consultiva e recursal, contando com representação 
discente no processo de deliberação em âmbito de ensino, pes-
quisa e extensão de cada área de atividade assumida pela Uni-
versidade. Entre suas atribuições principais, estão as constantes 
discussões sobre a distribuição e alocação de docentes, com suas 
respectivas cargas horárias, as discussões sobre as normas de 
funcionamento e manutenção dos laboratórios e o estudo sobre o 
planejamento de ensino dos cursos sob a tutela de cada unidade. 
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Além disso, o Colegiado também delibera sobre os métodos de 
qualificação e desenvolvimento docente, elencando os critérios 
de atividade que vão ser socializados na estrutura de ensino da 
Universidade.

As Diretorias das Unidades Acadêmicas são instancias 
executivas que deve ser exercida por um professor do quadro 
regular indicado pelo Reitor. Em geral, as atividades desse agen-
te estão relacionadas com a presidência dos colegiados das uni-
dades, com a participação nas reuniões dos conselhos e órgãos 
correlatos e a gerencia das atividades da unidade. As Diretorias, 
entre outros aspectos, devem organizar, executar e avaliar o pla-
nejamento da Universidade que está relacionado com sua área 
já que, de acordo com o PDI da Universidade, este processo é 
fundamental para a consecução dos objetivos em nível de ensino, 
pesquisa e extensão da respectiva unidade.

Os Colegiados de Curso têm a função de gerenciar o de-
senvolvimento operacional, com foco na deliberação normativa, 
consultiva e de supervisão, dos cursos de graduação e sequen-
ciais, considerando a integração com uma série de instancias es-
tratégicas da Universidade. O Regimento Geral da Universidade 
enseja o Colegiado como o órgão de constituição e desenvolvi-
mento de ações que visam à consolidação dos projetos peda-
gógicos, tendo o Coordenador do Curso como seu presidente a 
contando com a contribuição dos professores que ministram as 
disciplinas do curso. Em sua estrutura, também se destacam a 
representação discente, tendo como uma das principais ativida-
des a aprovação da proposta pedagógica do curso e a avaliação 
do projeto pedagógico.

Ao atuar de modo aderente às orientações da Avaliação 
Institucional, os Colegiados têm e função de definir as ativida-
des curriculares dos cursos, considerando também as atividades 
complementares para os que a exigem. De acordo com UNESC 
(2012) e com o Regimento Geral, o Colegiado deve definir o per-
fil dos docentes e a proposta de providências necessárias à me-
lhoria dos cursos de graduação, constituindo projetos de ensino, 
pesquisa e extensão que são desenvolvidos de modo paralelo à 
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matriz curricular, onde os coordenadores de curso são os princi-
pais responsáveis pela eficácia de cada ação.

Por fim, consolidando a estrutura administrativa da 
UNESC, o PDI da Universidade apresenta a Coordenação de Cur-
sos de Graduação, Sequencial e de Pós-graduação stricto sensu, 
os quais estão subordinados à Diretoria de Unidade Acadêmica 
constituída por um professor titular e um coordenador adjun-
to, escolhidos por eleição direta avalizada pelo Reitor. Com um 
mandato de três anos, os coordenadores têm as funções princi-
pais de convocar e presidir as reuniões do Colegiado, zelando 
pela qualificação das atividades de ensino e aprendizagem, pelo 
desenvolvimento dos planos anuais de trabalho e atuando no 
encaminhamento anual do orçamento que será aplicado ao res-
pectivo curso.

Os coordenadores ainda são responsáveis por gerenciar o 
desenvolvimento financeiro do curso, propondo, de acordo com 
os documentos institucionais da Universidade, o planejamento 
do corpo docente, a aprovação dos horários das disciplinas, ou 
unidades curriculares, a coordenação, em conjunto com a Comis-
são Própria de Avaliação, dos processos de avaliação do projeto 
pedagógico do curso, do trabalho docente e dos planos de ensi-
no. Entre suas funções, os coordenadores também assumem o 
compromisso de propor alterações nas disciplinas e módulos, or-
ganizando a integração das disciplinas e o desenvolvimento de 
atividades vinculadas à gestão dos cursos de graduação, apre-
sentando o resultado de suas atividades na forma de indicadores 
que são validados pela direção das unidades acadêmicas.

Os Coordenadores, atendendo ao que é disposto na estru-
tura do Regimento Geral e do PDI da Universidade, ainda acom-
panham a execução do currículo, observando as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais e os conteúdos programáticos previstos nos 
planos de ensino. Em linhas gerais, também atuam com base nas 
medidas emanadas dos relatórios de avaliação que são consti-
tuídos pela CPA e acompanham, sobretudo, o desenvolvimento 
de protocolos de compromisso que são firmados entre o curso e 
as unidades acadêmicas. Além disso, os coordenadores também 
acompanham, com base nas demandas institucionais, as princi-
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pais recomendações sobre a qualificação da estrutura física insti-
tucional, encaminhando para a Diretoria da respectiva unidade 
acadêmica as informações sobre as necessidades estruturais da 
instituição.

No processo de complementação pedagógica, os coorde-
nadores também atuam com base na prospecção de propostas 
de pós-graduação, pesquisa e extensão que visam atender ao 
perfil de formação do egresso, apresentando os pontos princi-
pais que justificam cada recomendação efetuada. Os professores 
que assumem este compromisso também atuam no fomento de 
políticas de relacionamento institucional com a comunidade aca-
dêmica, sobretudo com os egressos, por meio da promoção de 
ações que requerem a participação dos envolvidos no processo 
de desenvolvimento institucional, atendendo às diretrizes dos 
projetos pedagógicos, dos documentos institucionais e instru-
ções normativas que visam o relacionamento entre a Universida-
de e a comunidade acadêmica.

Outro ponto que se relaciona com a atividade do coordena-
dor de curso é o desenvolvimento de ações que atendam às ne-
cessidades da avaliação dos estudantes no momento do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conside-
rando as diretrizes para o exame apresentadas pelo INEP (2009) 
e, sobretudo, pelas orientações gerais para a avaliação institu-
cional. É por esse fato que o Coordenador deve apresentar um 
conjunto de competências que o constitua e posicione como um 
gestor institucional, já que ele assume atividades que tem um 
direcionamento estratégico e que tem relação direta com a pere-
nidade institucional.

Ações Sociais: a universidade contribuindo no  
fomento de um ambiente de mudanças

A UNESC compreende a extensão como um pressuposto 
sistêmico que envolve toda a comunidade acadêmica no contex-
to da articulação com as atividades sociais da instituição. Exten-
são é entendida aqui como todas as ações que a universidade 
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faz no sentido de estabelecer uma via de mão dupla com a so-
ciedade, socializando conhecimentos para fora de seus muros, 
aprendendo e intervindo nos reais problemas da sociedade. Sen-
do assim pode ser considerado como extensão os trabalhos de 
assistência jurídica e da saúde, os projetos sociais em que alunos 
e professores estão envolvidos, os cursos de pequena duração e 
relevantes prestações de serviços à sociedade. Porém, antes de 
falar nesse assunto, se faz necessário voltar um pouco na história 
para conhecer tradições e compreender esforços e limitações de 
fazer extensão no presente. 

Embora se reconheça as atividades de extensão antes de 
1960, iníciamos a reflexão a partir deste período que foi marca-
do pela mobilização popular buscando alcançar reformas sociais 
no Brasil e na América Latina. Havia um movimento crítico em 
relação ao modelo de desenvolvimento do país e contra interes-
ses da elite brasileira. Entidades diversas se envolveram como a 
Igreja católica, a Juventude Universitária Católica, a União Na-
cional dos Estudantes, os Diretórios Acadêmicos e de algumas 
organizações políticas. Nascem neste período as experiências do 
Movimento de Educação de Base e a organização sindical dos 
trabalhadores no campo e na cidade. 

Foi neste contexto que as Universidades foram cobradas 
no sentido de se inserir na realidade socioeconômica, política e 
cultural do país, absorvendo as contradições cotidianas das rela-
ções sociais e contribuindo para a sua superação e transformação 
social.  As Instituições de Ensino Superior (IES) foram chamadas 
a contribuir no sentido de apreender a realidade, investigando-a 
e nela poder intervir. Sob esse patamar é que a UNESC se posi-
ciona para discutir sua estrutura, seus objetivos e seus projetos 
de extensão que fortalecem suas relações com a comunidade.

Ainda numa perspectiva histórica, com a reforma universi-
tária de 1968, calcada no poder militar, as IES foram submetidas 
a um processo de coerção e persuasão, tendo em vista a imple-
mentação de um projeto de sociedade voltado para o desenvol-
vimento do capitalismo, financiado pelo capital internacional.  
O caráter dialógico da universidade, que estava se intensifican-
do, foi reduzido a um componente de segurança nacional. 
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No transcorrer da década de 1970, naquele cenário polí-
tico administrativo, as IES tornaram-se também um espaço de 
resistência ao regime militar. Dois movimentos contraditórios se 
desencadearam no interior das universidades: um de fortaleci-
mento dos movimentos sociais e populares, buscando desvendar 
as contradições geradoras das questões estruturais da sociedade 
e outro, de mascaramento da realidade, predominando a com-
preensão da extensão apenas como prestação de serviços ou as-
sistencialismo.

Considerando que a extensão universitária pressupõe uma 
forte interação entre atores internos e externos à universidade, 
diversas formas de participação ou de cooperação são requeri-
das, tanto na fase de concepção quanto na de execução dos pro-
jetos. O caráter interativo da extensão e seu compromisso com a 
transformação social indicam um caminho metodológico basea-
do na participação. 

Porém devemos considerar que metodologias e formas de 
atuação estão diretamente ligadas a contextos históricos, sociais, 
culturais e econômicos. A história do surgimento das áreas de 
conhecimento, dos campos de saber, dos seus princípios e pro-
pósitos, das tradições, das relações de poder que se estabelece-
ram e estabelecem entre elas, implicam em ter maior ou menor 
possibilidade de realizar determinadas atividades de extensão. 
Conforme o tipo de disciplina, sua razão de ser na matriz curri-
cular, a que ela se propõe, seus conteúdos e objetivos, terá maior 
ou menor possibilidade de fazer extensão universitária. Por isso 
é preciso considerar que:

 ¾ Nem todos os professores têm perfil ou se identificam 
com a extensão, mesmo assim podem ser ótimos pro-
fessores.

 ¾ Não há espaços disponibilizados para todos os profes-
sores e todos os alunos fazerem extensão.

 ¾ Não há recursos financeiros disponíveis para tudo e 
para todos os projetos individuais.
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 ¾ Não é possível os alunos da graduação, a cada semes-
tre, participarem de forma contínua em cinco ou seis 
projetos de extensão, ou seja, um de cada disciplina. 

Antes de discursos apaixonados, generalizadores e, por 
isso, superficiais, antes de exigirmos e esperarmos ações de ex-
tensão por parte de todas as áreas, de todos os cursos, de todas 
as disciplinas, de todos os professores, de todos os alunos, temos 
é que encontrar possibilidades concretas, exequíveis, fazermos 
escolhas conscientes, e focarmos nossas ações, interações e in-
tervenções. Fazer com que elas aconteçam no âmbito da univer-
sidade e sociedade de forma coletiva, e não de forma pontual e 
personalizada. De qualquer forma é importante considerar que 
têm sido feito esforços tanto no ensino, quanto na pesquisa e ex-
tensão e ocorrido avanços significativos na relação universidade/
sociedade nos últimos anos.    

A UNESC potencializou sua capacidade de congregar as 
ações sociais que envolvem a sua identidade, principalmente nos 
últimos anos. Entre outros aspectos, além dos pressupostos de 
governança que são explanados por Polizel e Steiberg (2013), a 
Universidade passou a compreender a extensão como fruto de 
uma parceria sistemática com a comunidade, consolidando sua 
identidade comunitária e fiel aos seus princípios.

Percebe-se que há um fortalecimento das ações de exten-
são, considerando os diversos eixos que são prelecionados no 
PDI e nos relatórios de gestão que balizam o desenvolvimento 
estratégico da universidade. Em linhas gerais, no ano de 2012, 
percebeu-se mais de 90 projetos de extensão em andamento, con-
tando com mais de 335 bolsas de extensão para estudantes de 
graduação e que envolvem todas as áreas de conhecimento que 
são atendidas pela universidade.

No eixo da saúde, são mais de 75 mil atendimentos, por 
semestre letivo, os quais promovem o suporte para quase 18 mil 
pacientes e consolidam a atividade de mais de 9.500 consultas 
nos ambulatórios médicos; mais de 3.500 atendimentos nas cli-
nicas de fisioterapia; cerca de 320 atendimentos em clinicas de 
nutrição. Também se destaca o fato de que mais de 17 mil aten-
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dimentos ocorreram na Farmácia Solidária, colaborando com os 
diversos programas de saúde familiar que são preconizados pe-
los municípios da região da AMREC. 

Outro ponto que se destaca, consolidado por meio das 
ações de referencia da universidade, se relacionam com os aten-
dimentos vinculados com a Unidade Judiciária de Cooperação, 
promovendo aproximadamente 807 atendimentos no município 
de Criciúma, 255 em Cocal do Sul, promovendo mais de 2.500 
colaborações no contexto da região do extremo sul catarinense,  
por semestre, sobretudo em questões que envolvem conciliação 
e resultados de discussões junto ações que envolvem a promoção 
da cidadania. 

Em observância aos requisitos da avaliação institucional, 
sobretudo após a promulgação do novo instrumento de avalia-
ção externa no ano de 2013 – INEP 2013 – percebe-se que a inter-
nacionalização, que já é desenvolvida pela UNESC em convenio 
com diversos países, torna-se um indicador cada vez mais ali-
nhado com a identidade da universidade e, principalmente, com 
as ações de expansão da competitividade da instituição. Os da-
dos atuais, destacados no âmbito da UNESC (2012), identificam 
que a universidade possui mais de 110 estudantes estrangeiros, 
sendo que 90% deles encontram-se no âmbito da graduação.  En-
tre os países de origem, destacam-se os grandes países do conti-
nente africano, com destaque para Angola, Moçambique, Cabo 
Verde e Senegal. Além disso, é importante salientar que a univer-
sidade continua o processo de expansão de seus acordos interna-
cionais, os quais já constam da ordem de 33 acordos com países 
do Mercosul, da Europa e da América do Norte. 

Além disso, por derradeiro, as atividades de extensão se 
coadunam nos prêmios recebidos pela universidade, destacando 
suas colaborações científicas e sociais que fortalecem a identida-
de da universidade, permitindo que a interação com a comuni-
dade acadêmica se constitua sob a égide de premissas que envol-
vem os valores da UNESC. Isso faz da universidade um agente 
responsável por fomentar uma parceria sistêmica, dinâmica e 
comprometida com o desenvolvimento social do município de 
Criciúma, da região do extremo sul do estado de Santa Catarina 
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e, por conseguinte, da população que congrega, a universidade, 
de objetivos proativos e reais, os quais impactam no construto 
social e na consolidação da estratégia e das políticas sociais para 
a sua região de atividade.

Projetos Futuros: a consolidação

A universidade, devido à sua função de produzir, siste-
matizar e socializar conhecimentos nos mais diversos campos 
do saber, é uma instituição indispensável para a transformação 
social e imprescindível para a consolidação de uma sociedade 
mais justa, igualitária e fraterna. Contudo, ao longo da história, 
dependendo da concepção de homem, mundo e sociedade, o 
conhecimento por ela produzido foi concebido como produto 
pronto, acabado, portanto, necessitando apenas ser transmitido, 
ou como processo, construído continuamente com a participação 
de diferentes sujeitos.

Compreendemos não só o conhecimento como processo 
contínuo, mas toda a universidade como uma instituição social, 
que, antes de pronta e acabada, continua sendo pensada, discuti-
da, construída, ressignificada em cada tempo, em cada contexto, 
tendo em vista a diversidade de atores sociais e dos condicio-
nantes culturais, políticos e econômicos que a produzem. Esta 
concepção de universidade se consolidará na medida em que os 
diferentes setores, classes ou segmentos da população partici-
pem e usufruam dos resultados por ela produzidos. Quando o 
seu compromisso com a transformação da realidade social evi-
dencia-se nas atividades por ela desenvolvidas por meio dos di-
versos mecanismos educacionais, culturais, tecnológicos, entre 
outros, e quando o conhecimento científico torna-se acessível e 
compreensível a todas as classes sociais.

Essa concepção de universidade é condizente com a con-
cepção de universidade comunitária, a qual assumimos, pois 
acreditamos que a UNESC somente se materializa por meio de 
ações sociais decorrentes de compromissos e responsabilidades 
assumidas coletivamente. O sentido comunitário aparece para 
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nós como força que agrega e mobiliza esses diferentes atores na 
viabilização de um projeto comum.

A partir desses pressupostos, e pelo caráter e compromisso 
comunitário da Unesc, é que estamos nos esforçando ao máximo 
para fortalecer suas políticas institucionais com base nos seguin-
tes princípios: 

 ¾ Gestão compartilhada, descentralizada, participativa 
e transparente - garantia da participação dos diferen-
tes segmentos acadêmicos na tomada de decisão e no 
acompanhamento da execução de seu orçamento.

 ¾ Equilíbrio entre a dimensão administrativo-financeira 
e a dimensão acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) 
de modo sustentável.

 ¾ Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – 
de modo que suas ações vinculem-se à realidade social 
e possam transformá-la.

 ¾ Diversidade e inclusão – esse princípio se pauta no res-
peito às diferenças individuais e liberdade de expres-
são política, ideológica, cultural e religiosa.

 ¾ Preservação e recuperação ambiental – esse deve ser 
um compromisso assumido tanto no processo de for-
mação como nas ações realizadas pela instituição.

 ¾ Coparticipação – parte do reconhecimento de que to-
dos os sujeitos, competências e saberes são fundamen-
tais no desenvolvimento do projeto da universidade.

O fortalecimento das premissas aqui colocadas, a partir 
de ações concretas, que vêm se materializando cotidianamente, 
representa a convicção de que uma universidade comunitária 
como a UNESC só tem um caminho a trilhar: o da formulação de 
indicadores que possam nortear a sociedade rumo à cidadania, 
dentro de um processo emancipatório, plural e ético.
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Palavra da Reitoria

O Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE) tem preser-
vado, durante os anos de atuação, os princípios de sua mantenedora, 
a Fundação Educacional Barriga Verde (FEBAVE). São 39 anos que 
a FEBAVE tem participado ativamente da construção da história de 
Orleans, que neste ano completa seu primeiro centenário, bem como no 
desenvolvimento dos municípios da região. Na mesma direção,  são 15 
anos que o UNIBAVE colabora com essa construção, oferecendo atual-
mente 16 cursos de ensino superior que oferece, além dos cursos de pós-
graduação. 

Uma das Instituições de Ensino Superior que integra o Sistema 
ACAFE, o UNIBAVE tem se amparado localmente no espírito empreen-
dedor dos colonizadores, que cultivaram as terras, criaram tecnologias 
e fundaram organizações, dando as bases para o desenvolvimento atual.  
Da mesma forma, não subestima as demandas globais que imprimem 
um novo ritmo educacional, estimulando, além do desenvolvimento de 
competências e habilidades, um processo formativo com enfoque na hu-
manização e no respeito à cidadania.

Nesse processo, seguirá primando pela qualidade do ensino su-
perior, pela  responsabilidade social, pela preservação da cultura e da 
memória histórica regional, pela integridade e compromisso com o de-
senvolvimento social e econômico da região, pela valorização da vida e 
do meio ambiente e pela participação da comunidade interna e externa 
nas decisões da instituição. São esses os valores que fazem do UNIBA-
VE uma mantida amparada e que ampara os ideais de sua mantenedora 
de contribuir sistematicamente no desenvolvimento da região. 

Elcio Willenann   
Reitor

Histórico da Instituição

A pertinência da educação superior deve ser avaliada em 
decorrência da adequação entre o que a sociedade espera das ins-
tituições e o que elas oferecem (UNESCO, 2009). Diante dessa 
perspectiva, o Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE) 
tem constituído uma história, comprometendo-se com o desen-
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volvimento do entorno, por meio de ações concentradas na área 
do ensino e da cultura. 

Oferecendo uma infraestrutura diferenciada em função do 
patrimônio cultural que preserva no campus sede, por meio do 
Museu ao Ar Livre Princesa Isabel (MALO) e do Centro de Docu-
mentação Histórica Plínio Benício, a mantenedora do UNIBAVE 
disponibiliza um laboratório de pesquisa e de formação inédito. 
É dessa forma que forma que estudantes do ensino superior e 
das outras etapas formativas, gestores, docentes, pesquisadores 
e a comunidade em geral podem fomentar o desenvolvimento 
presente e projetar o futuro, sem se desvincular de suas raízes. 

A consolidação do UNIBAVE, as estratégias para manu-
tenção dos princípios de sua mantenedora e outros elementos 
constitutivos delineiam os itinerários deste capítulo. São, portan-
to, aspectos que elucidam uma instituição comprometida com a 
formação profissional e humana, dois aspectos que balizam os 
anseios que norteiam as perspectivas da UNESCO ao enunciar a 
função do ensino superior. 

O UNIBAVE, com sede em Orleans – Santa Catarina – Bra-
sil, está situado nas Encostas da Serra Geral, uma região cujo 
processo de colonização esteve vinculado à riqueza do carvão 
mineral. Nesse contexto, a instituição busca consolidar-se pelo 
mesmo dinamismo demonstrado pelos imigrantes europeus 
quando criaram na região doada à Princesa Isabel, as condições 
para sua sobrevivência e desenvolvimento (SOUZA; ZWIERE-
WICZ, 2010).

Além de receber influências da contextualização histórica e 
econômica da região, o desenvolvimento da instituição está im-
bricado nos princípios sociais de sua mantenedora, a Fundação 
Educacional Barriga Verde (FEBAVE). Constituindo-se como en-
tidade fulcral para o desenvolvimento do município de Orleans 
e proximidades, a FEBAVE se torna cada vez mais reconhecida 
em função dos serviços comunitários prestados.

A FEBAVE foi criada pela Lei Municipal n. 491, de 23 de se-
tembro de 1974 (RAMPINELI, 1998). Com estrutura controlada 
pelo poder público de Orleans, sua finalidade era a de apoiá-lo 
nas iniciativas educacionais. 
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O idealizador da FEBAVE foi o Padre João Leonir Dall`Al-
ba. Sua atuação como padre e defensor da educação e da cultura, 
no período de 1969 a 1981, deixou marcar profundas, que ultra-
passaram os limites do município de Orleans, beneficiando as 
comunidades de toda uma região.

Seu trabalho inicial contou com o apoio de um grupo que 
permaneceu com ele até o ano de 1975. A partir de então, for-
mou-se uma nova equipe, na qual a participação e a perseve-
rança do Professor Celso de Oliveira Souza, foram fundamen-
tais para consolidação das aspirações do padre de instalar em 
Orleans uma fundação que valorizasse a cultura e, por meio da 
educação, estimulasse o desenvolvimento da cidade e de seu en-
torno. 

Passados poucos anos da fundação da FEBAVE, lideranças 
locais entenderam que a dependência que a instituição tinha dos 
dirigentes municipais a inviabilizava de proporcionar os servi-
ços que a região necessitava e, por isso, sugeriram uma nova pro-
posta, a qual resultou em sua constituição, a partir da Lei Muni-
cipal n. 528, de 31 de março de 1977, como entidade filantrópica, 
sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria. Após 
a mudança, os municípios da região colonizados pelos imigran-
tes europeus e originados do dote destinado à Princesa Isabel se 
transformaram em contextos fundamentais para que a entidade 
pudesse, por meio de práticas educacionais e culturais, valorizar 
a história e contribuir para o desenvolvimento do entorno.  

O contexto regional da época de criação da FEBAVE foi 
marcado pela passagem da energia artesanal para a energia elé-
trica, estimulando a projeção de grandes possibilidades para 
o desenvolvimento regional. Contraditoriamente, também foi 
marcado  pelo fenômeno das enchentes, que provocaram uma 
catástrofe na região. Zwierewicz, Souza e Rampineli (2009) regis-
tram que as enchentes destruíram praticamente tudo que se en-
contrava próximo às margens dos rios, varrendo vilas e deixan-
do em seu lugar simplesmente lembranças lendárias. Também 
destacam que os prejuízos se contabilizaram em perdas de vidas, 
de casas, de animais, de plantações, bem como de tecnologias 
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que os colonizadores fabricaram com tanto esmero para tornar 
a vida possível.

É nesse contexto que surgiu e se fortaleceu, gradativamen-
te, a FEBAVE, consolidando um sonho que já povoava anterior-
mente a mente do Pe. João. Como uma impulsionadora da edu-
cação e da cultura, potencializou o desenvolvimento iniciado e 
oferecido pela capacidade criadora dos imigrantes e, com isso, 
inseriu nos serviços oferecidos, ações aplicadas nos municípios 
de Lauro Müller, São Ludgero, Braço do Norte, Grão Pará, Rio 
Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Martinho e Armazém nas pro-
postas iniciais de trabalho. A estes municípios foram, gradativa-
mente, acrescentadas outras localidades que têm se beneficiado 
com o trabalho da fundação, como: Cocal do Sul, Forquilhinha, 
Gravatal, Imbituba, Urussanga, Pedras Grandes e Bom Jardim 
da Serra, bem como outros municípios e Estados nos quais existe 
interesse pelos serviços prestados pela referida fundação.

Nas ações desenvolvidas em praticamente quatro décadas, 
o caráter comunitário tem prevalecido, fortalecendo os pressu-
postos que regem atualmente o UNIBAVE. Nessa direção, vale 
destacar o ineditismo na construção do Museu ao Ar Livre Prin-
cesa Isabel (MALO), único do gênero na América Latina, que 
abriga o acervo da imigração européia, preservando as mais va-
riadas tecnologias criadas para subsistência familiar, bem como 
para desenvolvimento da região.

O reflexo dessa ação comunitária vem despertando interes-
ses e atraindo cada vez mais visitantes brasileiros e do exterior, de-
monstrando que a iniciativa atende expectativas das mais diversas 
realidades. Formando um parque com 16 unidades, cercadas pela 
riqueza das águas e do verde que os colonizadores gostavam de 
cultivar, o museu se associa ao Centro de Documentação Históri-
ca Plínio Benício que abriga mais de duzentas mil cópias de do-
cumentos sobre a Colônia Grão-Pará.  Dessa junção, resulta um 
laboratório de pesquisa de extrema relevância, no qual pode ser 
acessado o mais importante acervo cultural da região.

A criação do Museu pela FEBAVE comprova seu compro-
misso comunitário ao possibilitar às gerações atuais e futuras 
vivenciar as condições dos colonizadores que se lançaram ao 
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desconhecido para se distanciar da realidade da Europa em-
pobrecida pelas guerras. Dessa forma, mantém viva a cultura 
daqueles que em terras de conde e princesa, mas de condições 
inóspitas, aplicaram os conhecimentos que traziam na memória 
para romper  com as adversidades enfrentadas pela falta de in-
dústria, comércio, rodovias e atendimento à saúde e à educação 
(SOUZA, 2008). A iniciativa tem se revelado altamente eficaz, na 
medida em que recupera a estima das pessoas que alijadas de 
suas origens, viviam de lembranças transmitidas oralmente pe-
los antepassados, distanciando-se do que representou o sabor do 
recomeçar em terras distantes e desconhecidas. 

Além de projetos culturais como o do Museu, a FEBAVE 
investiu na formação humana e profissional, mediante a criação 
do próprio UNIBAVE, bem como da Escola Barriga Verde, do 
Centro de Qualificação Profissional, do Centro de Educação In-
fantil Social Othilia Debiase, da Escola de Educação Profissional 
Técnica Colônia Grão Pará e da Escola de Educação Profissional 
Técnica do Vale da Uva Goethe. Todas essas mantidas estão em 
funcionamento e ampliação, comprovando o acolhimento, o re-
conhecimento e a confiança depositada na FEBAVE pelas comu-
nidades da região em que ela está inserida. 

Para sistematizar as implicações dos princípios da FEBA-
VE na constituição e atuação do UNIBAVE é salutar caracterizar 
a busca incessante por uma educação de qualidade e que tenha 
como ponto de partida e de chegada de sua concepção pedagó-
gica a própria vida. Para tanto, defende-se no UNIBAVE que a 
instituição educacional é um contexto propício para tomar cons-
ciência sobre a realidade e construir vias para solução dos pro-
blemas locais/globais que se aprofundam enquanto transcorrem 
os primeiros anos do século XXI (ZWIEREWICZ, 2012). Consi-
derando essa premissa, o compromisso que a instituição vem 
assumindo a situa em uma perspectiva inovadora de ensino, na 
qual são consideradas as contribuições históricas, as demandas 
do presente e as emergências para tornar possível o futuro da 
humanidade (SOUZA; ZWIEREWICZ, 2009).  

Na busca por esse ideal, a consolidação do UNIBAVE pas-
sou por momentos marcantes, iniciados com a aprovação do 
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projeto para a implantação da Educação Superior em Orleans, 
mediante o Parecer n. 054/1998/CEE/SC, possibilitando o funcio-
namento do Curso de Administração. Já nos anos subsequentes, 
a criação e o funcionamento de novos cursos dentro de padrões 
de qualidade primados pela instituição, viabilizaram o Creden-
ciamento do Centro de Educação Superior (CESFEBAVE), por 
meio do Parecer n. 359/2004/CEE/SC, de 23 de novembro de 2004. 
Essa iniciativa e as ações que dela decorreram, contribuíram para 
que em 2006 o Conselho Estadual de Educação de Santa Catari-
na, por meio do Decreto n. 4.269/2006/CEE/SC, transformasse o 
Centro de Educação Superior (CESFEBAVE) em Centro Univer-
sitário Barriga Verde (UNIBAVE), possibilitando que atualmente 
sejam oferecidos dezesseis cursos de ensino superior, além dos 
cursos de pós-graduação ‘lato sensu’. 

Tendo como missão “promover educação que possibilite 
atender às necessidades humanas de forma sistêmica, criativa e 
sustentável”, o objetivo do UNIBAVE é o de promover ensino, 
pesquisa e extensão para a formação de pessoas criativas, capa-
zes de atender as necessidades humanas e contribuir para o de-
senvolvimento sustentável (UNIBAVE, 2007).  

Defendendo entre seus o desenvolvimento social e econô-
mico da região, a instituição formou, durante os anos de 2002 a 
2012, um total de 1404 acadêmicos no ensino superior. A forma 
de ingresso desses atuais egressos da instituição ocorreu, prio-
ritariamente, mediante processos seletivos ocorridos ao final de 
cada ano letivo. 

Além de dezesseis cursos de ensino superior, a instituição 
oferece também cursos de pós-graduação lato sensu, os quais são 
relacionados no decorrer deste capítulo. Os cursos de pós-gra-
duação têm sido oferecidos principalmente na sede, mas também 
são desenvolvidos em outros municípios que os têm requisitado.

Além da preocupação com o ensino, a instituição vem pro-
pondo diversas iniciativas vinculadas ao desenvolvimento da 
pesquisa, da extensão e da melhoria da estrutura física. Dessa for-
ma, compromete-se com pressupostos que a norteiam, articulan-
do suas ações às demandas da comunidade, demonstrando que 
os princípios sociais norteadores dos trabalhos realizados pela 
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FEBAVE refletem nas ações do UNIBAVE. Essa postura contribui 
para que sua atuação se articule à função almejada atualmente 
para as instituições de ensino superior, quando o esperado é que 
consigam unir a necessidade de desenvolvimento econômico às 
expectativas para qualificar a vida. 

Nessa direção, Souza e Zwierewicz (2009) destacam que 
vale registrar o sentido essencial da responsabilidade dessa eta-
pa do ensino comentado por Dias Sobrinho em 2005. Segundo 
este autor, o sentido do ensino superior é produzir e socializar 
conhecimentos que tenham não só o mérito científico, mas tam-
bém o valor social e formativo. Para tanto, além de ser importan-
te para o desenvolvimento econômico, a etapa deve ter sentido 
para a cidadania pública, fazendo que a universidade seja a glo-
balização da dignidade humana.

Amparado por esses preceitos, o UNIBAVE não se desvincu-
la das raízes de seu entorno, atuando no presente e projetando o fu-
turo a partir delas. Assim, permeia o ensino, a pesquisa e a extensão 
por práticas que buscam a valorização das pessoas, suas necessida-
des e suas expectativas de vida. Essa perspectiva o faz reconhecer 
e qualificar a história da terra, dos imigrantes, de suas tecnologias, 
referenciando a essência daquilo que recordam Minguelli, Chaves e 
Foresti (2006) das palavras de Paulo Freire quando ele afirma que o 
homem que perde suas raízes, perde sua identidade. 

Pressupostos Pedagógicos

Caracterizando-se como uma instituição comunitária, o 
UNIBAVE estimula práticas voltadas para o bem-estar social e 
para a sustentabilidade do entorno. Por isso, vem aperfeiçoando 
suas ações, balizado pelo Paradigma da Complexidade (MORIN, 
2004; 2010) e pela perspectiva de ensino transdisciplinar, aspectos 
considerados na instituição indispensáveis para um ensino traça-
do a partir e para a realidade. É nessa direção que em suas proje-
ções seguirá primando pelo bem-estar das pessoas, da sociedade 
e do planeta, transformando os conhecimentos produzidos no en-
torno acadêmico em instrumentos para a valorização da vida. 
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Para consolidar essa perspectiva, oferece aos gestores, do-
centes e profissionais técnicos um programa de formação conti-
nuada. Ao sistematizar a experiência específica desse processo 
formativo, realizada entre os anos de 2010 e 2012, Zwierewicz 
(2013) registra aspectos considerados fundamentais para os re-
sultados alcançados nos processos de avaliação externa, realiza-
dos durante o período. São eles:

 ¾ A rota mais comum para os processos de formação em 
uma instituição educativa é buscar um especialista que 
apresente um projeto de uma possível estrutura institu-
cional com seus elementos e com uma concepção peda-
gógica, metodológica e avaliativa delimitada. Com base 
na estrutura indicada, são construídas adaptações, de 
forma colaborativa ou isolada, que refletem no projeto 
curricular precedente e que no ensino superior brasilei-
ro recebe o nome de Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) – bem como nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPC) – e, finalmente, no Plano de Ensino elaborado pe-
los docentes. 

 ¾ A experiência vivenciada no UNIBAVE, contudo, não 
seguiu a rota tradicional das reformas. Como tentativa 
de reformar simultaneamente o pensamento e a insti-
tuição, bem como ajudar na melhora de seu entorno, foi 
criada uma via personalizada, por meio da qual não se 
aguardou concluir a reforma do projeto curricular para 
reformar os cursos e, por fim, o pensamento docente.

 ¾ Esse movimento ocorreu de forma sincronizada, me-
diante um programa de formação permanente, no qual 
foram compartilhados seminários e oficinas coordena-
das pela equipe já atuante na própria instituição e que 
iniciara um processo de transformação mais profunda, 
socializada por meio de: encontros formativos comple-
mentares; publicações para polinizar novas propostas; 
adequações nos documentos de organização do pro-
cesso curricular; momentos de apoio de profissionais 
externos. 
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Entre as principais intenções do programa de formação 
Zwierewicz (2013) destaca que se pretendia:

 ¾ Despertar a consciência e a capacidade de planejar, 
atuar, avaliar e redefinir o processo educativo.

 ¾ Promover uma forma própria de reformar a instituição 
e o pensamento, compatível com as necessidades que 
sente a equipe envolvida, bem como as despertadas em 
âmbito local/global.

 ¾ Fortalecer a resiliência dos gestores, dos docentes e da 
equipe técnica para que conheçam suas potencialida-
des para intervir na qualidade da instituição. 

 ¾ Propor um ensino que tenha como ponto de partida e 
de chegada ‘a própria vida’.

 ¾ Envolver a equipe em estratégias de polinização para 
que, além de fortalecer a resiliência ao observar seus 
próprios avanços, ajude outros profissionais e institui-
ções que também buscam superar o ensino linear. 

Ao finalizar a sistematização do processo formativo, Zwie-
rewicz (2013) ressalta que essa forma de trabalhar, integrada à 
proposta implícita nos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)1, 
tem como fortaleza a capacidade de fomentar a resiliência dos 
estudantes, dos docentes, da instituição e seu entorno para en-
frentar os desafios da vida. Para tanto, sustenta-se pela prática 
compartilhada e solidária que busca o bem-estar das pessoas, da 
sociedade e da natureza. 

A ideia, adotada pela equipe de coordenação pedagógica 
do Unibave, em atuação durante os anos de 2010 e 2012, sobre o 
processo de transformação do ensino, é sustentada pela perspec-
tiva de Morin (2011) ao afirmar que para reformar a instituição 
são necessárias estratégias muito próximas às que precisam ser 
utilizadas em sala de aula, quando também está em reforma o 
pensamento dos docentes e dos estudantes.

1 Os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) constituem uma proposta metodológica 
para o ensino transdisciplinar, criada e registrada por Torre e Zwierewicz (2009). 
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Infraestrutura e Estrutura Organizacional

Em sua constituição organizativa, o UNIBAVE conta com 
uma estrutura multicampi, com sede nas cidades Orleans e Co-
cal do Sul, Estado de Santa Catarina. Em Orleans são oferecidos 
atualmente 15 cursos de ensino superior, enquanto em Cocal do 
Sul são oferecidos 4 cursos, entre os quais o Curso de  Engenha-
ria Cerâmica. A relação completa dos cursos são registrados na 
próxima seção. 

Além dessas duas estruturas centrais, o UNIBAVE também 
tem em funcionamento atualmente duas extensões. A Extensão 
de Imbituba, vinculada ao Campus Sede e a Extensão de Forqui-
lhinha, vinculada ao Campus Cocal do Sul.

Além da infraestrutura disponibilizada pelo UNIBAVE na 
sede e em Cocal do Sul aos estudantes do ensino superior, os 
espaços são complementados pelos oferecidos pelas outras man-
tidas e por setores a elas vinculados, especialmente os do Museu 
ao Ar Livre Princesa 

Isabel – MALO, pelo Centro de Documentação Histórica Plí-
nio Benício e pelo Centro de Qualificação Profissional. Parte dos 
espaços está registrada nas fotos inseridas na sequência: o Hos-
pital Veterinário, Biblioteca, Salas de Aula e o Centro Recreativo.

Para viabilizar a existência dos cursos de graduação e pós-
graduação, o UNIBAVE é estruturado por meio da Reitoria, três 
Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Pró-Reitoria 
de Administração e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Ex-
tensão), Coordenações de Curso e setores responsáveis pelo aten-
dimento e registro acadêmico, pela organização e funcionamento 
dos laboratórios e outras atividades que viabilizam o atendimento 
da comunidade interna e externa. Registrados no organograma 
disponibilizado na sequência, os setores responsáveis pelos ser-
viços oferecidos pela instituição respaldam suas atividades no Es-
tatuto da mantenedora, no Regimento e no Estatuto da mantida, 
bem como no Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI, no 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), nos Projetos Pedagógicos 
de Curso (PPC) e em regulamentos internos.
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A composição do organograma define a vinculação dire-
ta de parte dos setores à Reitoria e outros as três Pró-Reitorias. 
Essa forma de organização tem como objetivo estimular a comu-
nicação entre todos os setores, considerando a importância da 
interdependência das partes para a eficácia do sistema. Como 
exemplo, destaca-se o segmento da Qualificação Profissional 
que, apesar de diretamente vinculado à Reitoria, organiza sua 
formação continuada sustentado pela mesma concepção que 
norteia a formação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, bem 
como participa efetivamente das reuniões das Coordenações de 
Curso coordenadas por essa mesma Pró-Reitoria.

Figura 1: Organograma do UNIBAVE 
Fonte: Unibave (2012) 

Para legitimar as ações dos setores apresentados no orga-
nograma, a instituição tem como balizadores as definições do 
Conselho Curador, do Conselho Diretor e da Diretoria Execu-
tiva da mantenedora, bem como do Conselho de Administração 
Superior (CAS) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE). Com atribuições diferenciadas, mas vinculadas pelos 
mesmos princípios, esses órgãos contribuem para a participação 
de segmentos internos, bem como da comunidade externa, sen-
do caracterizados da seguinte forma:

Conselho Curador da FEBAVE: é o órgão da fiscalização 
econômico-financeiro, sendo composto por representantes de di-
ferentes segmentos, como: Prefeitura Municipal, Câmara de Ve-
readores e Associação Comercial e Industrial de Orleans.
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Conselho Diretor da FEBAVE: é o órgão essencialmente 
resolutivo, normativo e de representação da mantenedora, sen-
do constituído por diretores de departamentos.

Diretoria Executiva: é exercida por um Diretor Executivo 
indicado pelo Conselho Diretor e nomeado pelo Presidente da 
FEBAVE.

Conselho de Administração Superior (CAS): conforme 
determina o artigo 7º do Regimento do UNIBAVE, o CAS é o 
órgão máximo de natureza consultiva, normativa, deliberativa 
e jurisdicional (UNIBAVE, 2008). O artigo 15 define que entre 
suas atribuições, cabe ao CAS: zelar pelo patrimônio filosófico, 
moral, cultural, material, técnico e científico do UNIBAVE; zelar 
pela realização dos fins do UNIBAVE; decidir sobre o planeja-
mento geral e a política educacional do UNIBAVE; sugerir para a 
mantenedora a criação de novos cursos; autorizar a implantação 
e implementar novos cursos, após aprovado pela mantenedora; 
aprovar o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): o Regi-
mento do UNIBAVE já mencionado define que o CEPE é o órgão 
de natureza consultiva, deliberativa e normativa em matéria de 
ensino, pesquisa e extensão. Entre as atribuições cabe a este Con-
selho: sugerir a criação de novos cursos; avaliar os programas de 
ensino apresentados pelos professores e fazer proposições que 
contribuam com a Pesquisa e a Extensão; aprovar o plano anual 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão; sugerir medidas 
que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das ativida-
des do UNIBAVE, bem como opinar sobre assuntos pertinentes 
que lhe sejam submetidos pelo Reitor.

Além dos órgãos apresentados, também são primordiais 
para a organização do ensino os Colegiados de Cursos e os Nú-
cleos Docentes Estruturantes - NDE, que contam com a partici-
pação efetiva das coordenações, dos docentes e acadêmicos, sen-
do caracterizados da seguinte forma:

Colegiado de Curso: é o órgão deliberativo e consultivo 
em matéria de ensino e tem por finalidade contribuir na organi-
zação pedagógica e disciplinar do curso. Entre suas atribuições 
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estão as de: planejar, elaborar, executar e aperfeiçoar o Projeto 
Pedagógico do Curso ou Programa; analisar o aproveitamento 
de disciplinas cursadas em outras IES; propor a adoção de meca-
nismos permanentes de fortalecimento da corresponsabilidade 
docente pela qualidade do Curso e pela visão integral da for-
mação dos acadêmicos; propor normas para o desenvolvimento 
dos estágios curriculares e dos Trabalhos de Conclusão do Curso 
(TCC) em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; 
apresentar proposta de mudança no Projeto Pedagógico do Cur-
so (UNIBAVE, 2010a).

Núcleo Docente Estruturante (NDE): vinculado ao Cole-
giado do Curso, o NDE constitui-se em um órgão consultivo e 
de assessoramento, isto é, orientador da concepção, atualização 
e acompanhamento do PPC. Suas atribuições são: participar da 
revisão e atualização periódica do PPC para análise e aprovação 
do Colegiado de Curso; participar efetivamente da construção 
do perfil profissional do egresso do curso; supervisionar as for-
mas de avaliação e acompanhamento do curso, definidas pelo 
Colegiado e pela instituição; acompanhar as atividades do corpo 
docente, encaminhando ao Colegiado de Curso sugestões para 
possível substituição de docentes (UNIBAVE, 2010b).

É na interdependência dos órgãos que o UNIBAVE sedi-
menta sua prática, defendendo que um sistema somente é eficaz 
se existe comunicação fluida entre as partes. Diante dessa pers-
pectiva é que a visão comunitária é compartilha, criando uma 
identidade que diferencia a instituição pelo clima favorável de 
trabalho e pelo compromisso com a vida, seja em qualquer uma 
das formas em que se apresenta. 

Conforme pode ser observado no fluxograma disponibi-
lizado neste capítulo, a estrutura administrativa é coordenada 
pela Pró-Reitoria de Administração que, por sua vez, é direta-
mente vinculada à Reitoria. Coordenada pelo Pró-Reitor de Ad-
ministração, esta esfera da instituição é composta pelas seguintes 
diretorias:

 ¾ Diretoria Financeira: esta diretoria tem como propósi-
to estimular a viabilidade financeira e coordenar a apli-
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cação de recursos que subsidiem a missão e os valores 
da instituição. Por isso, além de prover as necessidades 
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, busca via-
bilizar recursos para aplicação em projetos que benefi-
ciem a comunidade externa. 
Entre os resultados, são destaque os projetos de exten-
são desenvolvidos nas comunidades, como os que as 
beneficiam com palestras para fortalecer a vocação de-
las, cursos para formação nas demandas que apresen-
tam e pesquisas que viabilizam o conhecimento de suas 
fragilidade e potencialidades. 

 ¾ Diretoria de Campus: esta diretoria é responsável pe-
los serviços de manutenção, melhoria e valorização 
dos espaços disponibilizados pela instituição. Entre os 
resultados do trabalho realizado observa-se a conser-
vação dos ambientes, bem como sua limpeza, aspectos 
destacados inclusive pelas comissões avaliadoras que 
sistematicamente visitam a instituição para avaliar sua 
qualidade.  
Nesse trabalho, destaca-se que na instituição não são 
realizadas obras para ostentação, mas que auxiliem no 
conforto, especialmente, dos estudantes. Um dos exem-
plos são as salas de aula que além de limpas, contam 
com cadeiras estofadas e climatização, tornando o am-
biente mais confortável.

 ¾ Diretoria de Tecnologia: esta diretoria é responsável 
pela disponibilização e acesso aos diferentes recursos 
tecnológicos oferecidos, bem como pela tramitação 
das informações referentes aos diagnósticos internos 
e acompanhamento dos relatórios que derivam dos 
investimentos da instituição na melhoria dos serviços 
que oferece. 

A partir do próximo ano, além dos serviços já realizados 
por esta diretoria, também serão investidos esforços para produ-
ção e disponibilização de material online, os quais serão utiliza-
dos pelos cursos presenciais. Dessa forma, a diretoria pretende 
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colaborar com a qualidade do ensino, ultrapassando a perspec-
tiva que é um segmento restrito à disponibilização da tecnologia 
demandada pelos serviços que o UNIBAVE oferece. 

Ao investir na interação das três diretorias da Pró-Reitoria 
de Administração com demandas que ultrapassam os limites téc-
nicos, a instituição trabalha subsidiada por uma visão sistêmica, 
mediante a qual entende que todos os trabalhos devem ser per-
sonalizados, mantendo, dessa forma, a identidade institucional. 

No quadro que segue são disponibilizados os dados refe-
rentes ao quadro de profissionais que atuam na instituição. Des-
taca-se que o número de docentes é o que atua especificamente 
no UNIBAVE, já parte dos profissionais técnicos atuam também 
em outras mantidas, como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel 
(MALO).

Tabela 1: Titulação do quadro funcional do UNIBAVE

Função Número de profissionais

EM G E M D Subtotal

Docentes -- 06 116 101 17 240

Pessoal  
Administrativo

48 52 27 13 04 144

Total 384

Fonte: UNIBAVE (2012) 

Estrutura Acadêmica

A estrutura acadêmica do UNIBAVE é diretamente vincu-
lada à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, conforme consta no 
organograma apresentado. Da mesma Pró-Reitoria fazem parte 
os seguintes setores: Coordenação de Apoio a Estudante, Coor-
denação de Estágio, Coordenação de Projetos e os Laboratórios 
de Ciências Biológicas e Saúde. 

A disponibilização dessa estrutura é que possibilita o fun-
cionamento dos dezesseis cursos de ensino superior, os quais 
contam também com o apoio de outros setores que se integram 
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à Pró-Reitoria de Administração e à Pró-Reitoria de Pós-Gra-
duação, Pesquisa e Extensão, bem como à própria Reitora. É por 
meio da sincronia da Reitoria e das três Pró-Reitorias que a ins-
tituição assume a missão de promover educação que possibilite 
atender às necessidades humanas de forma sistêmica, criativa e 
sustentável, já registrada na primeira seção deste capítulo. 

Ao defender a referida missão, Zwierewicz (2010) lembra 
que o UNIBAVE propõe um ensino sustentado pelas perspecti-
vas da UNESCO (2009), órgão pelo qual se defende que a per-
tinência da educação superior deve ser avaliada em função da 
adequação entre o que a sociedade espera das instituições e o 
que elas oferecem, conforme destacado na introdução deste ca-
pítulo. Portanto, quando em sua proposta formativa defende a 
‘Educação a partir da vida e para a vida’, o UNIBAVE tem a in-
tenção de contribuir na formação de acadêmicos criativos, autô-
nomos e cidadãos atuantes nos processos em mutação, capazes 
de intervir na realidade, apoiados pelas competências e habilida-
des estimuladas no meio acadêmico. 

Trata-se de uma proposta que estimula os acadêmicos a 
acessar, discutir, aprofundar, produzir e disseminar conheci-
mentos, aplicando-os para qualificar a realidade em que se in-
serem. Por isso, metodologicamente são oferecidas práticas que 
articulam criativamente e ensino, a pesquisa e a extensão, contri-
buindo para a formação humanista, a construção da cidadania 
e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
para elevar a resiliência, a capacidade de tomar decisões e solu-
cionar problemas (ZWIEREWICZ, 2010). 

Essa perspectiva é precedida pelas indicações registradas 
no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) no qual está 
prevista a prerrogativa da produção dos conhecimentos voltados 
para  intervenção regional, articulando o ensino com a pesquisa 
e a extensão. Para consolidar a referida prerrogativa, a avalia-
ção interna e externa é considerada a referência para balizar um 
processo de melhora permanente dos serviços oferecidos pela 
instituição.
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Diante disso, as diretrizes que moveram a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação na perspectiva da “Educação a partir da 
vida e para a vida” nestes últimos anos são:

 ¾ articulação criativa entre ensino, pesquisa e extensão;
 ¾ ressignificação do Programa de Formação Continuada 

dos Docentes;
 ¾ interação setorial interinstitucional (nacional e interna-

cional);
 ¾ inclusão e atendimento à diversidade;
 ¾ interação e comunicação fluida entre instituição e co-

munidade;
 ¾ compatibilização entre desenvolvimento e sustentabi-

lidade.

As seis diretrizes elencadas são dinamizadas por diferen-
tes programas, projetos e/ou atividades criados e desenvolvidos 
com a colaboração de gestores, docentes, profissionais técnicos 
e acadêmicos do UNIBAVE, bem como com a comunidade ex-
terna, representada pelos sistemas governamentais, instituições 
educativas, de saúde e culturais, empresas, indústrias, associa-
ções e demais organizações interessadas em promover o desen-
volvimento dos municípios das Encostas da Serra Geral e os que 
abrigam as extensões.

Parte dos programas, projetos e/ou atividades foram elen-
cados durante a primeira etapa do Programa de Formação Con-
tinuada dos Docentes do UNIBAVE – 2010 e outros surgiram em 
função de novas necessidades diagnosticadas e discutidas nas 
reuniões da Reitoria, nas reuniões dos Coordenadores de Curso 
com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, nos encontros se-
toriais e nas discussões com a comunidade externa. Essa prática 
de diagnosticar, criar, desenvolver, avaliar e disseminar atende 
uma perspectiva peculiar da Pró-Reitoria de Ensino de Gradua-
ção que acredita que a polinização das práticas implantadas com 
a colaboração do UNIBAVE pode contribuir para qualificar os 
trabalhos internos, bem como de outros entornos que também 
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tem a pretensão de atender às necessidades humanas de forma 
sistêmica, criativa e sustentável. 

Por meio dessa estrutura, são oferecidos atualmente dezes-
seis cursos de ensino superior nas seguintes áreas de conheci-
mento: 

Áreas do Conhecimento Curso

Ciências Exatas e da Terra Sistemas de Informação

Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Cerâmica

Engenharia Civil
Engenharia de Produção

Ciências da Saúde
Educação Física

Enfermagem
Farmácia

Ciências Agrárias Agronomia
Medicina Veterinária

Ciências Sociais Aplicadas

Administração
Ciências Contábeis

Direito
Museologia

Ciências Humanas Pedagogia
Psicologia

Quadro 1:  Cursos de Ensino Superior oferecidos pelo UNIBAVE  
Fonte: UNIBAVE (2012) 

Além dos cursos de graduação, o UNIBAVE oferece os se-
guintes cursos de pós-graduação:

 ¾ Avaliação Psicológica;
 ¾ Administração e Tecnologia da Informação;
 ¾ Direito Previdenciário;
 ¾ Gestão Ambiental: licenciamento e perícia;
 ¾ Gestão Pública Municipal;
 ¾ Gestão em Saúde;
 ¾ Farmácia Clínica;
 ¾ Atividades Físicas para Grupos Especiais;
 ¾ Práticas Pedagógicas Interdisciplinares;
 ¾ Engenharia e Segurança no Trabalho.

http://www.unibave.net/?op=conteudo_art&a=6162
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Visando à formação de profissionais que desenvolvam a 
capacidade de analisar, compreender e intervir criativamente 
na realidade, amparados por princípios da ética e da cidadania 
(UNIBAVE, 2008), os cursos mencionados são estruturados a 
partir da articulação das indicações das Diretrizes Curriculares 
Nacionais, necessidades formativas locais/globais e especificida-
des técnico-científicas e humanas condizentes com a realidade 
local/global. São estes os elementos fulcrais que mobilizam a ela-
boração e a reorganização dos projetos de curso e, em decorrên-
cia, o ensino desenvolvido semestralmente. 

Como forma de exemplificar as ações que são dinamizadas 
a partir da perspectiva apresentada, destacam-se dois programas 
de inovação pedagógica:

 ¾ Programa PPI em Movimento: este programa objetiva 
possibilitar o acompanhamento permanente do Proje-
to Pedagógico Institucional (PPI), aproximando-o da 
concepção teórica e das delimitações metodológicas e 
avaliativas ecossistêmicas e transdisciplinares. Desen-
volvido por meio da colaboração da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação com as Coordenações de Cur-
so, o programa que foi articulado com o Programa de 
Formação para Gestores em Ensino Transdisciplinar, 
descrito na parte inicial deste capítulo, tem entre seus 
principais objetivos:

 ¾ estimular a reflexão sobre as práticas docentes efe-
tivadas em sala de aula e sua adequação a uma pro-
posta sistêmica e transdisciplinar;

 ¾ realizar encontros para planejamento de Projetos 
Criativos Ecoformadores (PCE), redimensionando 
metodologicamente o desenvolvimento das disci-
plinas;

 ¾ valorizar as inovações de gestores, docentes e pro-
fissionais técnicos que ressignificam suas práticas e 
as adequam a uma proposta formativa articulada 
com as necessidades individuais, sociais e ambien-
tais da realidade atual. 
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 ¾ Programa de Apoio Pedagógico Presencial: constitui-se 
em uma proposta de educação inclusiva, efetivada por 
meio de uma prática de atenção às especificidades nos 
ritmos e estilos de aprendizagem dos acadêmicos dos 
Cursos de Ensino Superior do UNIBAVE, especialmen-
te nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Física.

Sua estrutura é composta por quatro etapas – diagnóstico 
das necessidades formativas dos acadêmicos; encontros quinze-
nais de apoio pedagógico, oportunizando um ensino mais perso-
nalizado e compatível com os anseios e expectativas dos acadê-
micos; atividades complementares; avaliação do programa. 

Desenvolvido em colaboração com docentes das áreas en-
volvidas, o programa articula-se a dois dos seis eixos norteadores 
do Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação: 
inclusão e atendimento à diversidade; compatibilização entre de-
senvolvimento e sustentabilidade. Dessa forma, apoia-se em um 
processo de valorização das especificidades e de potencialização 
da aprendizagem, oportunizando a permanência dos acadêmi-
cos nos cursos frequentados.

São ações como as destes programas que permeiam os tra-
balhos desenvolvidos por meio da estrutura acadêmica disponi-
bilizada, configurando os diferenciais que estimulam a qualida-
de de um ensino transdisciplinar, pertinente e inclusivo.

Relações com a Sociedade

A relação com a sociedade vem sendo estimuladas por 
meio de diferentes alternativas. Parte dessas atividades acontece 
nos espaços da instituição, outras, contudo, são realizadas nas 
próprias empresas, instituições educativas e outras organizações 
que requisitam os trabalhos de pesquisa e de extensão do UNI-
BAVE. 

O estímulo à pesquisa no UNIBAVE, especificamente, tem 
sido permeado por meio de ações que se alternam entre a for-
mação, produção e difusão dos resultados. É dessa forma que 
a pesquisa na instituição busca evitar sua dissociação do ensino 
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e da extensão, preservando o que se preconiza no artigo 207 da 
Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

Entre as ações específicas voltadas para a formação de 
pesquisadores está a organização de seis núcleos de pesquisa; 
cursos de formação e estratégias para a difusão dos resultados, 
alternativas sistematizadas na sequência:

 ¾ Núcleos de Pesquisa do Unibave:
Núcleos de Pesquisa - com o propósito de abranger todos os 

cursos de ensino superior oferecidos na instituição, foram orga-
nizados os seguintes Núcleos de Pesquisa: 

 ¾ Núcleo de Estudos Aplicados à Saúde (NEAS): en-
volve os Cursos de Enfermagem, Farmácia e Psico-
logia.

 ¾ Núcleo de Pesquisa de Práticas Transdisciplinares, 
Criativas e Inclusivas (NUPCI): envolve os Cursos 
de Educação Física, Museologia e Pedagogia.

 ¾ Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito (NUPE-
DI): envolve o Curso de Direito.

 ¾ Núcleo de Pesquisa e Extensão em Tecnologia e In-
formação (NUTEC): envolve o Curso de Engenha-
ria de Produção, Engenharia Cerâmica, Engenharia 
Civil e Sistemas de Informação.

 ¾ Núcleo de Pesquisa de Administração e Ciências 
Contábeis (NUPAC): envolve os Cursos de Admi-
nistração e Ciências Contábeis.

 ¾ Núcleo de Pesquisa Aplicada às Ciências Agrove-
terinárias e Ambientais (PACA): envolve os Cursos 
de Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária e 
Medicina Veterinária.

Atualmente está vinculado aos seis Núcleos de Pesquisa 
um total de 38 acadêmicos em atividades de iniciação científica, 
assim distribuídos: NEAS – 07; NUPCI – 1;  NUPEDI – 6;  NU-
TEC – 7; NUPAC – 3; PACA – 14. 
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 ¾ Formação para a pesquisa:

Uma das estratégias utilizadas no UNIBAVE para esti-
mular a pesquisa é inclusão de cursos e oficinas no Programa 
de Formação Continuada. São cursos e oficinas que oferecem o 
acesso e aprofundamento às Normas da ABNT, o acesso a bases 
de dado; a utilização de programas estatísticos e outros aspectos 
fundamentais o desenvolvimento da pesquisa e difusão de seus 
resultados. 

 ¾ Estratégias para difusão: 
Uma das estratégias para difusão dos resultados foi ofere-

cida por meio da criação da Revista Electrónica de Investigación 
y Docencia: com sede na Universidade de Jaén (UJA) (Espanha), 
a REID é resultado do acordo firmado entre o UNIBAVE, a UJA 
e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Estando dis-
ponível em http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/
index, com o objetivo fomentar a produção e a disseminação de 
conhecimento acerca das relações entre a pesquisa e a docência,  
a REID é Qualis 3 na área Interdisciplinar e sua indexação, des-
tacada na sequência, comprova o esforço das três instituições na 
melhora sistemática do periódico.

Capes Webqualis Red Iberoamericana de Revistas

DIALNET DULCINEA CCHS LATINDEX IN~RECS

RESH DICE IRESIE MIAR COPAC

Quadro 2: Bases de indexação da Revista Electrónica de  
Investigación y Docencia (REID) 

Fonte: UNIBAVE (2012) 

Além dessas ações para impulsionar a pesquisa e a difu-
são de seus resultados, são também desenvolvidas atividades 
de extensão, articuladas a propostas para discutir  e propor 
avanços do ensino, sem, contudo, distanciar-se da pesquisa. Um 
dos exemplos que caracteriza esse processo é o Congresso In-
ternacional de Educação Unibave, destacado na sequência, uma 
iniciativa que chega neste ano de 2013 a sua sexta versão. Além 
do Congresso, também é realizada a Jornada de Criatividade e 
Inovação, e o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, ambos 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/index
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promovidos pelos Núcleos de Pesquisa, bem como a Jornada da 
Escola Criativa:

 ¾ Congresso Internacional de Educação Unibave 

O Congresso Internacional de Educação Unibave nasceu 
da possibilidade de promover no sul catarinense um evento que 
estimulasse a inserção da região nas discussões educacionais em 
âmbito nacional e internacional, oportunizando, ao mesmo tem-
po, às organizações brasileiras e estrangeiras, um lócus para o 
aprofundamento de concepções educacionais e de socialização 
de estratégias metodológicas criativas e inovadoras.

Lançado em 2006, o congresso tem previsto para o dia 7, 8 e 
9 de novembro do corrente ano a sua sexta edição, demonstrando 
sua capacidade de se manter em funcionamento, apesar de todas 
as implicações que demandam da organização de eventos com o 
formato de tal porte. Nesse processo, o evento tem contribuído 
para que Orleans se transforme no palco de um evento científico 
de relevância em Santa Catarina para a produção, socialização e 
transferência de conhecimentos e tecnologias. 

Em 2011, o referido congresso reuniu em Orleans 26 uni-
versidades brasileiras e de outros países, como Argentina, Co-
lômbia, Espanha, Peru, Polônia e Suécia. Especificamente nesta 
sexta edição o Congresso Internacional de Educação Unibave in-
corpora novas credenciais, como:

 ¾ Ser integrado ao ‘Círculo de reflexão itinerante do 
pensamento complexo’, mediante um acordo assi-
nado por Edgar Morin, em Lima – Peru, no ano de 
2012, possibilitando a inclusão em um roteiro de 
eventos realizados na América Latina com o mesmo 
propósito: discutir o pensamento latino-americano 
para a educação.

 ¾ Os resultados do evento serão apresentados em 
2014, ano de encerramento do Círculo de reflexão 
itinerante do pensamento complexo’ em Medellín 
(Colômbia), no ‘VII Foro Mundial Urbano de Na-
ções Unidas: Habitat’, contribuindo, dessa forma, 
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para elaboração do documento final que circulará 
em toda América Latina nos próximos anos. 

 ¾ Jornada de Criatividade e Inovação e SENPEX

Além da programação que contará com palestras e mesas 
redondas envolvendo palestrantes nacionais e internacionais, o 
VI Congresso Internacional de Educação Unibave contará, pela 
segunda vez, com a inserção da Jornada de Criatividade e Inova-
ção, em sua segunda versão, a qual tem estimulado um caráter 
multidisciplinar ao evento, por inserir nas discussões diferentes 
áreas do conhecimento. Organizadas pelos Núcleos de Pesquisa, 
as jornadas são um diferencial para profissionais e acadêmicos 
que encontram nelas um lócus de aprofundamento teórico e de 
iniciativas práticas estimuladas pela pesquisa acadêmica e por 
organizações privadas e sem fins lucrativos.  

Além dessa iniciativa que dinamiza o evento, será inte-
grado ao VI Congresso Internacional de Educação Unibave o IV 
SENPEX, cujo objetivo é articular o ensino, a pesquisa e a exten-
são por meio de apresentações científicas, palestras e conferên-
cias que subsidiem o avanço do ensino superior, bem como da 
educação básica.

 ¾ Jornada da Escola Criativa

A Jornada da Escola Criativa foi estruturada com a cola-
boração do Grupo de GIAD da Universidade de Barcelona (UB) 
- Espanha.  Seu objetivo é impulsionar aprofundar discussões 
acerca do ensino transdisciplinar e estimular  inovações metodo-
lógicas no campo da educação.

Em sua dinâmica, a Jornada da Escola Criativa assume 
uma característica diferenciada por preservar as premissas da 
Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC, uma proposta 
inovadora, gerada com o propósito de contribuir para uma edu-
cação que priorize o desenvolvimento de uma consciência de 
harmonização pessoal, social e planetária. Apoiada no paradig-
ma ecossistêmico, nos pressupostos da teoria da complexidade 
e na abordagem transdisciplinar, tem como principal objetivo 
colaborar para consolidação de escolas que: 
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 ¾ preparem a partir da vida e para a vida;
 ¾ partam de problemáticas reais, mais que de temas 

justapostos;
 ¾ estimulem a formação de pessoas resilientes, so-

cialmente empreendedoras e criativas, capazes de 
transformar as situações adversas em oportunida-
des para o bem-estar local e universal.

Além desses eventos, outras iniciativas de destaque vêm 
sendo dinamizadas pela instituição, como:

 ¾ Programa Unibave Cidadã: o programa visa atender 
demandas das comunidades, por meio de palestras, 
oficinas e outras atividades, vinculando temáticas de 
interesse da população. Um dos exemplos do Progra-
ma Unibave Cidadã é registrado nas fotos a seguir, 
quando foram atendidos anseios das comunidades do 
Município de Gravatal. 

 ¾ Clínica de Psicologia: o atendimento da Clínica de 
Psicologia é extensivo à comunidade, possibilitando a 
triagem, bem como a prevenção e tratamento de pato-
logias. São inúmeros acompanhamentos que a referida 
clínica vem prestando, sendo atualmente um centro de 
referência na região.

 ¾ Casa da Cidadania: da mesma forma que a Clínica de 
Psicologia, a Casa de Cidadania é uma referência na re-
gião, comprovando sua relevância social pela quanti-
dade e qualidade de atendimentos que vêm prestando 
à população menos favorecida economicamente. 

As atividades descritas nesta seção comprovam a serieda-
de no trabalho comunitário e o atendimento aos valores que sus-
tentam as ações do UNIBAVE:

 ¾ ética como valor universal em todas as ações;
 ¾ responsabilidade social;
 ¾ preservação da cultura e da memória histórica regional;
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 ¾ integridade e compromisso com o desenvolvimento so-
cial e econômico da região;

 ¾ valorização da vida e do meio ambiente; 
 ¾ participação da comunidade interna e externa nas deci-

sões da instituição;
 ¾ compromisso com a excelência do ensino.
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Palavra da Reitoria

A Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí é a mantenedora do Centro Universitário para o Desenvolvi-
mento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI e está presente na região desde 
1966. A Unidavi traz no nome a tarefa do desenvolvimento regional. 
São 28 municípios e cerca de 290 mil habitantes. Ambas, a região e a 
Unidavi, caminham juntas em passos largos, proativas, proporcionan-
do o aperfeiçoamento em todos os setores e segmentos da sociedade em 
que estão localizadas. Atualmente, quatro mil estudantes são atendidos 
desde a Educação Infantil até a Pós-Graduação em cursos de Especiali-
zação e Stricto Sensu. Em 2017, a Unidavi lançou a primeira turma do 
curso de Medicina.

Com sede em Rio do Sul e Campus descentralizados em Taió, 
Ituporanga e Presidente Getúlio, a Unidavi abre as portas para convê-
nios e parcerias com instituições públicas e privadas. Criada pelo Poder 
Público Municipal, não visa lucro, uma vez que sua renda é reinves-
tida na manutenção da própria Instituição. Como Centro Universitá-
rio, organizado na forma multicampi, promove o Ensino, a Pesquisa 
e a Extensão. É uma Instituição que promove o empreendedorismo, a 
criatividade, a responsabilidade social e ética, de forma democrática e 
participativa. 

Hoje, o ensino superior no Brasil enfrenta grandes desafios. Nos 
últimos anos, grandes investimentos têm sido empregados no desenvol-
vimento do mesmo. O Governo Federal tem multiplicado as universida-
des federais com ensino gratuito. As instituições privadas, com ensino 
presencial ou a distância da mesma forma, espalharam-se por todos os 
recantos do Brasil. As Instituições Comunitárias também têm procura-
do manter suas conquistas. Estas surgiram na década de 1960 em Santa 
Catarina, procurando suprir a ausência do Estado.

A Unidavi é uma Instituição Comunitária que desde a criação, 
mantém cursos para atender a região do Alto Vale. Está comprometida 
com o ensino de qualidade, com base nos princípios da igualdade de 
condições, de liberdade de aprender, respeitando o pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação 
e a gestão democrática de educação.

A Unidavi aposta no desenvolvimento intelectual e profissional 
disponibilizado por meio de excelente estrutura pedagógica e laborato-
rial; com aulas presenciais; cursos reconhecidos; programas de bolsas 
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de Estudo, de Pesquisa e de Extensão; incentivo a viagens de estudo e 
intercâmbios internacionais, sistema de bibliotecas e permanente capa-
citação do corpo docente e administrativo.

Está na Missão da Unidavi: “promover o conhecimento e o de-
senvolvimento por meio do Ensino, da Pesquisa e Extensão, com qua-
lidade de suas ações e resultados. ”É Visão da Unidavi: “Ser uma Ins-
tituição de Ensino Superior de excelência, voltada ao desenvolvimento 
regional”. E foi com o olhar voltado a esses objetivos que foram traçadas 
as metas e criados os cursos, visando a formação humana do cidadão. 

Célio Simão Martignago
Reitor

UNIDAVI

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (UNIDAVI, 2017a) é uma instituição atuante em 
todo o Alto Vale do Itajaí. Possui Campus em Rio do Sul, Taió, 
Ituporanga e Presidente Getúlio. O desenvolvimento regional e 
a valorização das comunidades são metas da Instituição.

Histórico da Instituição

A história da Unidavi inicia no dia 7 de julho de 1966 quan-
do é criada e sancionada a Fundação Educacional do Alto Vale 
do Itajaí (FEDAVI), por meio da Lei n. 613, assinada pelo então 
prefeito, Alfredo João Krieck. O doutor em Bioquímica, Guilher-
me Gemballa é eleito presidente da Fundação.

Em 1967, a Fedavi, então mantenedora da Faculdade de 
Administração de Empresas do Alto Vale do Itajaí (FAEAVI), ini-
cia seu primeiro curso superior: Administração de Empresas. As 
aulas são ministradas no subsolo do Colégio Dom Bosco, Centro 
de Rio do Sul. Ainda nesse ano a prefeitura doa para a Fedavi 
um terreno de 10.385 metros quadrados às margens do Rio Ita-
jaí-Açu e final da Rua 7 de Setembro. O local é conhecido como 
“Favela da Beira”.
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Para autorizar o curso de Administração o Conselho Esta-
dual de Educação (CEE) exigia que a Instituição ampliasse seu 
espaço físico. Em 1969 teve início a construção do Bloco A, bem 
como uma campanha de arrecadação de fundos junto a empresas 
e profissionais liberais da região. Guilherme Gemballa institui o 
“Livro Ouro”. Na verdade foram três livros: um para arrecadar 
Cr$ 1 mil (cruzeiros novos); outro para arrecadar Cr$ 500,00 e o 
terceiro Cr$ 200.00. Foram 27 doadores e um total de Cr$ 19.600 
arrecadados, os quais custearam parcialmente a construção do 
primeiro bloco.

Assim, no dia 3 de agosto ocorreu o lançamento da pedra 
fundamental do Bloco A com a presença do então governador 
Ivo Silveira e de todos os deputados estaduais e federais repre-
sentantes do Alto Vale. Nesse dia o governo estadual autorizou 
a doação de Cr$ 100 mil (cruzeiros novos) para o início da cons-
trução.

Em 1971, o curso de Administração é transferido para a 
sede própria, na Rua 7 de Setembro, mesmo inacabada. No ano 
seguinte foi reconhecido por meio do Decreto n. 71.604 assinado 
pelo Presidente da República, Emílio Garrastazu Médici.

Em janeiro de 1973 é inaugurada a primeira construção 
da Fedavi: o Bloco A. Apesar da primeira turma de Administra-
ção já ter concluído o curso em 1970, não pôde se formar, pois o 
mesmo ainda não estava reconhecido. Assim, em 1973, ocorre a 
primeira formatura da Fedavi com três turmas, concluintes dos 
anos anteriores. A cerimônia ocorreu no Auditório do Colégio 
Dom Bosco com 40 formandos que deram o nome na turma de 
Guilherme Gemballa, falecido em 1970. O então governador do 
Estado, Colombo Machado Sales, foi o Patrono e o diretor da 
FAEAVI, Viegand Eger, o Paraninfo.

Em 1979 foi criado o Colégio Técnico da Fedavi oferecendo 
o curso de Técnico em Processamento de Dados. Dois anos de-
pois, por meio de convênios com a Fundação Regional de Blume-
nau (FURB), três cursos de graduação são ofertados: Pedagogia, 
Letras e Direito. Em 1986 iniciam-se as pós-graduações, em nível 
de Especialização.
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Em 1997 entra em funcionamento a Escola de Ensino Fun-
damental, hoje Colégio Universitário Unidavi. Este mesmo ano 
foi marcado pela implantação de cursos fora da sede Rio do Sul: 
nos municípios de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio.

Em 7 de julho de 1998, o Projeto Universidade, iniciado 
dois anos antes, ganha força com o ato solene de instalação da 
Comissão de Acompanhamento da Universidade para o Desen-
volvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), pelo CEE. 

Em 1999 é assinado o contrato de locação para implantação 
do Parque Universitário Unidavi, no centro de Rio do Sul. Uma 
área de preservação ecológica e histórica, conhecida como “En-
contro dos Rios” recuperada pela universidade e inaugurado em 
2000. Em 2001 o credenciamento de Universidade Plena é con-
quistado e formalizado pelo Decreto Nº 2.613. O professor, Jaime 
João Pasqualini é empossado reitor.

O processo de inauguração das sedes próprias dos Campi 
e Extensão ocorre entre 2000 e 2003, sendo o Campus Ituporanga 
inaugurado em 2000, a Extensão Presidente Getúlio, em 2002, e, 
o Campus Taió, no ano de 2003. 

Em outubro de 2003 ocorre a primeira eleição plena para 
cargos eletivos previstos em estatutos e regimentos da Univer-
sidade. O professor cofundador da instituição, Viegand Eger é 
eleito reitor e o professor e advogado, Célio Simão Martignago, 
vice-reitor. Os mesmos são reeleitos em 2007, durante votação 
direta e simultânea nos Campi de Rio do Sul, Taió, Ituporanga e 
Extensão Presidente Getúlio.

Em novembro de 2008 foi aprovada pelo CEE a “Reclassifi-
cação da Organização Acadêmica” de Universidade para Centro 
Universitário.

Em outubro de 2011, são eleitos os professores Célio Simão 
Martignago como reitor e Alcir Texeira como vice-reitor, também 
em votação direta e simultânea nos Campi e Extensão. Martig-
nago e Teixeira são empossados em dezembro de 2011 para a 
Gestão 2012-2015 e em 2016, para a gestão 2016-2019.  
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Estrutura Institucional

A missão que traduz a proposta da Unidavi, em sua razão 
de ser como instituição comunitária é servir de pólo irradiador do 
desenvolvimento regional pelo exercício do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão, com qualidade de suas ações e seus resultados. Com 
isso, sua visão de futuro, é ser uma universidade de qualidade 
voltada ao desenvolvimento da comunidade regional, nos cam-
pos político, cultural, econômico, tecnológico e educacional, que 
promova a inserção do Alto Vale do Itajaí no contexto mundial.

Tem como princípios e valores: a indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão; a ética acadêmica; a gestão demo-
crática e autônoma; o compromisso socioambiental; a universali-
dade de campos de saber e por último a promoção da igualdade 
no respeito às diferenças às expressões culturais, sociais, étnica 
e religiosa. O equilíbrio e a qualidade institucional da Unidavi 
devem refletir simultaneamente índices referenciais em termos 
econômico-financeiros, educacionais, científicos, tecnológicos e 
sociais.

A página da instituição na internet tem o seguinte ende-
reço: <http://www.UNIDAVI.edu.br/>, sítio no qual são encon-
tradas informações institucionais, links para alunos, ex-alunos e 
futuros alunos, sobre a Escola de Educação Básica, mídias digi-
tais – onde está inserida a Rádio Educativa UNIDAVI FM, bem 
como, os principais serviços do Centro Universitário e notícias 
constantemente atualizadas.

Estrutura Física

O Campus Rio do Sul é a sede da Instituição. É o maior 
Campus e o que oferece infraestrutura principal. Os demais: Itu-
poranga, Presidente Getúlio e Taió apresentam uma estrutura 
menor, mas todos possuem biblioteca, laboratório de informáti-
ca, sistema Wireless, climatização e sistema multimídia nas salas 
de aula.

Com 51 anos de tradição no Ensino Superior do Alto Vale, 
a Unidavi possui cursos de Graduação, reconhecidos e aprova-

http://www.unidavi.edu.br/
http://www.unidavi.edu.br/
http://www.unidavi.edu.br/
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dos por mais de dez mil egressos. Além da Graduação, são ofe-
recidos cursos de Pós-Graduação, Especialização e Stricto Sensu, 
e Colégio Universitário Unidavi com Educação Infantil e Ensino 
Fundamental e Médio.

O Colégio Universitário Unidavi conta com toda a estru-
tura, além de salas ambientes, equipadas com o material neces-
sário para desenvolver as atividades pertinentes a cada área do 
conhecimento.

Atendendo a crianças a partir dos primeiros passos, o Colé-
gio oferece as seguintes atividades extras: Banda Marcial; Corpo 
Coreográfico com aulas de balé clássico; Escolinha de Futsal; e 
muito mais.

Diversos laboratórios estão disponíveis à comunidade aca-
dêmica para o desenvolvimento das atividades de Ensino, Pes-
quisa e Extensão.

A estrutura física e laboratorial da Unidavi é voltada à 
acessibilidade e os projetos e estudos desenvolvidos têm espa-
ços modernos e bem equipados, aliando o aprendizado à prática.  
A Instituição possui:

 ¾  Academia de Educação Física;
 ¾  Ateliê de Design;
 ¾  Núcleo de Práticas da Saúde;
 ¾  Capela Ecumênica Universitária;
 ¾  Centro de Idiomas;
 ¾  Departamento de Relações Internacionais;
 ¾  Ginásio de Esportes;
 ¾  Hemeroteca da Comunicação;
 ¾  Laboratório de Anatomia Humana;
 ¾  Laboratório de Desenho Técnico;
 ¾  Laboratório de Educação Física;
 ¾  Laboratório de Enfermagem;
 ¾  Laboratório de Fisiologia Humana e do Exercício;
 ¾  Laboratório de Fotografia;
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 ¾  Laboratório de Mercado de Capitais;
 ¾  Laboratório de Microbiologia e Físico-química – Uni-

labor;
 ¾  Laboratório de Microbiologia e Histologia;
 ¾  Laboratório de Rádio;
 ¾  Laboratórios de Informática;
 ¾  Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia – Clínica 

de Psicologia;
 ¾  Núcleo de Práticas;
 ¾  Núcleo de Práticas de Gestão;
 ¾ Núcleo de Prática Jurídica;
 ¾  Rádio Universitária UNIDAVI FM;
 ¾  Sala de Videoconferência;
 ¾  Sistema de Bibliotecas;
 ¾  Estúdios 1 e 2.

A seguir apresentamos uma tabela com os contatos e ende-
reços de cada um dos Campi da Unidavi.

Tabela: Contatos e endereços

Campus Rio do Sul

Rua Dr. Guilherme Gemballa,13, Jardim América
CEP: 89.160-932 - Rio do Sul/SC.

(47) 3531-6000

reitoria@unidavi.edu.br

Campus Taió

Rua Prefeito Augusto Purnhagen, 835, Universitário
CEP: 89190-000 – Taió/SC

(47) 3562 0532

Campus_t@unidavi.edu.br

Campus Presidente Getúlio

Rua: Curt Hering, 3355, Rio Ferro.
CEP: 89150-000 - Presidente Getúlio/SC.

(47) 3352 1027

Campus_p@unidavi.edu.br
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Campus Ituporanga

Rua: Pedro Lino Gesser, 60, Gabiroba
CEP: 88400-000 – Ituporanga/SC

(47) 3533 2082

Campus_i@unidavi.edu.br

Parque Universitário UNIDAVI

Rua Herculano Nunes Teixeira, 105, Canoas – Rio do 
Sul.

(47) 3522-6777

eventos@unidavi.edu.br

Fonte: Elaborada pelos autores deste texto

Áreas Abertas ao Conhecimento

A Unidavi possui, além dos Campi, outras edificações aber-
tas a atividades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão e 
à comunidade regional como o Parque Universitário Unidavi; o 
Complexo B; a Academia do Curso de Educação Física (Figura 
09) e a Clínica de Psicologia.

O Parque Universitário Unidavi é uma área de preservação 
ecológica e histórica, conhecida como “encontro dos rios” e onde 
teve início a colonização de Rio do Sul. O espaço foi revitalizado 
pela instituição e inaugurado em 2000. 

Trata-se de um Centro Tecnológico e de Eventos em que 
estão o Núcleo Gerador de Empresas e Desenvolvimento de In-
cubação (GTEC); o Museu da Madeira e o Horto Florestal Uni-
versitário.

A conservação da memória extrativista com foco na histó-
ria econômica e na colonização; disseminação de valores cultu-
rais; recuperação de parte do patrimônio histórico e cultural e 
preservação do meio ambiente são propostas da Unidavi com a 
implantação do Museu da Madeira em Rio do Sul. Inaugurado 
em 2011 traz como atrativo uma serraria que representa o mode-
lo pioneiro, movido à força hidráulica, que prevaleceu no Alto 
Vale, entre as décadas, de 1920 e 1950.
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O Horto Florestal Universitário recebe escolas para a prá-
tica de aulas, projetos e atividades voltadas à educação ambien-
tal. Realiza constante distribuição de mudas de árvores nativas e 
desenvolve o Estudo para Conservação e Recuperação da Canela 
Sassafrás no Alto Vale do Itajaí, que prevê o reflorestamento da 
espécie em alguns municípios da região.

Outro espaço da Unidavi em Rio do Sul é o Complexo B do 
Campus principal. Inaugurado em 2011 nele funcionam o Núcleo 
de Práticas de Gestão e Jurídica e a Academia do curso de Edu-
cação Física.

Os projetos que fazem parte da área jurídica do Núcleo 
de Práticas de Gestão e Jurídica são responsáveis pelo estágio 
curricular dos acadêmicos do curso de Direito e possui caráter 
social, pois atende pessoas carentes da comunidade de forma 
especial e gratuita. Já na área da Gestão beneficia empresas por 
meio do Conselho Empresarial da Unidavi com a promoção de 
palestras e workshops visando um desempenho superior nas 
organizações.

 ¾ Núcleo de Práticas de Gestão e Jurídica: composto por 
um anfiteatro e cinco laboratórios para a interação en-
tre teoria e prática; a interdisciplinaridade; a integração 
do Ensino, Pesquisa e Extensão; a universalidade e a 
pluralidade do pensamento. 

 ¾ Academia do curso de Educação Física está comprome-
tida com a prática laboratorial dos acadêmicos e com a 
promoção da qualidade de vida de funcionários, pro-
fessores e seus dependentes. Iniciou as atividades em 
2011.

Estrutura Acadêmica

O Plano para o Atendimento às Diretrizes Pedagógicas da 
Instituição está centrado prioritariamente na Pró-reitoria de En-
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sino (PROEN) e Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Ex-
tensão (PROPPEX) e suas respectivas Câmaras; nos Colegiados 
de Área; nos Cursos e nos seus Núcleos Docentes Estruturantes 
(NDEs).

Os cursos na instituição são criados e mantidos em con-
sonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
que fundamenta a elaboração dos seus Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC). O PPC é referência das ações e decisões de cada 
curso em articulação com a especificidade da área de conheci-
mento no contexto da respectiva evolução histórica do campo 
de saber.

Cabe ao NDE a responsabilidade de consolidar o PPC, ar-
ticulando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a partir das respec-
tivas linhas de pesquisa e atuação dos cursos. Deste ponto, par-
te-se para outra etapa do planejamento: as aulas estruturadas, 
que compreendem o Plano de Ensino e o Plano de Aulas e seus 
acompanhamentos.

O Plano de Ensino docente é um documento norteador que 
serve de base para definir a disposição dos conteúdos em cada 
ementa de disciplina, seus objetivos e seus procedimentos meto-
dológicos e avaliativos. Já o Plano de Aulas particulariza ações 
didático-pedagógicas de cada encontro, cujo acompanhamento e 
controle são feitos a partir de registro individual.

O Ensino Básico, incluídos Educação Infantil e Ensino 
Fundamental e Médio, é responsabilidade do Colégio Universi-
tário Unidavi. Em termos regimentais, o Colégio, assim como o 
Centro, é mantido pela Fundação Unidavi. Contudo, para fins 
de manter a estrutura da Instituição operacionalmente eficien-
te, ela também responde ao órgão responsável pelos cursos de 
Graduação.

Os cursos de Graduação ocorrem na modalidade presen-
cial. Conforme previsto nos PPCs de alguns deles, há disciplinas 
que são ofertadas na modalidade semipresencial ou a distância. 
As áreas de atuação estão expostas na Tabela 2.
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Tabela 2: Áreas de atuação da UNIDAVI

Educação Superior

Graduação
Bacharelado
Licenciatura
Tecnologia

Pós-Graduação Cursos Lato Sensu e Stricto Sensu

Educação Básica
Educação Infantil

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Fonte: Documentos Institucionais UNIDAVI

No que diz respeito aos cursos de Graduação, a Unidavi, 
considerando as áreas de conhecimento do CNPq, atua organi-
zada da seguinte forma:

 ¾ Área das Ciências Naturais, da Computação e das En-
genharias (CINCE).

 ¾ Área das Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde (CI-
MESB).

 ¾ Área das Ciências Socialmente Aplicáveis (CSA).
 ¾ Área das Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Edu-

cação e Comunicações   (CHALEC).

Os cursos de Graduação estão distribuídos conforme ex-
posto na Tabela 3.
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Tabela 3: Cursos de Graduação por Área de Conhecimento

CINCE

Engenharia Civil
Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica
Sistema de Informação

Tecnologia em Processos Químicos

CIMESB

Educação Física - Bacharelado 
Enfermagem

Medicina
Psicologia

 

CSA

 Administração
Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas

Direito
Jornalismo

Tecnologia em Design de Interiores
Tecnologia em Produção Multimídia

CHALEC
 Ciências Biológicas

Educação Física – Licenciatura
Pedagogia

Fonte: Informações Institucionais (UNIDAVI)

O número de alunos matriculados na Unidavi no final do 
primeiro semestre de 2017 é de 3.286 na Graduação, 523 alunos 
na Pós-graduação e 335 alunos no Colégio Universitário Unida-
vi.

O número de professores integrantes do quadro docente 
do Colégio Universitário Unidavi é 25, na Graduação 169, na 
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Pós-graduação 134 e a quantidade do efetivo administrativo é de 
144 funcionários técnico-administrativos.

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Unidavi são de 
periodicidade não regular, oferecidos para matrícula de porta-
dores de diploma de curso superior, e regidos pelas normas do 
Conselho Nacional e Conselho Estadual de Educação e pelos 
preceitos das Resoluções Internas. A atuação da Unidavi prio-
riza a capacitação de recursos humanos necessários para cons-
truir infraestrutura básica ao desenvolvimento dos programas 
de aperfeiçoamento que atendam as demandas institucionais e 
regionais. Eles nascem, em suma, de demandas específicas de 
cada área ou cursos. Os acadêmicos da Unidavi têm acesso a:

 ¾ Central de Estágios e Empregos.
 ¾ Fundo de Apoio às Viagens Técnicas de Discentes.
 ¾ Intercâmbio com instituições internacionais.
 ¾ Lousa digital.
 ¾ Núcleo de Orientação a Pessoas com Necessidades Es-

peciais (Nopne).
 ¾ Programa de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão.
 ¾ Salas de aula climatizadas e com equipamentos multi-

mídia.
 ¾ Secretaria de Apoio ao Estudante.
 ¾ Sistema de Bibliotecas Central e setoriais.
 ¾ Sistema de Segurança monitorado por câmeras.
 ¾ Sistema Wireless.

Políticas de Ensino

A educação se constitui num dos mais significativos meios 
de transformação social, na medida em que o conhecimento per-
mite a emancipação dos sujeitos por meio do processo de ensino 
e de aprendizagem. O processo de aprendizagem se faz na in-
teração com o outro, na luta por objetivos comuns, na troca de 
ideias e na construção de ideais.
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A partir dessas premissas, a atividade docente demanda 
uma reflexão sobre a formação e a continuidade do aprendiza-
do. Nesse caminho, as políticas de ensino da Unidavi são tidas 
como ações presentes com potencial para a consolidação do fu-
turo numa visão de longo prazo, que assegure as oportunidades 
de educação a todos.

Considerando que as políticas são de caráter universal, a 
instituição leva em conta as diferenças e singularidades presen-
tes na região do Alto Vale do Itajaí. Destacam-se, assim, as polí-
ticas de ensino:

 ¾ Ensino voltado ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia: trata-se de um esforço conjunto que tem 
como prioridade empregar a ciência e a tecnologia no 
ensino na busca de melhores resultados de desempe-
nho acadêmico, por meio da formação de profissionais 
de excelência, e, consequentemente, melhorias na qua-
lidade de vida das pessoas e da comunidade.

 ¾ Educação para todos: com a universalização da Educa-
ção Básica e Superior, estabeleceu-se um alinhamento 
com as políticas públicas, buscando atender às deman-
das crescentes, em especial da população economica-
mente mais carente. A educação para todos com quali-
dade é um compromisso assumido internacionalmente 
a partir da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura, razão que levou à Unida-
vi a aderir ao Prouni, Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (Parfor) e Fundo de 
Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educa-
ção Superior (Fumdes), ampliando a oferta de cursos e 
diversificando as formas de acesso.

 ¾ Ambiente favorável para a produção do conhecimen-
to: Unidavi tem a constante preocupação de tornar seu 
ambiente acadêmico adequado para a prestação de 
serviços educacionais de excelência. Há que se realçar 
como eixo específico e fundamental a adoção do prin-
cípio pedagógico da indissociabilidade entre Ensino, 
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Pesquisa e Extensão.  Para tanto, compartilha com os 
professores as decisões relacionadas à educação, in-
centiva a produção de materiais didático-pedagógicos 
adequados ao desenvolvimento dos cursos e a pesquisa 
científica.

 ¾ Formação Continuada: as transformações evidencia-
das na sociedade exigem da instituição constante aper-
feiçoamento do quadro de colaboradores para superar 
os desafios inerentes à educação. Neste contexto, a for-
mação continuada e permanente é uma das políticas 
de ensino prioritárias. Sua operacionalização se dá por 
meio dos Editais do Programa de Qualificação Docente, 
Programa de Formação Docente, Programa Institucio-
nal de Atualização Permanente, Programa Institucional 
de Participação em Eventos Científicos e dos Editais 
Integrados, pelo envolvimento no Congresso Integra-
do de Ensino, Pesquisa e Extensão (Ciepe), cursos de 
Pós-Graduação ou disciplinas isoladas. Há, também, 
formações específicas para a Educação a Distância. Tais 
formações abrangem professores tutores, monitores, 
gestores e técnicos, primando pela EAD de qualidade.

 ¾ Inovação no Ensino: a busca por uma maior interfa-
ce no processo de ensino e de aprendizagem se dá por 
meio do refinamento da formação docente, tendo sua 
aderência nos programas e projetos de Acessibilidade, 
Formação Continuada, Intercâmbio, Pesquisa, Exten-
são e na interação com outras IES. A partir desse movi-
mento busca-se aprimorar o processo de construção do 
conhecimento de acordo com as mudanças tecnológi-
cas e de inovação. Isso inclui o espírito empreendedor 
e criativo, que deve ser constantemente estimulado, 
cultivado e valorizado em prol das reflexões e ações pe-
dagógicas.
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Políticas de Extensão

As atividades de Extensão da Unidavi fundamentam-se na 
concepção pela qual uma instituição de ensino superior estende 
os conhecimentos advindos de suas atividades de pesquisa e de 
ensino à comunidade local e regional, contribuindo para o de-
senvolvimento e integração regional.

Ao promover o intercâmbio com a comunidade para o 
planejamento das suas atividades de Extensão, a Unidavi de-
senvolve programas que estejam situados no contexto de caráter 
educativo, científico, tecnológico, histórico e cultural, transfor-
mando-se em um fator de retroalimentação para o Ensino e para 
a Pesquisa. Nesse contexto, professores e acadêmicos interagem 
com a sociedade e trazem um aprendizado que, submetido à re-
flexão teórica, amplia e eleva o nível do conhecimento anterior.

As ações de Extensão devem privilegiar a participação dos 
agentes acadêmicos, em todas as suas fases, em consonância com 
a Política Nacional de Extensão Universitária. Essas ações estão 
classificadas nas seguintes áreas temáticas:

 ¾ Comunicação.
 ¾ Cultura.
 ¾ Direitos Humanos e Justiça.
 ¾ Educação.
 ¾ Meio Ambiente.
 ¾ Saúde.
 ¾ Tecnologia e Produção.
 ¾ Trabalho.

Pensar Extensão nesse contexto, passa a ser consequência 
direta e imediata na organização das ações voltadas ao Ensino e, 
por conseguinte, à Pesquisa, cujos resultados produzem benefí-
cios a alunos, professores e a comunidade de forma recíproca e 
dinâmica. As políticas e diretrizes de Extensão são:
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Promover a prestação de serviços à comunidade como 
meio de integração entre os diversos segmentos comunitários e 
a instituição.

Oportunizar a atualização e aperfeiçoamento como prática 
acadêmica visando integrar a Unidavi e suas áreas de conheci-
mento por meio de cursos, seminários, palestras, congressos, fó-
runs, encontros e outros eventos.

Elaborar e implementar programas, projetos e ações de Ex-
tensão integrados ao Ensino e à Pesquisa.

Proporcionar infraestrutura necessária à ampliação da prá-
tica de Extensão, por meio de condições técnicas e financeiras.

Divulgar as atividades de Extensão à comunidade regio-
nal, a órgãos e instituições interessadas, por meio dos diversos 
meios de comunicação.

Oportunizar programas e projetos de Extensão que tenham 
por finalidade o desenvolvimento sustentável da região. Fortale-
cer parcerias com entidades e órgãos institucionais no contexto 
regional.

Políticas de Pesquisa 

Considerando a indissociabilidade entre Ensino, Pesqui-
sa e Extensão, as políticas de pesquisa definidas pela Unidavi, 
buscam esta sinergia em seus programas, projetos e ações. Neste 
contexto, a pesquisa é considerada como processo necessário de 
construção do conhecimento, passando da mera reprodução dos 
saberes existentes para a efetiva geração de novas vocações para 
a investigação científica. 

Iniciação Científica

Para a condução das pesquisas, sejam durante os estágios 
e trabalhos de conclusão de curso que compõem as matrizes cur-
riculares, na iniciação científica ou na pós-graduação, foram de-
finidas cinco macro linhas de pesquisa. Elas contemplam temas 
ou áreas que norteiam os NDEs de todos os cursos e os demais 
movimentos de construção e de formação de grupos de pesqui-
sa. São elas:



Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) 331

 ¾ Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento Regio-
nal.

 ¾ Justiça e Cidadania.
 ¾ Saúde e Meio Ambiente.
 ¾ Ciência, Tecnologia e Inovação.
 ¾ Humanidade e Artes.

Os grupos de pesquisa certificados pela instituição no 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq se identificam com 
as macrolinhas de pesquisa mencionadas. Dentro do escopo 
de cada grupo, projetos são desenvolvidos, culminando com a 
divulgação dos conhecimentos gerados por meio da produção 
científica de seus pesquisadores. Editais específicos para a cha-
mada de projetos integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão têm 
lugar anualmente com o objetivo de promover a originalidade 
de ações e a renovação de projetos já em andamento, conforme 
alguns critérios de seleção. Uma comissão de avaliadores ad hoc 
externos à instituição e nomeados pela Proppex procede à leitura 
e análise dos projetos, utilizando os seguintes critérios:

 ¾ Fidelidade a uma linha de pesquisa do curso.
 ¾ Titulação do coordenador do projeto (stricto sensu).
 ¾ Produtividade do coordenador do projeto nos últimos 

cinco anos.
 ¾ Relevância acadêmica e qualidade do projeto de pes-

quisa em termos de originalidade, adequação entre ob-
jetivos e resultados, contribuição pretendida.

 ¾ Interdisciplinaridade.
 ¾ Integração entre ensino, pesquisa e extensão.
 ¾ Continuidade para criação de lastro histórico.

Com o objetivo de desenvolver e ampliar o escopo desta 
atividade acadêmica, são definidas as políticas de pesquisa des-
critas a seguir:

Consolidação da Iniciação Científica. A iniciação científica 
é aquela que se articula naturalmente ao Ensino e à Extensão. 
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Consolidá-la significa qualificar os processos de ensino e de 
aprendizagem e as práticas comunitárias. Promover pesquisas a 
partir das linhas institucionalmente definidas, com foco na me-
lhoria da qualidade do Ensino e da Extensão, em favor do desen-
volvimento sustentável regional.

Desenvolvimento técnico e científico dos grupos de pes-
quisa institucionais. Os grupos de pesquisa certificados pela ins-
tituição representam um ambiente integrador de formação de 
discentes e docentes. A sistematização de conhecimentos e, con-
sequente, publicação de materiais elaborados dentro dos gru-
pos representam ações concretas de articulação das dimensões 
teórica e prática. Ao se desenvolverem, por meio da formação 
de redes de pesquisa, cursos de aperfeiçoamento, participação 
em eventos científicos e produção bibliográfica e técnica, os par-
ticipantes dos grupos de pesquisa abrem novos horizontes de 
qualificação e novas possibilidades profissionais, seja na esfera 
pública ou na iniciativa privada.

Consolidação das ações de Pós-graduação lato sensu. Con-
solidação das iniciativas de oferecimento de cursos de especia-
lização demandados para o desenvolvimento regional para o 
setor industrial, de serviços e do terceiro setor e prospecção de 
novos cursos em áreas consideradas emergentes e/ou estratégi-
cas dentro do PDI.

Estabelecimento de parcerias por meio de Minter (CAPES) 
na área das Ciências da Saúde (stricto sensu) como instituição re-
ceptora. De forma a viabilizar a formação docente e contribuir 
para a ampliação do escopo temático de pesquisa da instituição, 
a promoção de parcerias constitui um mecanismo essencial para 
o desenvolvimento da Unidavi. Pretende-se estabelecer a parce-
ria com o objetivo de oferecimento futuro de mestrado próprio 
na área da saúde de forma a apoiar cursos como Enfermagem, 
Educação Física, Psicologia e Medicina.

Estabelecimento de parceria por meio de Dinter (CAPES) 
na área de Gestão (stricto sensu) como instituição Receptora. De 
forma a viabilizar a formação docente e contribuir para a amplia-
ção do escopo temático de pesquisa da instituição, a promoção 
de parcerias constitui um mecanismo essencial para o desenvol-
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vimento da Unidavi. Pretende-se estabelecer a parceria com o 
objetivo de oferecimento futuro de doutorado próprio na área de 
Gestão de forma a apoiar cursos como Administração, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis e contribuir para a educação 
continuada de seus profissionais.

Oferta de curso de Pós-graduação stricto sensu em forma 
associativa. A Educação Superior não pode se resumir exclu-
sivamente ao repasse de informação e conhecimento, precisa 
produzir o novo. Um curso stricto sensu é entendido como uma 
porta privilegiada para a complexificação da Educação Supe-
rior na Unidavi, especialmente na sua possibilidade mais direta 
de voltar-se ao seu princípio de desenvolver sustentavelmente 
o Alto Vale do Itajaí, por meio da investigação sistemática de 
demandas locais.

O financiamento das atividades de iniciação científica na 
Unidavi se dá por meio de programas institucionais e recursos 
provenientes de três fontes principais:

 ¾ Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão da Unidavi 
(FAPE).

 ¾ Órgãos municipais, estaduais e federais de Fomento à 
Pesquisa.

 ¾ Convênios firmados com instituições de ensino, entida-
des de ordem públicas e privadas, quer nacionais ou 
estrangeiras.

Os Artigos 170 e 171 representam dois programas insti-
tucionais por meio dos quais a Pró-reitoria de Pós-graduação, 
Pesquisa e Extensão obtém uma quota institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica. O amparo financeiro da pesquisa conta com 
os recursos advindos do Governo do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do Art. 170 e do Art. 171 da Constituição Estadual e 
leis complementares.

A Unidavi disponibiliza, ainda, via edital de chamamen-
to e seleção, recursos do FAPE, por meio do Programa PIBIC/
UNIDAVI, para que professores-pesquisadores possam viabili-
zar seus projetos integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão com 
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a participação de alunos bolsistas, os chamados ‘assistentes de 
pesquisa/extensão’. Relatórios trimestrais do progresso da pes-
quisa são solicitados pela Proppex no decorrer desse período bem 
como a publicação de trabalhos resultantes dos projetos no CIEPE, 
promovido anualmente. Ao final do período de apoio, os estudan-
tes devem apresentar pelo menos um artigo completo elaborado 
em parceria com o professor orientador. A Unidavi busca, assim, 
fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, estimular o inte-
resse pela pesquisa sistemática e produção acadêmica, e articular 
o planejamento e execução das ações de extensão. As oportunida-
des de bolsa de iniciação científica são disponibilizadas via editais 
de chamamento publicados anualmente.

A instituição tem primado pelo investimento em projetos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão dado o diálogo promovido com 
a realidade.

Até o ano de 2012, a Unidavi possuía projetos desvincula-
dos da atuação em articulação com os grupos de pesquisa cer-
tificados pela instituição. Entretanto, a partir de 2013, a políti-
ca de pesquisa passou a se voltar para a articulação de todos os 
projetos desenvolvidos no âmbito institucional dentro de grupos 
de pesquisa. Favoreceu-se, desta forma, a formação de grupos 
de pesquisa com foco interdisciplinar e multidisciplinar, traba-
lhando de forma sistemática com vistas à sustentabilidade dos 
esforços de pesquisa.

Os projetos integrados podem, também, contar com estu-
dantes voluntários que utilizam da Pesquisa e da Extensão como 
processo de geração de conhecimento e combinação da dimen-
são teórica e prática da aprendizagem. São apoiados, ainda, es-
tudantes que desejam desenvolver projetos sociais, conforme 
disponibilidade de recursos e avaliação do mérito das propostas, 
por meio de recursos provenientes do FAPE-UNIDAVI.

Pós-graduação Lato sensu

A pós-graduação lato sensu estimula a produção, aplicação 
e disseminação de conhecimentos, ou seja, a atividade de pes-
quisa por meio da elaboração do trabalho de conclusão de curso.  
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Em consonância com a área de concentração e com as cinco ma-
cro linhas de pesquisa da Unidavi, cada curso possui definidas 
e especificadas suas linhas de pesquisa no projeto de curso. São 
estas linhas que direcionam os temas de estudo. Entretanto, des-
taca-se que o ensino de pós-graduação lato sensu busca a especia-
lização/atualização de profissionais do mercado.

Organização Administrativa da UNIDAVI

A organização da Unidavi é estrutura de acordo com o 
Estatuto da Fundação Unidavi e pelo seu Regimento Geral.  
A Administração Acadêmica ocorre em nível superior e em nível 
setorial.

Administração Superior

A Administração Superior efetiva-se da seguinte maneira:

 ¾ Colegiado Deliberativo Superior:
 ¾ Consuni e as Câmaras.

 ¾ Órgão Executivo Superior:
 ¾ Reitoria;
 ¾ Pró-reitorias.

Conselho Universitário (Consuni)

O Consuni é órgão superior em matéria de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão no âmbito da Unidavi e possui natureza deliberati-
va, normativa e consultiva.

O Consuni é constituído pelo Reitor (que o preside); Vi-
ce-Reitor; Pró-reitores; Procurador Jurídico; Coordenadores do 
Campus; Diretor da Escola de Educação Básica; um representante 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA); um representante dos 
Órgãos Complementares; um representante do Corpo Docen-
te de cada Área de Conhecimento; um representante do Corpo 
Discente de cada Área de Conhecimento; dois representantes do 
Corpo Técnico-Administrativo; um representante dos Órgãos de 
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Apoio; um representante dos Coordenadores de Cursos de cada 
Área de Conhecimento; um representante do Conselho de Admi-
nistração da Fundação Unidavi.

São competências do Consuni:

 ¾ Definir as linhas gerais do desenvolvimento da Unida-
vi, com vistas à elaboração de planos de atuação e ex-
pansão de médio e longo prazos.

 ¾ Zelar pela realização dos fins da Unidavi.
 ¾ Criar, desmembrar, incorporar, fundir ou extinguir 

Áreas de Conhecimento, Campus, Cursos, Programas, 
Institutos e outros órgãos, realizados os trâmites res-
pectivos de consulta e deliberação nas demais instân-
cias institucionais contempladas pelas mudanças pre-
tendidas.

 ¾ Propor, por decisão de 2/3 do total de seus membros, as 
alterações deste Regimento, com seus respectivos ane-
xos, a fim de submetê-las à apreciação e aprovação do 
Conselho de Administração.

 ¾ Elaborar e aprovar o próprio regimento e aprovar os re-
gimentos da Reitoria, das Áreas de Conhecimento, dos 
Campus, dos órgãos de Apoio e Complementares.

 ¾ Propor ao Conselho de Administração (CONSAD) di-
retrizes para elaboração do orçamento e execução orça-
mentária; exercer a jurisdição superior da Unidavi em 
matéria administrativa, financeira e disciplinar.

 ¾ Deliberar como instância superior, sobre matérias de 
recursos previstos em Lei e neste Regimento.

 ¾ Referendar acordos e convênios com órgãos do poder 
público ou entidades de caráter privado ou público, 
quando encaminhados pelo Reitor.

 ¾ Instituir bandeiras, símbolos e insígnias no âmbito da 
Unidavi.

 ¾ Aprovar a criação e concessão de títulos honoríficos, 
bem como criar e conceder prêmios destinados a re-
compensar e estimular as atividades da Unidavi.
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 ¾ Propor ao Consad, para aprovação, os Planos de Car-
gos, Salários e Carreira do Corpo Docente e do Corpo 
Técnico-Administrativo.

 ¾ Deliberar sobre o planejamento e fixar a política institu-
cional da Unidavi.

 ¾ Apurar responsabilidade do Reitor, quando incorrer 
em falta grave, ou quando, por omissão ou por tole-
rância, permitir ou favorecer o não cumprimento deste 
Regimento e da Legislação de Ensino.

 ¾ Propor ao Consad o valor da mensalidade ou anuidade 
escolar, segundo normatização competente; propor ao 
Consad o estabelecimento de normas quanto ao paga-
mento de mensalidades, taxas e demais contribuições 
relativas à cobrança de serviços prestados pela Unida-
vi.

 ¾ Decidir, após sindicância, sobre a intervenção em qual-
quer órgão da Unidavi por motivo de infringência da 
legislação do Ensino e deste Regimento.

 ¾ Deliberar sobre o mérito acadêmico dos acordos, con-
tratos e convênios que onerem ou não os bens patrimo-
niais da Mantenedora, encaminhando para referendo 
do Consad.

 ¾ Aprovar a criação de fundos com finalidades específi-
cas e baixar normas sobre sua utilização.

Câmaras

As Câmaras são órgãos subsidiários do Consuni, de natu-
reza consultiva e deliberativa em matéria de ensino, pesquisa, 
extensão, pós-graduação e administração. Três são as câmaras: 
Câmara de Ensino (CAEN), Câmara de Pós-graduação, Pesquisa 
e Extensão (CAPPEX) e a Câmara de Administração (CAD).

A Caen é constituída pelo Pró-reitor de Ensino, como Pre-
sidente; um representante das Áreas de Conhecimento, membro 
do Consuni; dois representantes discentes, membros do Consu-
ni; dois representantes Docentes dos Colegiados de Área, mem-
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bros do Consuni; o representante dos Órgãos Complementares, 
indicado pela Pró-reitoria de Ensino (Proen); o Coordenador do 
Campus I de Ituporanga; o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa 
e Extensão; um representante da Proen, indicados pela respecti-
va Pró-reitoria; o Procurador Jurídico; o Pró-reitor de Adminis-
tração. Compete à Caen:

 ¾ Deliberar sobre legislações e normas acadêmicas; deli-
berar sobre as normas de ingresso.

 ¾ Deliberar sobre os projetos pedagógicos e suas altera-
ções, observada a legislação em vigor.

 ¾ Fixar o número de vagas de ingresso; estabelecer políti-
cas de avaliação do processo de ensino-aprendizagem.

 ¾ Propor ao Consuni políticas e normas relativas ao Ensi-
no; a criação, suspensão e supressão de cursos de Gra-
duação, sequenciais e outros projetos relativos a sua 
área; atuar como instância de recursos.

 ¾ Deliberar sobre regulamentos de Estágios, Práticas de 
Ensino, Trabalhos de Conclusão de Curso, Monogra-
fias, Projetos, Atividades Complementares e similares.

A Cappex é constituída pelo Pró-reitor de Pós-graduação, 
de Pesquisa e de Extensão, como Presidente; um representante da 
Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPEX), 
indicado pelo Pró-reitor; dois docentes das Áreas de Conheci-
mento, membros do Consuni; dois representantes discentes 
membros do Consuni; um representante técnico-administrativo, 
membro do Consuni; o Pró-reitor de Ensino; o Coordenador do 
Campus II, de Taió; o Procurador Jurídico; o Pró-reitor de Admi-
nistração. Compete à Cappex:
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 ¾ Deliberar sobre questões referentes à Pós-graduação, à 
Pesquisa e à Extensão; a criação, a suspensão e a su-
pressão de cursos lato sensu e stricto sensu.

 ¾ Deliberar sobre projetos, regimentos e modificações 
dos cursos lato sensu e stricto sensu e outros projetos re-
lativos à Pós-graduação, à Pesquisa e à Extensão.

 ¾ Estabelecer políticas de avaliação e divulgação da Pós-
-graduação, da Pesquisa e da produção científica do 
corpo docente, bem como da Extensão.

 ¾ Propor ao Consuni políticas e normas relativas à Pós-
-graduação, à Pesquisa e à Extensão.

 ¾ Estabelecer a política institucional de qualificação do-
cente; deliberar sobre as ações regulamentares do Co-
mitê de Ética em Pesquisa e do Comitê Científico/Tec-
nológico.

A Cad é constituída pelo Pró-reitor de Administração, 
como presidente e membro nato; o Procurador Jurídico; um do-
cente das Áreas de Conhecimento; um representante do Consad; 
o Coordenador do Campus III de Presidente Getúlio; um repre-
sentante técnico-administrativo da Unidavi; o representante dos 
Órgãos de Apoio; um representante discente; o Pró-reitor de En-
sino; o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. Com-
pete à Cad:

 ¾ Propor ao Consuni políticas de desenvolvimento insti-
tucional.

 ¾ Sugerir as diretrizes do planejamento estratégico; pro-
por sobre ações, de comunicação social e de marketing 
institucional.

 ¾ Propor linhas de ação para o desenvolvimento da tec-
nologia da informação e da comunicação; estabelecer 
bases para a proposta orçamentária da UNIDAVI.

 ¾ Tratar de outros assuntos relacionados com a área de 
administração universitária.
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 ¾ Deliberar sobre questões de administração universitá-
ria; promover estudos  sobre gestão e políticas univer-
sitárias.

Reitoria

A Reitoria é o órgão executivo superior que administra as 
atividades da Unidavi, sendo exercida pelo Reitor, Vice-Reitor e 
pelos Pró-reitores, conforme o Regimento Geral da instituição.

A Reitoria tem por competência:

 ¾ Coordenar e supervisionar as atividades administrati-
vas, financeiras, disciplinares e acadêmicas, visando ao 
aperfeiçoamento e ao desenvolvimento de suas ativida-
des de Ensino, Pesquisa e Extensão.

 ¾ Formular o Planejamento Institucional, bem como as 
propostas orçamentárias, encaminhando-as para a 
aprovação do Consuni e Consad.

 ¾ Coordenar e controlar a execução dos planos aprova-
dos, avaliando os resultados e adotando as medidas 
para seu fiel cumprimento.

 ¾ Promover o relacionamento e o permanente intercâm-
bio da Unidavi com a comunidade e com Instituições 
congêneres.

 ¾ Elaborar o Relatório Anual de atividades e a prestação 
de contas, submetendo-as à aprovação dos órgãos com-
petentes.

 ¾ Propor aos órgãos competentes a transferência de dota-
ções orçamentárias e abertura de crédito.

 ¾ Administrar os recursos da UNIDAVI, visando ao 
aperfeiçoamento e ao desenvolvimento de suas ativi-
dades fim.

Pró-Reitorias

As Pró-reitorias, órgãos de ação executiva descentralizada 
da Reitoria, são constituídas pela Pró-reitoria de Ensino; Pró-rei-



Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) 341

toria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e Pró-reitoria de 
Administração.

A Proen é o órgão executivo que administra as atividades 
didático-pedagógicas da Educação Superior, da Educação Bási-
ca e de outras modalidades, promovendo a compatibilização da 
Administração Central com a administração dos cursos dos Cam-
pi e dos cursos fora da sede.

A Proppex é o órgão que administra as atividades de Pós-
-graduação, Pesquisa e Extensão da Unidavi.

A Pró-reitoria de Administração (PROAD) é o órgão que 
administra as atividades administrativas, financeiras, patrimo-
niais, comerciais e de suporte da Unidavi, promovendo a com-
patibilização da administração central com a administração dos 
Campi.

Administração Setorial

Administração em nível setorial se efetiva por meio de:

 ¾ Áreas de Conhecimento.
 ¾ Colegiados de Área.
 ¾ Coordenadores de Cursos.
 ¾ Órgãos de Apoio.
 ¾ Órgãos Complementares.

Áreas de Conhecimento

As áreas de conhecimento da Unidavi são:

 ¾ Área de Ciências Naturais, da Computação e das En-
genharias.

 ¾ Área de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde.
 ¾ Área de Ciências Sociais Aplicadas.
 ¾ Área de Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Edu-

cação e Comunicações.
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A composição de cada área de conhecimento é objeto de 
resolução do Consuni e tem como órgão deliberativo, técnico e 
consultivo, os Colegiados de Área.

Colegiados de Área

Os Colegiados de Área são órgãos deliberativos, técnicos, 
consultivos e de assessoramento das Áreas de Conhecimento 
quanto à matéria de ensino, em nível de graduação e de pós-
-graduação, pesquisa e extensão. São constituídos pelos coor-
denadores de curso da respectiva área de conhecimento; dois 
representantes do corpo docente de cada respectiva área de co-
nhecimento; dois representantes dos discentes da respectiva área 
de conhecimento, indicados pelo Diretório Central de Estudan-
tes (DCE); um representante da Proen, indicado pela Pró-reitoria 
de Ensino; um representante da Proppex, indicado pela Pró-rei-
toria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão.

Os cursos da Unidavi estão distribuídos em quatros áreas 
de conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Edu-
cação e Comunicação; Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde; 
Ciências Naturais, Computação e Engenharias e de Ciências So-
ciais Aplicadas.

São competências dos colegiados de área:

 ¾ Sugerir alterações curriculares.
 ¾ Estabelecer normas para desenvolvimento dos estágios 

curriculares.
 ¾ Definir e implementar mecanismos de acompanhamen-

to e avaliação dos cursos. apreciar as recomendações 
dos docentes e discentes, sobre assuntos de interesse 
dos cursos.

 ¾ Homologar as decisões tomadas “ad referendum” pelo 
Coordenador de Curso.

 ¾ Analisar e emitir parecer de análise, referente às pro-
postas encaminhadas pelos professores e acadêmicos, 
dos projetos de iniciação científica e de extensão.
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 ¾ Manifestar-se, em parecer ou informação, acerca de as-
suntos sobre os quais tenha sido consultado pelo Con-
suni ou pelas Pró-reitorias.

 ¾ Exercer, como órgão consultivo e deliberativo, a juris-
dição superior da unidade de ensino.

 ¾ Deliberar sobre assuntos de natureza técnica, adminis-
trativa, disciplinar e funcional, no âmbito da unidade 
de ensino.

 ¾ Elaborar normas internas de funcionamento da unida-
de de ensino, observadas as resoluções do Consuni;

 ¾ Analisar e deliberar, em grau de recurso, sobre assun-
tos de natureza acadêmica da unidade de ensino.

 ¾ Analisar e emitir parecer, anualmente, sobre planeja-
mento, o orçamento e o relatório de atividades da área 
de conhecimento, encaminhando-os às Pró-reitorias.

 ¾ Analisar e emitir parecer sobre alterações em matrizes 
curriculares, ementas e regulamentos de estágios, enca-
minhando-os à Pró-reitoria de Ensino.

 ¾ Propor alterações ao Regimento Geral.

Coordenadores de Curso

A Coordenação de Curso de Graduação, Sequencial ou a 
Distância, subordinada à Proen, planeja, coordena, supervisiona 
e avalia o PPC, observadas as políticas, diretrizes, normas e pro-
cedimentos determinados pela Proen, pelos órgãos executivos e 
deliberativos da Unidavi, no que couber.

As competências do coordenador de curso estão estabele-
cidas no Regimento geral da Unidavi.

Órgãos de Apoio

Órgãos de Apoio são aqueles destinados a oferecer, nas 
atividades-meio, apoio didático-pedagógico, técnico-científico, 
administrativo, de assistência, de assessoramento ou de coorde-
nação à Reitoria, às Pró-reitorias, às Áreas de Conhecimento, às 
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Coordenações de Cursos, aos Conselhos, a toda à administração 
da Unidavi e à comunidade estudantil.

A estrutura, competência, organização, funcionamento e 
atividades dos Órgãos de Apoio serão definidos em seus regi-
mentos, aprovados pelo Consuni.

São Órgãos de Apoio da Unidavi: Núcleo de Orientação 
a Pessoas com Necessidades Especiais, Sistema de Bibliotecas e 
CPA.

Órgãos Complementares

Órgãos Complementares são aqueles destinados a comple-
mentar as atividades fim da Unidavi, constituindo-se em Institu-
tos, Núcleos, Unidade de Educação Básica e Experiências Peda-
gógicas.

São Órgãos Complementares da Unidavi: Colégio Univer-
sitário Unidavi, Escola de Educação Profissional, Central de Es-
tágios, Núcleos e a Educação a Distância.

A complementação da estrutura e competências dos Ór-
gãos Complementares serão definidas em seus regimentos pró-
prios, aprovados pelos Colegiados Deliberativos Superiores da 
Unidavi, pelo Consad ou por outros que a Legislação determi-
nar, respectivamente. Os Órgãos Complementares são subordi-
nados à Proen.

Campi Descentralizados

Os Campi Descentralizados e Cursos Fora de Sede são ge-
ridos por um Coordenador ao qual compete executar as ativi-
dades acadêmicas, financeiras e administrativas no âmbito dos 
Campi e cursos fora de sede, sob a supervisão da Reitoria, Proen, 
Proppex e Proad, no que lhes compete.

Estrutura do Centro Universitário para o Desenvolvimen-
to do Alto Vale do Itajaí:
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De acordo com regimento geral aprovado 
pelo CONSAD em 06.mai.2014.

Figura 1: Organograma UNIDAVI  
Fonte: Documentos Institucionais UNIDAVI

A Administração Superior da Unidavi efetiva-se pelo Cole-
giado Deliberativo Superior, constituído pelo Conselho Univer-
sitário (CONSUNI) e as Câmaras; e Órgão Executivo Superior: 
Reitoria e Pró-Reitorias.

Conforme o Estatuto da Unidavi, o Consuni é órgão supe-
rior em matéria de Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito do 
Centro Universitário, de natureza deliberativa, normativa e con-
sultiva, em assuntos de política administrativa e de planejamen-
to do Centro Universitário, qualificado em suas competências, 
funcionando também como instância de recurso.

O Consuni é presidido pelo Reitor, e ainda constituído 
pelo Vice-reitor; Pró-reitores; Gerentes dos Campi; dois represen-
tantes dos Órgãos Complementares; um representante do Corpo 
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Docente de cada Área de Conhecimento; um representante do 
Corpo Discente de cada Área de Conhecimento; dois represen-
tantes do Corpo Técnico-Administrativo; um representante dos 
Órgãos Suplementares; um dos Coordenadores de Cursos de 
cada Área de Conhecimento; um do Conselho de Administração 
da Mantenedora; o Coordenador dos cursos de pós-graduação; 
um representante da Diretoria do Diretório Central dos Estudan-
tes (DCE) e um representante do Conselho Municipal de Educa-
ção de Rio do Sul.

Ainda como órgãos colegiados de superiores de função de-
liberativa têm-se as Câmaras de Ensino (CAEN), de Pós-Gradua-
ção, Pesquisa e Extensão (CAPPEX) e de Administração (CAD). 
Elas são órgãos subsidiários do Consuni, de natureza consultiva 
e deliberativa.

Os órgãos executivos superiores compreendem a Reitoria 
e as Pró-Reitorias. A Reitoria é o órgão executivo superior que 
planeja, administra, coordena, superintende e fiscaliza todas as 
atividades do Centro Universitário. É constituída por Reitor, Vi-
ce-Reitor, Pró-Reitores e órgãos de apoio e assessoria.

As Pró-Reitorias são órgãos de ação executiva descentra-
lizada da Reitoria. Elas são exercidas por Pró-Reitores de livre 
designação e demissão do Reitor, devendo exercer suas funções 
em regime de tempo integral. São elas:

 ¾ Pró-Reitoria de Ensino (PROEN): incumbida de plane-
jar, organizar, administrar, coordenar e controlar todas 
as atividades didático-pedagógicas da Educação Supe-
rior, da Educação Básica e de outras modalidades, pro-
movendo a compatibilização da Administração Central 
com a Administração dos cursos fora da sede.

 ¾ Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
(PROPPEX): é o órgão que superintende, coordena e 
supervisiona as atividades de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão do Centro Universitário. Promove as ativi-
dades docentes e discentes da Instituição em nível de 
Pós-Graduação de Pesquisa e de Extensão, viabilizan-
do a definitiva integração dessas atividades.
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 ¾ Pró-Reitoria de Administração: incumbida de plane-
jar, organizar, administrar, coordenar e controlar as 
atividades administrativas, financeiras, patrimoniais, 
comerciais e de suporte do Centro Universitário, pro-
movendo a compatibilização da administração central 
com a administração dos Campi.

A administração do Centro Universitário se efetuará ainda 
pelos:

 ¾ Órgãos Suplementares: oferecerem apoio didático-pe-
dagógico, técnico-científico, administrativo, de assis-
tência, de assessoramento ou de coordenação nas ati-
vidades Conselhos e a toda a administração do Centro 
Universitário e à comunidade estudantil.

 ¾ Órgãos Complementares: destinados a complementar 
as atividades fim da Unidavi, constituindo-se em Ins-
titutos, Núcleos, Unidade de Educação Básica e Expe-
riências Pedagógicas.

Aos Campi Descentralizados e Cursos Fora de Sede con-
forme o Estatuto, competem executar as atividades acadêmicas, 
financeiras e administrativas no âmbito dos Campi e Cursos Fora 
de Sede, sob a supervisão da Reitoria, e, das Pró-reitorias de Ad-
ministração e de Ensino, no que lhes compete. No que concerne 
a nomeação dos gerentes dos Campi Descentralizados e o res-
ponsável pelos Cursos Fora de Sede, são realizadas por meio de 
portaria, pelo Reitor.

A Administração Setorial é composta por: Seção I Colegia-
do das áreas; Seção II Coordenação dos Cursos; Seção III Ad-
ministração de Campi; Seção IV órgãos suplementares; Seção V 
órgãos complementares.      

Os Órgãos Complementares são subordinados à Pró-rei-
toria de Ensino. Ressalta-se que a complementação da estrutura 
e competência dos órgãos Complementares são definidas por 
regimento e aprovadas pelos Colegiados Deliberativos Superio-
res do Centro Universitário, pelo Conselho de Administração da 
Fundação Unidavi ou por outros que a Legislação determinar, 
respectivamente.
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Em consonância com o propósito comunitário da Unidavi 
e com a sua constituição jurídica de instituição sem fins lucrati-
vos, a receita oriunda das mensalidades dos alunos também é 
voltada para a manutenção e desenvolvimento de estruturas físi-
cas e pedagógicas, além do benefício direto de bolsas e descontos 
aos que possuem menor renda.

Relações com a Sociedade

São muitos os procedimentos e projetos adotados pela Uni-
davi que beneficiam diretamente alunos e a comunidade regio-
nal nas áreas social, econômica, financeira e ou ambiental, con-
forme se segue:

Apoio Jurídico: O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) que ini-
ciou suas atividades em 1996 presta Assistência Jurídica gratuita 
à população carente e oferece condições adequadas para o está-
gio dos futuros profissionais da área. O Núcleo atende diaria-
mente a população do Alto Vale no Complexo B, localizado ao 
lado do Campus principal, em Rio do Sul.

Apoio Psicológico: Às comunidades acadêmica e regional 
têm à disposição o Núcleo de Estudos Avançados em Psicolo-
gia (NEAP) e a Clínica de Psicologia que possuem caráter social, 
pois atendem pessoas carentes da comunidade de forma especial 
e gratuita. Localizado estrategicamente ao lado do Campus Rio 
do Sul, o NEAP, ilustrado na figura 10, abriga ainda projetos de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Também realiza atendimento em 
Psicoterapia para públicos interno (estudantes, funcionários e 
professores) e externo (escolas, empresas, instituições, comuni-
dade em geral).

Ações Sociais

A Unidavi conta com a Secretaria Acadêmica que também 
tem como objetivo prestar atendimento à comunidade acadêmi-
ca, visando atender às necessidades financeiras e sociais.
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As ações que essa Secretaria desenvolve oportunizam a 
inclusão dos acadêmicos. Tal processo acontece de forma respal-
dada por avaliações e análises, que identificam a necessidade ou 
não de concessão de auxílios.

Os auxílios se dão nas seguintes modalidades:
UNIEDU – Programa de Bolsas Universitárias do Estado 

de Santa Catarina
Conta com as bolsas de Estudo do Artigo 170 e 171, que são 

oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação. A contraparti-
da do aluno, é participar de Projetos Sociais. Para se candidatar, 
é preciso cadastrar-se no site do Programa nos prazos estabele-
cidos:

- Artigo 170
Fomentado pelo Estado de Santa Catarina, o programa 

destina bolsas semestrais de estudos, pesquisa e extensão, inte-
gral ou parcial para alunos economicamente carentes e regular-
mente matriculados.

- Artigo 171
Fomentado pelo Governo de Santa Catarina, através da Se-

cretaria de Estado da Educação – SED, o programa destina bolsas 
integrais de estudos, pesquisa e extensão a alunos economica-
mente carentes, regularmente matriculados e que residam em 
Santa Catarina há no mínimo dois anos.

PROUNI – Programa Universidade para todos
Benefício do Governo Federal que oferece bolsas integrais 

e parciais. Para se candidatar é preciso ter feito o ENEM (do ano 
vigente), ter estudado em escola pública ou em escola particular 
como bolsista integral e se inscrever no site do PROUNI nas da-
tas estipuladas e divulgadas pelo programa.

Bolsa Filantropia
Como Instituição de Ensino Superior Comunitária, a Uni-

davi oferece Bolsas de Estudo anuais, que podem ser parciais ou 
integrais.

Bolsa Raio-X
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Bolsa parcial concedida pela Unidavi, através de sorteio en-
tre os participantes do Raio-X do ano vigente. O benefício é válido 
para um dos cursos oferecidos pelo Seletivo Unidavi de Verão.

Projeto de Pesquisa
Concedido para quem desenvolve Projetos de Iniciação 

Científica. São fomentadas pela Unidavi e pelo Governo do Es-
tado de Santa Catarina. Podem ser nas modalidades: de Inicia-
ção Científica – PIBIC, de Extensão – PIBEX ou de Grupo de 
Pesquisa.

Acessibilidade: O Núcleo de Orientação a Pessoas com Ne-
cessidades Especiais (NOPNE) atende estudantes da Escola de 
Educação Básica, Graduação e Pós-Graduação. O setor objetiva 
mediar às relações de ensino e aprendizagem e contribuir para 
a inclusão; orientar estudantes, professores e coordenadores nas 
questões de educação inclusiva e organizar recursos didáticos e 
pedagógicos.

Estágios: Trabalho para todos, com o fortalecimento do es-
tágio não curricular são metas do setor de Estágios e Empregos. 
Desenvolve programas e ações conjuntas para a capacitação e o 
aprimoramento profissional de estudantes, por meio de estágios 
nas empresas, como forma de facilitar-lhes o ingresso no merca-
do de trabalho. 

Educação para todos: Com a universalização da Educa-
ção Básica, é prioridade a educação para todos com qualidade, 
sendo um compromisso assumido internacionalmente a partir 
da Unesco, razão que levou a Unidavi a aderir ao PROUNI e ao 
PARFOR e outros programas de acesso.

Intercâmbios: O Departamento de Relações Internacionais 
viabiliza acordos de cooperação com universidades da Alema-
nha, Estados Unidos, França, Chile e Itália. As parcerias tornam 
possível a participação de professores e estudantes em progra-
mas de intercâmbio que envolve transferência de conhecimentos, 
por meio de estudos e estágios.

Saúde: Os funcionários do Campus Rio do Sul têm o bene-
fício da Ginástica Laboral durante o horário de expediente, para 
promover a saúde e evitar lesões de esforços repetitivos e doen-
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ças ocupacionais. Proporciona ainda ganhos psicológicos; dimi-
nuição do estresse e aumento no poder de concentração, motiva-
ção e moral dos trabalhadores. Os exercícios são ministrados por 
estagiários do curso de Educação Física.

Viagens de Estudos: Acadêmicos realizam mensalmente 
viagens de estudos para visitas a empresas ou instituições e par-
ticipações em eventos nacionais por meio do Fundo de Apoio 
às Viagens Técnicas de Discentes (FAVITED). O benefício é dis-
ponibilizado como incentivo a se buscar mais conhecimento.  
O Favited destina 1,4% das mensalidades para custear o trans-
porte a partir da terceira fase do curso. 

Centro de Idiomas: Para intensificar e concretizar o proces-
so de internacionalização, bem como incentivar a aprendizagem 
de uma segunda língua, a Unidavi ministra cursos de forma gra-
tuita para professores, funcionários e estagiários. Já acadêmicos 
e egressos têm desconto nas mensalidades. A comunidade em 
geral é beneficiada com cursos e mensalidades mais acessíveis.

Cesta Básica: O Núcleo de Pesquisa Socioeconômica Regio-
nal (NUPESER) repassa mensalmente à população de Rio do Sul 
e Taió, os custos da Cesta Básica Alimentar por meio do curso 
de Ciências Econômicas e Desenvolvimento Regional. Os dados 
são coletados e organizados por acadêmicos e coordenados por 
professores do NUPESER e divulgados na imprensa regional.

Ensino Médio: Todos os anos são realizados os Raios X – 
Conheça a Unidavi por dentro, com a recepção de estudantes 
dos terceirões do Ensino Médio do Alto Vale e comunidade em 
geral. Em média são recebidos cerca de três mil visitantes. A fi-
nalidade é apresentar a estrutura pedagógica e física dos Campi 
e, os cursos oferecidos no Vestibular e Seletivo Especial. Os vi-
sitantes recebem brindes e preenchem cadastro para concorrer 
a Bolsas de Estudo. Também os professores concorrem a Bolsas 
para Pós-Graduação.

Tecnologias: Atenta ao girar do mundo e do conhecimento 
a Unidavi investe em novas tecnologias. As salas de aula e la-
boratórios são constantemente atualizadas, com equipamentos 
e softwares específicos para cada curso e área de conhecimento.  
A instituição investiu em: laboratórios de Informática, lousa di-
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gital, projetores multimídia, sistema Wireless, sala de videocon-
ferência e catracas digitais na Biblioteca Central. 

Geração de emprego e renda: O Núcleo Gerador de Em-
presas e Desenvolvimento de Incubação (GTEC) insere a Unida-
vi no cenário regional e nacional de geração de emprego e renda, 
como promotora de empreendedorismo, por meio do movimen-
to de pré-incubação e incubadora de empresas. Possui parceria 
com a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do 
Estado de Santa Catarina (FAPESC).

Ações Ambientais 

Bebês e Árvores Crescem Juntos

O projeto Proteja a Vida da Unidavi, entregou desde o lan-
çamento em abril de 2008, cerca de quatro mil mudas de árvores 
a mamães e bebês nascidos na maternidade do Hospital Regio-
nal Alto Vale. São espécies de plantas nativas da região, cultiva-
das no Horto Florestal Universitário.

Com o Proteja a Vida, a Unidavi vê a possibilidade de ini-
ciar a educação ambiental desde os primeiros momentos de vida 
da criança, procurando mostrar que, junto com o bebê, a muda 
pode crescer forte e saudável. Tem a pretensão de adotar essa 
prática para residências, jardins e praças, cedendo exemplares 
vegetais essenciais para o equilíbrio do ecossistema, como tam-
bém contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comu-
nidade regional.

Atenção Especial ao Meio Ambiente

A Unidavi promove investimentos visando a sustentabili-
dade ambiental, neste sentido adquiriu conjuntos geradores de 
energia elétrica, reduzindo significativamente seu consumo nos 
momentos de “pico”. Entretanto com esta ação passou a consu-
mir mais combustível fóssil e como ação compensatória realizou 
a recuperação florestal do entorno das edificações do Campus Rio 
do Sul e do Parque Universitário Unidavi.
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Com relação a racionamento e consumo de água, a Insti-
tuição possui um conjunto de cisternas para aproveitamento da 
água de chuvas para irrigação, uso em banheiros e limpeza em 
geral, e, além disso, promove ainda a coleta de lixo sistemática 
com a seguinte separação e destinação:

 ¾ O papel limpo é vendido e os recursos são destinados a 
campanhas de conscientização.

 ¾ A Instituição oferece o espaço para coleta de óleo de 
cozinha que são recolhidos por empresa especializada 
e os recursos oriundos da coleta são destinados para 
entidades de saúde.

 ¾ Os plásticos são vendidos e os recursos têm o mesmo 
destino que o do papel.

 ¾ Os vidros são devolvidos aos fornecedores que têm a 
responsabilidade de dar o destino conforme determi-
nação legal.

 ¾ Os reagentes e dejetos são recolhidos por empresas es-
pecializadas que fornecem os certificados correspon-
dentes.

Além das ações mencionadas com relação à sociedade, a 
Unidavi faz um acompanhamento dos alunos egressos, o qual é 
realizado por meio do Portal ComUNIDAVI, um canal perma-
nente de comunicação e integração entre o egresso e a Institui-
ção. Por meio desse Portal, o ex-aluno da Unidavi recebe infor-
mações sobre cursos de graduação, pós-graduação e extensão, 
convites para participação em congressos, seminários, oficinas e 
semanas acadêmicas, além de várias vantagens como:

 ¾ utilização dos serviços do Sistema de Biblioteca;
 ¾ notícias relacionadas à Instituição;
 ¾ acesso aos laboratórios de informática;
 ¾ uso da Internet sem fio;
 ¾ descontos especiais em cursos oferecidos pela Unidavi;
 ¾ informativo de vagas de emprego.
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Todos os serviços são oferecidos na Sede e nos Campi. Para 
usufruir destes benefícios, o egresso deverá entrar em contato 
com o Núcleo dos Egressos para se cadastrar e retirar sua cartei-
rinha.

Ainda com o intuito de aproximar-se do egresso, a Insti-
tuição também faz parte das redes sociais, como o Facebook e 
o Twitter, e, atualmente, por meio de uma pesquisa de campo, 
passaram a acompanhar seu desempenho profissional e a sua 
formação.
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Palavra da Reitoria

O Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) é uma institui-
ção comunitária fundada com o intuito de oferecer Ensino Superior a 
Brusque e região.

Em 2017, ao completar 44 anos de existência, a UNIFEBE se 
consolida comopatrimônio da comunidade e em um espaço de conheci-
mento que tem o compromisso de servir como agente de transformação 
para o desenvolvimento da sociedade.

A preocupação com a formação está expressa na missão da insti-
tuição que pela articulação ensino, pesquisa e extensão oferece formação 
integral ao ser humano.

A UNIFEBE compreende a educação como instrumento de hu-
manização fundamental para o desenvolvimento sustentável da comu-
nidade a qual ela está inserida.Paralelamente a isto, o ensino oferecido 
pela Instituição é pautado no rigor técnico e científico necessário para a 
formação de profissionais capazes de atuarem nas áreas abrangidas por 
nossos cursos de graduação.

Dessa forma, a UNIFEBE se consolida e avança na oferta de 
educação superior de qualidade por meio de seus diversos cursos de gra-
duação, inovando na forma de ensinar, nos conteúdos e nos currículos 
diferenciados, além de manter forte vínculo com as atividades de pes-
quisa e extensão.

A pesquisa na UNIFEBE tem compromisso com a iniciação 
científica, dando concretude aos conhecimentos aprendidos em sala de 
aula, através de projetos que focam demandas locais e regionais.

A extensão por sua vez, se constitui no elo principal entre a Ins-
tituição e a sociedade, funcionando como uma via de mão dupla, onde a 
universidade leva conhecimentos a comunidade, sendo por esta influen-
ciada, descobrindo quais seus anseios e reais necessidades, aprendendo 
com seus saberes.

É também compromisso da UNIFEBE, manter um corpo docen-
te qualificado e comprometido com a qualidade das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão desenvolvidas. Por meio de políticas institucionais 
a Instituição mantém docentes que possuem em sua grande maioria, 
pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado e com 
experiência profissional na área em que lecionam.
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Investimentos constantes em infraestrutura permitem que a 
UNIFEBE conte com modernos laboratórios, onde os acadêmicos têm a 
oportunidade de vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em 
sala de aula, por meio da experimentação.

A gestão econômico-financeira da Instituição aliada à criação de 
estruturas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem formam o eixo 
fundamental para que a UNIFEBE se configure como uma das princi-
pais instituições de Ensino Superior de sua região de abrangência.

A UNIFEBE chega a 2017 como uma obra coletiva de várias 
gerações e com uma gestão empenhada em oferecer ensino de excelência 
e preparada para os desafios contemporâneos.

Nesse sentido, seguimos firmes no propósito de elevar a UNI-
FEBE a um novo e diferenciado patamar, em que a visão de mundo 
ampliada possibilite influenciar e ser influenciada pela comunidade da 
qual faz parte, cuja missão seja plenamente vivida e inserida na realida-
de do cotidiano das pessoas que estão diretamente ligadas ou não a ela.

Günther Lother Pertschy 
Reitor

UNIFEBE

O Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) é uma ins-
tituição comunitária sem fins lucrativos, mantida pela Fundação 
Educacional de Brusque (FEBE) cujo compromisso é formar ci-
dadãos éticos, conscientes dos problemas de sua época e com-
prometidos com a qualidade de vida na sociedade. O princípio 
norteador de seu trabalho é promover o Ensino Superior de qua-
lidade, a partir de um projeto educativo inovador que responda 
aos desafios atuais.

Histórico da Instituição

A Fundação Educacional de Brusque (FEBE) foi instituída 
pela Lei Municipal n. 527, de 15 de janeiro de 1973, tendo como 
idealizador o Prof. Pe. Orlando Maria Murphy, que foi o seu pri-
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meiro presidente. Nesse mesmo ano foi criada a Escola Superior 
de Estudos Sociais (ESES), que passou a oferecer o Curso de Es-
tudos Sociais, transformado em Curso de Filosofia, em 1987.

Em 1975 foi autorizada a oferta do Curso de Ciências – Li-
cenciatura de 1º Grau, que em 1990 passou a ser oferecido em 
regime especial de funcionamento. Com a promulgação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, o Curso 
de Ciências – Licenciatura de 1º Grau deixou de ser oferecido na 
Instituição.

No ano de 1985, Pe. Pedro CanísioRauber foi eleito Pre-
sidente da FEBE e Diretor da ESES que permaneceu até 1990. 
Em 1987, por meio de convênios firmados entre a FEBE a Uni-
versidade Regional de Blumenau (FURB), a Escola Superior de 
Estudos Sociais, passou a oferecer os cursos de Administração e 
Pedagogia.

O terceiro presidente da Fundação Educacional de Brusque 
(FEBE) e diretor da Escola Superior de Estudos Sociais, Pe. João 
Hülse, foi eleito em 27 de outubro de 1990 e reeleito no ano de 
1994, atuando até o ano de 1998. No início do primeiro mandato, 
dois novos cursos conveniados com a FURB foram implantados: 
Ciências Contábeis e Direito.

Concluído o segundo mandato do professor Pe. João Hülse 
como presidente da mantenedora, FEBE, e diretor da mantida 
ESES, em 06 de julho de 1998, foi empossada a nova presidente 
da FEBE e Diretora da ESES, Profa. Maria deLourdesBusnardo-
Tridapalli.

No ano de 1998, a ESES oferecia os Cursos de Administra-
ção, Pedagogia, Direito e Ciências Contábeis por meio de con-
vênio firmado com a Universidade Regional de Blumenau  e o 
curso de Filosofia que era próprio da Instituição.

Neste mesmo ano, usando da prerrogativa enunciada no 
artigo 86 da Lei Complementar Estadual n. 170/98, foram trans-
formados em próprios da ESES os cursos oferecidos até então em 
parceria com a FURB.

Visando à adaptação da Instituição aos novos cursos e à 
sua nova realidade, em abril de 1999, a Escola Superior de Estu-



Centro Universitário de Brusque(UNIFEBE)  359

dos Sociais, foi extinta e foi proposta ao Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina (CEE/SC), a criação do Centro de 
Educação Superior de Brusque (CESBE), aprovado pelo Parecer 
n. 75/99 do referido Conselho.

No ano seguinte à criação do CESBE, foi criado o Curso de 
História e o Curso Superior de Tecnologia em Processos Indus-
triais – Eletromecânica, este oferecido em parceria com o SENAI 
de Brusque, dando início ao processo de ampliação da oferta de 
cursos da Instituição. Nesse mesmo ano, foi autorizada a oferta 
do Curso de Pedagogia no município de Nova Trento.

Para melhorar as condições físicas e estruturais, possibili-
tando atendimento mais adequado aos cursos, em março de 2001, 
o CESBE inaugurou seu novo campus no bairro Santa Terezinha. 
Coma ampliação do espaço físico foram criados no município de 
Brusque o Curso de Sistemas de Informação e o Curso Superior 
Tecnologia em Turismo. Além disso, passou-se a oferecer o Cur-
so de Administração no período matutino.

Preocupada em atender não somente à demanda de Cur-
sos de Brusque, no referido ano, a Instituição criou o Curso Su-
perior de Tecnologia em Cerâmica, que era oferecido na sede do 
SENAI, no município de Tijucas.

Em 2002 foi inaugurado o Bloco B da Instituição, contem-
plando um Centro de Convivência com cantina e serviço de fo-
tocópias.

No Plano de Desenvolvimento Institucional estava previs-
ta a transformação do Centro de Educação Superior de Brusque 
em Centro Universitário e, para tanto, os trabalhos ganharam 
um ritmo mais acelerado. Os Conselhos na época, Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) do CESBE e o Conselho Ad-
ministrativo (CA) da mantenedora, FEBE, passaram a se reunir, 
quase semanalmente, buscando deliberar sobre as questões ine-
rentes e obrigatórias para a instalação do centro universitário: 
desde os atos que regulam a vida acadêmica e didático-peda-
gógica, até o Estatuto e Regimento constitutivos do novo ente 
jurídico-educacional. Assim, em 12 de agosto de 2003, em sessão 
plenária do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, 
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foi aprovada a criação do Centro Universitário de Brusque (UNI-
FEBE), credenciado pelo Decreto n. 647, do Governo do Estado 
de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial em 29 de agosto 
de 2003.

No ano de 2004 foi inaugurado o Bloco C da Instituição, 
que abriga a Biblioteca Acadêmica Pe. Orlando Maria Murphy, 
um auditório, o terceiro Laboratório de Informática da Institui-
ção, o primeiro Laboratório de Desenho, salas de aula e alguns 
setores administrativos. Nesse mesmo ano, passou-se a oferecer 
os cursos de Design de Moda, Educação Física – Licenciatura, 
Letras, Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, Sequencial de Formação Especí-
fica de Gestão Empresarial e o Curso Superior de Tecnologia em 
Produção Têxtil.

Por meio de convênio firmado com o Governo do Estado, 
no ano de 2005, a UNIFEBE passou a oferecer o Curso de Forma-
ção de Agentes para o Desenvolvimento Regional, com o objeti-
vo de formar profissionais capazes de planejar, implantar, gerir 
e avaliar projetos de desenvolvimento sustentável.

Em 2006 ocorreu a primeira eleição para reitor da UNI-
FEBE, e a Profa. Maria de Lourdes BusnardoTridapalli foi eleita 
para ocuparno cargo. Neste ano foram autorizadas as ofertas dos 
Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Negó-
cios Imobiliários, além da oferta do Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão Empresarial no município de Nova Trento.

No ano de 2007 passou-se a oferecer o Curso de Educação 
Física – Bacharelado e os Cursos Superiores de Tecnologia em 
Comércio Exterior e Logística.

Em 2008 foi criado o Curso de Engenharia de Produção, a 
primeira engenharia da UNIFEBE, um importante marco para 
o ensino de graduação da Instituição. Outro acontecimento de 
destaque que correu na UNIFEBE no referido ano foi a Renova-
ção do Credenciamento do Centro Universitário, pelo período 
de seis anos.

Por meio de parceria firmada com a Prefeitura Municipal 
de São João Batista, no ano de 2009, a UNIFEBE passou a ofere-
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cer o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial no 
referido município.

Em 2010 foi inauguradoo Bloco D, com área inicial cons-
truída de aproximadamente 1.300m² e estrutura para suportar 
mais três andares. O novo bloco viria a abrigar laboratórios di-
dáticos especializados dos cursos de graduação e salas de aula.

No mês de outubro de 2010, o Prof. GüntherLotherPertschy 
foi eleito Reitor da UNIFEBE, sendo empossado no ano seguinte.

Iniciando um novo processo de ampliação da oferta de cur-
sos de graduação, em agosto de 2011 foram criados os cursos 
de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil 
e Psicologia; e os Cursos Superiores de Tecnologia em Design 
Gráfico, Redes de Computadores e Sistemas para Internet. Nesse 
mesmo foi inaugurada a “Casa – Laboratório Sustentável”, doa-
da pela empresa Irmãos Fisher S.A, bem como foi adquirido um 
imóvel fronteiriço ao Campus Santa Terezinha com área total de 
539,80m².

Da mesma maneira, no ano de 2012 foram criados os cur-
sos de Engenharia Mecânica e Comunicação Social: Publicidade 
e Propaganda, que passaram a ser ofertados no primeiro semes-
tre letivo de 2014. Dois novos Laboratórios de Desenho foram 
inaugurados.

No ano de 2013, foram inaugurados os Laboratórios de 
Informática V e de Fenômenos dos Transportes, bem como a 
construção de aço que abriga os Laboratórios de Maqueteria e 
Materiais de Construção, utilizados pelos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo e Engenharia Civil, medindo150m².

Em 2014 o Professor GüntherLotherPertschy é reeleito 
para seu segundo mandato frente à Reitoria da UNIFEBE, dando 
continuidade à expansão da instituição. Nesse ano foi inaugura-
da a primeira ampliação do Bloco D e os seguintes Laboratórios: 
Química, Física, Eletricidade, Informática VI e VII e o Estúdio 
Fotográfico. Foram criados também os cursos de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos e Segurança no Trabalho. Um 
novo imóvel fronteiriço ao campus Santa Terezinha foi adquiri-
do medindo 2.500m².
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No ano de 2015 ocorreu o segundo processo de Renovação 
de Credenciamento do Centro Universitário de Brusque (UNI-
FEBE), a criação do curso de Engenharia Química e a inaugu-
ração dos seguintes espaços: Espaço Pedagógico Informatizado 
(ESPIN); Clínica Escola e Serviços de Psicologia (CESP); Brin-
quedoteca Profa. Clara Maria Furtado; Centro de Tecnologia e 
Inovação em Fabricação; Novo Núcleo de Prática Jurídica Prof. 
Eroni José Salles; Laboratório de Movimento Humano; Novo La-
boratório de Construção Civil e Solos; Laboratório de Topografia 
e Geodésia; Bloco E; e Auditório do Bloco E. 

Em abril de 2016foi iniciadaa obra de ampliação final do 
Bloco D,Pe. João Hülse, com a construção de mais 2.400m², inau-
gurados em agosto do mesmo ano. Nesse período, também fo-
ram inaugurados o Núcleo de Atendimento Contábil (NAC), o 
Centro de Simulação de Negócios e Gestão Empresarial (CES-
GE), a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, o 
Studio de Arquitetura e Urbanismo, o Laboratório de Conforto 
Ambiental (LCA) e a nova estrutura do Núcleo de Informática 
(NI), que contempla sala específica para instalação de servido-
res, com controle de temperatura e umidade, ampla sala para o 
desenvolvimento dos trabalhos dos colaboradores e controle de 
acesso, garantindo segurança e clima adequado para concentra-
ção dos programadores.

O ano de 2017 é um importante marco na história da UNI-
FEBE, com o credenciamento junto ao Ministério da Educação 
(MEC) para oferta de cursos a distância e a autorização para ofer-
ta do primeiro Curso em EaD da UNIFEBE: Tecnologia em Pro-
cessos Gerenciais.

Durante a trajetória da UNIFEBE na oferta de Ensino Supe-
rior, muitos foram os cursos de bacharelado, licenciatura e tecno-
lógicos oferecidos. Alguns atenderam a uma demanda específica 
e hoje não são mais oferecidos, por já terem cumprido seu papel. 
Além disso, alguns cursos se consolidaram por se tratarem de 
demanda corrente da comunidade de Brusque e região.

Assim, a UNIFEBE chega a 44 anos de história com um 
campus completo e infraestrutura moderna, que proporciona a 
Brusque e região ensino superior de qualidade.
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Há mais de 40 anos atuando no Ensino Superior, a UNI-
FEBE investe em capacidade física e laboratorial para que as vi-
vências do acadêmico no ensino superior sejam multiplicadas, 
fazendo com que ensino, iniciação científica e extensão sejam os 
pilares da educação (Créditos: Ruben Müller).

Estrutura Institucional

A missão institucional da UNIFEBE foi criada tendo como 
eixo norteador os quatro pilares da educação – aprender a apren-
der, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos – e 
relaciona-se com a sua história, com a sua identidade e com os 
seus fins: “Atuar no Ensino Superior desenvolvendo seres huma-
nos comprometidos com a qualidade de vida”. 

A visão da UNIFEBE evidencia o que a Instituição pretende 
nos próximos anos: “ser excelência na Educação Superior, atuan-
do na produção e difusão do conhecimento para o bem comum”.

A partir da missão da UNIFEBE, quatro princípios para re-
ger a instituição foram delineados: 

 ¾ contribuir com a formação integral do ser humano; 
 ¾ valorizar a dimensão comunitária; 
 ¾ qualificar o processo ensino-aprendizagem; 
 ¾ primar pela inovação e sustentabilidade. 

Dentro destes princípios são destacadas duas diretrizes 
institucionais: atuar no ensino superior formando profissionais 
críticos, com conhecimentos e habilidades adequados ao exercí-
cio profissional e à capacidade de se manterem continuamente 
atualizados; e desenvolver as diferentes formas de conhecimento 
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com vistas à qua-
lidade de vida na sociedade. 

A UNIFEBE oferece cursos superiores nas modalidades: 
bacharelado, licenciatura e tecnólogo, na modalidade presencial, 
em regime regulares e especiais. Também se utiliza de Educa-
ção a distância (EaD) como forma de ampliar o acesso ao ensino 
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superior por meio de ferramentas utilizadas pelas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs), por meio de disciplinas 
à distância ou semipresenciais oferecidas através do Ambiente 
Virtual de Ensino-Aprendizagem.

A partir do segundo semestre de 2017, a UNIFEBE passou 
a ofertar cursos de graduação totalmente a distância, ampliando 
sua área de abrangência e o acesso ao Ensino Superior.

A UNIFEBE ainda atua na oferta de pós-graduação lato 
sensu, voltada aos egressos de seus cursos de graduação e a pes-
soas da comunidade que buscam a ampliação do conhecimento 
em suas áreas de formação.

O telefone de contato da Instituição é (47) 3211-7000, e o 
endereço é Rua Dorval Luz n. 123, Santa Terezinha, Brusque, 
Santa Catarina, CEP: 88352-400, Caixa Postal 1501. O sítio eletrô-
nico é <www.unifebe.edu.br>, página na qual são atualizadas as 
principais notícias da UNIFEBE, além de disponibilizar links so-
bre a instituição, graduação, pós-graduação, imprensa, contato e 
espaço para o aluno, professor, funcionário, ex-aluno e visitante.

De acordo com o artigo 85 do Estatuto da UNIFEBE, para 
realizar seus fins, a instituição emprega-se dos bens colocados à 
sua disposição pela FEBE. A UNIFEBE tem autonomia didático-
-científica, administrativa, de gestão financeira e disciplinar, mas 
a autonomia administrativa e financeira limita-se à delegação 
concedida pela Mantenedora. 

Estrutura Física

O Campusda UNIFEBE localiza-se em Brusque, Santa Cata-
rina, no bairro Santa Terezinha. Atualmente são cinco blocos, que 
juntos possuem mais de setenta salas de aula climatizadas e com 
acesso a internet por meio de wirelles. Toda a estrutura física do 
campus foi projetada para atender aos acadêmicos portadores de 
deficiência, com ausência de barreiras arquitetônicas a todos os 
espaços coletivos da Instituição.

Para dar apoio às atividades de ensino, iniciação científica 
e extensão estão instalados no Bloco A, além de salas de aula 
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com medidas que variam entre 47m² e 78m², uma sala para os 
professores, a Secretaria Acadêmica, o suporte de audiovisual 
doNúcleo de Informática (NI), a Reitoria, o Espaço Pedagógico 
Informatizado (ESPIN) e cinco laboratórios de informática.

A Lanchonete, o setor de Fotocópias do campus, a Asses-
soria de Desenvolvimento, a Assessoria Jurídica, a Assessoria de 
Comunicação Social, a Pró-Reitoria de Administração (Proad), 
a Contabilidade, o Financeiro, o setor de Recursos Humanos, o 
setor Serviços Gerais e o setor de Suprimentos localizam-se no 
Bloco B, conhecido como Centro de Convivência, com 1.050m².

A comunidade acadêmica também conta com a infraestru-
tura do Bloco C, inaugurado em 2004, que abriga a Biblioteca 
Acadêmica Pe. Orlando Maria Murphy, a Secretaria das Coor-
denações de Cursos, a Assessoria de Relações Internacionais, a 
Sala de Trabalho dos Professores de Tempo Integral, o Centro 
de Inovação Pedagógica e Desenvolvimento Profissional de Do-
centes (CIPD) o Centro de Simulação de Negócios e Gestão Em-
presarial, o Serviço de Atendimento e Orientação ao Estudante 
(SOAE), o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), a Pró-Rei-
toria de Ensino de Graduação (Proeng), a Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação, Pesquisa e Extensão (Proppex), o Auditório da UNI-
FEBE com 153,66 m², capaz de comportar 130 pessoas e as salas 
de aulas utilizadas no período noturno e matutino pelos cursos 
de graduação e pós-graduação, com dimensões entre 43,87 m² e 
77,96 m².

No Bloco D e suas imediações estão localizados os laborató-
rios didáticos especializados dos Cursos de graduação, inaugu-
rados nos anos de 2010, 2014 e 2016. Esses laboratórios atendem 
às necessidades pedagógicas dos diversos cursos de graduação e 
pós-graduação, além de prestar serviços à comunidade. Também 
estão situados neste bloco o Centro de Inovação e Tecnologia da 
UNIFEBE, que tem por objetivo melhorar o processo de produ-
ção nas indústrias, promover pesquisas e capacitar profissionais 
capazes de liderar o cenário nacional em tecnologia de produção, 
o Núcleo de Informática (NI) e as Coordenações de alguns cursos 
de graduação. 
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O Bloco E possui uma área de aproximadamente 1.024,43 
m² e abriga a Clínica Escola e Serviços de Psicologia, o Núcleo de 
Práticas Jurídica da UNIFEBE, o Núcleo de Atendimento Contá-
bil (NAC), Novo Laboratório de Construção Civil e Solos, o La-
boratório de Topografia, a Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda e o Laboratório de Movimento Humano.

A UNIFEBE ainda possui um imóvel no Centro de Brusque 
no qual funciona a Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Brusque, por meio de convênio entre a universi-
dade e o Poder Judiciário. 

Biblioteca Acadêmica

A Biblioteca Acadêmica, totalmente informatizada, possui 
um acervo composto por aproximadamente 23.000 títulos de li-
vros, que totalizam mais de 60.000 exemplares. Além disso, con-
ta com jornais de caráter informativo, periódicos especializados, 
assinaturas de bases de dados e um acervo de multimeios, mo-
nografias, teses, dissertações e normas técnicas. A Administração 
Superior destina 1,5% da receita líquida anual da Instituição para 
atualização constante do acervo. A gestão da Biblioteca se utiliza 
do software Pergamum que permite a localização e a situação dos 
exemplares da biblioteca.

Núcleo de Informática

Núcleo de Informática (NI), implantado em 2000, é o se-
tor responsável pelos laboratórios de informática da UNIFEBE e 
pela organização das tecnologias de informação e comunicação 
em todas as atividades desenvolvidas na Instituição. A UNIFEBE 
conta atualmente com sete laboratórios de informática que são 
utilizados pelos cursos de graduação e pós-graduação e estão 
distribuídos entre os Blocos A, C e D. Nos laboratórios os docen-
tes, acadêmicos e a comunidade externa têm acesso às últimas 
versões dos principais softwaresdo mercado em cada área. É de 
competência do NI a organização e o zelo necessário para o fun-
cionamento adequado dos sete laboratórios de informática, aten-
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dendo às necessidades de estudo dos acadêmicos, com completa 
infraestrutura tecnológica e de softwares.

Além de uma biblioteca acadêmica com mais de 60 mil 
exemplares, a UNIFEBE busca com seus trotes solidários / cul-
turais incentivar a prática da leitura por meio da montagem de 
bibliotecas em comunidades necessitadas. De 2012 a 2014, foram 
montados acervos para a Gibiteca da UNIFEBE, biblioteca fixa 
na Unidade Prisional Avançada – UPA e biblioteca ambulante 
para hospitais e asilos (Créditos: David T. Silva).

Estrutura Acadêmica

Conforme os artigos 52 e 53 de seu Estatuto, a UNIFEBE 
desenvolve suas atividades estimulando a integração entre ensi-
no, pesquisa e extensão, podendo ministrar cursos nas modali-
dades presencial, semipresencialou a distância.

No artigo 54 do Estatuto são expostas as modalidades dos 
cursos organizados no ensino superior:

 ¾ Sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis 
de abrangência.

 ¾ De graduação, incluindo os cursos superiores de tec-
nologia, abertos a candidatos que concluíram o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo.

 ¾ De pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, cursos de especialização, aper-
feiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 
em cursos de graduação.

 ¾ De extensão, abertos a candidatos que atendam aos re-
quisitos estabelecidos em cada projeto.

O ingresso no quadro de carreira de docência através de 
Processo Seletivo composto de análise de titulação, aderência à 
disciplina e prova didática, sendo o candidato arguido por banca 
examinadora destinada para esta finalidade. Para o exercício do 



368 A Educação Superior em Santa Catarina

magistério superior na UNIFEBE é necessário que o docente seja 
graduado e pós-graduado na área ou área afim da disciplina a 
ser lecionada, de acordo com as áreas de conhecimento estabele-
cidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). O Censo da Educação Superior 2016 apresen-
ta o perfil de formação do corpo docente ativo da UNIFEBE, ilus-
trado noQuadro 1.

Quadro 1: Formação e regime de trabalho do corpo docente

Titulação Nº. Regime de trabalho Número

Especialista 98 Horista 148

Mestre 161 Tempo Parcial 114

Doutor 36 Tempo Integral 33

Total 295 Total 295

Fonte: Censo da Educação Superior (2016)

Conforme demonstrado no Quadro 1, no ano letivo de 
2016, a UNIFEBE possuía 295 professores, em sua grande maio-
ria com titulação stricto sensu, com experiência profissional na 
área em que lecionam e de magistério superior.

Quanto ao quadro de funcionários, a Instituição contava 
em 2016 com 98 docentes especialistas, 161 mestres e 36 dou-
tores, além de 119 técnico-administrativos, conforme dados do 
Censo da Educação Superior 2016.

Ensino

Atualmente são ofertados 20 cursos de graduação nos três 
graus de formação consolidados no Ensino Superior brasileiro: 
bacharelado, licenciatura e tecnológicos. São eles: Administra-
ção, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunica-
ção Social: Publicidade e Propaganda, Design de Moda, Direito, 
Educação Física – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecâni-
ca, Engenharia Química, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de In-
formação, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Gestão 
Comercial, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos 
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Gerenciais e Tecnologia em Produção Têxtil, oferecido em parce-
ria com o SENAI de Brusque. 

A UNIFEBE possui aproximadamente 3.000 alunos matri-
culados em seus cursos de graduação. No Quadro 2, é possível 
observar os números de matriculados nos cursos de graduação 
conforme as cinco grandes áreas do conhecimento que são o foco 
da atuação da UNIFEBE.

Quadro 2: Alunos da graduação por área de conhecimento

Área do conhecimento Alunos (%)

Ciências Exatas e da Terra 73 3%

Sistemas de Informação 73 3%

Ciências da Saúde 382 14%

Educação Física (Licenciatura) 142 5%

Educação Física (Bacharelado) 84 3%

Psicologia 156 6%

Ciências Sociais Aplicadas 1.536 56,5%

Administração 249 9%

Arquitetura e Urbanismo 204 8%

Ciências Contábeis 213 8%

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda 36 1%

Design de Moda 104 4%

Direito 545 20%

CST em Tecnologia em Design Gráfico 37 1%

CST em Tecnologia em Gestão Comercial 45 2%

CST em Tecnologia em Logística 14 0,5%

CST em Tecnologia em Processos Gerenciais 89 3%

Ciências Humanas 94 3%

Pedagogia 94 3%

Engenharias 628 23,5%

Engenharia Civil 346 13%

Engenharia de Produção 117 4%

Engenharia Mecânica 129 5%

Engenharia Química 20 1%

CST em Tecnologia em Produção Têxtil 16 0,5%

Fonte: Assessoria de Desenvolvimento
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A Pós-Graduação UNIFEBE se dedica ao fortalecimento e 
continuidade da formação do acadêmico egresso e comunida-
de. Os cursos são elaborados de acordo com a realidade atual, 
atentando para as necessidades e contextos, priorizando as áreas 
em que a UNIFEBE atua, visando impulsioná-los nos âmbitos 
pessoais e profissionais. Para fortalecer as propostas de Pós-gra-
duações, a instituição realiza convênios com entidades de classe, 
empresas e demais instituições afins, com objetivo de aproximar 
o aluno do mercado real. Dessa forma, teoria e prática são pro-
tagonistas no processo de ensino aprendizagem. Ou seja, o co-
nhecimento teórico apreendido tem a importante função de fun-
damentar as aplicações práticas oportunizadas pela UNIFEBE e 
instituições conveniadas durante a Pós-Graduação, com vistas 
na preparação do aluno para o mercado real.

Desde sua criação a UNIFEBE já contabiliza aproximada-
mente 8.050 alunos egressos de seus cursos de graduação que es-
tão em funcionamento e por aqueles criados para atender a uma 
demanda específica da comunidade local e regional.

O vínculo dos alunos da UNIFEBE não termina com o mo-
mento da colação de grau. O egresso da UNIFEBE mantém um elo 
de comunicação com a instituição por meio do Portal do Egresso, 
estreitando e solidificando as relações entre a comunidade aca-
dêmica. Tal acompanhamento dos acadêmicos ex-alunos se jus-
tifica também pela necessidade da verificação do surgimento de 
novas iniciativas e ações na sociedade por eles desencadeadas, 
oportunizando a constante reavaliação e renovação do processo 
de formação no âmbito dos diferentes cursos, por contribuições 
e sugestões, advindas dos ex-alunos.

Centro de Inovação Pedagógica e Desenvolvimento  
Profissional de Docentes (CIPD)

No intuito de garantir a qualidade do ensino oferecido, em 
2016, foi criado o Centro de Inovação Pedagógica e Desenvolvi-
mento Profissional de Docentes, cujo objetivo é oferecer subsí-
dio para as ações pedagógicas e promover formação docente nos 
cursos de graduação da Instituição.
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O trabalho realizado pelo CIPD constitui-se, prioritaria-
mente, na orientação sistemática para a elaboração do planeja-
mento, das metodologias e da avaliação, atuando nos seguintes 
eixos articuladores: Inovação Pedagógica, Formação Continuada 
no Ensino Superior, Formação Continuada na Educação Básica e 
Núcleo das Licenciaturas.

Nesse sentido, o CIPD se propõe como coadjuvante das di-
versas práticas docentes cotidianas, mediante suporte por meio 
de formação continuada dos docentes. Esse assessoramento está 
pensado para que os aspectos filosóficos, didáticos, pedagógi-
cos e políticos que integram os diversos processos de ensino e 
aprendizagem possam estar presentes e interligados nas ações 
docentes concretas.

Indicadores de Qualidade da UNIFEBE

A qualidade das atividades desenvolvidas na UNIFEBE 
pode ser mensurada pelos indicadores que a Instituição tem al-
cançado nas Avaliações Externas a qual é submetida.

Os indicadores de qualidade que avaliam o Ensino Supe-
rior no Brasil são expressos em conceitos que variam em uma 
escala de 1 a 5. No Índice Geral de Cursos (IGC), indicador cria-
do pelo Ministério da Educação (MEC), para classificar as Insti-
tuições de Ensino Superior do país, a UNIFEBE, vem alcançando 
desde sua criação o Conceito 3. Da mesma forma em seu último 
processo de renovação de credenciamento, realizado no ano de 
2015, a Instituição alcançou o Conceito Institucional (CI) 4,19 e 
obteve o credenciamento para mais 5 anos, em razão da qualida-
de reconhecida pela Comissão Avaliadora do Conselho Estadual 
da Educação de Santa Catarina (CEE/SC) que realizou a avalia-
ção in loco.

Na Avaliação Externa realizada pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) no processo de credenciamento para oferta de educa-
ção a distância, a UNIFEBE obteve Conceito Institucional 4, de-
monstrando mais uma vez o seu compromisso em ofertar ensino 
superior de qualidade.
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Os cursos de graduação da UNIFEBE também têm sua 
qualidade reconhecida por meio dos indicadores que vêm alcan-
çando nas Avaliações Externas. A maioria dos cursos tem alcan-
çado Conceito de Curso (CC) 4 ou superior nas avaliações in loco 
realizadas pelo CEE/SC, conforme pode ser observado no Qua-
dro 3 a seguir.

Quadro 3: Conceitos de Cursos (CCs) da UNIFEBE

Curso ano CC

Administração 2014 4,31

Arquitetura e Urbanismo 2016 3,70

Ciências Contábeis 2017 4,86

CST em Tecnologia em Design Gráfico 2014 4,71

CST em Tecnologia em Gestão Comercial 2014 4,17

CST em Tecnologia em Logística 2014 4,16

CST em Tecnologia em Processos Gerenciais 2014 4,2

CST em Tecnologia em Produção Têxtil 2017 4,37

Design de Moda 2013 4,41

Direito 2014 3,00

Educação Física (Bacharelado) 2015 3,81

Educação Física (Licenciatura) 2016 4,02

Engenharia Civil 2016 3,89

Engenharia da Produção 2016 4,68

Pedagogia 2015 3,76

Psicologia 2016 4,01

Sistemas de Informação 2016 4,63

Fonte: Assessoriade Desenvolvimento

Do mesmo modo, a maioria dos cursos de graduação da 
UNIFEBE obtiveram Conceito Enade e Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) 3 ou superior no último ciclo avaliativo do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

Além das avaliações realizadas por órgãos oficiais, a UNI-
FEBE participa desde o ano de 2008 do Prêmio Melhores Univer-
sidades do Guia do Estudante. Participam do Prêmio os cursos 
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de graduação de bacharelado ou licenciatura, que já formaram 
pelo menos uma turma. No Quadro 4 podem ser observadas as 
estrelas que os cursos da UNIFEBE que participam da premia-
ção, obtiveram no ano de 2016.

Quadro 4: Estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril

Curso Estrelas

Administração 3

Ciências Contábeis 3

Design de Moda 3

Direito 3

Educação Física (Licenciatura) 3

Pedagogia 4

Sistemas de Informação 3

Fonte: Editora Abril (2016)

É na sala de aula que a troca mais importante acontece: a 
do corpo docente com acadêmicos que chegam todo ano mais 
ávidos por conhecerem o mundo. É por isso que milhares de 
egressos carregam a marca UNIFEBE nas suas vidas. E é tam-
bém por isso que a instituição amplia a cada ano sua oferta de 
cursos de graduação, pós-graduação, intercâmbios e cursos de 
curta duração.

Pesquisa

De acordo com o artigo 55 do Estatuto da UNIFEBE, “[...] 
a pesquisa é concebida como atividade indissociável do ensino e 
da extensão e será promovida no âmbito da UNIFEBE, priorita-
riamente, como iniciação científica” (ESTATUTO DA UNIFEBE, 
ano, art. 55. Já o artigo 78 do Regimento Geral da UNIFEBE (ano 
??, p.19) coloca que a pesquisa é desenvolvida com a finalidade 
de “[...] ampliar e renovar o acervo de conhecimentos ministra-
dos em seus cursos, bem como a formação de grupos de pesquisa 
na instituição”.

Consciente da importância do exercício investigatório para 
a elevação da qualidade da formação de estudantes e de profes-
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sores, os projetos de iniciação científica têm como diretriz geral, 
focar demandas, temáticas e interesses locais, contribuindo para 
o desenvolvimento socioeconômico de Brusque e região, nas 
áreas do conhecimento em que a UNIFEBE atua.

Os programas de pesquisa são voltados à produção cien-
tífica docente, a partir da promoção aos grupos de pesquisa e à 
qualificação do quadro docente. Tem prioridade a pesquisa vin-
culada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da reali-
dade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos 
fatos descobertos e de suas interpretações.

A primeira revista da Instituição, intitulada Revista da 
FEBE, foi criada em 1996, que posteriormente passou a se chamar 
Revista da UNIFEBE (ISSN 1679-8708). No ano de 2010, a Revis-
ta da UNIFEBE, foi lançada também em uma versão eletrônica 
(ISSN 2177-742X), que é publicada semestralmente.E, em 2017, 
outro periódico científico foi criado, com o objetivo de contribuir 
para uma importante área, que se configura como identidade 
para nossa região, a Revista Empreender e Inovar (REEI).

Para registro e divulgação das atividades de ensino, inicia-
ção científica e extensão, a UNIFEBE possui o Caderno de Ini-
ciação Científica e Extensão da UNIFEBE, para resumos e a Re-
vista de Estudos Acadêmicos Interdisciplinares (REAI), com artigos. 
As duas publicações reúnem as principais ações realizadas pelos 
docentes e acadêmicos da UNIFEBE em cada ano, se constituin-
do numa importante ferramenta de comunicação.

A produção do conhecimento é condição imprescindível 
para que a humanidade possa “(re)inventar” novos caminhos 
em busca da democratização da sociedade. Faz parte desse mo-
vimento entender as atitudes de produção científica como pro-
cessos de construção do sujeito. Dessa forma, a instituição criou 
um Portal de Periódicos, com o objetivo de reunir suas publi-
cações, que pode ser acessado pelo endereço  <http://periodicos.
unifebe.edu.br/>.

Nesse contexto, a UNIFEBE possui dois eventos de caráter 
científico, com o objetivo de disseminar amplamente o conheci-
mento científico produzido pela comunidade acadêmica interna 

http://periodicos.unifebe.edu.br/
http://periodicos.unifebe.edu.br/
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e externa:o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (Enpex), 
que congrega o universo acadêmico por meio da unicidade entre 
ensino, iniciação científica e extensão promovendo um diálogo 
com a comunidade;e o Congresso de Inovação, Tecnologia e Sus-
tentabilidade (ITS), com objetivo de integrar a universidade, a 
sociedade e o meio empresarial, possibilitando a apresentação 
de experiências de sucesso e debates, além de prospecções nos 
diversos segmentos do meio empresarial e social visando a sus-
tentabilidade.

Para garantia de fluxo de informações atinentes ao auxílio 
financeiro (fomento) destinado a execução dos projetos de inicia-
ção à pesquisa, a UNIFEBE divulga para a comunidade acadêmi-
ca as possibilidades de captação e repasse de recursos destinados 
à execução de projetos de iniciação científica do artigo 170 e artigo 
171 da Constituição do Estado de Santa Catarina – Programa de 
Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU) e projetos de 
pesquisa externos, em que a Instituição estabelece convênios com 
instituições de auxílio à pesquisa, como a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFEBEtem a 
atribuição de rever todos os protocolos de pesquisa envolvendo 
seres humanos, inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe também 
a responsabilidade pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser 
desenvolvida na Instituição, para garantir e resguardar a inte-
gridade e os direitos dos voluntários e também emitir pareceres 
sobre os ensaios e documentos envolvidos nas pesquisas. O CEP 
possui registro no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CO-
NEP), desde novembro de 2013, e é constituído de no mínimo 
sete integrantes, incluindo profissionais das áreas de saúde, das 
ciências exatas, sociais e humanas, devendo garantir a participa-
ção de pessoas de ambos os sexos.
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O investimento em estruturas laboratoriais é um dos prin-
cipais compromissos da UNIFEBE, que acredita na prática como 
complemento da teoria para a transformação da comunidade.

Extensão

A extensão na UNIFEBE funciona como uma via de duas 
mãos, por meio da qual a universidade leva conhecimentos e/
ou assistência à comunidade, sendo por esta influenciada, des-
cobrindo quais seus anseios, aspirações, reais necessidades e 
aprendendo com seus saberes.Desta forma, o caráter primordial 
da extensão na UNIFEBE é estimular e intensificar o contato da 
comunidade acadêmica com a realidade regional, contribuindo 
com a formação do alunoe com o desenvolvimento de uma socie-
dade mais justa e democrática.

Os programas, projetos e as ações de extensão são executa-
dos em curto, médio e longo prazo, e atendem a necessidade da 
Instituição, dos cursos e da comunidade local e regional, poden-
do abordar uma única área ou ter caráter interdisciplinar.Eles se 
constituem em um elemento enriquecedor do currículo dos aca-
dêmicos, permitindo que estes possam vivenciar e interferir na 
realidade social na qual estão inseridos. Dessa forma, os cursos 
possuem seus projetos e programas de extensão próprios, inte-
grando o ensino, a pesquisa e a extensão, de acordo com a iden-
tidade de cada curso e orientando suas ações, prioritariamente, 
para áreas de grande pertinência social; 

Como extensão a UNIFEBE oferece ainda cursos, presen-
ciais e à distância, em diferentes áreas do conhecimento, incluindo 
cursos gratuitos. Esses cursos possibilitam a atualização, capacita-
ção e formação continuada dos acadêmicos e funcionários técnico-
-administrativos da instituição e da comunidade em geral.

Relação com a Sociedade

Além dos projetos e programas integrados aos currículos, 
a UNIFEBE possui programas permanentes de extensão institu-
cionais, estreitando as relações com a comunidade e oportuni-
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zando aos acadêmicos realizarem as atividades complementares, 
que fazem parte do currículo de todos os cursos de graduação.

Os programas institucionais de extensão são voltados a 
questões de interesse da comunidade acadêmica da UNIFEBE e 
da sociedade. A seguir estão destacados os programas de exten-
são que a instituição oferece atualmente: a) Programa Permanen-
te de Extensão – Ética, Cidadania e Solidariedade: a UNIFEBE, 
você e a comunidade; b) Programa Permanente de Extensão – 
História e Memória Regional; c) Programa Permanente de Ex-
tensão – UNIFEBE Contemporânea e Internacionalização: co-
nectada ao mundo global; d) Programa Permanente de Extensão 
– Educação, Formação e Qualificação: o conhecimento acessível 
a todos; e) Programa Permanente de Extensão – UNIFEBE e a 
melhor idade: conhecimento e vivências compartilhadas; f) Pro-
grama Permanente de Extensão – Direitos Humanos e Igualdade 
Étnico-racial; g) Programa Permanente de Extensão – Responsa-
bilidade Social; h) Programa Permanente de Extensão – Artístico 
Cultural; i) Programa Permanente de Extensão – Sustentabilida-
de e Ambientalização.

Os projetos de extensão vinculados aos programas insti-
tucionais, são realizados de forma permanente, e outros por um 
período de tempo preestabelecido, de acordo com a demanda 
identificada pela Instituição. Como principais projeto, é possí-
vel citar: a) Vida Ativa; b) Operação Alerta Vermelho; c) Obser-
vatório Social; d) A Solidariedade está no Sangue; e) Coro da 
UNIFEBE; f) Sábados Divertidos; g) Plantando Vidas e Colhen-
do Saberes;h) Revitalizando Sonhos e Reconstruindo Espaços; i)
UNIFEBE Criativa: Ateliê de Arte e Cultura.

Já os eventos de extensão que ocorrem na Instituição vi-
sam integrar os acadêmicos, docentes, técnico-administrativos e 
a comunidade externa, por meio de ações voltadas ao desenvol-
vimento da consciência cidadã dos envolvidos. Eles podem ser 
desenvolvidos em nível institucional, envolvendo toda a comu-
nidade acadêmica, ou podem ser realizados no âmbito de um 
curso específico de graduação ou pós-graduação. A seguir, são 
apresentados os eventos permanentes de extensão institucionais: 
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a) Mostra de Talentos; b) Natal Solidário; c) UNIFEBE Profissões; 
d) Poesia Urbana. e) UNIFEBE na comunidade;

Dentre osprogramas, projetos e eventos institucionais que 
a UNIFEBE mantém, é possível destacar os descritos abaixo: 

 ¾ UNIFEBE na Comunidade: evento institucional de ca-
ráter comunitário, realizado desde 2002 que já percor-
reu diversos bairros de Brusque e cidades da região. O 
objetivo do evento é promover a integração entre aca-
dêmicos, professores, funcionários técnico-administra-
tivos e a comunidade, mediante diversas atividades de 
lazer e informação que beneficiam, integram e orientam 
os participantes. Todas as atividades desenvolvidas 
são realizadas pelos cursos de graduação como forma 
de estender o conhecimento produzido no meio acadê-
mico à comunidade externa. Entidades e associações 
parceiras também contribuem para o desenvolvimento 
de outras ações, consoantes com o objetivo do projeto.
Nos últimos cinco anos, o evento já atendeu aproxima-
damente cinco mil pessoas de Brusque e região.

 ¾ Vida Ativa:  as primeiras aulas desse projeto iniciaram 
em 2001, e desde então a UNIFEBE vem diversificando 
as temáticas abordadas, que vão desde temas filosófi-
cos até questões de saúde.  As aulas ocorrem uma vez 
por semana, com metodologia de ensino diversificada, 
que contempla: palestras, oficinas, viagens de estudo, 
sessão fotográfica, entre outros. Em março de 2015, a 
UNIFEBE abriu uma turma do Vida Ativa em São João 
Batista (SC). 

 ¾ Natal Solidário: evento realizado desde 2003, que tem 
como objetivo presentear crianças em situação de vul-
nerabilidade, pertencentes a famílias de baixa renda. 
Esse é um projeto de extensão que conta com a parti-
cipação dos acadêmicos e seus familiares, egressos, do-
centes e técnico-administrativos da UNIFEBE, além da 
comunidade e de empresas parceiras da Instituição.A 
escolha das crianças a serem beneficiadas é realizada 
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através de uma parceria entre a UNIFEBE e as Secre-
tarias da Educação de Brusque e região, que indicam 
quais as escolas e crianças irão integrar o evento. Em 
2016, na 14ª edição do evento, foram presenteadas 760 
crianças carentes de Brusque e região.

 ¾ Núcleo de Prática Jurídica (NPJ): Vinculado ao Curso 
de Direito, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é o órgão 
onde se desenvolve a disciplina Estágio Orientado de 
Prática Jurídica com suas atividades de prática de es-
critório e prática forense, e aquelas inerentes ao serviço 
judiciário, como assistência judiciária gratuita. Criado 
em 1995, este Núcleo realiza um papel importante no 
eixo acadêmico e social, proporcionando aos alunos a 
vivência da prática profissional e por outro lado, be-
neficiando a comunidade carente com a prestação de 
assistência judiciária gratuita. O Núcleo atende a pes-
soas carentes, com renda máxima de até dois salários 
mínimos, residentes na esfera geográfica da Comarca 
de Brusque, que abrange os municípios de Brusque, 
Botuverá e Guabiruba. Somente no ano de 2016 foram 
realizados 868 atendimentos agendados no NPJ e 600 
atendimentos no Juizado Especial. Foram realizadas 
499 petições iniciais e 665 petições intermediárias.

 ¾ UNIFEBE Profissões (UP): se configura como um pro-
jeto voltado para os alunos do ensino médio, que estão 
em fase de concluir os estudos e é realizado no segundo 
semestre de cada ano, envolvendo acadêmicos, profes-
sores e técnico-administrativos da Instituição.No even-
to os alunos do ensino médio têm a oportunidade de 
conhecer a UNIFEBE e seus cursos de graduação. Além 
disso, o momento proporciona o contato dos alunos 
com os coordenadores, professores e acadêmicos que 
esclarecem acerca do perfil profissional dos cursos da 
Instituição.Durante o UP são oferecidos eventos cultu-
rais, oficinas e palestras que contribuem para a futura 
escolha profissional. Só no ano de 2016, o UP recebeu 
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mais de 2 mil alunos do ensino médio e as atrações fica-
ram por conta dos 20 cursos de graduação.

 ¾ Clínica Escola e Serviços de Psicologia (CESP): A Clí-
nica é o ambiente físico onde se desenvolve o Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório do curso de 
Psicologia, sob acompanhamento permanente de pro-
fessores orientadores e do responsável técnico, ofere-
cendo apoio psicológico, psicoterapia de indivíduos, 
casais e grupos em diferentes abordagens psicológicas; 
atuação em prevenção, projetos de estimulação de fun-
ções psicológicas em crianças, orientação profissional e 
planejamento de carreira. Desde a sua criação em maio 
de 2015, a CESP já prestou mais de 3.000 atendimentos 
a comunidade interna e externa.

 ¾ Centro de Tecnologia e Inovação em Fabricação (CTIF): 
tem como objetivo melhorar o processo de produção 
nas indústrias, promover pesquisas e habilitar profis-
sionais capazes de liderar o cenário nacional em tec-
nologia de produção. Um laboratório que oportuniza 
um grande crescimento para Brusque e para as cida-
des próximas, pois conta com um modelo inédito de 
parceria entre universidade, iniciativa privada e po-
der público. Na primeira etapa do CTIF, o foco de 
atuação no campo manufatura direciona-se aos pro-
cessos de usinagem com geometria de corte definida.  
A sequência do projeto será destinada à incorporação 
dos sistemas de automação industrial e robotização, 
prototipagem 3D e processos de conformação. Em ou-
tubro de 2015, o CTIF da UNIFEBE recebeu, em doação, 
dois equipamentos da empresa do segmento automobi-
lístico ZM, uma retificadora cilíndrica e uma retificado-
ra plana. As retificadoras são máquinas destinadas aos 
processos de acabamento de produtos e componentes, 
e irão complementar a infraestrutura já disponível no 
Centro de Tecnologia e Inovação em Fabricação (CTIF). 
Já em março de 2017 foi inaugurado o laboratório In3D, 
primeiro Innovation Center da empresa Makerbot no Bra-
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sil, que desenvolverá inúmeros projetos e pesquisas 
voltadas à área das Engenharias, além de permitir o de-
senvolvimento de protótipos e soluções para empresas 
e para a comunidade. 

Em razão de seu compromisso com o desenvolvimento da 
comunidade na qual está inserida, desde 2008 a UNIFEBE é re-
conhecida pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensi-
no Superior (ABMES) como uma Instituição de Ensino Superior, 
sendo contemplada com o Selo de Instituição Socialmente Res-
ponsável. 

Além disso, desde 2011 quando o município de Brusque 
instituiu o Selo Social, a UNIFEBE é contemplada com o mes-
mo. O Selo é um símbolo que identifica empresas e entidades 
reconhecidamente fomentadoras da responsabilidade social e é 
resultado de uma parceria entre os três setores da sociedade (pú-
blico, privado e sociedade civil - entidades).

Na última edição do Selo Social, realizada em 2016, a Ins-
tituição foi contemplada com o Selo em todas as oito categorias 
avaliadas: acabar com a fome e a miséria; educação básica de 
qualidade para todos; igualdade entre os sexos e valorização da 
mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das ges-
tantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; qualidade 
de vida e respeito ao meio ambiente; e todo mundo trabalhando 
pelo desenvolvimento. A conquista demonstra a contribuição da 
UNIFEBE com os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
para melhorar o mundo.

Nesse sentido, as ações de extensão e de responsabilidade 
social que a Instituição desenvolve estão sempre em consonância 
com a missão institucional, contribuindo com o desenvolvimen-
to de Brusque e região.

Para a UNIFEBE, atividades de extensão são oportunida-
des de contato com a comunidade, possibilitando aos acadêmi-
cos que apliquem os conhecimentos obtidos em sala de aula, de-
volvendo na sociedade o incentivo e cuidado que recebem no 
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campus, ampliando as fronteiras do conhecimento para toda 
Brusque e região. Na foto, atividade alusiva ao Dia da Criança, 
no município de Canelinha (SC), com turmas de Educação Física 
e Pedagogia (Créditos: Rafael Zen).

Relações e Parcerias

A UNIFEBE realiza um trabalho em parceria com órgãos 
públicos e privados, que aproximam a universidade da comuni-
dade. Essa conquista de representação em diferentes conselhos, 
associações e comissões em âmbito municipal e estadual tem 
sido de extrema importância para projetar a Instituição como 
uma universidade preocupada com a comunidade em que está 
inserida.

Por meio dessas parcerias são desenvolvidos projetos e 
programas que beneficiam a toda comunidade local e regional, 
da qual participam acadêmicos, docentes, e funcionários técnico 
administrativos. Esses programas e projetos perpassam por di-
ferentes áreas como a educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, 
solidariedade, meio ambiente, patrimônio cultural, entre outros.

Dentre essas as parcerias que a UNIFEBE mantém no de-
senvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão, pode-se 
destacar as seguintes:

 ¾ Participação ativa em Entidades de Classe e Conselhos 
do município de Brusque e região.

 ¾ Parceria com escolas públicas de Brusque e região, por 
intermédio de atividades de extensão que são desen-
volvidas ao longo do ano.

 ¾ Parceria com as diferentes empresas de Brusque e re-
gião por meio do estágio curricular obrigatório e não 
obrigatório.

 ¾ Parceria com o Poder Judiciário Catarinense, por meio 
da instalação da Unidade Judiciária Avançada no Cam-
pus da UNIFEBE.
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 ¾ Parceria com o SENAI de Brusque para oferta do Curso 
Superior de Tecnologia em Produção Têxtil.

 ¾ Parceria com prefeituras municipais da região de 
abrangência da Instituição para realização de projetos 
diversos.

Essas parcerias entre órgãos públicos e privados ampliam 
a cada ano e demonstram a seriedade e o envolvimento da UNI-
FEBE com a sociedade local e regional. Também concretizama 
nossa missão: comprometimento com o desenvolvimento pro-
movendo a qualidade de vida na sociedade.

Além das parcerias já mencionadas, a UNIFEBE possui 
parcerias com universidades de outros países para realização de 
atividades de internacionalização, possibilitando aos seus acadê-
micos a realização de intercâmbio e mobilidade acadêmica.

As parcerias internacionais também possibilitam o desen-
volvimento de pesquisas em conjunto, realizadas principalmen-
te nos laboratórios didáticas especializados dos cursos de enge-
nharia da UNIFEBE.

Estrutura Administrativa

A UNIFEBE é uma Instituição de Ensino Superior comu-
nitária mantida por uma instituição pública de direito privado, 
a FEBE. O Conselho Curador (CC), o Conselho Administrativo 
(CA) e a Presidência são os órgãos da Administração Superior da 
FEBE, sendo que a presidência exercida pelo Reitor da UNIFEBE. 

Estes três órgãos da Administração Superior da mantene-
dora têm um poder de deliberação superior ao do órgão máximo 
de natureza consultiva, deliberativa e jurisdicional da mantida 
– o Conselho Universitário da UNIFEBE (Consuni), conforme 
se visualiza no organograma na Figura 2. Auxiliando estes três 
órgãos, a Secretaria Administrativa da FEBE, centraliza todo o 
movimento administrativo da Fundação e é exercida por um Se-
cretário Administrativo nomeado pelo Presidente da Fundação.
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Figura 1: Organograma da UNIFEBE  
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIFEBE

O CC é formadopor representantes do município, dos 
professores, dos alunos e das seguintes entidades de classe: As-
sociação Empresarial de Brusque (ACIBr), Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC), Conselho Regional de Administração 
(CRA) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Este Conselho é 
responsável pela fiscalização econômico-financeira da UNIFEBE. 

O CA é constituído por Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, 
Secretário(a) Municipal de Educação de Brusque e representan-
tes dos professores, alunos, coordenadores de curso e funcioná-
rios. Sua função é auxiliar na gestão administrativa, econômica, 
financeira e patrimonial da FEBE. 

O Consuni é presidido pelo Reitor, e também compos-
to pelo Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores, por representantes dos 
coordenadores de curso, professores, alunos, funcionários e por 
um representante da comunidade, indicado pela Câmara de Ve-
readores de Brusque. Ao Consuni compete deliberar sobre maté-
ria administrativa, financeira, acadêmica e disciplinar da UNIFE-
BE. Mesmo sendo órgão deliberativo superior da UNIFEBE, suas 
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propostas apreciadas e aprovadas que envolvam ônus financeiro 
deverão ser aprovadas em última instância pela Mantenedora.

A Reitoria é o órgão executivo da Administração Supe-
rior da UNIFEBE que administra e coordena suas atividades. 
É exercida pelo Reitor, que nomeia um Pró-Reitor para ocupar, 
cumulativamente, o cargo de Vice-Reitor, o auxiliando em suas 
funções e impedimentos. Vinculada à Reitoria também há uma 
secretaria com duas colaboradoras, funcionando de segunda a 
sexta-feira.

Para a escolha do Reitor, o Colégio Eleitoral formado pe-
los professores e pelos funcionários técnico-administrativos com 
vínculo empregatício com a FEBE no efetivo exercício de suas 
funções e pelos alunos regularmente matriculados nos cursos de 
graduação da Instituição, votarão nas chapas inscritas. O voto 
dos docentes vale 70% e o restante é dividido igualmente entre 
funcionários técnico-administrativos e alunos. Computados os 
votos, o Consuni encaminha as três chapas mais votadas para 
adeliberação final do CA. O período do mandato é de quatro 
anos, podendo ocorrer reeleição para um único período subse-
quente.

Subordinadas à Reitoria, a Instituição tem três Pró-Reito-
rias: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeng), Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (Proppex) e Pró-Reitoria 
de Administração (Proad). 

A primeira é o órgão de gestão acadêmica responsável por 
todas as atividades de ensino exercidas pelos cursos de gradua-
ção e sequenciais da UNIFEBE. À Proppex compete o estabele-
cimento, implementação e gestão das políticas, diretrizes e ativi-
dades para o desenvolvimento da pós-graduação, da iniciação 
científica e da extensão no âmbito da UNIFEBE, atendendo nas 
suas instâncias, a todas as exigências de legislação preconizadas 
pelos órgãos normativos. Também é responsável por promover a 
educação continuada dos egressos da UNIFEBE e de toda comu-
nidade de Brusque e região. A Proad centraliza a administração 
de pessoal, material, contábil, financeira e patrimonial da UNI-
FEBE.
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A Reitoria da UNIFEBE ainda conta com quatro assesso-
rias com atribuições específicas, sendo elas: Assessoria de Co-
municação Social, Assessoria de Desenvolvimento, Assessoria 
Jurídica e Assessoria de Relações Internacionais.

O Prof.GüntherLotherPertschy é o atual Reitor da UNIFE-
BE. Sua trajetória acadêmica iniciou com o Curso Superior de 
Tecnologia em Processamento de Dados, concluído na Funda-
ção Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 1983. Em 
seguida concluiu a graduação em Administração na FURB em 
1986, Especialização em Administração de Recursos Humanos 
também na FURB em 1988, Mestrado em Administração com ên-
fase em Empreendedorismo, ainda na FURB em 2003 e por fim, 
concluiu o Doutorado em Educação pela Universidade Católica 
de Santa Fé (UCSF), na Argentina em 2015.

O cargo de Vice-Reitor é exercido pelo Prof. Alessandro 
Fazzino, que possui graduação em Ciências Contábeis pela Uni-
versidade do Vale do Itajaí em 1992, Especialização em Contabi-
lidade Gerencial e Finanças também pela Universidade do Vale 
do Itajaí em 1997 e Mestrado em Administração pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau em 2001.
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Palavra da Reitoria

A Universidade do Planalto Catarinense, com 54 anos de exis-
tência, surge no ano de 1959, num contexto em que se busca a expansão 
do ensino superior em diversas regiões do Estado de Santa Catarina.

Em Lages, a criação da Fundação Catarinense de Cultura (ACC) 
foi responsável para o início do processo de oferta do Ensino Superior. 
É importante ressaltar que isso só aconteceu graças à luta aguerrida de 
atores sociais que integraram essa fundação, que concebiam a educação 
como estratégia de fundamental importância para alavancar desenvol-
vimento humano, social e econômico. 

A partir da criação da ACC, outros desdobramentos foram sig-
nificativos para a consolidação da oferta do ensino superior, como a 
aprovação, no mês de novembro, de 1965, da Lei Municipal n.  255/65, 
que institui a Fundação Educacional de Lages (FEL), com o objetivo 
primordial de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, 
letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário. No 
ano seguinte, foram implantados os dois primeiros cursos superiores em 
Lages: Curso de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis.

O processo da expansão foi marcado com a implantação, no ano 
de 1970, da Faculdade de Ciências e Pedagogia (FACIP). Na sequência, 
outros cursos foram lançados, sendo que no dia 15 de junho de 1999, 
por meio da Resolução n. 31, o Conselho Estadual de Educação de Santa 
Catarina reconheceu a UNIPLAC como Universidade.

Tendo como finalidade, por meio da articulação da tríade ensino, 
pesquisa e extensão, proporcionar a formação humana e técnico-cientí-
fica do cidadão, intervindo na região com propostas e respostas para o 
desenvolvimento regional sustentável, nos aspectos econômicos, polí-
ticos, sociais, educacionais, culturais e ambientais, a UNIPLAC tem 
contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da região serrana e 
municípios de outros Estados ao oportunizar qualificação profissional 
a acadêmicos que buscam os cursos oferecidos por esta instituição de 
ensino superior.

Localizada no Planalto da Serra Catarinense, possui uma área 
construída de mais de 27.000 m2. Na sua biblioteca são mais de 15.000 
volumes, sendo a maior da região serrana. São mais de 60 laboratórios, 
atendendo a  áreas como as da saúde, informática, engenharia, além do 
escritório modelo, destinado ao curso de Direito.
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É uma universidade comunitária, criada pela sociedade civil com 
apoio do poder público local, sem fins lucrativos, com gestão democrá-
tica e participativa. A partir da data de sua implementação, ocorrida há 
54 anos, teve início a sua história de sucesso, pois, embora se encontras-
se alguns percalços, sempre prevaleceram as grandes realizações. 

Essa história que teve um começo, mas não terá fim, pois é es-
crita diariamente, por todos aqueles que trabalham ou estudam nesta 
universidade, contando ainda com a importante participação da comu-
nidade externa.

Nos últimos anos, essa universidade vem ampliando suas ações 
na região de abrangência da Associação dos Municípios da Região Ser-
rana (AMURES). Além do campus no município de São Joaquim, onde 
a UNIPLAC manteve e mantém diferentes cursos, como Pedagogia, 
Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Negócios – Gestão 
de Cooperativas, Direito e Letras, também já ofereceu cursos fora de 
sede nos municípios de Campo Belo do Sul, Urubici, Santo Amaro da 
Imperatriz, sendo que, atualmente possui turmas, no município de Bom 
Retiro.

A universidade coloca à disposição da comunidade a sua larga 
experiência no ensino, na pesquisa e na extensão. Oferece diversos cur-
sos de graduação, pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto 
sensu (mestrado) e, com previsão de oferta de curso de Doutorado em 
Educação, no próximo ano letivo, cuja proposta foi encaminhada à CA-
PES, no último mês de maio.

No decorrer desses anos, foram criados diversos cursos de gra-
duação e pós-graduação (lato e stricto sensu), são mais de 16.000 alunos 
que concluíram seus cursos na UNIPLAC, mais de 1.500 projetos de 
extensão foram desenvolvidos, beneficiando mais de 775 mil pessoas. 
Isso tudo é o resultado de um trabalho realizado por uma equipe com-
posta de profissionais qualificados e comprometidos com a oferta de um 
ensino de qualidade à sua comunidade acadêmica.

São diversos programas de Assistência Social desenvolvidos na 
Universidade, como: Integração ao Mercado de Trabalho, Assistência 
Jurídica, Assistência à Saúde da Família, Esportes, Eventos, Atividades 
Artísticas e Culturais para a Comunidade Externa, Assistência ao Ido-
so, Ação Comunitária, sendo que no período de 2007 a 2012, conforme 
dados do relatório institucional, atendeu mais de 217.000 pessoas.

Outra conquista social foi à implantação de um centro de educa-
ção infantil na UNIPLAC, em parceria com a Prefeitura do Município 
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de Lages, objetivando se transformar em espaço de aplicação para os 
cursos afins.

As contribuições da UNIPLAC para o desenvolvimento regional 
é inegável e isso se percebe por meio da materialização do trabalho de-
senvolvido e da articulação existente entre ensino, pesquisa e extensão.

Elson Rogério Bastos Pereira 
Reitor

Histórico da Instituição

A seguir vamos apresentar histórico da Instituição, suas 
origens e data de fundação, a classificação da pessoa jurídica, os 
personagens envolvidos na criação da universidade e o contexto 
social, político, econômico, educacional da Região Serrana e da 
Universidade.

Origens e Data de Fundação

A Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) é re-
sultado da fusão de duas unidades isoladas de Ensino Superior 
que remontam às décadas de 1960 e 1970, a Faculdade de Ciên-
cias Econômicas, Contábeis, Administrativas, Jurídicas e Sociais 
de Lages (FACEC) – 1964 – e a Faculdade de Ciências e Pedago-
gia de Lages (FACIP) – 1970. 

Foi oficialmente reconhecida pelo Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina por meio da Resolução n. 31, de 15 
de junho de 1999, e pelo Decreto do Governo Estadual n 312, de 
23 de junho de 1999, com os seguintes cursos originais devida-
mente reconhecidos: Administração, Ciências Contábeis, Ciên-
cias Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Letras, Matemática, 
Ciências Biológicas, Educação Física, Pedagogia, em dois campi 
– Lages-sede e São Joaquim.

Em 27 de julho de 1999, a Universidade do Planalto Catari-
nense foi oficialmente instalada, passando assim a usar de todas 
as prerrogativas inerentes ao status universitário. 
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Classificação da Pessoa Jurídica

A Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) é 
definida como instituição de ensino superior, com abrangência 
regional, de caráter comunitário, mantida pela Fundação das Es-
colas Unidas do Planalto Catarinense (FUNDAÇÃO UNIPLAC), 
pública de direito privado, com prazo de duração indeterminado 
e com sede à Avenida Castelo Branco, 170 – 88509-900, Lages-SC 
(Estatuto de 2010). 

Personagens Envolvidos na Criação da Universidade

Na construção do processo da Universidade, o professor 
doutor Ricardo José Araújo de Oliveira, Presidente do Conselho 
Estadual de Educação, o Conselheiro Professor Doutor Walter 
Fernando Piazza, Relator do Processo PCEE 364/959 – criação 
pela via da autorização da Universidade do Planalto Catarinense 
e a Professora Nara Maria Kuhn Göcks, que presidiu a Comissão 
Interna de Acompanhamento (professores José Antônio Lacerda, 
Sérgio Sartori, José Sidney Ribeiro Esmério, Lintney Nazareno 
da Veiga e Izabella Barison Mattos). Especial menção à Comissão 
Externa de Acompanhamento (MSc. Elizabeth Rabaldo Bottan, 
MSc. Hélio da Silva e Dr. Eduardo Burigo de Carvalho).

Na montagem do processo, destaque para os responsáveis 
pelos Relatórios Finais do Processo de Transformação da UNI-
PLAC em Universidade.

Título do Relatório Responsabilidade

1 Histórico da UNIPLAC
Paulo de Tarso Nunes

Sérgio Sartori
Zilma Isabel Peixer

2 Projeto da UNIPLAC

Ana Maria RanzanRigo
Lúcia Ceccato de Lima
Samir Ribeiro de Jesus

Sérgio Sartori
Zilma Isabel Peixer

3 Estrutura Física e Equipamentos
IzabellaBarison Matos
José Francisco da Silva

José Luís Carraro

4 Recursos Humanos Ana Maria RanzanRigo
Lintney Nazareno da Veiga
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5 Corpo Discente IzabellaBarison Matos
José Antônio Lacerda

6 Avaliação Institucional Ana Maria RanzanRigo

7 Organização Administrativa José Sidney Ribeiro Esmério
Márcio Koehler

8 Patrimônio Econômico Financeiro José Sidney Ribeiro Esmério
Márcio Koehler

9 Relatório Final Comissão Especial de Acompanhamento do Conselho Estadual de 
Educação - SC.

10 Digitação

Beatriz Senem
Isabel Regina Daboit Medeiros

Sabrina BetKoerich
Silvana Regina Silva

Tânia Marisa Cifuentes

12 Diagramação
Antônio Carlos Pereira Maia

José Luís Carraro
RoseleneBertoto

13 Coordenação Geral Nara Maria Kuhn Göcks

Quadro 1: Sujeitos envolvidos na criação da UNIPLAC 
Fonte: Arquivos da UNIPLAC (1999)

Contexto Social, Político, Econômico, Educacional da 
Região Serrana e da Universidade

A UNIPLAC tem base e sede na Região Serrana de Santa 
Catarina, por outros também cognominada Serra Catarinense. 
Por critérios fisiográficos se convencionou chamar de Região Ser-
rana de Santa Catarina um vasto território compreendido entre 
os rios Pelotas, ao sul, Canoas, Marombas e do Peixe, a norte e a 
oeste, e os contrafortes da Serra Geral, a leste, no planalto centro-
-sul do Estado, que incluía originalmente os grandes municípios 
de Lages, São Joaquim, Curitibanos e Campos Novos, os quais se 
desdobraram, a partir da década de 1960 do século XX, por crité-
rios econômicos e políticos, em mais de 30 municípios.

Do ponto de vista geoeconômico, a Região Serrana é tam-
bém entendida como o conjunto das Microrregiões Homogêneas 
dos Campos de Lages e dos Campos de Curitibanos.

Pelo mesmo enfoque, a primeira é formada atualmente por 
dezoito (18) municípios (Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom 
Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, 
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Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Pal-
meira, Ponte Alta, 

Já pelo critério político-administrativo, esses 18 municí-
pios constituem a Associação dos Municípios da Região Serrana 
de Santa Catarina – AMURES. Os dezoito (18) componentes da 
AMURES são polarizados por Lages, que se constituiu, desde 
a sua origem, em meados do século XVIII, no grande polo cen-
tralizador das atividades econômicas, políticas e administrativas 
desta parte do Estado de Santa Catarina.

A microrregião da AMURES é a maior em extensão terri-
torial no Estado com 15.806,60km². No entanto, é apenas a nona 
em número de habitantes, com uma população de 300.738 cor-
respondentes a 5% da população de Santa Catarina. Sua econo-
mia está alicerçada na agropecuária, fruticultura, silvicultura, 
turismo rural e indústria madeireira. Lages, município-sede da 
UNIPLAC, tem uma área de 2.644.31 km² e uma população de 
166.983habitantes, sendo 113.200 eleitores e um Produto Interno 
Bruto – PIB: 1.975.183 (em milhões).

Figura 1: Mapa da Região de Santa Catarina 
Fonte: Diocese de Lages (2017)
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Por critérios político-administrativos, dos municípios per-
tencentes à microrregião dos Campos de Lages e da AMURES, 
seis pertencem à esfera da Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR) de São Joaquim (Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio 
Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema) e 12, à Secretaria de 
Desenvolvimento (SDR) de Lages (Anita Garibaldi, Bocaina do 
Sul, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, 
Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta e São José do 
Cerrito).

A ocupação da Região Serrana de Santa Catarina, desde o 
século XVIII, articulou pecuária extensiva, concentração fundiá-
ria e coronelismo político. Nesse quadro, o modelo produtivo 
foi determinado pelas condições físico-geográficas locais, pela 
estrutura fundiária usual e pela existência de mercados consu-
midores, no Centro-Sul do país (século XVIII) e, posteriormente, 
no litoral de Santa Catarina e no Vale do Itajaí (século XIX).

O cenário econômico e político engendrou uma socieda-
de muito verticalizada, cujos atores básicos foram o fazendeiro-
-proprietário-de-terras-e-gentes, família, agregados, compadres 
e apadrinhados, relação em que se incluem capatazes de fazenda 
e um considerável contingente de mão de obra diretamente vin-
culada a ela em estrita dependência, os peões.

No mesmo quadro de relações, forma-se também, em espa-
ços das próprias fazendas de gado, ou às margens dos rios e nas 
terras impróprias para a pecuária extensiva, uma população que 
sobrevive da agricultura de subsistência, com parcos excedentes, 
eventualmente comercializados.

São estes grupos sociais que, por relações de subordinação 
direta ou indireta aos mandatários locais, acabam originando, 
dando suporte e legitimidade às práticas políticas durante muito 
tempo usuais na Região: coronelismo e clientelismo.

O quadro mantém-se com poucas alterações até início do 
século XX, quando novos componentes, a partir dos anos de 1930, 
apontam outra perspectiva de desenvolvimento: o primeiro ciclo 
madeireiro. Tal perspectiva provocou, de um lado, a exploração 
intensiva de recursos florestais, o ingresso de novos sujeitos so-
ciais e a consequente intensificação do processo de urbanização.
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De outro lado, em contradição com o que se verificou no 
cenário político nacional da época, já marcado pelas práticas po-
pulistas, na região serrana se mantêm e se reproduzem as políti-
cas coronelistas, embora sob outras formas de organização.

A partir de 1930, o Estado brasileiro se constitui em agente 
planejador e definidor deum modelo urbano-industrial que im-
põe às regiões do Brasil funções especializadas. A Região Sudeste 
é colocada no centro do processo e as demais como subsidiárias 
e suportes de seu desenvolvimento econômico. Nesse arranjo so-
cioeconômico, a Região Serrana de Santa Catarina cumprirá o 
papel de abastecedora de madeira bruta para os mercados nacio-
nal e internacional.

Os primórdios da exploração madeireira na Região Serrana 
de Santa Catarina situam-se exatamente nos anos de 1930. Já no 
final da década de 1940 a madeira supera a pecuária em impor-
tância econômica para a Região (MUNARIM, 1990). O apogeu da 
exploração se dá na década de 1950. O declínio se prenuncia nos 
anos de 1960 e se instala nos anos de 1970.

Os efeitos da economia extrativista na Região estão mar-
cados em todos os aspectos da vida econômica, social e política. 
São indicadores econômicos o crescimento do volume de arreca-
dação de impostos estaduais, a intensificação dos investimentos 
no setor pecuário, o desenvolvimento da indústria subsidiária, 
do comércio e do setor de serviços privados e públicos.

No campo político, a região amplia sua expressão e repre-
sentação nos níveis estadual e federal. Também cresce a popu-
lação urbana. No decorrer da década de 1950 mais que duplica. 
Em julho de 1950, a população urbana de Lages era de 14.596 
habitantes e em setembro de 1960, 35.112. A população total em 
1950 era de 77.234 habitantes e em 1960 chegara a 121.915.

O ciclo da extração madeireira vai da década de 1930 aos 
anos de 1970, quando começa o esgotamento das reservas na-
turais pela exploração não planejada. É no final da década de 
1950, quando Lages e região vivem o apogeu do ciclo, que se 
delineiam e se concretizam as primeiras ideias acerca da implan-
tação do Ensino Superior.
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Do esgotamento do ciclo madeireiro resultará uma região 
empobrecida. Aí uma das razões pelas quais a região carrega, 
até hoje, índices de desenvolvimento humano abaixo da média 
do Estado, realidade que vai comandar as preocupações, as con-
cepções, o planejamento e as práticas da UNIPLAC desde sua 
constituição, em 1999. Da década de 1970 do século XX até esta 
primeira década do século XXI, a Região Serrana tem se debatido 
à procura de retomada do desenvolvimento.

O projeto de industrialização da região com base na atração 
de plantas industriais para Lages e outros municípios ocasionou 
um grande movimento de pessoas, dividido em duas etapas: um 
primeiro do interior da região para Lages e outro, subsequente, 
de Lages para outros locais de Santa Catarina e do Brasil. Nas 
décadas de 1970 e 1980 do século XX muitas áreas e bairros in-
dustriais se constituíram na região.

A proposta da industrialização pura e simples, no entanto, 
declinou por força das condições de mercado, impostas pela glo-
balização da economia e por outros fatores tais como a desvincu-
lação das chamadas “vocações naturais”, a distância das fontes 
de matérias primas e dos mercados consumidores, a carência de 
infraestrutura e de mão de obra qualificada.

A agroindústria com base nas vocações naturais da região, 
porém, com uma pecuária tecnicamente avançada e diversifica-
da e agricultura não apenas de sobrevivência, mas em escala de 
mercado, foi outra das opções regionais. O projeto visualizava 
elementos utópicos como valorização da vida e cultura campesi-
na, fixação do homem no campo, negação do processo de urba-
nização desenfreada. À época em que foi oferecida, a proposta 
propiciou reações dos setores mais conservadores da sociedade 
serrana, sendo a maioria centrada no modelo produtivo tradicio-
nal da pecuária extensiva e de bases latifundiárias.

O fato é que anos após, essa proposta ressurgiu e agregou-
-se com força a outros projetos desenvolvimentistas para a re-
gião. Exemplo disso é o conjunto das diretrizes da diversificação 
da produção agrícola, da extensão rural direcionada à pequena 
propriedade, da agricultura familiar e da qualidade de vida no 
meio rural, hoje em voga e em prática.
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Também destacamos a economia de serviços, pois Lages e 
região sempre concentraram grande contingente de equipamen-
tos e serviços públicos. A estes, nesta visão econômica, somam-se 
os serviços e equipamentos de natureza privada, com o intuito de 
fazer centrar o desenvolvimento no setor terciário da economia.

No início do século XXI, a Região Serrana de Santa Ca-
tarina, como já foi alhures situado, alicerça sua economia e de-
senvolvimento na agropecuária de bases intensivas, com altos 
índices de apropriação tecnológica, na fruticultura de clima tem-
perado, com a introdução de cultivares de alto rendimento, na 
vitivinicultura (cultivo de espécies nobres, em especial as plantas 
de altitude, destinadas à fabricação de vinhos de alto padrão), 
na silvicultura (cultivo planejado e orientado de florestas para 
finalidades industriais), no turismo rural(aproveitamento das 
belezas naturais e do enorme patrimônio histórico-cultural da 
região) e indústria madeireira, agora em bases economicamente 
mais rentáveis e agregadoras de valor.

Olhando agora basicamente para o contexto da Universi-
dade, sabe-se que o ensino superior está em Lages desde 1959. 
Os primeiros cursos superiores foram instalados em 1964 e mais 
tarde, outros em 1970. A ideia de Universidade sempre pautou o 
pensamento dos pioneiros.

Foi concretamente a partir de 1989 que se registraram nos 
meios acadêmicos e comunitários importantes debates, alimen-
tados na Câmara de Vereadores, no Poder Executivo Municipal e 
em segmentos diretivos da sociedade, em torno da possibilidade 
da UNIPLAC vir a tornar-se universidade. 

O Jornal Correio Lageano, de 25 de abril de 1990, com o título 
“UNIPLAC-Universidade: o real e o ideal”, registrou um dos mo-
mentos do debate, em que a administração da Fundação mostrava 
os quesitos básicos necessários, a situação da Instituição, e espe-
cialmente a questão da consciência de Universidade, que não seria 
um gesto isolado, mas um projeto coletivo, regional, uma estraté-
gia de desenvolvimento e não um lance por decreto. 

Desse manifesto até o momento de ruptura da situação vi-
gente, ditada especialmente pelo agravamento das relações entre 
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as duas unidades educacionais isoladas – FACEC e FACIP – de-
correram ainda quatro anos. O segundo mandato do professor 
Pedro Gasparin à frente da Fundação das Escolas Unidas do Pla-
nalto Catarinense deveria ter-se encerrado em fevereiro de 1995, 
o que acabou sendo antecipado para 20 de dezembro de 1994 
por força dos acontecimentos que iriam se afunilar no Projeto 
Universidade do Planalto, como veremos adiante. 

Dois fatos preponderantes no ano de 1994 já são sinais cla-
ríssimos de que a UNIPLAC chegara a uma encruzilhada his-
tórica: ou assumiria, antes tarde do que nunca, o compromisso 
de transformar-se qualitativamente, ou se perderia na repetição, 
tempos e tempos, de slogans, motes e moções de apoio à Univer-
sidade que nunca saiam – até aquele momento – do papel ou das 
boas intenções.

Os indicativos são:

 ¾ A instalação, em 10 de maio de 1994, da Assembleia 
Estatuinte da UNIPLAC, composta de 56 membros de 
segmentos representativos da comunidade, internos 
e externos, cujos objetivos específicos eram elaborar e 
propor ao Conselho Diretor novos ordenamentos ju-
rídicos básicos (Estatuto e Regimento Geral), nitida-
mente apontados para uma transição da condição de 
instituições isoladas de ensino superior para a de Uni-
versidade.

 ¾ As eleições gerais na Instituição, em 10 de outubro de 
1994, que apontaram para o projeto mais explícito no 
sentido de trabalhar e reunir as condições que possibi-
litariam o salto para a condição universitária. Venceu 
as eleições a professora Nara Maria Kuhn Göcks, que 
tinha como Vice o professor José Antônio Lacerda.

Para esse ponto da narrativa, algumas constatações sobre o 
processo de mudanças a que estamos acenando são necessárias: 
primeira, não se tratou de um caminho tranquilo e pacífico como 
se possa imaginar por este factual relato, pelo contrário, foi um 
clímax de consideráveis rupturas; um momento de intensas lutas 
e conquistas democráticas, retratadas não apenas nos diversos 
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processos eleitorais em si, que reuniram ingredientes altamente 
desestabilizantes da ordem vigente, tais como o sufrágio univer-
sal e a mobilização para além dos muros, mas principalmente a 
concepção, criação e instalação e funcionamento intensivo e inin-
terrupto de uma estatuinte proposta para introduzir mudança, 
a despeito das reações contrárias que provocou. Acima de tudo 
estes foram momentos geradores de consciência universitária na 
comunidade. Nunca em toda a sua história a UNIPLAC provo-
cou-se tanto e, em consequência, provocou também ao seu redor, 
a ponto não apenas de isolar vozes dissonantes, porém, acima de 
tudo, de tornar hegemônica na sociedade a ideia de uma Univer-
sidade do Planalto Catarinense como estratégia indispensável 
para o desenvolvimento regional.

A seguir uma resenha histórica da UNIPLAC em tópicos.

Data Fato

1959

Interiorização do Ensino Superior na Região Serrana de Santa Catarina. Em 19 de julho de 1959, 
é fundada, em Lages, da Associação Catarinense de Cultura (ACC), com os objetivos de criar, 
implantar e manter estabelecimentos de Ensino Superior sem fins lucrativos e com objetivos filant-
rópicos e manter estabelecimentos de ensino médio (Escolas Técnicas de Comércio).

1964
Em 23 de fevereiro de 1964, foi instalada a Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis de La-
ges (FACEC), uma das instituições isoladas de ensino superior que vai dar origem à Universidade. 
Iniciou atividades letivas no mês de março.

1968 Autorização definitiva de abertura dos cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.

1969 Primeira menção à denominação UNIPLAC e a um projeto de Universidade na Região Serrana de 
Santa Catarina, a Fundação Universidade do Planalto Catarinense. (Lei n. 05, de 14 de março de 1969).

1970 Criação da Faculdade de Ciências e Pedagogia de Lages (FACIP). Autorização de abertura dos 
cursos de Ciências Sociais Licenciatura, Letras Licenciatura Plena, Pedagogia e Matemática.

1973

A Lei Municipal n 001, de 3 de abril de 1973, estabelece um novo limite institucional ao Projeto 
Universidade do Planalto Catarinense, enquadrando-o na condição de UNIPLAC – Fundação das 
Escolas Unidas do Planalto Catarinense, entidade jurídica de direito privado integrada ao Sistema  
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE). A denominação da mantenedora 
da UNIPLAC é a mesma até os dias de hoje.

1974 Abertura do curso de Administração Bacharelado.

1985 Autorização de abertura do curso de Direito.

1991 Autorização de abertura do curso de Ciências Biológicas via Programa Magister.

1994 a 1997

Processo Estatuinte, visando à elaboração dos novos Estatutos da Fundação UNIPLAC, da Uni-
versidade do Planalto Catarinense e Regimento Geral. Em 27 de fevereiro de 1997, são aprovados 
os novos estatutos da UNIPLAC. Em 11 de dezembro de 1997, é aprovado o Regimento Geral da 
Universidade (em acompanhamento).

1996 a 1997
Verificação das condições de funcionamento da Universidade. Autorização de abertura do curso 
de Educação Física. Abertura dos cursos de Ciências Biológicas – Bacharelado e Pedagogia Edu-
cação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

1996 a 1999 Restruturação dos projetos pedagógicos dos cursos da UNIPLAC.
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1996 a 2004 Implantação do Programa de Avaliação Institucional.

1997 Autorização de abertura dos cursos de Educação Física Bacharelado e Informática.

1999

Reconhecimento, em 15 de junho de 1999,da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) 
pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) (Resolução n. 31/99), logo se-
guida pelo Governo do Estado, em 23 de junho de 1999 (Decreto n. 312/99). A instalação formal 
acontece em 27 de julho de 1999.
Autorização de abertura dos cursos de Odontologia, Administração – Bacharelado em São 
Joaquim e Enfermagem licenciatura plena.

2000 Criação do Plano Institucional de Pesquisa.

2002/2 Início do Planejamento Estratégico, com o objetivo de melhorar foco e gerenciamento das ativi-
dades. Concluído em abril de 2003.

2003/1
2004/1
2004/2

Pró-reitorias iniciaram a elaboração e a execução dos projetos relacionados ao Planejamento Estratégi-
co. Em maio foi iniciado o desdobramento do Planejamento Estratégico para os cursos da instituição.
Consolidação o planejamento estratégico.
Processo de renovação do credenciamento Universitário. 
Constituição da Comissão de Ética em Pesquisa. 
Três grandes eixos de atuação: a) Tecnologia voltada para a madeira; b) Saúde Coletiva; c) Cidadania.
Três primeiros projetos institucionais de Mestrado: Educação, Administração e Saúde Coletiva (15 de 
julho 2004). Solenidade de renovação do credenciamento da Universidade (1º de dezembro de 2004).
Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

2005

UNIPLAC é recredenciada com novas conquistas: 41 cursos de graduação, 33 cursos de pós-grad-
uação lato sensu e 02 projetos de mestrado em andamento (Educação e Saúde Coletiva), com o 
projeto do mestrado em Administração sendo elaborado. 
Plano de Expansão Universitária 2005-2010. 
Implantação do Microdistrito de Base Tecnológica Lages (MidiLages).

2006
Ano de eleições nacionais e institucionais. Assumem novos coordenadores de curso, chefes de 
Departamentos, Presidente da Fundação e Reitor.
Autorização de abertura dos cursos de Licenciaturas com disciplinas compartilhadas.

2008

Sugerida a elaboração de um Plano de Recuperação Judicial da Fundação UNIPLAC (29 de se-
tembro de 2008).
Conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) de Revisão Estatutária. Entrega ao reitor de 
proposta de Estatuto da Universidade (22 de outubro de 2008).
Intervenção judicial na Fundação UNIPLAC, a requerimento da Prefeitura do Município de Lages 
(24 de outubro de 2008). Primeiro Interventor: Arnaldo Moraes.

2009 Toma posse (agosto) o segundo Interventor, Walter Manfroi.

2010

Resolução n. 017, de 28 de abril de 2010, prorroga a Renovação do Credenciamento da Universi-
dade do Planalto Catarinense por mais 1 (um) ano.
Entrega ao CEE/SC do Relatório de Renovação do Credenciamento da Universidade Planalto Catarin-
ense, do Plano Pedagógico Institucional (PPI) e do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
Julho: Visita da Comissão de Avaliadores para a Renovação do Credenciamento da UNIPLAC 
como Universidade: professores Cláudia Kuinta Dias Hohmann, Juarez da Silva Thiesen e Ger-
mano Rigacci Júnior. 
Setembro: aprovado novo Estatuto da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense Pla-
nalto Catarinense (UNIPLAC). 
Outubro: eleição Presidente do Conselho de Administração, Humberto Machado Arantes e Presi-
dente do Conselho Fiscal da Fundação UNIPLAC, Nelto Almeida Rodrigues.
Novembro: renovação do Credenciamento da UNIPLAC como Universidade por mais cinco anos.
Novembro: Início da elaboração do novo Regimento Universidade. 
Dezembro: Assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira entre a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável, Agência de Desenvolvimento da Serra Catarinense - AGESSER-
RA, para garantir o repasse de recursos financeiros destinados à Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC), destinados à adequação de equipamentos para os laboratórios ligados 
a área dos recursos hídricos, saneamento e hidráulica, dos cursos das Ciências Exatas e da Terra. 
Dezembro: ordem de serviço para a ampliação do MidiLages, para a construção de 219 met-
ros quadrados, correspondentes a sete salas, um laboratório e dois banheiros, viabilizados por 
meio de convênio entre a FAPESC, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável,  
AGESSERRA e a Fundação UNIPLAC, mantenedora do MidiLages. 
Dezembro: nomeação do professor Elson Rogério Bastos Pereira como Reitor da Universidade do 
Planalto Catarinense (UNIPLAC).
Dezembro: Plano de Gerenciamento Resíduos Serviços Saúde (PGRSS), da UNIPLAC, com obje-
tivo de estabelecer as condições necessárias para o gerenciamento da separação, coleta, armazena-
mento e destino final dos resíduos pelos serviços de saúde.
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2011

Março: é nomeada Diretora Executiva da Fundação Elusa Camargo de Oliveira Machado.
Março: a Universidade do Planalto Catarinense, assim como as outras 13 instituições de ensino 
da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), inicia a segunda etapa da cam-
panha de apresentação das Universidades Comunitárias. O objetivo da campanha é fazer com que 
a comunidade saiba o que é uma Universidade Comunitária e qual o benefício para região em ter 
uma Universidade Comunitária.
Abril: o Reitor da Universidade do Planalto Catarinense, Elson Rogério Bastos Pereira, apresen-
tou a campanha sobre Universidades Comunitárias, desenvolvida pelas Instituições do Sistema 
ACAFE aos vereadores de Lages, a convite da vereadora Aidamar Hoffer. 
Abril: os cursos de Biomedicina e Medicina da UNIPLAC receberam um novo laboratório de He-
matologia. Os alunos também receberam 40 novos microscópios com capacidade maior de pre-
cisão para realização exames e diagnósticos.
Junho: entrega de proposta de Regimento Geral ao presidente da Fundação UNIPLAC, Humberto 
Machado Arantes.
Junho: posse do representante da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Lages, Jeferson Rod-
rigo de Oliveira, no Conselho Fiscal da Fundação UNIPLAC.
Julho: inauguração das novas instalações do Microdistrito de Base Tecnológica de Lages (MIDI-
Lages).
Agosto: o Presidente da Fundação UNIPLAC, Humberto Machado Arantes, solicitou afastamento 
do cargo de Presidente da Fundação.
Setembro: eleição do novo Presidente de Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC, 
Maria Lúcia Ribeiro Brentano.
Dezembro: inauguração do Laboratório de Tecnologia e Inovação em Hidroeficiência Energética 
em Saneamento – LATIENS.  Foram R$ 690 mil em recursos investidos por meio de convênio 
de cooperação técnica e financeira entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e Fundação UNIPLAC, articulados pela Agência do Desenvolvimento da Serra  - 
AGESSERRA,  instalada no Microdistrito de Base Tecnológica de Lages (MidiLages).
Dezembro: Fundação UNIPLAC apresenta o Instituto das Águas e Biodiversidade da Serra 
Catarinense (IABio), com o objetivo de fomentar atividades  de ensino, pesquisa e extensão de-
senvolvidas pela UNIPLAC.

2012

Janeiro: a Ordem dos Advogados do Brasil– OAB divulga o ranking das instituições de ensino que 
mais aprovaram em seu quinto exame unificado. A UNIPLAC manteve um bom percentual de 
aprovados, com 50% de aprovação do total de inscritos, sendo seu índice final de aprovação 27%, 
acima do percentual nacional que foi de 24% de aprovados sobre o total de inscritos.
Fevereiro: UNIPLAC recebe o Programa VER SUS, programa de estágios e vivências no SUS que 
propicia aos estudantes a experimentação de um novo espaço de aprendizagem, que é o cotidiano 
de trabalho das organizações de redes e sistemas de sistemas saúde. 
Fevereiro: Luci Ramos foi nomeada e já empossada pelos demais conselheiros para a presidência 
do Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC.
Fevereiro: a GetSystem, empresa em incubação do MidiLages, mantido pela UNIPLAC, desen-
volveu software com sistema de gestão de dados informatizado, utilizado pelo programa CDL 
Empregos, que se tornou referência em Santa Catarina e também em outros setores como Rio 
Grande do Sul e  São Paulo.
Março: empresa incubada no MIDILages inova em equipamento para indústria por meio de kit 
didático de inversões em frequência com maior praticidade, que poderá ser utilizado em diver-
sas áreas de estudo e treinamentos que se utilizam desse dispositivo eletrônico, a menor custo. 
Incubada do MIDILages, a INOVA ENERGÉTICA faz parte do setor de fabricação de máquinas 
e equipamentos.
Maio: Nomeado Juliano Augusto Nascimento Leite para o cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e Ex-
tensão e Pós-Graduação.  
Maio: I Simpósio Internacional da Ciência, Saúde e Território.
Junho: nova logomarca da UNIPLAC.
Junho: inauguração do Laboratório de Educação Física e Fisioterapia.
Julho: UNIPLAC inaugura o Laboratório-Escola de Biomedicina, 600m² de área e equipamentos 
de última geração. 
Agosto: nomeada Vera Rejane Coelho, como Pró-Reitora de Ensino da Universidade. 
Setembro: UNIPLAC realiza atendimento pelo SUS, disponibilizando sua estrutura física: labo-
ratórios de psicologia, ambulatórios medicina e clínicas, com a atuação dos acadêmicos sob super-
visão de profissionais e professores da área saúde. 
Novembro: inauguração do Laboratório de Rádio do Curso de Jornalismo, equipado com equipa-
mentos novos e de última geração.
Dezembro: inaugurado o Centro de Educação Infantil Municipal Suzete Soares Conceição Cór-
dova (CEIM UNIPLAC), no campus da UNIPLAC, para 200 crianças, o mais amplo e de maior 
capacidade, o maior de Lages.

Quadro 2: Histórico da UNIPLAC 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017)
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Estrutura Institucional

A Universidade do Planalto Catarinense já foi credencia-
da, em 1999, com dois campi, Lages e São Joaquim. Além dessas 
sedes, possui, ou possuiu em caráter temporário, cursos de gra-
duação em outros municípios da Serra Catarinense e do Esta-
do, como Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Otacílio Costa, Santo 
Amaro da Imperatriz e Urubici, na ocasião da consulta, porém 
atualmente identificamos que  apenas a sede de Bom Retiro en-
contra-se em atividade.

Missão

Ser uma universidade comunitária que promove a forma-
ção humanística, técnico-científica e cultural do cidadão, por 
meio do ensino, pesquisa e extensão, priorizando o desenvolvi-
mento regional.

Visão

Ser uma universidade de referência para a transformação 
dos padrões socioeconômicos e culturais da região.

Princípios

Justiça, respeito, disciplina, equidade, legalidade, impar-
cialidade, transparência, integridade, respeito ao indivíduo, di-
versidade.

Valores

Responsabilidade social, sustentabilidade, comprometi-
mento, consciência ecológica, educação continuada, busca da ex-
celência, liderança participativa, níveis mínimos de burocracia, 
inserção social, cooperação, empreendedorismo.
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Nome Cargo Qualificação / titulação Mandato Duração

Luiz Carlos Pfleger Reitor Doutor em Administração 
Educacional 

Nomeado por Portaria n. 
107, de 7/10/2013

Cristina Keiko  
Yamaguchi 

Pró-Reitora de 
Ensino

Doutora em Engenharia e Gestão 
do Conhecimento

Nomeada por Portaria n. 
014, de 26/02/2015

Juliana Cristina  
Lessmann Reckziegel

Pró-Reitor 
de Pesquisa, 

Extensão e Pós-
Graduação

Doutora em Saúde Pública Nomeado por Portaria n. 
149, de 26/07/2016

Quadro 3: Dirigentes da Universidade do Planalto Catarinense 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Endereços e Formas de Contato:
Nome: Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC).

Avenida Castelo Branco, 170 Bairro: Universitário.
CEP: 88509-900 Lages – Santa Catarina.

Fone: (49) 3251 1022 - Fax: (49) 3251 1051.
E-mail: uniplac@uniplac.net.  Homepage: http://www.uniplac.net.

Infraestrutura de Laboratórios

A UNIPLAC vem realizando, nos últimos anos, significati-
vo investimento na qualificação do ensino superior da Região do 
Planalto Catarinense. As melhorias propostas abrangem todos os 
setores de atuação da Universidade, passando pela qualificação 
do corpo docente, infraestrutura do campus, ampliação do acer-
vo da Biblioteca, administração de resultados e, também, pela 
ampliação das salas especiais e dos laboratórios que, além de te-
rem crescido em número, de quatro em 1994, para 72 em 2007, 
receberam equipamentos e melhores condições de trabalho para 
professores e alunos. 

Áreas Laboratórios Descrição

Laboratório de Ciências Humanas, 
Letras e Artes 2 Um laboratório e uma oficina

Laboratórios Básicos e Anatômicos 12

Anatomia, Bioquímica, Botânica, Cultura, Estética 
e Cosmetologia, Fisiologia, Hematologia, Micro-
biologia e Imunologia, Microscopia, Zoologia e 

Parasitologia, Aquífero Guarani

Laboratórios de Ciências da Saúde 5 Consultórios Integrados, Biomedicina, Morfofun-
cional, Práticas Integradas, tutorias de Medicina

mailto:uniplac@uniplac.net
http://www.uniplac.net
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Laboratórios de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 11

TGA, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica, Insta-
lações elétricas, Metrologia, Projeto e Simulação, 
Química, Pronto 3D, Engenharia Civil, Latiens

Laboratórios Ciências Jurídicas 3 Auditório do CCJ, Fórum Universitário, Núcleo de 
Práticas Jurídicas

Laboratórios de Educação Física e 
Fisioterapia 3  Atividades Corporais, Educação Física e Fisiotera-

pia, Fisiologia do Exercício

Laboratórios de Informática Atividades de ensino-aprendizagem

Laboratórios de Psicologia 4 Psicologia, observação de comportamento

Laboratórios de Exatas e Sociais 
Aplicadas 6 Biblioteca, Contabilidade, Gestão, Pedagogia, Rádio, 

Música

Laboratórios de Odontológicas 11  Banco de dentes, centro cirúrgicos, pré-clínicas e 
clinicas

Quadro 4: Quadro de Laboratórios 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Biblioteca

A Biblioteca Central da UNIPLAC é um órgão suplemen-
tar da Universidade do Planalto Catarinense e está vinculada 
à Pró-Reitoria de Ensino da Universidade. Tem como objetivo 
oferecer suporte informacional aos programas de ensino (gra-
duação e pós-graduação), pesquisa e extensão da UNIPLAC, por 
meio da seleção, guarda, organização e controle do acervo para 
a comunidade acadêmica e regional, proporcionando o acesso à 
informação técnica, científica e cultural nos seus diversos forma-
tos. Instalada numa área de930m², destina 423,10m² para leitura, 
419,47m² para acervo e 87,43m² para os setores técnico, adminis-
trativo e de empréstimo.

O acervo bibliográfico é formado por 39.559 títulos e 84.065 
volumes físicos de livros, organizados de acordo com o sistema 
de Classificação Decimal Dewey (CDD). A coleção de periódicos 
conta com 2.142 títulos, sendo 75 de assinaturas.

A Biblioteca está disponível para utilização pela comuni-
dade em geral para consultas locais, cópias de pesquisas feitas na 
Internet e CD-ROM e permite o empréstimo domiciliar aos usuá-
rios vinculados à Instituição, ou seja, aos professores, alunos e 
técnicos administrativos da UNIPLAC.
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Estrutura Acadêmica – Ensino – Políticas para o Ensino 
de Graduação 

Os cursos de graduação na UNIPLAC se constituíram ao 
longo dos anos na atividade mais significativa da Instituição. 
A partir deles são pensadas, também, as políticas de formação 
continuada em nível de pós-graduação lato e stricto sensu. Assim 
sendo, os cursos de graduação são entendidos como espaços de 
formação inicial que capacitam seus egressos para atuação nas 
diferentes áreas, ancorados nos princípios da ética, da competên-
cia técnica e científica do exercício da cidadania.

Assegurada nas legislações pertinentes e nas necessidades 
de seu entorno, a UNIPLAC vem proporcionando cursos de gra-
duação em diferentes modalidades, turnos de funcionamento, 
regimes de oferta e flexibilizações curriculares necessárias. Estes 
cursos oferecem titulação a licenciados, bacharéis e tecnólogos, 
sempre em observância às demandas emergentes e às expectati-
vas da Região Serrana de Santa Catarina.

O ensino da UNIPLAC é trabalhado como espaço efetivo 
de aprendizagens fundamentais para a vida pessoal e profissio-
nal, levando em conta aspectos como a globalização e a integra-
ção regional, conduzindo o aluno à descoberta e entendimento 
dos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a viver junto e aprender a ser.

Licenciaturas

No final de 2006 foram aprovadas as políticas das licencia-
turas na UNIPLAC e a sua implantação representou e representa 
uma inovação pedagógica em vários sentidos: envolve o compar-
tilhamento de disciplinas totais e parciais, transgride a perspectiva 
disciplinar e articula no planejamento das atividades acadêmicas 
a integração das diferentes áreas do conhecimento, disciplinas, 
conceitos, estabelecendo a relação entre os conhecimentos teóricos 
e práticos necessários ao desempenho da profissão.
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Bacharelados

Os cursos de bacharelado habilitam para o exercício profis-
sional. Tem duração que varia de quatro a seis anos, dependendo 
da área escolhida. Os cursos de bacharelados da UNIPLAC têm 
sido desenvolvidos de acordo com seus projetos pedagógicos, 
atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais e o perfil profis-
siográfico de cada área de conhecimento/profissional.

Cursos Superiores de Tecnologia

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB n. 9.394/96 os cursos de tecnólogos foram reconhecidos 
como cursos superiores e assumiram um caráter mais amplo, pas-
sando a integrar a Educação Profissional de Nível Tecnológico.

A UNIPLAC tem projetos de cursos superiores de tecnolo-
gia, obedecendo ao dispositivo da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Os alunos graduados nos Cursos Superiores de Tecno-
logia são profissionais especializados em segmentos de uma ou 
mais áreas profissionais que podem ingressar em cursos de pós-
-graduação (especialização, mestrado e doutorado).Atualmente, a 
UNIPLAC oferece os cursos para formação de tecnólogos em áreas 
diversas, como design, gestão, segurança, automação e saúde.

Políticas para a Pós-Graduação – Diretrizes para a Pós-
-Graduação Lato Sensu para 2010-2018

Dentre as diretrizes institucionais para 2010-2018 desta-
cam-se:

 ¾ Apoio permanente ao desenvolvimento dos cursos em 
áreas de estudo já consolidadas e com potencial de de-
senvolvimento em sintonia com as inovações acadêmi-
cas e as práticas profissionais atuais e emergentes dos 
mais variados campos de atuação e conhecimento.

 ¾ Implementação das finalidades da pós-graduação lato 
sensu, direcionadas à capacitação, à qualificação e à 
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atualização de profissionais, de modo a atender às ne-
cessidades e expectativas sociais e de mercado.

 ¾ Sustentação da pós-graduação lato sensu por professo-
res com experiência e visão das reais necessidades de 
conhecimento teórico e profissional que a área exige.

 ¾ Articulação das ações da pós-graduação lato sensu com 
os cursos de graduação e os programas de stricto sensu.

 ¾ Promoção de avaliações periódicas das atividades da 
pós-graduação lato sensu, visando adequá-las ao con-
texto científico, tecnológico, profissional e de deman-
dada regional.

 ¾ Estímulo à publicação e divulgação das monografias 
e/ou trabalhos de conclusão decurso, em eventos da 
área e/ou publicados em forma de artigos, capítulo de 
livros, manuais, produtos, entre outros.

 ¾ Implementar o acompanhamento do egresso.
 ¾ Oferta-se 20% do ensino dos cursos de lato sensu na for-

ma de Educação a Distância (EaD).

Pós-Graduação Stricto Sensu

As três esferas principais de atuação em uma Universidade 
(Ensino, Pesquisa e Extensão) precisam estar fortemente articula-
das e progredir em equilíbrio dinâmico complexo. Tratando-se a 
UNIPLAC de uma instituição com cinco décadas de tradição de 
ensino superior (na maior parte do tempo noturno), o crescimen-
to rápido do segmento da pesquisa e da pós-graduação stricto 
sensu necessariamente gerou nos últimos anos desacomodação e 
requereu mudanças importantes. É no Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI) 2010-2018 que estão postas visão e propos-
tas que favorecem e facilitam as mudanças em curso da cultura 
institucional.

A UNIPLAC está se transformando, na última década, de 
um modelo de universidade exclusivamente voltado para a for-
mação profissional e, como tal, atrelado principalmente às de-
mandas do mercado de trabalho, para um modelo de universi-
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dade centrado na pesquisa, com compromissos que vão além da 
formação profissional para o mercado.

Com a formação para pesquisa, a UNIPLAC se propõe a 
estudar os problemas da região para poder interferir no desen-
volvimento regional, a partir da ciência, isto é, da geração de co-
nhecimento científico, produzido aqui por pesquisadores insta-
lados na região.

Na passagem do ensino superior noturno para a condição 
de universidade, os focos que mereceram investimentos finan-
ceiros e humanos foram a estruturação da pós-graduação stricto 
sensu, a implementação de políticas institucionais para desenca-
dear a pesquisa e o desenvolvimento da ambiência de pesquisa 
na UNIPLAC.

Já em 1998, foi criado um fundo de até 3% do orçamento 
geral para o desenvolvimento da pesquisa, voltado para o fo-
mento e destinado a três programas:

 ¾ Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos 
de Pesquisa, que inclui os subprogramas de Iniciação 
Científica, apoio a Trabalhos de Conclusão de curso e 
a projetos individuais e/ou a projetos especiais de inte-
resse estratégico da IES.

 ¾ Programa de Estruturação de Grupos de Pesquisa, que 
apoia tanto grupos em fase de implantação, como os já 
consolidados e, também, o desenvolvimento de produtos.

 ¾ Programa de Divulgação Científica, que inclui uma 
Jornada anual de Pesquisa, Ensino e Extensão, e uma 
Mostra de trabalhos de Iniciação Científica, da qual 
participam professores e alunos, além de interessados 
da comunidade mais ampla.

Com essas ações, no período de 2004-2009, foi possível im-
plantar três Programas de Pós-graduação (PPGs) stricto sensu.

Em 2005 entrou em funcionamento o primeiro Programa 
de Pós-graduação stricto sensu, Mestrado em Educação, segui-
do em 2006 pela abertura dos Mestrados em Saúde Coletiva e 
Administração. Os dois primeiros acadêmicos e o terceiro um 
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mestrado profissional. Os três PPGs, com seus mestrados cor-
respondentes foram reconhecidos pelo CEE/SC e o Mestrado 
em Educação, primeiro a ser criado (2005) foi recomendado pela 
CAPES em 2008. 

Os mestrados em Administração e Saúde Coletiva estão 
em fase de reestruturação para encaminhamento a CAPES.

Graduação 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2

Número de  Cursos/Área 
Conhecimento 

Ciências Biológicas e da 
Saúde 7 7 7 7 8 8 6 6 6 6

Ciências Exatas e  
Tecnológicas 13 11 9 9 9 9 9 10 9 9

Ciências Humanas Letras 
e Artes 6 6 6 8 8 8 8 9 12 11

Ciências Sociais Aplicadas 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4

Ciências Jurídicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sequencial 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0

Número de Matriculados/
Área Conhecimento 

Ciências Biológicas e da 
Saúde

Ciências Exatas e  
Tecnológicas

Ciências Humanas Letras 
e Artes

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Jurídicas

Sequencial

Número de Alunos Matricu-
lados 3675 3429 3750 3529 3947 3696 4181 3799 4263 3978

Número de  Alunos Con-
cluintes 270 402 309 375 305 339 274 306 177 0

CSA Hu-
manas Saúde Exatas Jurídica Sequencial

366 34 40 20

2 6 30

19

14

69

29

Quadro 5: Matrículas por Área de Conhecimento 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017)



412 A Educação Superior em Santa Catarina

Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Humanas 54

Ciências Biológicas e da Saúde 169

Ciências exatas e tecnológicas 25

Ciências sociais aplicadas 37

Total de matriculados 285

Total de concluintes 190

Stricto Sensu Número de Matriculados 

Ciências Humanas 37

Total de matriculados 37

Total de concluintes 15

Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Biológicas e da Saúde 135

Ciências exatas e tecnológicas 42

Ciências sociais aplicadas 113

Total de matriculados 290

Total de concluintes 214

Stricto Sensu Número de matriculados

Ciências Humanas 56

Total de matriculados 56

Total de concluintes 17

Quadro 6:  Relação de Matriculados nos Cursos de Lato e Stricto Sensu por Área de 
Concentração – Ano 2009 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)
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Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Humanas 54

Ciências Biológicas e da Saúde 169

Ciências exatas e tecnológicas 25

Ciências sociais aplicadas 37

Total de matriculados 285

Total de concluintes 190

Stricto Sensu Nº de Matriculados 

Ciências Humanas 37

Total de matriculados 37

Total de concluintes 15

Quadro 7: Relação de Matriculados nos Cursos de Lato e Stricto Sensu por Área de 
Concentração – Ano 2010 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Biológicas e da Saúde 161

Ciências exatas e tecnológicas 95

Ciências sociais aplicadas 88

Total de matriculados 344

Total de concluintes 77

Stricto Sensu Número de matriculados

Ciências Humanas 35

Total de matriculados 35

Total de concluintes 20

Quadro 8: Relação de Matriculados nos Cursos de Lato e Stricto Sensu por Área de 
Concentração – Ano 2011 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)
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Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Humanas 35

Ciências Biológicas e da Saúde 207

Ciências exatas e tecnológicas 99

Ciências sociais aplicadas 54

Linguística, Letras e Artes 23

Total de matriculados 418

Total de concluintes 187

Stricto Sensu Número de matriculados

Ciências Humanas 43

Total de matriculados 43

Total de concluintes 20

Quadro 9: Relação de Matriculados nos Cursos de Lato e Stricto Sensu por Área de 
Concentração – Ano 2012 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Lato Sensu
Número de matriculados

Área de concentração

Ciências Humanas 15

Ciências Biológicas e da Saúde 69

Ciências Exatas e Tecnológicas 78

Ciências sociais aplicadas 55

Linguística, Letras e Artes 23

Total de matriculados 240

Total de concluintes 44 até o mês de agosto de 2013

Stricto Sensu Nº de matriculados

Ciências Humanas 48

Ciências biológicas e da saúde 16

Total De Matriculados 64

Total de concluintes Aguardando defesa de dissertação

Quadro 10: Relação de Matriculados nos Cursos de Lato e Stricto Sensu por Área de 
Concentração – Ano 2013 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)
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Pesquisa – Diretrizes da Pesquisa na UNIPLAC 
para o Período de 2010-2018

A UNIPLAC, como instituição universitária de investiga-
ção, propõe-se a:

 ¾ Reforçar o papel da pesquisa como o grande diferencial 
de qualidade da instituição.

 ¾ Promover a pesquisa consoante com as áreas e linhas 
de pesquisa dos seus programas de pós-graduação.

 ¾ Desenvolver as linhas de pesquisa dos Grupos certifi-
cados da Universidade de forma integrada aos projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades 
de extensão da Universidade.

 ¾ Qualificar a produção científica da Universidade por 
meio da interação dos Grupos de Pesquisa com as 
agências de fomento, visando a captação de recursos.

 ¾ Priorizar a criação de Programas de pós-graduação 
stricto sensu a partir de uma avaliação institucional ba-
seada na produção científica dos Grupos de Pesquisa e 
das demandas regionais.

 ¾ Fortalecer o papel dos Programas de pós-graduação 
stricto sensu como agentes promotores de atividades de 
cooperação científica com instituições e organizações, 
nacionais e internacionais.

 ¾ Ampliar o número de alunos de graduação atuando 
nos projetos de pesquisa via ampliação das bolsas do 
PICC.

 ¾ Consolidar grupos de pesquisas institucionais com a 
participação, na medida do possível, de professores e 
alunos da graduação.

 ¾ Estimular a ação dos professores, em especial os cre-
denciados permanentes em programas de pós-gradua-
ção, na pesquisa, pelo avanço do conhecimento nas di-
ferentes áreas, ou na qualificação da atividade docente 
na graduação e pós-graduação.
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 ¾ Gerar oportunidades internas de fomento e viabiliza-
ção de pesquisas com base no Fundo Institucional de 
Incentivo a Pesquisa.

 ¾ Estimular à socialização e à divulgação, interna e exter-
na, da produção científica da Instituição.

 ¾ Desenvolver projetos em conjunto com a Microdistrito 
de Base Tecnológica de Lages (MIDILages) (incubado-
ra), principalmente no que compete ao desenvolvimen-
to da propriedade intelectual e patentes, reforçando os 
ambientes de inovação da Universidade.

 ¾ Participar em redes e programas de pesquisa e desen-
volvimento internacionais, principalmente por meio de 
seus programas de mestrado.

 ¾ Criar condições para a mobilidade internacional dos 
pesquisadores, bem com a recepção de pesquisadores 
estrangeiros.

Dados da Pesquisa em Números (anos base: 2012-2013)

Número de grupos de pesquisa e áreas: 17 Grupos de Pes-
quisa – Ciências Agrárias – 1; Ciências da Saúde – 6; Ciências 
Exatas e da Terra – 1;                                      Ciências Humanas – 8; 
Linguística, Letras e Artes – 1.

Número de projetos em desenvolvimento em média por 
ano:  2012-2013 = 115 Projetos.

Bolsistas de iniciação científica média anual:  2012-2013= 
287 Bolsistas.

Pesquisa destaque:

 ¾ Mapeamento dos egressos de Programa de Pós-Gra-
duação da UDESC e das IES do interior de SC (mes-
trados e doutorados) e rastreamento de sua inserção 
profissional – Observatório do Stricto Sensu.

 ¾ Saúde e Educação: Um estudo de caso sobre a implan-
tação do Programa Saúde na Escola (PSE).
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 ¾ Mapeamento dos Egressos dos Programas de Pós-Gra-
duação da UFSC (mestrados e doutorados) e rastrea-
mento de sua inserção profissional – Observatório do 
Stricto Sensu.

 ¾ Parceiros ambientais e o cuidado das nascentes da Vila 
Comboni.

 ¾ Percepções sobre Urgência e Emergência dos alunos 
do 6º ano do curso de Medicina da Universidade do 
Planalto Catarinense no contexto do Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgência (SAMU).

 ¾ Análise de retorno de investimento de um projeto de 
saneamento.

 ¾ Desenvolvimento de aplicações em rede para disposi-
tivos móveis.

 ¾ O impacto da implantação da Educação a Distância 
(EaD).

Revistas qualificadas: possui três revistas científicas, sendo 
uma da graduação (Revista Uniplac); uma Revista do Mestrado 
em Educação (Revista Mestrado em Educação, Cultura e Políticas 
Públicas); e uma Revista do Mestrado Ambiente Saúde (Revista 
Latinoamericana Ambiente e Saúde), porém, essas revistas ainda es-
tão em início de publicação.

Extensão 

As Diretrizes Gerais da Extensão para o Período de 2010-
2018 são:

 ¾ Reconhecer a Extensão como espaço institucional de ar-
ticulação com o ensino, pesquisa e pós-graduação.

 ¾ Inserir a Extensão nos projetos pedagógicos dos cursos 
de graduação, amarrando com os fluxos da pesquisa e 
do ensino.

 ¾ Fortalecer a Extensão como locus de intercâmbio entre a 
comunidade, sociedade e universidade.
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 ¾ Possibilitar a inserção de alunos nas atividades de Ex-
tensão.

 ¾ Acompanhar e avaliar o desempenho e desenvolvi-
mento dos projetos de Extensão vinculados aos progra-
mas institucionais.

 ¾ Estimular a autossustentabilidade para programas e 
projetos permanentes e de curta duração.

 ¾ Fortalecer os programas de assistência social, como es-
tratégia de garantia da gratuidade e da função social de 
universidade comunitária.

 ¾ Buscar a indissociabilidade nas ações de Extensão, pes-
quisa, pós-graduação e ensino, respeitando a missão da 
universidade, as linhas de pesquisa e os eixos estraté-
gicos do ensino.

 ¾ Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), 
órgão responsável pela gestão, tecnologia, inovação 
e proteção do conhecimento gerado na universidade, 
vinculado à MIDILages e à pró-reitoria de pesquisa e 
extensão e pós-graduação.

Tabela 1: Projetos de Extensão em destaque 2012

1 UNIPLAC: Construindo Cidadania 

2 Grupo de Apoio para familiares de idosos com doenças crônicas de alta dependência: doença de Alzhei-
mer e Similares

3 O Lúdico na promoção da saúde de crianças da educação infantil

4 Jornalismo, Filosofia e Cinema

5 Idoso em Movimento

6 Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

7 Fisioterapia para Comunidade UNIPLAC

8 Hipper Escola Futsal/Idiomas UNIPLAC/ADSC

9 Sorriso Saudável: Direito de Todos

10 Ginástica Laboral UNIPLAC

11 Promoção e prevenção à saúde dos carroceiros do município de Lages: um novo olhar

12 Núcleo de Agentes Facilitadores do EMAJ

13 Prestação de Serviços para melhorias da estrutura física da UNIPLAC
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14 Consultoria em Eficiência Hidroenergética em Saneamento

15 Parceiros Ambientais

16 Orientação Profissional

17 Programa de Promoção da Empregabilidade

18 Mediação Familiar

19 Grupo de Apoio às Famílias do Loteamento Novo Milênio: Grupo Cuidando da Vida

20 Atendimento Psicossocial  a Dependentes Químicos e seus familiares no CAPS Ad

21 Mamãe mais presente: filho supercontente

22 Projeto Vida Leve

23 Sexu@lid@de.com

24 Melhor idade em ação

25 Caminhos da Terapia Comunitária na Unidade de Saúde da Família Tributo

26 Programa de atendimento psicológico no serviço escola modelo de Psicologia da UNIPLAC

27 Formação Continuada em Educação Inclusiva na Área Auditiva (LIBRAS)

28 Integração UNIPLAC/AABB Comunidade

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Tabela 2: Dados gerais de extensão no período de 2008 a 2012

Ano/Indicador (números) 2008 2009 2010 2011 2012

Projetos/Ações 280 86 86 193** 145

Beneficiados 94.303 30.626 21.331 25360 29015

Envolvidos* 1.418 1.073 954 2.038 3573

Investimento (R$) 256.829,49 40740,78 154.038,89 72.053,71*** 195.830,61

* Discentes, docentes e técnicos administrativos.

** incluso o PRONAT (projeto conveniado).

*** inclusos despesas operacionais, terceiros e bolsas extensão, menos salário de professores.

Fonte: Relatórios Institucionais (conforme projetos e relatórios recebidos até o dia 
13.12.12)

Ainda, como registro em números na Tabela 3, está eviden-
ciada a evolução da extensão universitária no âmbito da UNI-
PLAC em 2012.

mailto:Sexu@lid@de.com
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Tabela 3: Número de ações e beneficiados pela Extensão em 2012

Ações Número de ações *Número de beneficiados

Projetos de curta duração total 108 23.132

Projetos de cursos de curta duração 65 ---

Projetos de eventos de curta duração 43 ----

Projetos de Reedição Permanentes 4 875

Projetos de Prestação de Serviços 7 2 242

Projetos aprovados pelo CONSUNI – Permanentes 26 2 766

Envolvidos na execução

935 docentes
 1.007 técnicos  

administrativos
603 discentes voluntários
1 028 discentes bolsistas

*Atualizado até 13 de dezembro de 2012.

Fonte: Projetos e Relatórios (2012) 

Estrutura Administrativa – Atual Estrutura de 
Gestão Acadêmica

A Universidade funciona com base nos seguintes níveis 
decisórios:

 ¾ Conselho Universitário (CONSUNI). Órgão de delibe-
ração e de consultoria em assuntos acadêmicos (ensi-
no de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, 
administração universitária e políticas institucionais), 
supremo no âmbito universitário, última instância de 
recurso, no referente aos aspectos de ordem didático-
-pedagógica. Se organiza em três Câmaras especiali-
zadas: Ensino/Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação/
Legislação e Normas. O detalhamento de competências 
do CONSUNI e suas Câmaras é objeto de definição no 
Regimento Geral.

 ¾ Reitoria, Assessorias (Gabinete do Reitor, Assessorias 
de Comunicação e Marketing, Comissão Própria de 
Avaliação), Pró-Reitoria de Ensino (Diretoria de Gra-
duação,  Biblioteca, Secretaria Acadêmica e Setor de 
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Projetos e Apoio Pedagógico) e Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, Extensão e Pós-Graduação (Coordenação de Pós-
-Graduação, Pesquisa e Extensão). Todos são órgãos 
executivos da administração superior. Este colegiado é 
responsável pela integração com as estruturas organi-
zacionais da Universidade, especialmente no que tan-
ge a processos de mudanças, avaliação de estratégias, 
definição de diretrizes e políticas de expansão, criação 
de ambiente positivo para a realização de negócios ou 
atividades.

 ¾ Administração Setorial: quatro Núcleos Acadêmicos, 
congregando cursos e atividades por área de conheci-
mento (Educação e Formação de Professores; Ciências 
Exatas e Tecnologia; Ciências Sociais Aplicadas; Ciên-
cias Biológicas e da Saúde).

 ¾ Cursos, atividades e serviços.
 ¾ Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) integram os 

colegiados dos Cursos de Graduação da UNIPLAC. 
Preconizados na nova sistemática de avaliação das 
Instituições de Ensino Superior e condição para reco-
nhecimentos dos cursos de graduação, os NDEs da 
UNIPLAC são concebidos como órgãos colegiados 
consultivos, constituídos de professores com titulação 
em nível de stricto sensu, responsáveis pela formulação, 
implementação e desenvolvimento dos Planos Pedagó-
gicos dos Cursos de Graduação (PPCs) da UNIPLAC.
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Figura 2: Organograma da UNIPLAC 
Fonte: Regimento Geral UNIPLAC (2012)

Estrutura Universitária

 ¾ Administração Superior:
 ¾ Conselho Universitário - CONSUNI;
 ¾ Órgãos Executivos Superiores:

 ¾ Reitoria;
 ¾ Pró-Reitoria de Ensino;
 ¾ Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e  

Pós-Graduação.

 ¾ A Administração Setorial:
 ¾ Assessorias;
 ¾ Coordenação de Graduação;
 ¾ Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação;
 ¾ Coordenação de Extensão e Apoio Comunitário;
 ¾ Coordenações de Curso;
 ¾ Órgãos Suplementares.
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 ¾ Do Corpo técnico-administrativo:
 ¾ O corpo técnico-administrativo da Universidade 

será constituído por funcionários admitidos pela 
Fundação UNIPLAC, de acordo com o Plano de 
Cargos, Salários e Carreira e o Estatuto da Funda-
ção UNIPLAC.

Relações com a Sociedade

Os compromissos da Universidade estão claramente defi-
nidos nos seus documentos constitutivos. Os fundamentais são 
o Estatuto da Fundação UNIPLAC, o Regimento Geral da Uni-
versidade e o Plano de Desenvolvimento Institucional 2010/2018, 
que expressam com clareza as finalidades e objetivos institucio-
nais, como se expõe abaixo.

 ¾ Estatuto da Fundação Mantenedora:

O artigo 4º do Estatuto da Fundação Uniplac (1998) prega 
que, por finalidade, a Fundação deve:

[...] manter a Universidade do Planalto Catarinense; criar 
e manter outras instituições, objetivando o desenvolvi-
mento do ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação 
de serviços em todos os níveis e por todas as formas ao 
seu alcance; desmembrar, agrupar ou extinguir as institu-
ições por ela mantidas.

 ¾ Regimento Geral da Universidade:

Artigo 3º do Regimento Geral da Uniplac (2012, art. 3º, gri-
fos nossos) prega que a Universidade deve ter por finalidades:

I. A formação humanística, técnico-científica e cultural do 
cidadão, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão;
II. A intervenção com propostas para o desenvolvimento 
regional, nos aspectos educacionais, sociais, culturais, 
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ambientais, econômicos e políticos. Estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;  Formar diplomados nas difer-
entes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desen-
volvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; Incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; Promover a divulgação de conheci-
mentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas de comu-
nicação; Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamen-
to cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sen-
do adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 
do conhecimento de cada geração; Estimular o conheci-
mento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados 
à comunidade e estabelecer com esta uma relação de rec-
iprocidade; Promover a extensão, aberta à participação 
da população, visando à difusão das conquistas e benefí-
cios resultantes da criação cultural e da pesquisa cientí-
fica e tecnológica geradas na instituição.

Artigo 4º Constituem objetivos da Universidade:

No ensino: atender às demandas para a formação de re-
cursos humanos necessários ao desenvolvimento da 
sociedade; Na pesquisa: promover o desenvolvimento 
de programas e projetos alinhados às diretrizes institu-
cionais, de modo a contribuir para o avanço científico e 
tecnológico; Na extensão: atuar de forma planejada no 
desenvolvimento de programas, e na difusão do conheci-
mento científico e tecnológico inovador e em resposta às 
demandas regionais; Manter a sua vocação institucional 
e colocar-se como mecanismo de mediação e articulação 
entre o poder público e outras instituições públicas e 
privadas, de pesquisa, de ciência, de tecnologia e de for-
mação de recursos; Promover o intercâmbio cultural em 
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níveis nacional e internacional. (REGIMENTO GERAL 
DA UNIPLAC, 2012, art. 4º, grifos nossos)
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Palavra da Reitoria

Ser e se manter pertinente. Alicerçada na prática contínua de 
sua missão e valores, a Unisul – que em 2014 completou meio século – 
tem o compromisso com a excelência e a relevância de suas ações, cujo 
propósito está na formação integral de cidadãos e no desenvolvimento 
sustentável das comunidades onde atua. 

Na Unisul, a pertinência está atrelada à sua função social, con-
forme Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI), a partir de um processo formativo que 
compreenda, em quaisquer ambientes de aprendizagem (espaços, cir-
cunstâncias, recursos e tempo), o desenvolvimento de competências, 
fundamentado no desenvolvimento humano, nas relações sociais, na 
construção do conhecimento e no mundo do trabalho. É esta relação dia-
lógica efetiva, entre Universidade e comunidade, que dá significância à 
construção da aprendizagem e à produção do conhecimento, agregando 
valor aos cidadãos e, sobretudo, às necessidades do entorno. 

Com três Campi e seis Unidades Universitárias presenciais na 
Região Sul de Santa Catarina, além dos 76 Polos de Ensino a Distância 
distribuídos em todos os Estados da Federação, mais de 100 cursos, da 
educação básica à pós-graduação, a Unisul resulta do permanente en-
tusiasmo, da competência e do comprometimento da relação recíproca 
das diferentes comunidades onde está inserida, entre os seus 3.500 cola-
boradores – entre gestores, professores e técnico-administrativos, além 
dos mais de 30 mil alunos que, balizados por conteúdos e metodologias 
de pesquisa, ensino e de extensão, extrapolam a sala de aula, permeiam 
o ensino presencial e a distância, debruçam-se sobre o que é pertinen-
te, geram sinergias, tocam a vida das pessoas e, neste sentido, geram 
aprendizagens significativas.

Sebastião Salésio Herdt 
Reitor (2013-2017)

Histórico da Instituição

A Unisul nasceu em 1964, às margens do rio Tubarão, topô-
nimo de seu município sede, sul da capital dos catarinenses, com 
a criação da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Santa 
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Catarina, a seguir vinculada ao Instituto Municipal de Ensino 
Superior (IMES), decorrentes das Leis Municipais de número 353 
e 355, respectivamente.

Em 1967, o IMES passou à condição de Fundação Educa-
cional do Sul de Santa Catarina (FESSC), por meio da Lei Muni-
cipal de número 443, tendo como seu presidente o Prof. Oswaldo 
Della Giustina, na época diretor da Faculdade de Ciências Econô-
micas.  A FEESC tinha como principal objetivo atender às neces-
sidades e difundir o acesso ao ensino superior na Região Sul do 
Estado, sendo declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 
n. 456/1968 e, em seguida, pelo Decreto Federal n. 70.680/1972. 
A FESSC firmava-se, na oportunidade, como uma Instituição de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, dimensões indissociáveis.

A área de Ensino era composta inicialmente pela Escola 
Superior de Ciências e Pedagogia, a Escola Superior de Ciências 
da Saúde e Promoção Social, a Escola Superior de Tecnologia e a 
Escola Superior de Ciências Jurídicas.  A partir de 1971, a FESSC 
passou a atuar também no Ensino Fundamental e Médio com 
a aquisição do Colégio Dehon, pertencente à Congregação dos 
Padres do Sagrado Coração de Jesus.

Entre os anos de 1970 e 1980, a oferta dos cursos de gra-
duação aumenta com a criação dos Cursos Superiores de Admi-
nistração, Engenharia Química, Ciências Contábeis, Enferma-
gem Obstétrica, Ciências, Estudos Sociais, Filosofia, Geografia, 
Letras, História, Química Industrial, Pedagogia com Habilitação 
em Magistério, Serviço Social, Administração Escolar, Orienta-
ção Educacional, Supervisão Escolar e Direito.

A década também foi de crescimento para a Pesquisa, com 
ações desenvolvidas em projetos colaborativos envolvendo alu-
nos e professores, dentre as quais a participação no Projeto Ca-
tarinense de Desenvolvimento, a elaboração do Projeto Micror-
regional de Desenvolvimento (Região Sul) e execução do Projeto 
de Assistência à Pequena e à Média Empresa, em convênio com o 
Instituto Tecnológico da Geórgia (Estados Unidos) e a Universi-
dade das Filipinas (DAL ZOTTO, 2010). 
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Na Extensão, o foco inicial foi a profissionalização e o trei-
namento de mão-de-obra voltada para o mercado de trabalho. 

Um exemplo disto foi a experiência pedagógica do Cen-
tro Intercolegial Integrado de Tubarão – Cicit, atividade 
com repercussão nacional, assim como a capacitação e 
reciclagem de mais de 3.000 trabalhadores, após as en-
chentes de 1974, fenômeno que na época desestruturou 
as atividades tradicionais do Sul de Santa Catarina, na 
época. (DAL ZOTTO, 2010, p. 62)

Em 1989, a FESSC transformou-se em Universidade, por 
Lei Municipal n. 1.388, aprovada pela Câmara de Vereadores 
e sancionada pelo Prefeito Municipal, em seguida reconhecida 
pelo Ministério da Educação pela Portaria n. 028, de 27 de janei-
ro do mesmo ano, denominando-se Fundação Universidade do 
Sul de Santa Catarina (UNISUL).  Estiveram à frente da primeira 
gestão da Universidade o Professor José Müller como Reitor e o 
Professor Wilson Schuelter como Vice-Reitor, durante mandato 
de 1989 a 1993, num processo de consolidação da Unisul.

Em 1993, ocorre a primeira mudança na Reitoria, com a 
eleição do Professor Silvestre Heerdt como Reitor, mantendo-se 
como Vice-Reitor o Professor Wilson Schuelter.

Esse período foi reconhecido por uma gestão empreende-
dora e audaciosa, o que levou à recondução do Professor Silvestre 
Heerdt para um segundo mandato, de 1997 a 2001, tendo dessa 
vez como Vice-Reitor o Professor Gerson Luiz Joner da Silveira.

Em 1992, A UNISUL inicia suas atividades no extremo-sul 
do Estado, com a criação, na oportunidade, do Campus de Ara-
ranguá, consolidando-se como uma das maiores universidades 
de Santa Catarina. Em 1993, a Unisul desenvolve o seu Primeiro 
Planejamento Estratégico para o período 1993-1997. De 1993 a 
1999, a instituição quadruplicou seu número de alunos e de cur-
sos de Graduação.  Da mesma forma, começa a intensificar o in-
vestimento em cursos de pós-graduação, até então embasada em 
lato sensu, ampliando a oferta de cursos de mestrado por meio 
de parcerias internacionais com outras universidades, além da 
criação de cursos próprios.   
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Em 1996, o período de expansão da Unisul estava em seu 
ápice com a criação do Campus da Grande Florianópolis e, em 
seguida, a Cidade Universitária Pedra Branca, no município de 
Palhoça, além de diversas outras Unidades na região da capi-
tal (Unidade Colégio Catarinense, Unidade Colégio Dom Bosco, 
Unidade Colégio Coração de Jesus, Unidade Padre Roma, Uni-
dade Ponte do Imaruim, Unidade Norte da Ilha e Unidade Ilha 
Centro – algumas já desativadas devido à ampliação do Campus 
da Pedra Branca, Palhoça).  Em 1997, a Unisul elabora uma nova 
versão de seu Planejamento Estratégico, para o Ciclo 1997-2000, 
onde propôs mudanças estruturais, além de mudanças em seu 
Estatuto e Regimento. 

A importância da Pós-Graduação fica ainda mais eviden-
ciada neste período, com a criação do Centro Internacional de 
Pós-Graduação em parceria com a Arquidiocese de Florianópo-
lis, em 27 de junho de 1997. Também foram implantadas outras 
Unidades no Sul do Estado (Laguna, Imbituba, Içara e Braço do 
Norte) em 1998. A ampliação planejada não foi apenas geográfi-
ca, a Unisul buscava consolidar-se como uma Universidade forte 
com ofertas de cursos de excelência. Para isto, em 1999 iniciou 
a oferta dos cursos de Medicina e Odontologia no Campus de 
Tubarão.  

Em março de 2001, com o fim da segunda gestão como Rei-
tor do Professor Silvestre Heerdt, o Professor Gerson Luiz Jo-
ner da Silveira assume o cargo de Reitor da Unisul, tendo como 
Vice-Reitor Sebastião Salésio Herdt. Os novos dirigentes tinham 
como plataforma de gestão a condução da Unisul rumo ao forta-
lecimento de sua posição e à consolidação da Universidade como 
uma referência no cenário nacional e internacional. 

Em 2002, a Unisul dá um grande salto no número de alu-
nos, ao ser credenciada, pelo Ministério da Educação (MEC), 
para ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade 
de Educação a Distância (EaD). No ano seguinte, a Instituição 
obteve o credenciamento para ofertar também cursos de gradua-
ção a distância e autorização para atuar em cursos sequenciais, 
por meio da Portaria/MEC 1.067, de 8 de maio de 2003, publicada 
no Diário Oficial da União de 9 de maio do mesmo ano.
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Em 2005, os mesmos Dirigentes tomam posse para mais 
um mandato, dando continuidade a uma gestão de consolida-
ção da expansão, realizada na gestão anterior. O credenciamento 
obtido para atuação na modalidade EaD  deu início, em 2005, ao 
Campus Universitário  UnisulVirtual, com uma estrutura pró-
pria, reconhecido nacionalmente por sua qualidade e inovação. 
Em 2013, só o Campus Virtual já atende quase 13 mil alunos em 
seus mais diversos cursos. Atenta às questões sociais do País e 
seu papel neste contexto, no ano de 2006, a Unisul aderiu ao Pro-
grama Universidade Para Todos (PROUNI).

Em março de 2009, tomou posse como Reitor o Professor 
Ailton Nazareno Soares, mantendo como Vice-Reitor o Professor 
Sebastião Salésio Herdt. A gestão do Professor Ailton foi mar-
cada por um período de revisão da expansão realizada e esta-
belecimento de uma política focada na educação permanente e 
pesquisa aplicada, com vistas à qualidade e à saúde financeira 
da instituição. O ciclo 2009-2013 fora caracterizado pela busca 
da renovação e do comprometimento com um planejamento res-
ponsável, a partir da implementação de mudanças necessárias 
para a construção de novos modelos pedagógicos e de gestão 
(UNISUL, 2012, p. 7). 

Na pesquisa, os primeiros resultados começaram a apa-
recer. Nesse período a Unisul fora premiada, em 2011, pela 
FAPESC, com o Primeiro lugar do Prêmio Professor Caspar Eri-
ch Stemmer – Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação. No 
mesmo ano, a Universidade ficou em 2º lugar – Instituição Cien-
tífica e Tecnológica – Etapa sul do Prêmio Finep de Inovação, 
iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Minis-
tério de Ciência e Tecnologia (MCT). Recebeu ainda o Certificado 
de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina.

Em março de 2013, a gestão da Unisul é assumida pelo 
Professor Sebastião Salésio Heerdt como Reitor, tendo como 
Vice-Reitor o Professor Mauri Luiz Heerdt, que orientam suas 
práticas e gestão para as aprendizagens significativas, com foco 
na pertinência, na produção do conhecimento e no desenvolvi-
mento sustentável e nos seguintes princípios basilares: foco nos 
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estudantes e professores; respeito às pessoas; autonomia univer-
sitária; crescimento sustentável; liderança transformacional; es-
pírito empreendedor; qualidade e excelência.

Em conformidade com o seu Estatuto, datado de 5 de 
agosto de 2009, a Universidade do Sul de Santa Catarina (UNI-
SUL) caracteriza-se como uma Instituição multicampi, com sede 
no Município de Tubarão, localizado no Sul do Estado, mantida 
pela Fundação Unisul. A Fundação Unisul, segundo o Art. 2° de 
seu Estatuto, foi instituída pelo Poder Público Municipal de Tu-
barão e tem personalidade jurídica de direito privado e fins filan-
trópicos, com autonomia financeira, administrativa e disciplinar 
(FUNDAÇÃO UNISUL, 2009).

A Universidade do Sul de Santa Catarina funciona atual-
mente em três campi: Campus Universitário da Grande Flo-
rianópolis; Campus Universitário Unisul Virtual; e o Campus 
Universitário de Tubarão, além de seis Unidades Universitárias 
presenciais e 76 Polos de Educação a Distância espalhados pelo 
País. A estrutura contribui para a caracterização da Unisul en-
quanto instituição universitária de relevância para o Estado de 
Santa Catarina, integrante da Associação Catarinense de Funda-
ções Educacionais (ACAFE) – que atualmente congrega 17 IES 
Comunitárias e mais de 200 mil alunos matriculados.

Missão, Valores e Visão

A Unisul, envolvendo toda a Comunidade Universitária, 
especialmente, as lideranças estudantis, professores, coordena-
dores de curso e gestores, fundamentada nas avaliações internas 
e externas, realizou um amplo diagnóstico, conforme já aborda-
do, culminando na revisão da Missão, Valores e Visão frente aos 
desafios atuais e futuros constantes no PDI 2015-2019. Diante 
disso, a identidade estratégica apresentada a seguir é o resultado 
desse processo de reflexão e planejamento participativo que di-
reciona a Unisul além do horizonte de seu PDI. 
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Missão Unisul

A Unisul é uma Universidade Comunitária com a missão 
de promover educação, em todos os níveis e modalidades, para 
formar integralmente e ao longo da vida, cidadãos competentes, 
comprometidos com o desenvolvimento da ciência, da tecnolo-
gia e da inovação, contribuindo para a melhoria da vida em so-
ciedade.

Valores Unisul

 ¾ Foco nos estudantes, nos professores e nos colaborado-
res

 ¾ Respeito às pessoas, ao meio ambiente e à cultura
 ¾ Compromisso com a excelência
 ¾ Atitude empreendedora
 ¾ Integração comunitária

Na Unisul, esses valores são compreendidos conforme está 
descrito a seguir.

 ¾ Foco nos Estudantes, nos professores e nos colabora-
dores. Atenção às necessidades e expectativas (anseios, 
sonhos e desejos) dos estudantes, professores e colabo-
radores, de forma proativa. Fortalecimento do papel do 
professor como principal promotor, orientador e facili-
tador da aprendizagem significativa. Desenvolvimen-
to de competências, sejam técnicas, sejam funcionais 
ou comportamentais, gerando seus próprios talentos, 
aliado à priorização de recursos, energias com vistas à 
maximização da satisfação da comunidade acadêmica 
e regional. Valorização do profissional a partir do cum-
primento da missão institucional, práticas de seus valo-
res e orientados por sua Visão, assegurando o compro-
misso com os resultados.

 ¾ Respeito às pessoas, ao meio ambiente e à cultura. 
Respeito às pessoas pressupõe respeito ao meio em 
que elas vivem, de forma que a prática destes valores 
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contemple a conservação da natureza e da memória ar-
tística e cultural das comunidades onde a Unisul está 
inserida, além do pluralismo de ideias, da diversidade, 
da participação e da inclusão. 

 ¾ Compromisso com a excelência. Vanguarda da gestão 
apoiada nas melhores práticas nacionais e internacio-
nais e dinamizadora da tomada de decisão, otimização 
e modernização dos processos. Garantia do alto nível 
da qualidade dos serviços acadêmicos e administrati-
vos oferecidos de forma integrada, onde estiver presen-
te. Busca pela excelência através da prática da melhoria 
contínua nos processos acadêmicos fins, de suporte e 
institucionais, com vistas à geração de valor e que con-
fira sentido em todas as suas ações, com transparência 
na gestão.

 ¾ Atitude empreendedora. Fortalecimento da cultura do 
empreendedorismo e da inovação, em todas as suas 
áreas de atuação, com vistas a gerar respostas rápidas 
e efetivas às demandas da sociedade. Proatividade na 
geração de soluções criativas, integrada aos objetivos e 
estratégias institucionais, a partir de todas as compe-
tências instaladas, seja na pesquisa, no ensino, na ex-
tensão, seja na gestão. 

 ¾ Integração Comunitária Liderança transformacional 
que consiste na responsabilidade com seu entorno e 
diante de sua comunidade, desenvolvendo condutas, 
atitudes e comportamentos, a partir de sua Missão, de 
seus Valores e de sua Visão, em sintonia com a cultura 
global e local. Estabelecimento de rumos e fundamen-
tação de propósitos com vistas ao engajamento sinér-
gico na busca do desenvolvimento regional sustentá-
vel das comunidades onde está inserida. Destacada 
presença no cenário nacional e internacional, nas redes 
educacionais e redes associativistas, em parceria com o 
Estado e com a iniciativa privada. 
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Visão Unisul@2030

Ser uma universidade comunitária de vanguarda, em-
preendedora e global, reconhecida pela ampliação do acesso à 
educação de qualidade e por contribuir com o desenvolvimento 
sustentável, em Santa Catarina e no País, em parceria com o Es-
tado e outras organizações. 

Estrutura Institucional

A Unisul atualmente desenvolve suas atividades em três 
campi: Campus Universitário da Grande Florianópolis, com 
sede na Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça, que abran-
ge também a Unidade de Florianópolis; Campus Universitário 
Unisul Virtual que embora esteja localizado na cidade de Pa-
lhoça, Grande Florianópolis, conta ainda com cerca de 76 polos 
de apoio presencial em todo País; e o Campus Universitário de 
Tubarão, que engloba as demais Unidades Universitárias como 
Braço do Norte, Imbituba, Araranguá e Içara.

A Unisul em seus dois campi presenciais possui infraes-
trutura de excelência para atender não apenas as necessidades 
didático-pedagógicas de seus cursos, mas para atender as co-
munidades em que está inserida. A instituição conta, assim, com 
complexos esportivos, com destaque ao complexo aquático do 
Campus da Pedra Branca, um dos mais completos do Brasil, que 
foi inaugurado em 2007 com o apoio do Ministério do Esporte e 
do Governo do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento do esporte universitário, de alto 
rendimento e de projetos sociais. 

Na Figura 1 é possível identificar a abrangência da atuação 
da Unisul por intermédio de seu Ensino a Distância. Os Polos 
estão destacados mostrando a presença da instituição em todas 
as regiões do Brasil.
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Figura 1: Localização dos Polos de Apoio Presencial à UNISUL Virtual 
Fonte: Site Institucional Unisul (2014)

Quanto à infraestrutura presencial de laboratórios, des-
taca-se além dos laboratórios de informática, os laboratórios de 
química industrial, de Engenharia Química, Engenharia Civil, 
Ciência da Computação, Nutrição, Farmácia, Medicina, Odon-
tologia, Fisioterapia, Naturologia, Laboratório do Curso de Co-
municação Social, Laboratório de ideias, pesquisa e consultoria 
entre outros.

Há ainda os Escritórios Modelo de Advocacia (EMA), Es-
critório Modelo de Engenharia Civil (EMEC): Escritório Modelo 
de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), Escritório Modelo de De-
sign Unisul (EmDesign), além do Time Oficial da Gastronomia e 
Nutrição (Togen) e da Empresa Modelo.

Outro aspecto que merece ser ressaltado é a estrutura cria-
da pela instituição para a promoção e apoio ao empreendedoris-
mo como o Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo 
(CRIE) – uma incubadora de empresas que auxilia no desenvol-
vimento e manutenção de novos negócios, Escritório de Projetos 
de P&D e Serviços Tecnológicos, Escritório de Propriedade Inte-
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lectual e Transferência de Tecnologia, Núcleo de Empreendedo-
rismo e mais recentemente o Uniparque, na cidade de Tubarão, 
que tem como objetivo principal de apoiar a Unisul nas inicia-
tivas de fomento e desenvolvimento de incubadoras e parques 
tecnológicos.  

A biblioteca da Unisul está sempre renovando e ampliando 
as publicações disponíveis, por exemplo, houve um acréscimo 
do acervo das Bibliotecas, hoje com 308 mil exemplares, quase 
139 mil títulos, além de 25 bases de dados com milhões de dados 
para o acesso, atualizado, diário e global, como: Academic One-
File; Business Source Premier; Journals@ovid; National Technical 
Information Service (NTIS) e Regional Business News (UNISUL, 
2009b). A biblioteca presta ainda alguns serviços à comunidade 
acadêmica como a Orientação para a Formatação de Trabalhos 
de Conclusão de Curso; Orientação acerca das Normas Técnicas, 
dentre outras ações.

A Unisul tem como Missão educar e gerir de forma inova-
dora e criativa, por intermédio do processo do ensino, da pesqui-
sa e da extensão, a formação integral e ao longo da vida cidadãos 
capazes de contribuir na construção de uma sociedade humani-
zada, em permanente sintonia com os avanços da ciência e da 
tecnologia.” (Disponível em http://www.unisul.br/wps/portal/
home/conheca-a-unisul/a-universidade/missao-visao-valores).

Para concretizar esta missão, a instituição se pauta em va-
lores claramente definidos e disseminados entre à comunidade 
acadêmica. Seus valores são divididos em três blocos:

1 - 1.1 – que o Aluno constitui seu valor essencial e, nesta 
condição, tem o direito de participar de seu próprio pro-
cesso educativo, constituindo-se, em conseqüência, no foco 
da dedicação de professores, funcionários e dirigentes;
1.2 – que o Professor é o promotor, guia, orientador e facili-
tador por excelência desse processo, capacitando-se para as-
sumir e praticar esta atitude no dia-a-dia de sua atividade;
1.3 – que o processo educativo prepare o aluno para o mer-
cado e para a vida, envolvendo o conjunto de funções que 
irá desempenhar na sociedade complexa, global e mutante;
1.4 – que os relacionamentos acadêmicos e de gestão pri-
mam pela humanização e pela transparência;

http://www.unisul.br/wps/portal/home/conheca-a-unisul/a-universidade/missao-visao-valores
http://www.unisul.br/wps/portal/home/conheca-a-unisul/a-universidade/missao-visao-valores
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1.5 – que a prática da humanização e da transparência 
envolve o exercício permanente da participação, da soli-
dariedade, da cooperação, da integração, do compartilha-
mento e da responsabilidade;
1.6 – que o respeito à dignidade humana se expressa pelo 
direito ao crescimento contínuo e integral das pessoas e 
da coletividade em suas múltiplas potencialidades, res-
peitando o pensamento holístico, a pluralidade de ideias 
e a diversidade cultural.
2 – Sendo componente de sua Missão a prática da gestão 
inovadora e criativa no processo do ensino, da pesquisa e 
da extensão, a Unisul assume:
2.1 – que a busca da excelência em todas as suas ativi-
dades constitui o conteúdo e significado essencial dos 
processos burocráticos e gerenciais e a forma de praticar 
a gestão humanizada;
2.2 – que a gestão da Unisul abranja um compromisso 
com o processo educativo e com a geração do saber, con-
tribuindo desta forma na construção da sociedade mais 
humana, em permanente sintonia com os avanços da 
ciência e da tecnologia;
2.3 – que o compromisso da Unisul, nesta construção, 
ganha conteúdo a partir da promoção do desenvolvi-
mento regional, integrado nos processos globais e inter-
dependentes;
2.4 – que, neste contexto, as mudanças de ordem institu-
cional ou comportamental não constituem uma ameaça, 
mas uma oportunidade, sendo pressuposto de sua atual-
ização a permanente sintonia das pessoas e da Universi-
dade com o meio e o mundo;
2.5 – que os processos de gestão em todos os níveis e 
setores - na academia, como também nos recursos hu-
manos, físicos e financeiros, incluindo a dinâmica da 
mudança – sejam conduzidos com prudência, disciplina, 
transparência e eficácia.
3 – Enfim, a Unisul assume que a busca permanente de 
construir sua Missão, e a consciência e a prática de seus 
Valores, constituem seu compromisso e sua postura ética 
essencial, capaz de criar o ambiente propício ao exercício 
da ética individual, da satisfação pessoal e profissional e 
da construção da melhor qualidade de vida de toda a co-
munidade da Universidade e do meio em que ela atua.
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A Unisul definiu como sua Visão de futuro ser “reconhe-
cida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”. Este 
reconhecimento exigirá que a Unisul assuma:

1 – Em relação ao Ensino:
1.1 – Consolide a posição de liderança em graduação en-
tre as universidades catarinenses;
1.2 – Consolide posição de liderança em educação a dis-
tância e educação continuada, em nível nacional, alcan-
çando a sua inserção plena no mundo virtual e globali-
zado, como provedora de ciência e tecnologia;
1.3 – Alcance posição de liderança entre as melhores uni-
versidades catarinenses no segmento de pós-graduação;
2 – Em relação à Pesquisa:
2.1 – Consolide a pesquisa científica como essencial à 
Universidade e parte integrante e indissociável do pro-
cesso de ensino e aprendizagem;
2.2 – Promova áreas de pesquisa avançada reconhecida 
pela comunidade científica nacional;
3 – Em relação à Extensão:
3.1 – Consolide a extensão como mecanismo integrado e 
indissociável do processo de ensino e aprendizagem;
3.2 – Transforme a extensão em instrumento gerador de 
iniciativas comunitárias auto-sustentáveis e da educação 
continuada;
4 – Em relação à Gestão:
4.1 – Internalize práticas e processos modernos de gestão, 
adequados à dimensão da Universidade, e coerentes com 
sua Missão, seus Valores e sua Visão.

A organização da Unisul, enquanto uma Universidade co-
munitária se evidencia na interação efetiva com os locais onde 
está inserida. Para tanto, dentre as inúmeras ações e serviços, a 
Instituição mantém diversos canais de comunicação à disposição 
das comunidades, com destaque para a UnisulTV, o jornal ele-
trônico Unisul Hoje, disponível em <http://www.unisul.br/wps/
portal/unisul-hoje/home/>, call center, mídias sociais, diversos 
blogs que podem ser selecionados em um portal único <http://

http://www.unisul.br/wps/portal/unisul-hoje/home/
http://www.unisul.br/wps/portal/unisul-hoje/home/
http://www.unisul.br/wps/portal/home/fique-por-dentro/blogs
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www.unisul.br/wps/portal/home/fique-por-dentro/blogs>, e o 
portal institucional <http://www.unisul.br> .

Estrutura Acadêmica

A estrutura acadêmica da Unisul destaca-se por seu amplo 
portfólio de cursos e projetos no âmbito do ensino, pesquisa e ex-
tensão, nas mais diversas áreas de conhecimento e modalidades, 
como mostraremos a seguir.

Ensino

A Unisul administra um amplo portfólio de cursos, da 
educação básica à pós-graduação, nas mais diversas áreas, tanto 
na modalidade presencial como a distância. A maior oferta ocor-
re no nível da graduação, conforme mostra o Quadro 1.

Área de  
Conhecimento

Cursos de Graduação na  
modalidade presencial

Cursos de Graduação na modalidade 
a distância

Ciências da 
Saúde e Bem 
Estar Social

Ciências biológicas (licenciatura)
Ciências biológicas (bacharelado)

Cosmetologia e Estética (tecnólogo)
Educação Física (Bacharelado)
Educação Física (licenciatura)
Enfermagem (Bacharelado)

Farmácia (Bacharelado)
Fisioterapia (Bacharelado)

Medicina (Bacharelado)
Medicina Veterinária (Bacharelado)

Naturologia (Bacharelado)
Nutrição (Bacharelado)

Odontologia (Bacharelado)
Psicologia (Bacharelado)

Nenhum curso a distância é oferecido nesta 
área.

Ciências Sociais, 
Direito, Negócios 

e Serviços

Administração
Ciências Contábeis

Direito
Gastronomia
Jornalismo
Marketing

Processos Gerenciais
Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais
Serviço Social

Administração (Bacharelado)
Ciências Contábeis (Bacharelado)

Ciências Econômicas (Bacharelado)
Comércio Exterior (Tecnólogo)

Direito (Bacharelado)
Gestão Financeira (Tecnólogo)

Gestão Pública (Tecnólogo)
Gestão de Cooperativas (Tecnólogo)

Logística (Tecnólogo)
Marketing (Tecnólogo)

Processos Gerenciais (Tecnólogo)
Segurança Pública (Tecnólogo)

Segurança no Trânsito (Tecnólogo)
Serviços Penais (Tecnólogo)

Turismo (Bacharelado)

http://www.unisul.br/wps/portal/home/fique-por-dentro/blogs
http://www.unisul.br/
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Ciências da Edu-
cação, Humani-
dades e Artes

Cinema Audiovisual (Bacharelado)
Design de Moda (Tecnólogo)

Geografia (Licenciatura)
História (Licenciatura)

Letras - Língua Portuguesa (Licen-
ciatura)

Pedagogia (Licenciatura)

Filosofia (Bacharelado)
Pedagogia (Licenciatura)

Ciências da 
Produção, 

Construção e 
Agroindústria

Agronomia (Bacharelado)
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

Automação Industrial (Tecnólogo)
Ciência da Computação (Bacharelado)

Design (Bacharelado)
Eletrônica Industrial (Tecnólogo)
Engenharia Ambiental e Sanitária 

(Bacharelado)
Engenharia Civil (Bacharelado)

Engenharia Elétrica (Bacharelado)
Engenharia Química (Bacharelado)

Engenharia de Produção (Bacharelado)
Física (Licenciatura)

Matemática (Licenciatura)
Química (Bacharelado)
Química (Licenciatura)

Redes de Computadores (Tecnólogos)
Sistemas de Informação (Bacharelado)

Agronegócio (Tecnólogo)
Ciências Aeronáuticas (Bacharelado)

Gestão Ambiental (Tecnólogo)
Gestão da Produção Industrial (Tecnólogo)

Gestão de Tecnologia da Informação 
(Tecnólogo)

Matemática (Licenciatura)
Produção Multimídia (Tecnólogo)
Sistemas para Internet (Tecnólogo)

Total de Cursos 47 25

Quadro 1: Cursos de Graduação ofertados pela Unisul 
Fonte: Elaborado pelos autores deste texto

Nesses cursos de graduação há quatro formas de ingres-
so: vestibular ACAFE; análise do Histórico Escolar, ingresso 
por Prova própria da Unisul; e o processo seletivo pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Ressalta-se que os cursos de 
graduação tem entrada semestral.

Quanto à mobilidade, a instituição possibilita por proces-
sos internos a transferência de cursos, turnos e/ou remanejamen-
to de Campus. Há também a possibilidade de retorno para àque-
les alunos que abandonaram ou desistiram do curso e querem 
obter novamente a vaga para o curso de origem.

Preocupada com a permanência de seus alunos, a Unisul 
aderiu ao ProUni, Programa do Ministério da Educação que ofe-
rece bolsas de estudos em Instituições de Educação Superior a 
estudantes brasileiros de baixa renda sem diploma de nível su-
perior. Na Unisul, são oferecidas bolsas integrais, tanto para cur-
sos do ensino presencial como para o ensino a distância. Da mes-
ma forma, aderiu ao Parfor, Programa nacional implantado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) em colaboração com as secretarias de Educação dos es-



Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 443

tados, do Distrito Federal e municípios, e Instituições de Ensino 
Superior (IES) de todo o Brasil, com o objetivo de qualificar os 
professores de educação básica da rede pública, já em exercício 
no magistério, nos cursos de Licenciaturas validados em cada 
IES. É ainda cadastrada nos Programas de Bolsas do Governo 
Estadual, artigos 170 e 171, garantidos pela Constituição do Es-
tado de Santa Catarina, com a concessão de bolsas de estudos 
e pesquisa a alunos economicamente carentes matriculados em 
cursos de graduação presenciais.

Além desses três programas financiados pelo Poder Públi-
co, a Unisul atua em conjunto com outras instituições de ensino 
superior,  dos setores público e privado, e com organizações do 
terceiro setor viabilizando parcerias que possibilitem o ofereci-
mento de oportunidades de desconto e de intercâmbio, para os 
estudantes do ensino presencial e do ensino a distância.

Quanto aos cursos de pós-graduação, em 1981 a Unisul já 
havia iniciado suas atividades no âmbito da Pós-Graduação com 
a criação dos cursos de Especialização lato sensu, atualmente a 
Unisul possui uma oferta de vários cursos divididos nas moda-
lidades: presencial e a distância conforme Quadro 2.  A oferta 
destes cursos, no entanto não é regular, pois dependem da de-
manda, que neste nível de ensino é bastante flexível.

Área de  
Conhecimento

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na 
modalidade presencial

Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu na modalidade a 

distância

Ciências da 
Saúde e Bem 
Estar Social

Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico
Educação Física e Promoção da Saúde na Escola
Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva

Gestão do Esporte
Hematologia e Hemoterapia Laboratorial

Nutrição Esportiva
Personal Trainer

Psicologia Existencialista Sartreana
Saúde Mental e Atenção Psicossocial

Nenhum curso nesta área é ofertado.
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Ciências Sociais, 
Direito, Negócios 

e Serviços

Arquitetura Sustentável e Bioclimática 
Contabilidade Governamental e Controladoria 

Contabilidade e Controladoria 
Direito Civil e Processual Civil 

Gestão Social de Políticas Públicas 
Gestão da Produção do Vestuário 

Gestão de Recursos Humanos 
Licitações e contratos 

MBA Gestão de Obras e Projetos 
MBA em Gestão de Negócios 

Marketing estratégico 
Matemática Financeira Aplicada aos Negócios 

Planejamento Tributário 
Políticas Sociais e Demandas Familiares 

Políticas e Práticas Pedagógicas na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

Contabilidade Pública 
Defesa Civil 

Direito Ambiental 
Direito Previdenciário 

Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho 

Direitos Difusos e Coletivos 
Gestão Governamental e Responsabi-

lidade Fiscal 
Gestão Integrada da Segurança 

Pública 
Gestão Pública 

Gestão de Cooperativas de Crédito 
Gestão de Empresas 

Gestão de Empresas de Alimentação 
Gestão de Empresas de Turismo 

Gestão de Finanças 
Gestão de Finanças Públicas 

Gestão de Logística 
Gestão de Marketing 

Gestão de Pessoas 
Gestão de Segurança Pública 

Gestão de Segurança da Informação 
Gestão e Desenvolvimento de Negó-

cios Internacionais 
Governança de Tecnologia da 

Informação 
Inteligência de Segurança 

Polícia Comunitária 
Segurança Privada

Ciências da 
Educação, 

Humanidades e 
Artes

História da Arte História Militar

Ciências da 
Produção, 

Construção e 
Agroindústria

Bovinocultura Leiteira 
Engenharia de Projetos de Software 

Engenharia de Segurança do Trabalho 
Gestão Ambiental de Áreas Costeiras 

Gerência de Projetos de Tecnologia 
da Informação

Total de Cursos 29 28

Quadro 2: Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados pela Unisul 
Fonte: Elaborado pelos autores deste texto

A Unisul vem investindo também, fortemente, em cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu desde a década de 1980, primeira-
mente com algumas parcerias internacionais, mas, atualmente a 
instituição atua nesse nível de ensino apenas com cursos próprios 
recomendados e qualificados pela Capes. São quatro cursos de 
Mestrado Acadêmico: Administração, Ciências da Linguagem, 
Ciências da Saúde e Educação e um Doutorado em Ciências da 
Linguagem, todos com entrada anual. Os Cursos stricto sensu 
seguem as diretrizes de cada área emanadas pela Capes. Atual-
mente a instituição conta com 55 doutores atuando nos cursos 
Stricto Sensu.
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A Unisul conta assim com mais de 30 mil alunos matricu-
lados, da educação básica à pós-graduação (lato e stricto sensu). 
Até 2013, mais de 120 mil alunos já outorgaram grau na Univer-
sidade, que conta com 3.500 colaboradores, sendo 1.500 desses 
docentes, dos quais quase 70% deles estão titulados como mes-
tres e/ou doutores. 

Pesquisa

Com relação à pesquisa, a Unisul vem fazendo uma tra-
jetória de crescimento e fortalecimento da pesquisa como estra-
tégia de aprendizagem significante. A Unisul entende que seu 
maior capital de transformação, a verdadeira força que a impul-
siona para a excelência da pesquisa e inovação vem de professo-
res, alunos e colaboradores comprometidos com a ideia de que 
o conhecimento é relevante quando integrado ao contexto social 
(UNISUL, 2012b).

Nesse sentido, atualmente a instituição conta com 65 gru-
pos credenciados ou em processo de credenciamento no Cnpq, 
conforme mostra o Tabela 1. 

Tabela 1: Grupos de Pesquisa em funcionamento na Unisul

Total de grupos 
do último censo

Total de gru-
pos certificados

Total de grupos 
não atualizados

Total de grupos 
aguardando 
certificação

Total de grupos 
em preenchi-

mento

65 49 10 0 6

Fonte: Elaborada pelos autores com base na plataforma Lattes de Grupos de Pesquisa

A Unisul parte da premissa que Pesquisa e inovação preci-
sam se desenvolver interdisciplinarmente e com foco em proble-
mas reais, estimuladas pelos desafios globais das novas tecnolo-
gias em confronto com necessidades que têm por base melhorar 
o local e as condições em que vivemos. Uma Universidade per-
tinente à sua própria função produz pesquisas e projetos que 
se aplicam ao desenvolvimento social e trabalha no sentido de 
ampliar sua capacidade de colocar suas habilidades a serviço da 
população (UNISUL, 2012b).
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Com essa perspectiva, os grupos estão distribuídos nas di-
versas áreas de conhecimento e Campus, conforme o Quadro 3. 

Área de Con-
hecimento

Grupos de Pesquisa 
no Campus da Grande 

Florianópolis

Grupos de Pesquisa no Cam-
pus de Tubarão

Grupos de 
Pesquisa 

no Campus 
Virtual

Ciências da Saúde 
e Bem Estar Social

Grupo de Pesquisa em 
Educação e Assistência de 

Enfermagem (NuPEn)
Laboratório de Técnica Op-
eratória e Cirurgia Experi-
mental (Lab. Toce Unisul)

Núcleo de Pesquisa em Bio-
logia Celular e Molecular
Núcleo de Pesquisa em 
Bioquímica e Biologia 

Molecular
Núcleo de Pesquisa em 
Doenças Degenerativas 

(NUPEDD)
Núcleo de Pesquisa em 

Educação, Saúde e Plantas 
Medicinais (NuPES-PlaM)

Núcleo de Pesquisa em 
Gestão do Esporte (Nupege)

Núcleo de Pesquisa em 
Nutrição

Núcleo de Pesquisa em 
Saúde Coletiva (Nupesc)
Núcleo de Pesquisa em 

Terceira Idade e Tecnologia 
da Informação

 Fisiopatologia Clínica e Experimental
Grupo de Desenvolvimento em Tec-

nologia Farmacêutica (Tecfarma)
Grupo de Pesquisa e Pneumologia 
em Semiologia da Unisul (Pegasus)

Grupo de Pesquisa em Catálise e 
Enzimáticas e Síntese Orgânica 

(Grucenso)
Grupo de Pesquisa em Imunoparasi-

tologia (Impar)
Grupo de Pesquisa em Neurocirurgia 

(Gpeneu)
Grupo de Pesquisa em Odontologia 
em Saúde Bucal Coletiva (Gruposc)

Grupo de Pesquisa em Produtos 
Naturais (Grupnat)

Grupo de Pesquisas Clínicas e Epide-
miológicas em Saúde

Laboratório de Pesquisa em Exercício 
Físico e Saúde (Lapes)

Núcleo de Inovação Alimentar, Pes-
quisa e Tecnologia (Niapetec)

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Informática Médica 

(Nimed)
Núcleo de Pesquisa em Atenção 

Farmacêutica e Estudos de Utilização 
de Medicamentos (Nafeum)

Núcleo de Pesquisa em Biomateriais 
Odontológicos (Nupebio)

Núcleo de Pesquisa em Produção de 
Plantas Ornamentais e Medicinais 

(Nupom)

 

Ciências Sociais, 
Direito, Negócios e 

Serviços

Grupo Interdisciplinar de 
Administração, Relações 
Internacionais e Turismo 

(Gipart)
Grupo de Pesquisa em De-
sempenho Organizacional

Grupo de Pesquisa em 
Estratégia para Inovação
Grupo de Pesquisa em 
Sistemas Integrados de 

Gestão (GSIG)
Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Geotecnia de 
Grandes Áreas do Sistema 

de Encostas (Nugeotec)
Novos Direitos e Sociedade

Núcleo de Pesquisa em 
Humanidade (NUPEH)

Revitalizando Culturas: Sa-
grado, Ética e Comunicação

Núcleo de Pesquisa 
Trabalho e Subjetividade 

(NPTS)

 Grupo de Pesquisa em Análise e 
Planejamento da Paisagem Ambiental

(AnPAP-EA)
Grupo de Pesquisa em Controladoria  

(Grupec)
Grupo de Pesquisa em Educação 

Patrimonial e Arqueologia (Grupep)
Grupo de Pesquisa em Educação, 

Cultura e Sociedade (EduCS)
Grupo de Pesquisa em Reforma 

Agrária e Agricultura Sustentável 
(Nupraas)

Laboratório de Ciências Marinhas 
(Labciem)

Núcleo Interdisciplinar de Apoio 
ao Desenvolvimento Humano 

(Desenvolver)
Núcleo de Estudos e Pesquisa das 
Relações de Consumo (NuEPReC)
Núcleo de Pesquisa em Desastres 

Naturais (NuPed)
Núcleo de Pesquisa em Empreende-

dorismo e Gestão de Micro e de 
Pequenas Empresas (Grupem)

 

http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-educacao-e-assistencia-de-enfermagem
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-educacao-e-assistencia-de-enfermagem
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-educacao-e-assistencia-de-enfermagem
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/laboratorio-de-tecnica-operatoria-e-cirurgia-experimental
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/laboratorio-de-tecnica-operatoria-e-cirurgia-experimental
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/laboratorio-de-tecnica-operatoria-e-cirurgia-experimental
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-biologia-celular-e-molecular
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-biologia-celular-e-molecular
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-bioquimica-e-biologia-molecular
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-bioquimica-e-biologia-molecular
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-bioquimica-e-biologia-molecular
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-doencas-degenerativas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-doencas-degenerativas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-doencas-degenerativas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-educacao-saude-e-plantas-medicinais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-educacao-saude-e-plantas-medicinais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-educacao-saude-e-plantas-medicinais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-gestao-do-esporte
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-gestao-do-esporte
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-nutricao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-nutricao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-saude-coletiva
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-saude-coletiva
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-terceira-idade-e-tecnologia-da-informacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-terceira-idade-e-tecnologia-da-informacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-terceira-idade-e-tecnologia-da-informacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/fisiopatologia-clinica-e-experimental
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-desenvolvimento-em-tecnologia-farmaceutica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-desenvolvimento-em-tecnologia-farmaceutica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-e-pneumologia-em-semiologia-da-unisul
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-e-pneumologia-em-semiologia-da-unisul
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-catalise-e-enzimaticas-e-sintese-organica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-catalise-e-enzimaticas-e-sintese-organica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-catalise-e-enzimaticas-e-sintese-organica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-imunoparasitologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-imunoparasitologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-neurocirurgia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-neurocirurgia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-odontologia-em-saude-bucal-coletiva
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-odontologia-em-saude-bucal-coletiva
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-produtos-naturais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-produtos-naturais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisas-clinicas-e-epidemiologicas-em-saude
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisas-clinicas-e-epidemiologicas-em-saude
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/laboratorio-de-pesquisa-em-exercicio-fisico-e-saude
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/laboratorio-de-pesquisa-em-exercicio-fisico-e-saude
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-inovacao-alimentar-pesquisa-e-tecnologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-inovacao-alimentar-pesquisa-e-tecnologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-e-desenvolvimento-em-informatica-medica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-e-desenvolvimento-em-informatica-medica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-e-desenvolvimento-em-informatica-medica
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-atencao-farmaceutica-e-estudos-de-utilizacao-de-medicamentos-nafeum
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-atencao-farmaceutica-e-estudos-de-utilizacao-de-medicamentos-nafeum
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-atencao-farmaceutica-e-estudos-de-utilizacao-de-medicamentos-nafeum
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-biomateriais-odontologicos
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-biomateriais-odontologicos
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-producao-de-plantas-ornamentais-e-medicinais-nupom
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-producao-de-plantas-ornamentais-e-medicinais-nupom
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-producao-de-plantas-ornamentais-e-medicinais-nupom
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-interdisciplinar-de-administracao-relacoes-internacionais-e-turismo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-interdisciplinar-de-administracao-relacoes-internacionais-e-turismo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-interdisciplinar-de-administracao-relacoes-internacionais-e-turismo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-interdisciplinar-de-administracao-relacoes-internacionais-e-turismo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-desempenho-organizacional
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-desempenho-organizacional
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-estrategia-para-inovacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-estrategia-para-inovacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-sistemas-integrados-de-gestao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-sistemas-integrados-de-gestao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/grupo-de-pesquisa-em-sistemas-integrados-de-gestao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-geotecnia-de-grandes-areas-do-sistema-de-encostas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-geotecnia-de-grandes-areas-do-sistema-de-encostas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-geotecnia-de-grandes-areas-do-sistema-de-encostas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-geotecnia-de-grandes-areas-do-sistema-de-encostas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-humanidade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-em-humanidade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/revitalizando-culturas-sagrado-etica-e-comunicacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/revitalizando-culturas-sagrado-etica-e-comunicacao
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-trabalho-e-subjetividade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-trabalho-e-subjetividade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-grande-florianopolis/nucleo-de-pesquisa-trabalho-e-subjetividade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-controladoria-grupec
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-controladoria-grupec
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-educacao-patrimonial-e-arqueologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-educacao-patrimonial-e-arqueologia
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-educacao-cultura-e-sociedade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-educacao-cultura-e-sociedade
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-reforma-agraria-e-agricultura-sustentavel-nupraas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-reforma-agraria-e-agricultura-sustentavel-nupraas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/grupo-de-pesquisa-em-reforma-agraria-e-agricultura-sustentavel-nupraas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/laboratorio-de-ciencias-marinhas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/laboratorio-de-ciencias-marinhas
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-interdisciplinar-de-apoio-ao-desenvolvimento-humano
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-interdisciplinar-de-apoio-ao-desenvolvimento-humano
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-interdisciplinar-de-apoio-ao-desenvolvimento-humano
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-das-relacoes-de-consumo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-estudos-e-pesquisa-das-relacoes-de-consumo
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-desastres-naturais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-desastres-naturais
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-empreendedorismo-e-gestao-de-micro-e-de-pequenas-empresas-grupem
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-empreendedorismo-e-gestao-de-micro-e-de-pequenas-empresas-grupem
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-inovacao/grupos-de-pesquisa/campus-tubarao/nucleo-de-pesquisa-em-empreendedorismo-e-gestao-de-micro-e-de-pequenas-empresas-grupem


Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 447

Ciências da Edu-
cação, Humani-
dades e Artes

Estudos sobre Ensino, 
Pesquisa e Extensão na Edu-

cação Superior (EEPEES)
Grupo de Estudos em 
Educação Matemática 

(NEEMPq)
Grupo de Pesquisa Divul-
gação do Conhecimento 

(GPDICON)
Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Arquitetura 
Sustentável (Nepas)

Núcleo de Pesquisa em 
Audiovisual (Nupa)

Núcleo de Pesquisa em 
Discurso, Cultura e Mídia

 Grupo de Pesquisa em Análise do 
discurso: pesquisa e ensino (Gadipe)

Grupo de Pesquisa em Educação 
Ambiental (Nupea)

Grupo de Pesquisa em Informática 
na Educação

Grupo de Pesquisa em Linguagem, 
Estética e Processos Culturais 

(Gruplec)
Grupo de Pesquisa em Política e 

Gestão da Educação
Linguagem, Cultura e Mito

Núcleo 
Unisul Virtual 

de Pesquisa 
e Estudos em 
Metodologias 
e Tecnologias 
na Educação 
a Distância 
(Nuvem)

Ciências da 
Produção, 

Construção e 
Agroindústria

Grupo de Pesquisa em En-
ergia Alternativa Renovável 

(GPEAR)
Grupo de Pesquisa em 
Engenharia Ambiental 

(GPEA)
Grupo de Pesquisa em 

Engenharia de Produção: 
Criação, Implantação e 

Gestão de Sistemas Produ-
tivos (GPEProd)

 Grupo de Pesquisa em 
Sistemas Computacionais 

(GPSC)
Núcleo de Pesquisa em 

Engenharia Civil (NPEC)

 Grupo de Pesquisa em Engenharia 
de Processos (Engepro)

Grupo de Tecnologia Alternativa para 
Agropecuária Regional (Nutecnal)

 

Total de  Grupos 30 33 1

Quadro 3: Grupos de pesquisa distribuídos nas diversas áreas e Campus 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na plataforma Lattes de Grupos de Pesquisa 

(2014)

Ressalta-se que dois dos grupos ainda não foram mapea-
dos no Quadro 3, pois, ainda estão em processo de registro e 
credenciamento não sendo ainda possível seu enquadramento.

No ano de 2013, a Unisul registrou um total de 362 projetos 
de pesquisa que envolveram 403 docentes pesquisadores e 269 
discentes. Esse número expressivo tornou-se possível por meio 
de seis programas de apoio à pesquisa sendo cinco deles progra-
mas de iniciação científica, são eles (UNISUL, 2014):

 ¾ Programa Professor Inovador: que tem como objetivo 
consolidar as atividades formativas de pesquisa e ex-
tensão previstas nos projetos políticos dos cursos, como 
forma de articulação do ensino, pesquisa e extensão.

 ¾ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca (PIBIC): trata-se de um programa do CNPq voltado 
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para o desenvolvimento do pensamento científico e ini-
ciação à pesquisa de estudantes de graduação.

 ¾ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI): esse 
programa do CNPq objetiva estimular estudantes do 
ensino superior ao desenvolvimento tecnológico e pro-
cessos de inovação.

 ¾ Programa Unisul de Iniciação Científica (PUIC): tem 
como objetivo estimular o desenvolvimento do pensa-
mento científico por meio da participação de estudan-
tes de graduação em atividades de pesquisa.

 ¾ Programa de Bolsas de Pesquisa do Artigo 170: tem 
como objetivo incentivar talentos potenciais entre os 
alunos de graduação com grau de carência econômica 
e financeira.

 ¾ Programa de Bolsas de Pesquisa do Artigo 171: esse 
programa visa promover e despertar o interesse de alu-
nos de graduação por atividades de pesquisa para con-
tribuição ao desenvolvimento econômico e social.

Esses cinco programas de iniciação científica congregaram 
no ano de 2013 230 bolsistas, os demais 39 discentes pesquisado-
res atuavam em projetos com fomento próprio.

Dentre os inúmeros projetos desenvolvidos destacam-se 
alguns:

 ¾ Arqueologia Subaquática e Mergulho Científico, no 
âmbito do Grupo de Pesquisa em Educação Patrimo-
nial e Arqueologia  em parceria com o Instituto Politéc-
nico de Tomar – Portugal, que conta com a participação 
de dois alunos do mestrado da Unisul participantes de 
programas de iniciação científica e um ex-aluno tam-
bém iniciado em pesquisa a partir dos programas de 
iniciação científica da Unisul. 

 ¾ Prospecção e Pesquisa Arqueológica Subaquática 
em Florianópolis – SC Resgate Barra Sul,   também 
do Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Ar-
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queologia que trata do resgate arqueológico de um 
naufrágio datado de 1853, tendo a participação de qua-
tro alunos de mestrado, três ex-alunos e dois alunos da 
graduação. 

 ¾ Salvamento Arqueológico do Sítio Sambaqui Ca-
beçudas, mais um projeto de referência do Grupo de 
Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia, que 
está sendo desenvolvido na área de interferência das 
pilastras nove e 10 da Ponte de Anita Garibaldi – SC, no 
âmbito do projeto de duplicação BR 101. Esse projeto 
possui forte impacto regional e conta com a parceria 
da USP e do Museu Nacional do Rio de Janeiro.  Este 
projeto abriga  três estudantes de graduação, três mes-
trandos  e três ex-alunos da UNISUL, todos integrantes 
ou ex-integrantes dos programas de iniciação científi-
ca da instituição. Esse fato destaca a oportunidade que 
os alunos encontram na IES de estarem inseridos em 
pesquisa de ponta a partir de sua participação em seus 
programas de iniciação cientifica.

 ¾ Inovação nas Empresas Exportadoras de Tubarão: 
Prática de Gestão Sustentável, do Grupem – Grupo de 
Pesquisas em Empreendedorismo e Gestão de Micro e 
Pequenas Empresas. O projeto averigua as condições 
profícuas no setor mercadológico e de produção em 
Tubarão para a promoção de uma gestão sustentável. 
Esse projeto inclui um aluno de Relações Internacionais 
e bolsista de iniciação científica.

 ¾ Estudo sobre a Exportação das Empresas Catarinen-
ses: Potencialidades, Dificuldades e Expectativas, con-
ta com aluno do curso Relações Internacionais, bolsista 
de iniciação científica do PIBIC. O projeto observou o 
motivo que impede uma empresa ou segmento de co-
meçar a exportar, analisando possíveis soluções para 
que estes problemas sejam solucionados em direção a 
uma maior integração das empresas catarinenses com 
o mercado internacional.
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 ¾ Instrumento Financeiro para Medir os Ganhos Eco-
nômicos com as Inovações Incrementais nas Micros, 
Pequenas e Médias Indústrias de Perfil de Vidros na 
Cidade de Tubarão: projeto no âmbito do Programa PI-
BITI que acolhe alunos de iniciação científica dos cursos 
de Administração, Relações Internacionais, Ciências 
contábeis colocando-os  em experiências de pesquisa 
geralmente transformadores e que qualificam a forma-
ção acadêmica destes.

 ¾ O GRUPEC – Grupo de Pesquisa em Controladoria é 
outro grupo, dentre tantos que acolhe estudantes de 
iniciação científica e possibilitam, ao estudante uma 
melhor formação. No projeto Identificando a Inovação 
e Aplicando a Lei do Bem numa Indústria do Sul do 
Brasil, inserido no Programa PUIC, uma aluna do cur-
so de Ciências Contábeis observa de perto os impac-
tos e repercussões da inovação e da aplicação da lei do 
bem, buscando compreender, a partir de sua vivência 
no projeto,  como podem ser utilizados investimentos 
em inovação na redução da carga tributária, contri-
buindo para o desenvolvimento tecnológico, redução 
da carga tributária e consequentemente o crescimento 
das empresas da nossa região.

A instituição ressalta que os projetos de pesquisa refletem 
a importância da pesquisa na formação do aluno, outro exemplo 
disso é o projeto BLOCO VERDE, no qual a acadêmica Bernade-
te Batalha Batista, iniciou sua participação em pesquisa a partir 
dos programas de iniciação científica do curso de engenharia 
ambiental. A acadêmica transformou seu sonho em realidade 
com o lançamento em escala industrial, com a empresa Blocaus 
Pré-Fabricados, o chamado bloco verde, ou bloco ecológico – um 
produto que usa resíduos da maricultura,  como conchas de ma-
riscos e ostras em sua composição, e tanto pode ser utilizado em 
edificações como na pavimentação de passeios e praças públicas. 
Embora já formada em Engenharia Ambiental, a acadêmica re-
tornou à Unisul e hoje está cursando Engenharia Civil.
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O interesse dos acadêmicos em atividades de pesquisa é 
justificado pelas oportunidades que se abrem aos alunos que 
participam de programas de iniciação científica, e apresentam 
assim uma formação diferenciada. Um exemplo disso é o aces-
so facilitado ao programa de intercâmbio do Governo Federal 
Ciência sem Fronteiras, que aponta como um dos critérios de 
pontuação o fato do aluno já ter sido participante como aluno de 
iniciação científica em programas de Pesquisa. 

A instituição mostra ainda seu comprometimento com a 
pesquisa e a divulgação de seus resultados realizando anual-
mente a JUNIC, Jornada Unisul de Iniciação Científica, possibi-
litando ainda o reconhecimento dos melhores trabalhos, opor-
tunizando aos 25 melhores a publicação na edição de um livro 
Destaques da Jornada Unisul de Iniciação Científica (JUNIC), 
promovida pela Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Para auxiliar a difícil tarefa de dar maior visibilidade aos 
trabalhos científicos oriundos de pesquisas, desenvolvidos na 
Unisul e fora dela, a instituição possui um Portal de periódi-
cos acessível em (http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/), no 
qual é possível encontrar os seguintes periódicos:

 ¾ Cadernos Acadêmicos;
 ¾ Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares;
 ¾ Journal of Research in Dentistry;
 ¾ Linguagem em (Dis)curso;
 ¾ Poiésis;
 ¾ Revista Crítica Cultural;
 ¾ Revista Científica Ciência em Curso;
 ¾ Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios;
 ¾ Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental;
 ¾ Unisul de Fato e de Direito;

Das quais seis delas já são qualificadas pelo sistema Qualis 
da Capes: Cadernos de Naturologia e Terapias Complementa-
res; Linguagem em (Dis)curso; Poiésis; Revista Científica Ciência 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/
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em Curso; Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios e Revista 
Gestão & Sustentabilidade Ambiental.

Assim como a área de pesquisa, a extensão na Unisul tam-
bém é levada muito a sério como mostra a seção seguinte.

Extensão

A Unisul também investe em suas ações de extensão, são 
inúmeros projetos em suas diversas áreas de conhecimento como 
mostra a Tabela 2. 

Tabela 2: Número de projetos/programas/ações de  
extensão nos anos de 2012 e 2013

Área de Conhecimento
Campus de Tubarão Campus da Grande 

Florianópolis

2012 2013 2012 2013

Ciências da Saúde e Bem Estar Social 6 3 7 15

Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços 6 2 4 6

Ciências da Educação, Humanidades e Artes 6 1 3 4

Ciências da Produção, Construção e Agroindústria 6 2 5 7

Total de Projetos 24 8 19 32

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos registros  
de extensão da Unisul

A Unisul incentiva a participação de discentes nas ativida-
des de extensão por meio da concessão de o estudo e a pesquisa 
por meio das Bolsas do Artigo 170, com recursos assegurados 
pelo governo de Santa Catarina destinados a alunos economi-
camente carentes matriculados em cursos de graduação presen-
ciais. E por bolsas de seu Programa de Auxílio ao Acadêmico 
Carente da Unisul com recursos provenientes de um fundo ro-
tativo, formado por valores equivalentes a 1% das mensalidades 
recebidas dos alunos de graduação que ingressaram a partir de 
2009/1. Essas ações de fomento conseguiu manter aproximada-
mente 539 bolsistas somente no Campus de Florianópolis.

A instituição desenvolve alguns Programas permanentes 
de extensão, são eles:
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 ¾ Programa de Aperfeiçoamento ao Acadêmico Ingres-
sante (PAACI): que oferece cursos gratuitos e presen-
ciais para revisão de conteúdos básicos de cada curso.

 ¾ Programa de Desenvolvimento Local (Prodel): cujo ob-
jetivo é promover o desenvolvimento equilibrado de 
uma comunidade, por meio do fomento às atividades 
empreendedoras, visando melhorar as condições de 
vida da população residente. 

 ¾ Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET Saúde): com o objetivo de qualificar a formação 
acadêmica e a ação profissional dos alunos da área da 
saúde a partir de ações desenvolvidas junto aos servi-
ços municipais de saúde.

 ¾ Programa de Esportes: promove a melhoria da quali-
dade de vida e a adoção de hábitos saudáveis por meio 
da prática de atividades físicas, esportivas, recreativas 
e de lazer. O programa atende aos alunos, professores, 
colaboradores e comunidade em geral. 

 ¾ Programa de Orientação de Carreira (POC): visa auxi-
liar os discentes no planejamento da carreira profissio-
nal e na integração com o mercado de trabalho.

 ¾ Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA): busca 
promover condições igualitárias de acesso ao ensino, à 
pesquisa e à extensão para estudantes com deficiência 
sensorial, física, dificuldade de aprendizagem e com 
necessidades educacionais específicas.

Pode-se apontar como projetos de destaque na área de ex-
tensão:

 ¾ Programa de Salvamento e Extroversão do Patrimônio 
Arqueológico da BR 386 – RS que visa garantir a in-
tegridade ao patrimônio arqueológico e cultural, além 
de promover atividades de educação em escolas locais, 
informando sobre o patrimônio arqueológico regional 
e estadual.
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 ¾ Usina Biodiesel: visa o desenvolvimento social e eco-
nomicamente sustentável por meio de uma usina de 
reaproveitamento de óleo de frituras realizadas nos 
restaurantes, bares e lanchonetes da região e o biodie-
sel usado nas embarcações de pesca artesanal da Praia 
da Pinheira, em Palhoça. O Projeto é desenvolvido por 
estudantes e professores dos cursos de Engenharia 
Ambiental e Engenharia de Produção, em parceria com 
o Banco Santander e a associação Pró-CREP. Ressalta-
-se que a partir de 2012, o Projeto passou a gerar renda 
também com a venda do sabão fabricado com as sobras 
do processo, além da venda do próprio biocombustível.

 ¾ Terapeutas da Alegria: projeto inspirado no filme Patch 
Adams: O Amor é contagioso. Trata-se de atividade vo-
luntária de um grupo de acadêmicos que com um nariz 
vermelho, chapéus divertidos, jaleco branco, acompa-
nhados de um violino e um violão levam alegria e espe-
rança às Unidades do Centro de Pesquisas Oncológicas 
(Cepon): Quimioterapia, Radioterapia, Transplante de 
Medula Óssea, Ambulatório, Hospital e cuidados pa-
liativos. O projeto solidário atinge cerca de 1.600 pes-
soas por semestre (entre pacientes e familiares).

 ¾ UniParque: esse projeto concretiza a política de inova-
ção da Unisul por meio de um espaço urbanizado para 
abrigar empresas e negócios focados na inovação e no 
empreendedorismo.  Em 2012, o UniParque acolheu as 
empresas  BRANET, LOGETEC, LENKE, SAPIENZA, 
AXTIV3, CODEX.

 ¾ Incubadora CRIE (Centro Regional de Inovação e Em-
preendedorismo): a Incubadora tem como missão 
apoiar a criação e o desenvolvimento de micro e pe-
quenas empresas com características empreendedoras 
e inovadoras, por meio de suporte técnico, gerencial e 
de infraestrutura. O objetivo desse Centro é disseminar 
a cultura empreendedora e auxiliar a comunidade re-
gional no desenvolvimento de negócios inovadores e 
sustentáveis. 
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A manutenção e ampliação com qualidade dessa estrutura 
acadêmica que possibilita esse portfólio diverso nas dimensões 
de ensino, pesquisa e extensão só é possível com uma estrutura 
administrativa sólida como pode ser conferido a seguir. 

Estrutura Administrativa

A Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina é man-
tida pela Fundação Unisul e regida pelo Conselho Curador, um 
órgão superior, composto por representantes das instituições 
mantenedoras da Universidade: o Governo Municipal, executi-
vo e legislativo; e representantes da sociedade civil, cabendo ao 
Conselho Universitário, órgão deliberativo superior, avaliar as 
decisões emanadas do presente Conselho e da comunidade aca-
dêmica.

A Unisul rege-se assim:

 ¾ pela legislação aplicável;
 ¾ pelo Estatuto da Fundação UNISUL;
 ¾ pelas Resoluções do Conselho Curador e Conselho de 

Administração da Fundação Unisul;
 ¾ por seu Estatuto;
 ¾ pelo Regimento Geral;
 ¾ pelas Resoluções do Conselho Universitário, da Reito-

ria, dos Colegiados de Gestão e das Congregações de 
Curso; e 

 ¾ por outros atos normativos dos órgãos que a integram.

Seu Estatuto define que a estrutura organizacional da Uni-
sul divide-se nos seguintes órgãos deliberativos, executivos, con-
sultivos e de apoio:

 ¾ Administração Central:
 ¾ Deliberativo: Conselho Universitário.
 ¾ Executivo: Reitoria.
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 ¾ Administração dos Campi:
 ¾ Executivo: Direção de Campus.
 ¾ Apoio: Gerência de Campus.
 ¾ Consultivo: Colegiado de Campus.

 ¾ Administração dos Cursos:
 ¾ Deliberativo: Congregação de Curso.
 ¾ Executivo: Coordenação de Curso.
 ¾ Consultivo: Seção da Congregação de Curso.
 ¾ Apoio aos Cursos: Coordenação de Unidade de Ar-

ticulação Acadêmica (UnA).

O Conselho Universitário é um órgão de natureza norma-
tiva, deliberativa, jurisdicional e consultiva da Unisul, em assun-
tos de planejamento e administração geral e na administração 
acadêmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Esse Conselho 
é constituído por:

 ¾ Reitor, que o preside;
 ¾ Vice-Reitor;
 ¾ Pró-Reitores;
 ¾ Diretores dos Campi;
 ¾ Gerentes dos Campi;
 ¾ Secretário-Geral da Unisul;
 ¾ Diretores das Diretorias que compõem as Pró-Reitorias;
 ¾ Coordenadores de Curso de Graduação e Pós-Gradua-

ção Stricto Sensu;
 ¾ Diretor do Colégio Dehon;
 ¾ Representação da Associação Cultural, Recreativa e 

Esportiva de Funcionários da Unisul na proporção de 
1/10 do número total de coordenadores de curso inte-
grantes deste Colegiado;

 ¾ Um representante da PrevUnisul; e
 ¾ Representação discente, nos termos da legislação vi-

gente, na proporção de 1/5 do total dos demais mem-
bros do colegiado.
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A Reitoria da Unisul é composta além do Reitor e Vice-
-Reitor pelo Chefe de Gabinete, Secretária-Geral da Unisul, Pró-
-Reitor de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, Pró-Reitor de Ope-
rações e Serviços Acadêmicos, Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Institucional, Assessor de Promoção e Inteligência Competitiva, 
Assessor Jurídico e os Diretores de Campi. Cabe ressaltar que 
a atual gestão é composta pelos Professores Sebastião Salésio 
Herdt como Reitor e Professor Mauri Luiz Heerdt como Vice.

Cada um dos Campi, por sua vez, possui uma estrutura 
composta de Diretor do Campus, Gerente de Operações e  Servi-
ços Acadêmicos, Gerente de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, 
Gerente de Prospecção Mercadológica, Gerente de Desenho, De-
senvolvimento e Produção de Recursos Didáticos (este existente 
apenas no Campus Virtual), Secretária de Ensino, e gestores ope-
racionais de Unidades.  

Os Campi possuem ainda uma estrutura acadêmica dividi-
da por áreas de formação com gestores próprios para as seguin-
tes áreas:

 ¾ Produção, Construção e Agroindústria;
 ¾ Educação, Humanidades e Artes;
 ¾ Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços; e
 ¾ Saúde e Bem-estar Social (esta Unidade acadêmica não 

é presente no Campus Virtual).

A mantenedora Fundação Unisul, instituída pelo Poder 
Público Municipal, cuja personalidade jurídica de direito priva-
do e fins filantrópicos, confere à IES autonomia financeira, admi-
nistrativa e disciplinar.

Segundo o artigo 5° do Estatuto da Fundação Unisul (2009), 
a Fundação rege-se:

I – pela legislação vigente;
11 – pelo presente Estatuto;
111 – pelas resoluções do Conselho Curador;
IV – pelas resoluções do Conselho de Administração.
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O organograma da Fundação mostra a relação entre man-
tida e mantenedora e os demais órgãos de gestão:

Figura 2: Organograma 
Fonte: Site institucional Unisul ( 2014)

Essa estrutura de gestão permite que a Unisul integre em 
seu quadro funcional um número significativo de colaboradores 
efetivos. A Figura 3 mostra a composição ao final do ano de 2013 
dos colaboradores docentes e técnico-administrativos.

Figura 3: Colaboradores docentes e técnico-administrativos  
por contrato de trabalho 

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores 
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Além de seu quadro funcional qualificado, a Unisul des-
taca-se por seu Programa de Promoção de Acessibilidade, com 
a premissa de que o mundo deve ser acessível a todos. Nesse 
sentido, visa garantir equidade no acesso ao conhecimento para 
estudantes com necessidades educacionais específicas. O Pro-
grama conta com estagiários que dominam áreas especiais como 
engenharia, cálculo, linguagem Braille e outros com aptidões para 
a comunicação com pessoas com paralisia cerebral, contribuindo 
significativamente para a qualidade dos serviços prestados. No 
ano de 2012, a Unisul atendeu com seu Programa de acessibilida-
de cerca de cerca de 260 estudantes com necessidades especiais.

A Unisul vem se destacando entre as IES catarinenses tam-
bém pelas Parcerias com outras instituições de ensino. A Uni-
sul por meio da UnisulVirtual faz parte do Comitê Científico da 
GUIDE (Global Universities in Distance Education), mantida 
pela Università degli Studi Guglielmo Marconi (USGM), dispo-
nível em: <www.guideassociation.org>. Também faz parte da Di-
retoria do Open Course Ware Consortium (OCWC), um consór-
cio de mais de 300 universidades de todo o mundo que apoiam 
os Recursos Educacionais Abertos (REA) e as práticas relativas 
à Educação Aberta., disponível em: <www.ocwconsortium.org>.

Embora a parceria com essas instituições não se configure 
como convênios e tampouco se trate de IES propriamente ditas, 
as instituições estão totalmente inseridas no âmbito do Ensino 
Superior e mostram-se relevantes para mostrar a excelência do 
que tem sido desenvolvido na IES. Além destas instituições des-
tacam-se ainda os cerca de 62 convênios da Unisul Virtual que 
cobrem desde a região sul à região norte do país, conforme pode 
ser observado no Anexo A. 

Essa amplitude de convênios é resultante de um trabalho 
árduo e de longo prazo de seu setor de Gestão de Relações Inte-
rinstitucionais e Internacionais (GRI&I) que tem atuado visan-
do estimular alunos, professores e funcionários a entrarem em 
contato com diferentes culturas, compartilharem conhecimento 
e, assim, obterem uma formação mais completa. Da mesma for-
ma, a Instituição tem propiciado a vinda de estrangeiros à Uni-
versidade por meio de convênios e parcerias com instituições 

http://www.guideassociation.org/
http://www.ocwconsortium.org/
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nacionais e internacionais. A Figura 4 mostra a abrangência de 
seu Programa de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para 
Estrangeiros.

Figura 4:  Programa de Língua Portuguesa e  
Cultura Brasileira para Estrangeiros. 

Fonte: Site Institucional Unisul (2014).

A atuação do GRI&I compreende diferentes programas de 
atividades de relações interinstitucionais, de cunho acadêmico. 
São eles:

 ¾ Programa de intercâmbio de discentes
 ¾ Programa de intercâmbio de docentes e demais cola-

boradores
 ¾ Programa de projetos e redes nacionais e internacionais
 ¾ Programa relações políticas e acadêmicas 

Esses programas possuem uma abrangência global como 
pode ser confirmado pelo número de instituições conveniadas 
nos países com os quais a Unisul mantém relação.
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Tabela 3: Número de Instituições conveniadas em 2014 por países

Países Número de instituições conveniadas

Alemanha 02

Argentina 06

Canadá 02

Chile 03

China 02

Colômbia 03

Coreia do Sul 01

Estados Unidos 10

Equador 01

Espanha 06

França 02

Finlândia 01

Holanda 01

Itália 05

Reino Unido 01

México 05

Portugal 07

Peru 01

Porto Rico 01

República Dominicana 01

Fonte: Site Institucional Unisul (2014)

Além de sua relação intensa com o ambiente externo, a Uni-
sul destaca-se por sua preocupação com a análise continuada de 
seu ambiente interno. Nesse sentido, outro setor que se destaca 
na Instituição é o de Avaliação Institucional baseando-se na pre-
missa de melhoria contínua da gestão e de seus indicadores de 
desempenho. Por meio de uma Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), a Unisul procede à Avaliação Institucional sistemática, 
com processos contínuos de autoavaliação que complementam 
as avaliações externas (provenientes dos processos de Reconhe-
cimento de seus cursos e do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes – ENADE). As ações da CPA visam desenvolver 
em toda a Instituição uma cultura de aperfeiçoamento contínuo. 
As dimensões atendidas pela CPA são amplas contemplando 
toda a Universidade conforme segue:
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 ¾ Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;
 ¾ Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão;
 ¾ Responsabilidade social;
 ¾ Comunicação com a sociedade;
 ¾ Políticas de pessoal;
 ¾ Organização e gestão da instituição;
 ¾ Infraestrutura física;
 ¾ Planejamento e avaliação;
 ¾ Atendimento aos estudantes; e
 ¾ Sustentabilidade financeira.

A Unisul é mantida pela Fundação Unisul cujos recursos 
financeiros segundo seu Estatuto (UNISUL, 2009, art. 13)  são:

I – doações, auxílios, contribuições e verbas provenientes 
de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, na-
cionais, internacionais ou estrangeiras;
II – mensalidades, semestralidades, anuidades e out-
ras contribuições cobradas pelos serviços prestados pela 
Fundação Unisul e pelas instituições por ela mantidas;
III – financiamentos, empréstimos e contribuições oriun-
dos de convênios, acordos e contratos;
IV – arrecadações de fundos especiais que proporcionem 
recursos financeiros para o seu financiamento;
V – renda de aplicação de bens e valores patrimoniais; 
VI – receitas decorrentes da exploração de seus bens ou 
da prestação de serviços;
VII – rendas eventuais de qualquer natureza legal.

A Fundação Unisul não objetiva a obtenção de lucros, des-
tinando seus recursos exclusivamente à realização de seus fins. 
Seus investimentos no ensino, na pesquisa e na extensão, têm 
contribuído nesses mais de 40 anos para o desenvolvimento local 
em todas as regiões em que atua como será mostrado a seguir.
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Relações com a Sociedade

A Unisul além de seu impacto no desenvolvimento regio-
nal por meio de suas ações de ensino e pesquisa, contribuindo 
para a formação de mão de obra altamente qualificada nas mais 
diversas áreas do conhecimento, também demonstrando seu 
compromisso com a sociedade a partir de suas inúmeras ações 
de extensão.

Nesse contexto, ressalta-se como projetos de maior desta-
que os serviços de saúde. Em 2012, os ambulatórios trataram e 
promoveram a saúde de mais de 33 mil pessoas, na região de 
Tubarão e Grande Florianópolis.

Os ambulatórios oferecem atendimento em diversas es-
pecialidades: ginecologia, obstetrícia, pediatria, endocrinologia, 
pneumologia, dermatologia, geriatria, urologia, psiquiatria, car-
diologia, infectologia, nefrologia, gastroenterologia, reumatolo-
gia, neurologia clínica, neurologia cirúrgica, alergia, hematolo-
gia e cirurgia torácica. 

Além dos atendimentos ambulatoriais destaca-se também 
o Serviço de Assistência Integrada à Saúde (SAIS) que se volta 
ao diagnóstico precoce com o atendimento gratuito na cidade 
de Tubarão e regiões vizinhas. As ações preventivas têm sido o 
foco no contato de professores, acadêmicos e profissionais com 
a população. O diferencial do SAIS está no uso de técnicas e prá-
ticas naturais em saúde, como Fitoterapia, Massoterapia, Moxa-
bustão, Cromoterapia, Auriculoterapia, Acupuntura, Geoterapia 
e técnicas de relaxamento. O atendimento por meio de práticas 
convencionais também é prestado.

Os atendimentos fisioterápicos também podem ser aponta-
dos, sobretudo por sua grande abrangência, registrando quase 6 
mil atendimentos gratuitos em 2012, nas áreas de ortopedia, pe-
diatria, neurologia, dermatofuncional, desportiva, cardiopneu-
mologia, incluindo atenção à saúde da mulher e do trabalhador. 
Ressalta-se que em Tubarão, a infraestrutura destinada à Clíni-
ca de fisioterapia conta com 1.600m2 de construção destinada 
ao atendimento na Mecanoterapia, Cardiologia, Pneumologia, 
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Neurologia e Pediatria. Também possui setor de estimulação es-
sencial, Eletroterapia com gaiolas de Faraday e piscina terapêu-
tica coberta e aquecida.

A Clínica Odontológica também tem um grande apelo co-
munitário atendendo aproximadamente 200 pacientes por dia no 
Campus Universitário de Tubarão. Destaca-se que dentre os pa-
cientes encontram-se crianças e adultos vindos de diversos mu-
nicípios da Região, como Armazém, Braço do Norte, Capivari de 
Baixo, Grão-Pará, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedras 
Grandes, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, 
São Martinho e Treze de Maio.

Da mesma forma a Clínica Escola de Psicologia fornece 
serviço gratuito e supervisionado (acadêmicos de graduação do 
curso de Psicologia orientados dos professores) tanto na Unida-
de Universitária Pedra Branca como no Campus Universitário de 
Tubarão. O serviço provê atendimento de cerca de 3 mil pessoas 
por ano. A área de saúde ainda provê cerca de 200 atendimentos 
de nutrição ao ano na região do Campus de Tubarão.

Além da área da saúde, de forma complementar, a Unisul 
também investe em atividades esportivas e paradesportivas.

Em 2012 foram desenvolvidas na Unidade Universitária 
Pedra Branca, com a participação direta de professores e acadê-
micos, atividades em quatro Núcleos Paradesportivos: basquete 
sobre rodas, bocha, natação e rugby em cadeira de rodas. Essa 
ação é resultado de um projeto multidisciplinar com profissio-
nais da área de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia com a 
participação de 30 acadêmicos, estagiários do artigo 170.

Como parceira desse projeto, destaca-se o envolvimento 
da OMDA (Organização para o Movimento e o Desporto Adap-
tado, Associação Civil, de Direito Privado, de caráter social, es-
portivo, educacional, artístico e ambiental, sem fins lucrativos ou 
econômicos).

Essa parceria resultou no atendimento de cerca de dois mil 
envolvidos nas modalidades paradesportivas.
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 ¾ 570 atendimentos fisioterapêuticos,
 ¾ 97 atendimentos na Psicologia Desportiva,
 ¾ 38 atendimentos de Naturologia Aplicada.

Além da ação inclusiva, da elevação da autoestima, e de 
todos os resultados terapêuticos desse projeto, destaca-se ainda 
a conquista de inúmeros títulos, ademais diversos atletas foram 
convocados para participar das seleções nacionais e representar 
o Brasil em competições internacionais. 

Mas, a participação Unisul na sociedade não se encerra nas 
ações de saúde, pode-se apontar ainda, por exemplo, os Escritó-
rios-Modelo de Advocacia que apoiam a comunidade prestando 
assistência psicológica, social e jurídica de forma gratuita, com 
cerca de dois mil atendimentos por ano nos Campi de Tubarão e 
da Grande Florianópolis. 

Na dimensão cultural a UNISUL também se destaca por 
seus inúmeros eventos que criam por excelência e princípio uma 
multiplicidade de ambientes nos quais se respira interdisciplina-
ridade, integração e diversidade, que produzem as mais diver-
sas, intensas e privilegiadas situações de aprendizado.

No Campus Universitário de Tubarão, um desses ambien-
tes é o Espaço Integrado de Artes (EIA) que oferece ao público de 
Tubarão e cidades vizinhas eventos culturais gratuitos que pres-
tigiam os talentos da região, mas também ampliam os horizontes 
regionais com espetáculos de outros Estados e, eventualmente, 
de outros países. 

O evento Uniluz já faz parte do calendário de Natal da ci-
dade de Tubarão, promovendo o espírito de um Natal Solidá-
rio, o evento conta a presença de artistas nacionais, corais que 
reúnem as vozes de crianças de Colégios Locais, com a graça de 
movimentos da Cia de Dança da Unisul, e pela união das cerca 
de 100 vozes do Coral Universitário e Coral Municipal de Tu-
barão para prestigiar as músicas brasileiras, acompanhados por 
cantores e instrumentistas de Tubarão e da região. O evento tem 
seu ápice com a chegada do Papai Noel, encenada pela Cia de 
Teatro da Unisul.



466 A Educação Superior em Santa Catarina

A Unisul apoia em parceria com a Tractebel Energia e Mi-
nistério da Cultura do Governo Federal, a Orquestra de Câmara 
Unisul. A Orquestra Unisul tem, atualmente, o formato de or-
questra de cordas para música de câmara. O repertório conta 
com a interpretação de obras diversas, de compositores nacio-
nais e internacionais. A proposta é levar a música erudita até as 
comunidades, além aproximar os acadêmicos da Unisul com a 
cultura, formando indivíduos com qualificação cultural inde-
pendente da área de estudo.

Outrossim, a Unisul não apoia apenas grandes eventos e 
iniciativas que busquem desenvolver as competências artísticas 
da comunidade, no ano de 2013, por exemplo, várias iniciativas 
mais singelas buscaram aproximar a comunidade com a arte em 
suas diversas manifestações, algumas delas são citadas a seguir: 

 ¾ Mostra permanente Arte no Elevador: réplicas em tama-
nho A3 de obras de artistas consagrados foram exibidas 
ao longo de todo o ano, nos elevadores da Unidade Flo-
rianópolis/Dib Mussi, acompanhadas de informações 
sobre autoria, nome, data e localização atual. As obras 
eram trocadas em média a cada 10 dias, buscando-se 
ampliar o olhar artístico dos circulantes.

 ¾ Mostra permanente Poesia no Elevador: poesias e letras 
de música foram exibidas nos elevadores da Unidade 
Florianópolis Trajano, acompanhadas de informações 
sobre nome e autoria. Como se propunha uma relação 
lúdica com o espaço fechado do elevador, pássaros, co-
rujas e outros bichinhos em adesivos pregados às por-
tas e paredes “cantavam” ou “recitavam” as letras.

 ¾ Cinema nas Escolas Públicas: o projeto Cine Clube nas 
Escolas Públicas,  contou com a participação de estu-
dantes, professores e assistentes pedagógicos voltado 
à estudantes de 4a a 9a séries da Escola de Educação 
Básica Professor Henrique Stodieck. As atividades fo-
ram desenvolvidas dentro da Escola com a exibição de 
filmes que permitissem discutir vida, educação, valores 
e a cidadania em relação a tudo isso. Em média 15 tur-
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mas compareceram em nove encontros ao longo do ano 
(público estimado foi de 360 pessoas). 

 ¾ Desfiles PET na Moda: estudantes do Curso de Tec-
nologia em Design de Moda desenvolveram coleções 
não só para seus próprios cães desfilarem, mas também 
para os que estavam disponíveis para adoção. Estudan-
tes de graduação ligados a projetos de extensão Bem 
Estar Animal, professores e ativistas pelos direitos dos 
animais participaram, junto com a comunidade geral, 
da atividade.

 ¾ Semana do Livro e da Biblioteca: foram realizadas ex-
posições no mês de outubro nas Bibliotecas da Pedra 
Branca, Trajano e Dib Mussi como parte das atividades 
da Semana do Livro e da Biblioteca. 

 ¾ Exposições de Heloísa Turatti: a Unisul apoiou a expo-
sição de sua docente em duas oportunidades: i) “Do 
Renascentista ao Contemporâneo” com pinturas da 
Professora da Unisul, Heloísa Turatti, propondo relei-
turas inspiradas em obras e artistas consagrados. Rea-
lizada no Espaço Cultural do Shopping Via Catarina, 
numa parceria entre Eventos, Assistência de Cultura 
Gepex e o Shopping Via Catarina. ii) “Um Toque de 
Paixão” – Exposição de quadros no Saiac (Serviço de 
Atendimento Integral ao Acadêmico) da Dib Mussi em 
abril de 2013, exibindo obras de caráter amoroso.

 ¾ Atividades pedagógicas com a Comunidade da Agro-
nômica – Grande Florianópolis: em outubro de 2013 
iniciou-se junto à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
e São Luiz, no bairro Agronômica em Florianópolis, o 
atendimento a estudantes no contra turno das escolas 
públicas locais. O projeto visou o desenvolvimento de 
atividades lúdicas de reaproveitamento criativo de ma-
teriais. 

Finalmente, na área cultural, destaca-se o “Desenvolvimen-
to de Projeto Ópera Acadêmica”, sob a orientação do maestro Pa-
trick Cavalheiro, em 2013 desenvolveu-se no âmbito da Unidade 
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Acadêmica de Educação, Humanidade e Artes, Assistência de 
Cultura – com o apoio da GEPEX (Gerência de Ensino, Pesquisa 
e Extensão) da Grande Florianópolis, e da Associação Filarmô-
nica de Arte e Música de Santa Catarina (AFAMUSC). O projeto 
envolveu ainda o Projeto Pisando no Palco da professora Kalinka 
Daminani, a Orquestra Unisul, os Cursos de Moda, Design, Ci-
nema e Arquitetura, por meio dos Projetos de Extensão “Cinema 
da Moda” e “Ateliê de Criatividade”. Dessa forma, por meio de 
uma perspectiva multidisciplinar desenvolveu-se um espaço de 
aprendizagem para diferentes cursos, exibindo como resultado 
uma ópera exibida à comunidade. A primeira exibição pública 
trouxe uma livre adaptação da Escola de Amantes, de Mozart.

Com todas essas ações a Unisul tem demonstrado ao longo 
desses 50 anos, a serem completados nesse ano de 2014, mais do 
que sua responsabilidade social, mas o carinho e respeito pelas 
comunidades que a acolheram. Sua trajetória tem sido escrita 
conjuntamente com a sociedade para a qual sua missão se des-
tina. E é para essa mesma sociedade que a Unisul tem para seu 
futuro inúmeros projetos planejados a serem desenvolvidos si-
nergicamente com seus parceiros, de forma a continuar tocando 
a vida das pessoas e, proporcionando-lhes aprendizagens signi-
ficativas ao longo de toda vida.
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Palavra da Reitoria

A história da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) é repre-
sentativa do compromisso mantido pela instituição, ao longo de cinco 
décadas, com diferentes comunidades residentes na extensão litorânea 
centro-norte catarinense. Ao revisitar a história dessas comunidades, 
seja pelo acesso a fontes documentais ou testemunhos orais, é possível 
dimensionar o impacto positivo da presença da Univali para o desenvol-
vimento econômico, social, cultural e político de cada uma delas.

Esse compromisso, que se escolheu, desde a origem, ser perma-
nente, além de buscar atender demandas emergentes de formação pro-
fissional e confirmar o diálogo produtivo entre academia e mercado, 
confirma-se na reconhecida oferta de cursos impulsionadores do cres-
cimento sustentável local e regional e na promoção de ações e políticas 
em diversos âmbitos.

Afinal, a dinâmica de atuação institucional contempla a contex-
tualização histórica, as transformações culturais e tecnológicas e as ten-
dências profissionais orientadas às necessidades sociais e aos objetivos 
de desenvolvimento da sociedade. Por isso, os acadêmicos são sempre 
estimulados à interpretação, ao exercício da crítica e à observação apu-
rada de “referentes culturais” em benefício da formação. Para tanto, 
os cursos são avaliados sistematicamente e, sempre que necessário, são 
atualizados e/ou reorganizados para responder com eficiência às áreas 
de formação em atenção às mudanças no mundo do trabalho, na socie-
dade e, consequentemente, nos perfis profissionais.

Além disso, a Universidade amplia o alcance institucional na 
construção de uma sociedade melhor por meio da atuação para além dos 
seus muros – evidenciando a sua vocação comunitária original. Pois se 
trata de uma Instituição social que, como tal, participa da vida da socie-
dade, atenta a demandas, perspectivas e desafios – notabilizando-se pela 
capacidade de se exprimir sobre problemas éticos, culturais e sociais de 
forma autônoma e consciente das suas responsabilidades, colaborando 
para viabilizar a interação salutar de ciência, tecnologia e sociedade.

Para tanto, desenvolve um consistente painel de ações nas áreas 
da saúde, educação e assistência social, incluindo projetos de extensão 
universitária, cuja ênfase, hoje, se instaura na esfera educacional. Afi-
nal, como toda Instituição de Ensino Superior Comunitária, a Univali 
é capaz de se articular com os problemas da sociedade e do mundo do 
trabalho, contemplando, além da educação geral e da educação especiali-
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zada, a prestação de serviços à comunidade amparada na abordagem in-
terdisciplinar e transdisciplinar voltada à análise de problemas e ques-
tões cuja motivação reside na edificação de uma realidade formada por 
cidadãos críticos, inspirados pela fraternidade e guiados pela sabedoria.

Pois, mais do que exaltar o selo de “Instituição Comunitária”, 
reconhecida pelo Ministério da Educação por meio da Portaria Seres/
MEC n. 630, de 30 de outubro de 2014, ser comunitária pressupõe levar 
adiante a socialização responsável de interesses, oportunidades, serviços 
e benefícios – o acesso ao bem-comum, à causa que congrega pessoas, 
transforma vidas e multiplica benesses.

Mário Cesar dos Santos 
Reitor

Histórico da Instituição

A Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) foi classificada 
pelo Ministério da Educação (MEC), como a 8ª melhor universi-
dade não pública no País pelo seu Índice Geral dos Cursos (IGC), 
no ano de 2015. Sua mantenedora, a Fundação Universidade do 
Vale do Itajaí, é uma Entidade Jurídica de Direito Privado, de 
finalidade filantrópica e natureza beneficente que se destina à 
promoção da educação, da ciência e da cultura e ao desenvolvi-
mento de programas de assistência social.

Sua história teve início em 1964 num movimento natural 
de evolução da Educação na cidade de Itajaí e região. O grande 
marco da trajetória do Ensino Superior em Itajaí foi oficialmente 
comemorado em 22 de setembro de 1964, quando a Sociedade 
Itajaiense de Ensino Superior (SIES) foi transformada em insti-
tuição pública pela Lei Municipal n. 599/64.

A SIES, por sua vez, originou-se da Sociedade Professor 
Flávio Ferrari (SPFF), fundada em 1950 e que tinha como objeti-
vo o aprimoramento da cultura moral, cívica, intelectual e física 
da comunidade itajaiense, principalmente da mocidade. A mu-
dança estatutária da SPFF em 1962 deu origem à SIES. Na época, 
o presidente da diretoria, Dr. José Medeiros Vieira e o presidente 
do Conselho Social, Dr. Hélio Rosa escreveram o documento que 
formalizou a mudança.
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Pioneiras em Itajaí e região, as duas faculdades: a de Ciên-
cias Jurídicas e Sociais do Vale do Itajaí e a de Filosofia, Ciências e 
Letras do Vale do Itajaí são oficializadas quando, em 16 de setem-
bro de 1964, é registrado em cartório o Estatuto da SIES. Em 22 
de setembro deste mesmo ano passa a ser instituição pública, por 
meio da Lei Municipal n. 599 da Prefeitura Municipal de Itajaí. 
Ainda em 1964 foi realizado o primeiro vestibular para os cursos 
de Direito, Geografia, História, Letras e Pedagogia. As aulas de 
suas duas faculdades e seus cinco primeiros cursos iniciaram-
-se em 28 de maio de 1965 com a aula inaugural proferida pelo 
Dr. Alcides Abreu, membro conselheiro do Conselho Estadual 
da Educação de Santa Catarina (CEE-SC), na Sociedade Guarani.

Em 1968, no dia 25 de outubro, com a publicação da Lei 
Municipal n. 892, a Prefeitura transformou as Faculdades da 
SIES em Autarquia Municipal de Educação e Cultura da Cidade 
de Itajaí (AMECCI), pessoa Jurídica de Direito Público interno, 
com função técnica desvinculada da Administração Municipal e 
com a finalidade de organizar e manter estabelecimentos muni-
cipais de ensino superior. 

O ensino superior de Itajaí passou por sua terceira trans-
formação em 1970, no dia 11 de novembro, por meio da Lei Mu-
nicipal n. 1.047: a AMECCI deu origem à Fundação de Ensino do 
Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí (FEPEVI), cujo estatuto foi 
aprovado em 11 de janeiro de 1971, pelo Decreto n. 585 da Prefei-
tura Municipal de Itajaí.

Em 1978 foi criada em Itajaí uma nova Faculdade, a de 
Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis, o Colégio 
de Aplicação e o novo Campus Universitário. Neste mesmo ano, 
o ensino superior de Itajaí já tinha formado 1.724 alunos. Tam-
bém em 1978 o novo Campus da FEPEVI foi inaugurado, tendo 
presentes o Presidente da República, General Ernesto Geisel, o 
Ministro da Educação, Euro Brandão, o Governador do Estado, 
Antônio Carlos Konder Reis, o Prefeito Municipal, Amílcar Ga-
zaniga e outras autoridades de diversos segmentos da sociedade.

Em 1986, o Conselho Estadual de Educação aprovou o 
Regimento Unificado pelo Parecer n. 370/86, integrando as fa-
culdades que até então vinham funcionando de forma isolada, 
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passando a serem denominas Faculdades Integradas do Litoral 
Catarinense (FILCAT). 

A transformação das FILCAT em Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI) se deu em 16 de fevereiro de 1989 com a Por-
taria de n. 51/89 do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
assinada pelo então Ministro Carlos Sant´Anna. Sua instalação 
oficial ocorreu em 21 de março do mesmo ano, quando Dom 
Afonso Niehues, Arcebispo de Florianópolis, lançou a pedra fun-
damental da Capela Universitária. O primeiro reitor da Univali 
foi o professor e médico Dr. Edison Villela que era Presidente das 
FILCAT e permaneceu no posto até 2002, ano em que foi eleito o 
novo reitor, o professor Dr. José Roberto Provesi.

A Lei Municipal n. 2.515, de 19 de outubro de 1989, trans-
formou a Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale 
do Itajaí (FEPEVI) em Fundação Universidade do Vale do Ita-
jaí, como Instituição Mantenedora da Univali, cujo estatuto está 
registrado sob n. 8.825, folha 57, do livro A-80 na Serventia de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos do 
município e comarca de Itajaí. Depois do reconhecimento a Insti-
tuição passou a incorporar a Extensão como uma das fortes alia-
das no exercício das funções do Ensino, bem como possibilitou a 
construção do conhecimento via Pesquisa.

De 1990 a 1997 iniciou-se um período de grande expansão, 
sendo criados cinco campi: Balneário Camboriú e Tijucas (1990), 
Biguaçu (1991), São José (1995) e Balneário Piçarras (1997) e vá-
rios cursos de graduação e dois de mestrado.

No ano de 1993, a Univali firma seu primeiro e, à época, o 
mais importante de seus convênios internacionais, com a Univer-
sidade do Minho, em Portugal. Neste mesmo ano é implantado 
o Programa de Avaliação Institucional, com base nas diretrizes 
do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Bra-
sileira (PAIUB) e em 1995 foi criado o Mestrado em Ciências Ju-
rídicas – Direito e em 1997 o Mestrado em Turismo e Hotelaria, 
o primeiro do país.

Em 1998, a Instituição tem sua estrutura reformulada. As 
faculdades são extintas e os cursos passam a integrar os Centros 
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de Educação Superior. No ano seguinte foi criado o Mestrado 
em Educação e em 2000 os Mestrados em Ciências Farmacêuti-
cas, em Ciência e Tecnologia Ambiental, o Profissionalizante em 
Direito para Gestão Empresarial e os Doutorados em Ciência Ju-
rídica e em Turismo e Hotelaria. O Mestrado Profissionalizante 
em Gestão de Políticas Públicas teve sua criação no ano de 2001, 
ano em que também o Laboratório de Produção e Análise de Me-
dicamentos (LAPAM) recebe autorização para funcionamento, 
tornando-se o primeiro laboratório universitário do gênero de 
Santa Catarina.

Em 2002 é eleito para Reitor da Univali o professor Dr. José 
Roberto Provesi que ficou no comando da instituição até 2010. 
Também em 2002 é criado o Mestrado em Administração e o 
Mestrado Profissionalizante em Saúde, tendo como área de Con-
centração a Saúde da Família, mesmo ano em que a Fundação 
Univali cria o Hospital Universitário Pequeno Anjo.

No ano de 2004, com a implantação do Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), a Universidade tem 
participação expressiva de seus cursos nos processos de avalia-
ção externa. O Mestrado em Computação Aplicada e o Doutora-
do em Administração e Turismo são criados em 2007 e o Douto-
rado em Ciência e Tecnologia Ambiental em 2009. 

Em 2010 toma posse o novo reitor da Instituição, professor 
Dr. Mário Cesar dos Santos, no cargo de presidente da Fundação 
e reitor da Universidade do Vale do Itajaí e em 2012 a Instituição 
dá entrada ao processo legal de migração para o sistema federal 
de regulação da educação superior. Já em 2013 a Instituição ob-
tém conceito 4 pelo INEP/MEC na renovação do credenciamento 
para oferta de cursos na modalidade a distância.

No mesmo ano a Univali atuou firmemente na criação da 
Lei Federal n. 12.881/13, representada por seu reitor, Dr. Mário 
Cesar dos Santos, num processo que culminou, em novembro de 
2013, com a vinda da Presidente da República, Dilma Rousseff, 
ao Campus Itajaí da Univali para anunciar a promulgação da Lei 
das Universidades Comunitárias. A Instituição foi uma das pri-
meiras universidades brasileiras a receberem a certificação, con-
firmando seu protagonismo no segmento comunitário. 
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O Ministério da Educação publicou, no dia 30 de outubro 
de 2014, a Portaria n. 630, que oficializou a Univali como Insti-
tuição Comunitária de Ensino Superior. O funcionamento das 
Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICEs) permite, 
entre outras medidas, a participação destas na destinação de re-
cursos orçamentários e em editais reservados para instituições 
públicas, diferenciando-as das privadas com fins lucrativos.

No mesmo tomou posse o professor Dr. Mário Cesar dos 
Santos, para seu segundo mandato no cargo de presidente da 
Fundação e reitor da Universidade do Vale do Itajaí, para o qua-
driênio 2014-2018. Também em 2014 a Instituição passou por uma 
reformulação em sua estrutura. Foram extintas a Vice-Reitoria, 
Pró-Reitorias e a Secretaria Executiva. No lugar foram criadas 
três vice-reitorias: a Vice-Reitoria de Graduação, a Vice-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura e a Vice-Reito-
ria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

De 1968 a 2015/I foram formados um total de 76.004 alunos 
nos cursos de graduação oferecidos pela Univali: 44.448 no Cam-
pus de Itajaí e 31.556 nos outros campi. A Instituição oferta ensino 
desde a educação básica até a pós-graduação, compreendendo 
em torno de vinte e seis mil alunos, destacando-se nove cursos 
de mestrado e seis de doutorado.

Nesse universo atuam grupos de pesquisa e se desenvol-
vem projetos de extensão, o que movimenta não só a comunida-
de acadêmica, mas também a população do seu entorno. Além 
disso, a fundação mantém o Hospital Infantil Pequeno Anjo, o 
Laboratório de Análise e Produção de Medicamentos, a Rádio 
Univali FM, a TV Univali, uma editora, e convênios com univer-
sidades de diversos países em todo o mundo.

Estrutura Institucional

A Univali tem como missão produzir e socializar o conhe-
cimento pelo ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo parce-
rias solidárias com a comunidade, em busca de soluções coletivas 
para problemas locais e globais, visando à formação do cidadão 
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crítico e ético. Sua visão é ser reconhecida como Universidade de 
excelência na atividade de ensino, no desenvolvimento e na di-
vulgação de pesquisas e na gestão criativa e empreendedora de 
projetos sociais. Seus valores englobam o respeito ao pluralismo 
de idéias, o compromisso social com o desenvolvimento regional 
e global, a produção e uso da tecnologia a serviço da humaniza-
ção, a ética no relacionamento e a formação e profissionalização 
de vanguarda.

Sua estrutura é composta de nove campi, distribuídos pelo 
litoral centro-norte de Santa Catarina. Seu Campus-sede é locali-
zado na cidade de Itajaí e conta com 253 salas de aula equipadas 
com telas de projeção, aparelhos de ar condicionado e equipa-
mentos de projeção multimídia, dessas, 174 salas tem acesso a ca-
deirantes. Possui 186 laboratórios, sendo 29 de informática com 
813 computadores, 222 salas administrativas e de apoio, 247 sa-
nitários (81 adaptados para cadeirantes), nove lanchonetes, dois 
restaurantes, um Centro de Vivência, oito auditórios e quatro bi-
bliotecas todas atendidas pelo Sistema Integrado de Biblioteca 
da Univali (SIBIUN) com um acervo em torno de 100.000 títulos 
entre livros, periódicos, literatura cinzenta e multimeios. 

A Central de Atendimento Univali é o canal de comuni-
cação prestando informações, esclarecimentos e orientações 
acerca dos serviços mantidos pela Instituição, além de apoio a 
processos acadêmicos, e efetuando o registro de sugestões, re-
clamações, críticas e elogios por telefone e por correio eletrônico.  
A Central de Atendimento está disponível via telefone (0800 723 
1300) das 8 às 20 horas e 24 horas pelo endereço eletrônico <fale-
com@univali.br>.

O Campus Balneário Camboriú foi criado em 1990, sendo 
o primeiro a ser implantado fora de Itajaí. Sua sede definitiva 
foi inaugurada em 19 de agosto de 1994. Conta com 84 salas de 
aula com acesso a cadeirantes, todas equipadas com telas de pro-
jeção, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de proje-
ção multimídia, 36 laboratórios, sendo oito de informática com 
250 computadores, 28 salas administrativas e de apoio, 41 sani-
tários (25 adaptados para cadeirantes), duas lanchonetes e dois 
auditórios. Sua Biblioteca Comunitária conta com um acervo de 

mailto:falecom@univali.br
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mais de 26.000 títulos entre livros, periódicos, literatura cinzenta 
e multimeios. Em área externa ao Campus funciona o Escritório 
Modelo de Advocacia. 

Segundo na expansão da Univali, o Campus Tijucas foi 
criado e implantado em 1990 e sua aula inaugural ocorreu em 
9 de abril. A instalação do Campus foi resultado de um convê-
nio inicial entre as diversas prefeituras da Região do Vale do 
Rio Tijucas e da Univali. No final de 1992 permaneceu apenas o 
Município de Tijucas como prefeitura conveniada que ampliou 
o compromisso, fazendo parceria inclusive para a construção do 
prédio. 

O Campus conta com 25 salas de aula, 14 com acesso a ca-
deirantes, equipadas com telas de projeção, aparelhos de ar-con-
dicionado e equipamentos de projeção multimídia. Possui cinco 
laboratórios, sendo dois de informática, com 53 computadores, 
11 salas administrativas e de apoio, oito sanitários (dois adap-
tados para cadeirantes), uma lanchonete e um auditório. Conta 
ainda com uma unidade na qual funciona o Escritório Modelo 
de Advocacia. Sua biblioteca possui um acervo de mais de 13.500 
títulos entre livros, periódicos, literatura cinzenta e multimeios.

O Campus Biguaçu foi criado em 29 de abril de 1991, no 
município do mesmo nome, na Grande Florianópolis. É forma-
do, atualmente, pelo Campus Jardim Carandaí, contando com 
três blocos e pelo Campus Centro – Biguaçu, que funciona em 
dois blocos.

O Campus Jardim Carandaí possui 48 salas de aula equipa-
das com telas de projeção, aparelhos de ar condicionado e equi-
pamentos de projeção multimídia, cinco laboratórios, sendo três 
de informática com 40 computadores, 25 salas administrativas 
e de apoio, 12 sanitários e um auditório. O Campus Centro con-
ta com 46 salas de aula, também equipadas com telas de proje-
ção, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de projeção 
multimídia, 8 laboratórios, sendo cinco de informática com 122 
computadores, 16 salas administrativas e de apoio, 11 sanitários 
(quatro adaptados a cadeirantes), uma lanchonete e um auditó-
rio. Suas bibliotecas contam com um acervo em torno de 15.000 
títulos entre livros, periódicos, literatura cinzenta e multimeios. 
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Criado em 1995, o Campus Sertão do Maruim – São José 
está localizado no município de São José, na Grande Florianópo-
lis. Em 1998 foi construída a sua sede definitiva, que tem um blo-
co administrativo, quatro blocos de salas de aula e laboratórios, e 
um prédio onde estão instalados a Biblioteca e o Auditório. Con-
ta com 116 salas de aula, 14 laboratórios, duas salas administra-
tivas e de apoio, quatro sanitários (três adaptados para cadeiran-
tes), uma lanchonete e dois auditórios. Sua biblioteca possui um 
acervo de mais de 6.000 títulos entre livros, periódicos, literatura 
cinzenta e multimeios. 

O Campus de Balneário Piçarras foi criado oficialmente em 
1997 e tem nove salas de aula com acesso a cadeirantes, equipa-
das com telas de projeção, aparelhos de ar condicionado e equi-
pamentos de projeção multimídia, três laboratórios de informá-
tica com 38 computadores, 10 salas administrativas e de apoio, 
oito sanitários (quatro adaptados para cadeirantes), uma lancho-
nete e um auditório. Sua biblioteca conta com um acervo de mais 
de 2.280 títulos entre livros, periódicos, literatura cinzenta e mul-
timeios. É no Campus Piçarras que está localizado o Museu Ocea-
nográfico Univali, o maior da América Latina em sua temática. 

Implantado em agosto de 2008, o Campus Florianópolis lo-
calizado na SC-401 junto ao Business Decor, em frente ao Centro 
Administrativo do Governo do Estado oferece os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo, Cosmetologia e Estética, Design de In-
teriores, Design de Jogos e Entretenimento Digital, Design Grá-
fico, Estética, Fotografia, Jogos Digitais e Produção Publicitária. 
O Campus tem 15 salas de aula equipadas com telas de projeção, 
aparelhos de ar condicionado e equipamentos de projeção mul-
timídia, com acesso a cadeirantes, 14 laboratórios, sendo quatro 
de informática com 102 computadores, 13 salas administrativas e 
de apoio, 16 sanitários (quatro adaptados para cadeirantes), uma 
lanchonete e um auditório. Sua biblioteca conta com um acervo 
em torno de 3.000 títulos entre livros, periódicos, literatura cin-
zenta e multimeios.

Lançado em 9 de outubro de 2012, o Campus Kobrasol – 
São José, localizado no MundoCar Shopping, na rodovia BR-101, 
também no município de São José, tem estacionamento privativo 

http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/arquitetura-e-urbanismo/arquitetura-e-urbanismo-florianopolis/
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/arquitetura-e-urbanismo/arquitetura-e-urbanismo-florianopolis/
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/cosmetologia-e-estetica/cosmetologia-e-estetica-florianopolis
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/design-de-interiores/design-de-interiores-florianopolis
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/design-de-interiores/design-de-interiores-florianopolis
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/estetica/estetica-florianopolis
http://www.univali.br/ensino/graduacao/ceciesa-ctl/cursos/fotografia/fotografia-florianopolis
http://www.univali.br/ensino/graduacao/cttmar/cursos/jogos-digitais


Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 481

coberto, escadas rolantes, elevadores, sistema de emergência e 
de segurança bem equipados. Conta com 20 salas de aula, das 
quais 15 têm acesso a cadeirantes, equipadas com telas de pro-
jeção, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de projeção 
multimídia. Possui 4 laboratórios, sendo três de informática com 
130 computadores, nove salas administrativas e de apoio, 12 sa-
nitários (seis adaptados para cadeirantes), uma lanchonete e um 
auditório. Conta com um acervo de mais de 6.500 títulos entre 
livros, periódicos, literatura cinzenta e multimeios.

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Univali (Sibiun) 
é composto de bibliotecas de todos os campi da Instituição.  
O Campus Itajaí conta com as bibliotecas: Central Comunitária 
e as setoriais do Programa de Pós-Graduação em Educação, do 
Curso de Odontologia e do Centro de Ciências da Saúde. Nos 
demais campi são as seguintes: Biblioteca Comunitária do Cam-
pus Balneário Camboriú, Biblioteca do Campus Tijucas, Bibliote-
ca do Campus Centro – Biguaçu, Biblioteca do Campus Sertão do 
Maruim – São José, Biblioteca do Campus Kobrasol – São José, 
Biblioteca do Campus Balneário Piçarras e Biblioteca do Campus 
Florianópolis. Os setores que as compõem são: acervo de livros, 
literatura cinzenta, multimeios e periódicos. Todas as Bibliotecas 
do Sibiun estão abertas à comunidade universitária e à comuni-
dade em geral. 

Além do material disponível nas bibliotecas, é possibilita-
do o acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes/MEC, sendo 
inseridas as bases de dados da Web of Sciences, Scopus, Springer, 
Wiley e Elsevier entre outras. 

Algumas atividades são realizadas em áreas externas aos 
campi descritos, como por exemplo, as desenvolvidas no Escri-
tório Modelo de Advocacia (EMA), que tem uma área locada de 
403m2 e está localizado próximo ao Campus de Itajaí, cumprindo 
uma função social relevante ao constituir-se como parte do espa-
ço no qual a população carente é ouvida e recebe amparo na in-
cessante busca de acesso à justiça. O EMA da Univali é pioneiro 
em Itajaí, integra o Fórum Universitário e atende a comunidade 
gratuitamente. 
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No Bairro Fazenda, a Univali tem uma construção própria 
de três blocos com aproximadamente 1.650m2 de área construída 
para atender o Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do 
Mar (CTTMar) nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Am-
biental e o Curso Superior de Tecnologia em Construção Naval. 

No Município de Penha na praia da Armação do Itapoco-
róy, a Univali tem uma unidade em que está instalado o Cen-
tro Experimental de Maricultura, ocupando uma área própria 
de 1.140m2, onde são desenvolvidas atividades dos Cursos de 
Oceanografia e Ciências Biológicas pertencentes ao CTTMAR, 
principalmente na área de cultivo de organismos marinhos. 

Além dessas unidades, a Instituição conta com o Hospital 
Universitário Pequeno Anjo (HUPA) que é mantido pela Funda-
ção Univali e serve de apoio para as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão. O hospital, além de suas atividades especifi-
cas, atende à Residência em Pediatria e parte dos internatos e 
atividades de ambientação profissional dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, 
Fonoaudiologia, Pedagogia e Nutrição, entre outros.

Estrutura Acadêmica

Nesta seção serão detalhados aspectos relativos às funções 
precípuas das universidades brasileiras, a saber, ensino, pesqui-
sa e extensão. 

Ensino

A Univali conta com 64 cursos de graduação divididos do 
seguinte modo: 42 bacharelados, 12 tecnólogos e 10 licenciaturas, 
sendo quatro delas a distância. Quanto à pós-graduação, são 38 
cursos lato sensu e 15 stricto sensu, 10 mestrados e seis doutora-
dos. Sua atuação na graduação, na pós-graduação, na pesquisa 
e na extensão abrange as principais áreas do conhecimento, con-
forme validadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), a saber: Sociais Aplicadas; Hu-
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manas; Letras e Artes; Engenharias; Exatas e da Terra; Biológicas 
e da Saúde 

Essa abrangência só é possível devido à dedicação e atua-
ção dos seus 1.193 professores, dois quais 546 (51%) são mestres, 
226 (21%) doutores e os outros (28%) mestrandos e doutorandos. 
O número de alunos matriculados na graduação é 26.000 (11.390 
homens e 14.610 mulheres).

Em 2014, o número de alunos da graduação que concluí-
ram seus cursos foi 2.929. Na Pós-graduação lato sensu contou-se, 
neste mesmo ano, com 1.396 alunos e 91 concluintes. Já no stricto 
sensu foram 868 alunos, dos quais 68 concluintes.

Para a contratação de professores, a Univali considera duas 
etapas como critério. A primeira é a análise dos documentos que 
estão elencados no edital de inscrição e seleção para docentes.  
A seleção e a classificação dos candidatos são realizadas por Co-
missão designada pela Vice-Reitora de Graduação, composta de 
membros da Comissão Titular de Credenciamento de Docentes 
da Univali, um representante da Vice-Reitoria de Graduação, 
Apoio Pedagógico do Centro e Coordenadores de Curso ou Di-
retores de Centro, que atuarão norteados na Resolução n. 179/
CONSUN/2012. A segunda etapa é a do desempenho didático 
pedagógico, cuja avaliação é presidida por uma banca examina-
dora designada pela Vice-Reitora de Graduação e composta pelo 
Diretor do Centro ou Coordenador do curso, dois professores 
da área de conhecimento da disciplina e um docente responsá-
vel pelo Apoio Pedagógico do Centro ou outro que venha a ser 
indicado pela Vice-Reitoria de Graduação. O candidato deverá 
ministrar uma aula de 20 minutos com base em um dos tópicos 
da ementa das disciplinas pretendida.

A Instituição tem seu Plano de Carreiras, Sucessão e Re-
muneração cujo ingresso, nas atividades de natureza docente, 
ocorre das seguintes formas: Professor Colaborador e Professor 
Ingressante. 

Adicionalmente, a Universidade, nas suas políticas de ca-
pacitação, desenvolve o Programa de Formação Continuada de 
Docentes, duas vezes ao ano. Seu objetivo é incentivar o apri-
moramento das competências e habilidades por meio de cursos, 
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oficinas e palestras especializadas. Cada etapa da formação re-
presenta um investimento na qualificação dos docentes e em seu 
compromisso com a educação de qualidade. Isso se reflete posi-
tivamente na produção do conhecimento, de forma coletiva, bem 
como no apoio da gestão dos centros e dos cursos. Somente no 
ano de 2014 foram oferecidas 323 oficinas. 

Constituem programas de mobilidade discente na Univali: 
o Programa de Intercâmbio de Estudantes, o Programa Ciência 
sem Fronteiras, Programa Top Espanha Santander Universida-
des, Programa Top China Santander Universidades e Programas 
Santander Fórmula e Ibero-americano. Já para a mobilidade do-
cente se dispõe de programas de intercâmbio de professores com 
instituições estrangeiras conveniadas visando à realização de ati-
vidades de docência e de pesquisa, como também a participação 
em eventos técnico-científicos como palestrantes ou ministrantes 
de oficina/cursos e ou realização de estágio pós-doutoral no ex-
terior. 

A partir de outubro de 2012, a Univali migrou para o Sis-
tema Federal de Ensino. Até então os seus cursos eram avaliados 
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-SC). Salienta-se que, 
com a migração, todos os cursos da Univali estão em processo 
regulatório e receberão visita in loco. Até o momento já foram 
reconhecidos 15 cursos, dos quais três obtiveram conceito 5 e os 
demais, 4. Quanto à renovação do reconhecimento, foram oito 
os cursos avaliados e, destes, dois obtiveram conceito 5, e seis 
cursos obtiveram conceito 4. Os cursos em destaque na última 
avaliação do ENADE obtiveram notas entre 4 e 3.

Em 2015, o Guia do Estudante Profissões Vestibular 2016, 
da Editora Abril, divulgou os Selos de Qualidade dos Cursos Es-
trelados. Conforme o Guia, 42 cursos de graduação da Univali 
estão entre os melhores do Brasil.

Figura 1: Melhores Universidades 
Fonte: Editora Abril (2015)
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Merecem destaques os Cursos de Turismo e Hotelaria e 
Gastronomia de Balneário Camboriú, e Comércio Exterior de 
Itajaí pelo número de estrelas. O estrelado curso de Gastrono-
mia recebeu, ainda, o certificado “Top 100 – Melhores do Ano 
da Gastronomia 2015”, na categoria “Melhor Escola de Gastro-
nomia”, concedido pela Academia Brasileira de Honrarias ao 
Mérito, entidade mantida pelo Centro de Integração Cultural e 
Empresarial de São Paulo.

A Univali vem atingindo um patamar de qualidade evi-
denciada no seu programa de pós-graduação stricto sensu no 
qual seis de seus cursos apresentam conceito 5 atribuído pela 
Capes, sete cursos com conceito 4 e três com conceito 3, no triê-
nio 2011-2013.

Pesquisa

A Instituição considera a produção científica um parâme-
tro relevante das atividades docentes e discentes, pois, por se 
tratar de importante projeto complementar em uma instituição 
de ensino, proporciona aperfeiçoamento para as pessoas nela en-
volvidas, contribuindo para a formação de cidadãos com uma 
visão mais critica da realidade e contribui grandemente para 
o desenvolvimento local, regional e nacional. É por meio dela, 
também, que se dá visibilidade às atividades institucionais de 
pesquisa e de iniciação científica. Portanto, a Univali dedica es-
pecial atenção a esse quesito.

Para incentivar a publicação em periódicos, os cursos stric-
to sensu ainda mantêm suas próprias revistas científicas com 
periodicidade normal, além de números especiais, a saber: Re-
vista Novos Estudos Jurídicos, iniciada em 1997 – Qualis A2; Re-
vista Alcance, lançada em 1997 – Qualis B2; Revista Turismo-Visão 
e Ação, publicada desde 1998 – Qualis B2; Revista Brazilian Jour-
nal of Aquatic Science and Technology, lançada em 1998 – Qualis 
B2; Revista Contrapontos, lançada em 2001 – Qualis B1 e a Revista 
Brasileira de Tecnologias Sociais, lançada em 2014 em avaliação na 
Capes.
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A difusão da produção científica e tecnológica na Univali 
ocorre principalmente por intermédio de eventos e publicações 
(meio impresso e digital). Os resultados das pesquisas são apre-
sentados anualmente pelos docentes e pelos bolsistas no Seminá-
rio de Iniciação Científica. A Tabela 1 mostra os grupos de pes-
quisa de cada centro na instituição.

Tabela 1: Grupos de Pesquisa por Centro – 2012 a 2014

Centro Produção Científica 
Quantidade

Número 
de  

grupos

Centro de Ciências da Saúde 4.101 20

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar 3.424 23

Centro de Ciências Sociais e Jurídicas 8.974 28

Centro de Ciências Sociais Aplicadas Gestão 4.650 14

Centro de Ciências Sociais Aplicadas Comunicação, Turismo e Lazer 3.760 15

Núcleo das Licenciaturas 1.137 10

TOTAL 26.046 110

Fonte: Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa/Vice-Reitoria de Pós-graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (2014)

Baseando-se nas suas diretrizes norteadoras da pesquisa, a 
Instituição mantém os seguintes programas de incentivo à pes-
quisa: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 
Pibic/CNPq; Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica do Ensino Médio – Pibic EM/CNPq; Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Ino-
vação – Pibiti/CNPq; Programa de Bolsas de Pesquisa do artigo 
170 da Constituição Estadual; Bolsa do Fundo de Apoio à Manu-
tenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior do Governo 
do Estado de SC, artigo 171 da Constituição Estadual; Programa 
de Bolsas de Iniciação Científica – Probic; Programa de Pesquisa 
Voluntária – PPV; Programa Institucional de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação – Proinova.

A Tabela 2 apresenta a quantidade de bolsas e de projetos 
de pesquisa subsidiadas pela Instituição e por órgãos de finan-
ciamento externos, conforme os programas citados.
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Tabela 2: Quantidade Pesquisas e Bolsas por Programa de Pesquisa (2014)

Programa Nível 2014

Artigo 170 Graduação 175

ProBIC Graduação 40

PIBIC–EM/CNPq Ensino Médio 20

PIBIC/CNPq Graduação 33

PIBITI/CNPq Graduação 7

Art.171 Graduação 75

PPV Graduação 108

PROINOVA Graduação e Pós-graduação 1

Total 459

Fonte: Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa/Vice-Reitoria de Pós-graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (2014)

Extensão

Como instituição reconhecidamente comunitária, a Univali 
busca construir parcerias solidárias com as comunidades de seu 
entorno e conta com mais de 70 projetos de extensão que vêm be-
neficiando uma parcela significativa da população catarinense. 

As políticas de extensão, arte e cultura da Univali se pau-
tam em diretrizes institucionais que têm como base um caráter 
de atividade proativa e interdisciplinar, na interação com a socie-
dade e em consonância com o seu projeto político-pedagógico, 
por isso, faz-se necessário, na consecução de seus fins, alinhar a 
Instituição a projetos voltados para a melhoria da qualidade de 
vida e para a garantia dos direitos e da dignidade humana.

Somente em 2014 mais de 680 mil pessoas foram direta-
mente envolvidas, computando apenas projetos de extensão que 
atenderam mais de 300 pessoas cada um e que contaram com 
a participação direta de 360 acadêmicos. As áreas onde se de-
senvolvem tais projetos são: Desenvolvimento Econômico e So-
cial (24%); Direitos Humanos (20%); Qualidade de Vida (20%); 
Meio Ambiente (18%); Patrimônio Cultural e Produção Artística 
(8%); Diversidade (8%) e Inovação Social (2%). Conta também 
com programas de rádio que atingem ouvintes de mais de 30 
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municípios da região além de internautas de todo o mundo, nas 
áreas de produção artística e patrimônio cultural, como é o caso 
dos programas Pirão Catarina, Viva Voz e Na Ponta da Língua. 

A seguir destacam-se os projetos com maior número de 
pessoas beneficiadas:

 ¾ Projeto de Extensão Casulo: foi desenvolvido com o 
intuito de produzir programas de televisão com veicu-
lação no Sistema Educativo de Rádio e TV Univali. Em 
2014, os programas Casulo e Olhares Múltiplos foram 
transformados em Olhares Universitários a partir de 
um convênio com o Grupo RBS, passando a ser veicu-
lado semanalmente. É uma produção dos alunos dos 
Cursos de Jornalismo e Relações Públicas. Foram 550 
mil pessoas beneficiadas, além de várias entidades fa-
vorecidas. 

 ¾ Ações do Hospital Universitário Pequeno Anjo 
(HUPA): conta com 185 colaboradores e um corpo clíni-
co especializado composto de 51 médicos. Anualmente, 
o hospital, por meio do Programa Residência Médica, 
forma dois médicos pediatras. Auxilia na prática e ex-
periência de universitários e alunos de escolas técnicas 
na área da saúde para formação profissional e científi-
ca. Foram 19.976 pessoas beneficiadas.

 ¾ PROLER: vinculado institucionalmente ao Programa 
de Mestrado em Educação e ao Núcleo das Licencia-
turas, tem como objetivo promover atividades comu-
nitárias que permitam o acesso à leitura e à cultura. 
Envolve acadêmicos, professores e comunidades dos 
municípios onde atua e mantém parceria com a Biblio-
teca Nacional. Foram 12.100 pessoas beneficiadas, bem 
como várias entidades favorecidas.

 ¾ Programa de Assistência Social para Defesa e Garan-
tia de Direitos: pautado em uma política institucional 
de qualidade e continuidade, pretende tornar eficazes 
os direitos socioassistenciais, requerendo aos poderes 
públicos à prestação jurisdicional em todas as instâncias 
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e cooperando para a implementação de programas ou 
projetos de assistências jurídico-social. O atendimento 
é restrito às pessoas de baixa renda. Foram 11.511 pes-
soas beneficiadas e com várias entidades favorecidas.

 ¾ Balneário Camboriú: quem gosta cuida! tem como ob-
jetivo promover ações que melhorem a qualidade de 
vida de crianças, jovens e adultos em condições de ca-
rência econômica, e estimular, por meio de atividades 
lúdico-educativas, a inclusão social de todos os assisti-
dos pelo projeto, pautando-se em princípios de solida-
riedade e cidadania. Foram 10.140 pessoas beneficiadas 
e várias entidades favorecidas.

Estrutura Administrativa

O artigo 17 do Estatuto da Instituição diz que a Gestão da 
Univali é realizada de acordo com os princípios da colegialidade 
e da ciência administrativa. Para tanto, a Universidade tem sua 
estrutura administrativa organizada de modo a respeitar os prin-
cípios da gestão e atender a missão e os objetivos da Instituição, 
bem como alcançar as metas estabelecidas.

A Figura 2 apresenta a atual estrutura organizacional 
da Instituição, conforme dispõe o anexo da Resolução n. 010/
CAS/2014, com as respectivas subordinações hierárquicas e vin-
culações técnicas.
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Figura 2: Organograma Univali – Reitoria 
Fonte: Secretaria dos Conselhos Superiores (2014)

A administração geral da Univali é exercida pelo Conse-
lho Universitário (CONSUN), que é o órgão máximo consulti-
vo, deliberativo e jurisdicional em assuntos acadêmicos (ensino, 
pesquisa, extensão e cultura), administração universitária e esta-
belecimento de políticas institucionais. É Órgão Colegiado com-
posto pela Câmara de Ensino; pela Câmara de Pós-graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura; pela Câmara de Administração 
Universitária; e, pela Reitoria, Órgão Executivo da Instituição.

Desde 1998, a Univali está organizada em cinco Centros 
com atuação em vários campi, conforme as áreas de conheci-
mento: Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências 
Sociais e Jurídicas (CEJURPS); Centro de Ciências Sociais Apli-
cadas-Gestão (Ceciesa-Gestão); Centro de Ciências Tecnológicas 
da Terra e do Mar (CTTMAR); Centro de Ciências Sociais Aplica-
das: Comunicação, Turismo e Lazer (CTL). Sua administração é 
realizada por um Colegiado, Órgão Deliberativo, e pela Direção 
de Centro, Órgão Executivo. No âmbito dos cursos, a gestão é 
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conduzida pelo Colegiado de Curso, Órgão Consultivo e pela 
Coordenação de Curso, Órgão Executivo.

Em 2014, a Univali passou por uma reformulação em sua 
estrutura. Foram extintas a Vice-Reitoria, Pró-Reitorias e a Secre-
taria Executiva e em seus lugares foram criadas três vice-reito-
rias: a Vice-Reitoria de Graduação, que herdou as atribuições da 
Pró-Reitoria de Ensino, a Vice-Reitoria de Pós-graduação, Pes-
quisa, Extensão e Cultura que assumiu as funções da Pró-Rei-
toria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Cultura e a Vice-
-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional que, 
entre outras atribuições, com o apoio da também recém-criada 
Diretoria Administrativa, administra as incumbências da antiga 
Secretaria Executiva.

No mesmo ano ocorreu a posse do professor Mário Cesar 
dos Santos para seu segundo mandato no cargo de presidente 
da Fundação e reitor da Univali, para o quadriênio 2014-2018. 
Também foram empossados na ocasião professora Cássia Ferri, 
como vice-reitora de Graduação e vice-presidente da Fundação 
Univali, professor Carlos Alberto Tomelin, como vice-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional e tesoureiro da 
Fundação UNIVALI, e professor Valdir Cechinel Filho, como vi-
ce-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.

O corpo técnico-administrativo da Instituição é compos-
to de 1.159 colaboradores – 430 homens e 729 mulheres. Destes, 
32% possuem nível superior completo, 11% são especialistas, 6% 
são mestres e doutores e 51% apresentam formação básica ou ní-
vel superior incompleto. Além disso, 165 estão na universidade 
há mais de 15 anos, 341, de seis a 15 anos e 653, há cinco anos ou 
menos. 

A Univali dá seu primeiro passo a favor da internacionali-
zação em 1992 e, desde então, vem desenvolvendo ações de fo-
mento que robustecem essa sua característica. Em 2011 formaliza 
seu Plano de Desenvolvimento do Processo de Internacionaliza-
ção (PDPI) que tem como objetivo orientar os gestores na condu-
ção dos processos de internacionalização. Dado seu aspecto de 
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desenvolvimento contínuo, multifacetado e holístico preconiza 
ter na sua base a chancela de uma política institucional que pro-
picie a integração das dimensões intercultural/institucional às 
atividades e processos do ensino, pesquisa e extensão. Seu plano 
de ação contempla a mobilidade discente e docente e a interna-
cionalização do currículo.

A política de internacionalização da Univali tem como ob-
jetivos: internacionalizar os currículos dos cursos de graduação 
e pós-graduação; fortalecer as relações com as Instituições de 
Ensino Superior conveniadas; incrementar a mobilidade docente 
e discente (incoming e outgoing) entre a Univali e suas convenia-
das; desenvolver um programa de formação, acompanhamento 
e avaliação da mobilidade; incentivar a dupla diplomação dos 
estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação; fomen-
tar o estabelecimento de projetos e redes de pesquisa para am-
pliar a produção científica, por meio de publicação de artigos em 
periódicos internacionais, livros e capítulos de livros; construir a 
imagem da Univali como Instituição de Ensino Superior interna-
cionalizada.

A Universidade conta com a Coordenação de Assuntos 
Internacionais (CoAI), que tem como principal missão inserir a 
Univali no cenário acadêmico internacional, fortalecendo a coo-
peração e a interação com Instituições de Ensino Superior no ex-
terior. Trabalha no assessoramento aos gestores da Universidade 
no seu processo de internacionalização e promove ações para a 
mobilidade acadêmica, bem como para a internacionalização do 
currículo.

Compete a essa coordenadoria fomentar e organizar Pro-
gramas de Intercâmbio de Alunos (PIA) e Programas de Inter-
cambio de professores (PID) e dar orientações sobre o programa 
Ciências sem Fronteiras, entre outras ações que propiciem mo-
bilidade acadêmica e vivências internacionais para alunos e pro-
fessores. Em 2014, 101 acadêmicos da instituição participaram 
do programa de mobilidade discente e foram 47 os alunos es-
trangeiros que estudaram na Univali via acordos de cooperação 
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internacional. Nesse mesmo ano foram recebidos 48 professores 
visitantes estrangeiros e 30 professores participaram do progra-
ma de mobilidade docente.

O Programa de Pós-graduação em Educação da institui-
ção começou a oferecer, a partir de agosto de 2015, seminário 
temático, inédito no Brasil, sobre internacionalização do currícu-
lo (IoC). A disciplina é ministrada no segundo semestre de cada 
ano, e é aberta para alunos desse e outros programas de pós-gra-
duação stricto sensu. 

A prática continuada de avaliação institucional, que teve 
seu início em 1993, desenvolvida pela Pró-Reitoria de Ensino 
possibilitou importantes melhorias em diversos aspectos dos 
cursos, de setores e serviços da Univali, assim como o aperfei-
çoamento do próprio processo de avaliação, com a inclusão de 
categorias e variáveis e alteração da forma e dos instrumentos de 
coleta de dados. Citam-se alguns dos mais relevantes: reformu-
lação do instrumento de coleta de dados e inclusão de novos in-
dicadores (ação docente, infraestrutura dos cursos, perfil do alu-
no e ação discente); adoção de nova tecnologia para leitura ótica 
dos dados coletados; adoção de escala semântica na avaliação de 
desempenho; atualização do banco de dados dos cursos; diver-
sificação do banco de dados para atender aos níveis de ensino; 
acesso aos instrumentos de avaliação pela internet; fornecimento 
aos diretores de Centro dos resultados da avaliação relativos ao 
desempenho docente sob a forma de relatórios em CD-ROM e 
posterior divulgação via internet e intranet. 

O Programa de Avaliação Institucional da Univali (PAIUni) 
focaliza o perfil da instituição e o significado de sua atuação, exa-
minando as diversas dimensões de sua realidade: as de natureza 
acadêmica, mostrada na Figura 3, as referentes às suas políticas 
internas (de recursos humanos e de gestão) e sociais, as dimen-
sões administrativa, de infraestrutura e financeira. 
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Figura 3: Modalidades do Programa de Avaliação Institucional da Univali (PAIUni) 
Fonte: Vice-reitoria de Graduação, Gerência de Ensino e Avaliação (2015)

A Univali tem sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
que é um órgão de natureza consultiva e deliberativa cuja atri-
buição é conduzir os processos de avaliação internos da Institui-
ção e de sistematização das informações, além de fornecer da-
dos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), quando solicitado. É composta de Comitê Central, Comi-
tê de Campus, Procurador Institucional e Secretaria. 

A CPA atua em estreita articulação com a Gerência de Ensi-
no e Avaliação da Vice-Reitoria de Graduação, setor responsável 
pela operacionalização das atividades relacionadas à avaliação 
institucional da Universidade, cuja função é implementar, desen-
volver, analisar e divulgar os programas de avaliação interna e 
externa da instituição. Avalia as seguintes dimensões: Infraestru-
tura e serviços nos Campi; Infraestrutura e Serviço dos Centros; 
Dimensão Cursos; Disciplina regular; Disciplina semipresencial; 
Disciplina projetual; Disciplina estágio supervisionado; Discipli-
na Trabalho de Conclusão dos Cursos; satisfação do Professor e 
Perfil Discente.
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A CPA tem como principal função acompanhar, supervi-
sionar e avaliar os processos e os resultados da Avaliação Insti-
tucional da UNIVALI, que posteriormente compõem o relatório 
da autoavaliação institucional elaborado anualmente. Além de 
alimentar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e vi-
ce-versa. A comissão, com base em consultas a diferentes fontes 
de informação como o Programa de Avaliação Institucional (pro-
fessores e alunos), setores internos e documentos institucionais 
(PDI, Projetos Pedagógicos de Cursos, Relatórios Financeiros, 
Planejamento Estratégico Institucional, Balanços de Responsabi-
lidade Social) compõe um relatório com o balanço crítico da Ins-
tituição, divulga-o para a comunidade, por meio de seminários, 
relatórios e informativos disponíveis em <www.univali.br/cpa> e 
o discute com os Órgãos Executivos Superiores, Estratégicos e 
Táticos da Univali.

O ano de 2002 marca o início das Atividades de Planeja-
mento, em um momento em que a instituição reconheceu a ne-
cessidade de implantar ações estratégicas voltadas à sustenta-
bilidade organizacional e uma possível expansão. Em 2003 foi 
elaborado o PDI 2003-2007 e os primeiros documentos de Pla-
nejamento Estratégico. Em 2007 criou-se a Diretoria de Plane-
jamento e Desenvolvimento Institucional, que elaborou o PDI 
2007-2011 e 2012-2016.

A partir da Gestão 2010-2014, a área de planejamento pas-
sou a ser responsabilidade da Vice-Reitoria, em conformidade 
com o inciso VIII do artigo 34 do Regimento Geral da Univali, 
que dispôs, entre as atribuições do ocupante do cargo, coorde-
nar as atividades de planejamento e orçamento da Instituição. 
Em 2010 realizaram-se encontros periódicos para efetivar a im-
plementação, o acompanhamento e a avaliação do Planejamento 
Estratégico da Fundação Univali – Gestão 2010-2014, e nesses en-
contros o plano de ação sugerido pela CPA e constante no balan-
ço crítico do relatório de autoavaliação foi utilizado como ponto 
inicial nas discussões do planejamento. A partir de então as ativi-

http://www.univali.br/cpa
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dades de planejamento foram sistematizadas em planos de ação 
anuais, analisados criticamente ao final de cada ano.

Em 2014, a estrutura organizacional da Fundação UNIVALI 
passou por adequações: Nesta nova estrutura, foi criada a Vi-
ce-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, à 
qual a Gerência de Planejamento ficou subordinada, com a res-
ponsabilidade de implantar, revisar e acompanhar o Planeja-
mento Estratégico Institucional 2014-2018.

Em outubro de 2015 foi finalizado o processo de alinha-
mento entre as atividades da CPA e as áreas de planejamento e 
desenvolvimento institucionais. Esse processo, iniciado em 2014 
com a criação da Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvi-
mento Institucional, incluiu o mapeamento do fluxo de ativida-
des entre a CPA e a área de planejamento estratégico, bem como 
a relação entre a CPA e as atividades da área de desenvolvimen-
to institucional, responsável pela elaboração do PDI.

A Gestão Estratégica é uma forma de conduzir os proces-
sos rumo ao alcance de resultados previstos no Planejamento 
Estratégico da Fundação Univali, envolvendo sua implantação, 
acompanhamento e avaliação. Lida com o futuro das decisões 
que serão tomadas, gerando diferenciais competitivos para a 
Instituição frente aos seus concorrentes, e está constituída pelos 
seguintes referenciais: PDI, o Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs); bem como 
pelas políticas de administração e sustentabilidade da Institui-
ção: o Plano de Controle Orçamentário (PCO), que controla o 
orçamento de custeios e de investimentos, o Plano de Carreira, 
Sucessão e Remuneração (PCSR) e o Planejamento Estratégico da 
Fundação Univali.

Com os componentes principais para o Planejamento Es-
tratégico, desenvolveu-se o Mapa Estratégico 2014-2018, repre-
sentando os processos necessários para que se possa atingir a 
Visão e cumprir a Missão institucional, destacado na Figura 4. 
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Figura 4: Mapa Estratégico do Plano de Desenvolvimento  
Institucional e do Planejamento Estratégico 

Fonte: Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (2014)

A elaboração do planejamento tomou como referência as 
características que constituem a identidade da Univali como uma 
Instituição comunitária e seu reconhecimento pela comunidade, 
sobretudo em relação à oferta de ensino de qualidade, ao desen-
volvimento de pesquisas e à gestão criativa de projetos sociais.

Devido à sua característica de universidade comunitária, a 
Univali, apesar de cobrar mensalidades, não possui fins lucrati-
vos. Todo o recurso arrecadado com o valor das mensalidades é 
utilizado para cobrir os custos de sua manutenção e devolvido 
para a sociedade por meio de ações de ensino, pesquisa, extensão 
e cultura, pois está voltada para o coletivo, para o bem comum.

Além disso, ainda por conta dessa sua característica, ela 
tem acesso a vários programas de bolsas e financiamentos go-
vernamentais que permitem que mais de 50% de seus alunos te-
nham acesso a algum tipo de benefício.
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Relações com a Sociedade

A Univali tem forte presença comunitária por meio dos 
seus programas e projetos de extensão, além das atividades pe-
dagógicas e serviços prestados pelas unidades de Saúde. Man-
tém, ainda, dois canais de atendimento, com fluxo direto de co-
municação com clientes e a comunidade em geral: a Ouvidoria e 
a Central de Atendimento Univali.

A inserção regional da Instituição é percebida na imple-
mentação de projetos de pesquisa e inovação em parceria com o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co – CNPq, Governo Estadual, Governos Municipais e iniciativa 
privada. A Univali incentiva a iniciação científica de seus acadê-
micos do ensino médio, da graduação e da pós-graduação por 
meio de Programas de Bolsas de Pesquisa e inúmeras redes de 
investigação no Brasil e no exterior. As políticas institucionais de 
extensão e cultura se efetivam por meio de projetos próprios de 
extensão universitária, projetos de arte e cultura e pela promoção 
de eventos. 

Na esfera artístico-cultural, a Univali, além de investir na 
formação integral de professores habilitados a disseminar a arte 
e a cultura, caso dos cursos de Letras e Literaturas em Língua 
Portuguesa, Artes Visuais e Música, mantém o Grupo de Dança 
Univali, o Grupo Instrumental, o Coral Univali e o Coral Infanto-
juvenil, a oferta de oficinas e cursos regulares de idiomas e mu-
sicalização infantil. 

Além disso, realiza festivais de arte, espetáculos musicais 
e teatrais, apresentações de dança e exposições de arte e a ma-
nutenção de programa cultural veiculado na Rádio Univali e 
na prestação de serviços, nas diferentes áreas do conhecimento 
mantidas na Universidade, por meio de parcerias institucionais 
e interinstitucionais. 

A Instituição mantém inúmeras atividades em parceria com 
setores da área de seu entorno geográfico e econômico. Exemplo 
disso é o convênio com a Fundação Estudos do Mar, destinada 
a contribuir para o conhecimento dos aspectos socioeconômicos 
e políticos do mar; valorizar o trabalhador da indústria de cons-
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trução naval, do transporte aquático e da pesca, promovendo a 
maior produtividade dessas atividades comerciais e industriais. 
Busca, ainda, os meios para racionalização do trabalho nos por-
tos; soluções para o incremento do transporte aquaviário; a pro-
moção do conhecimento e a difusão dos problemas do complexo 
hidroviário, transportes, portos, pesca, navegação, construção 
naval, ciências do mar e legislação pertinente. Para tanto, é es-
sencial a atuação dos docentes e egressos do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Portuária, a qual se efetua também em sin-
tonia com a Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil.

A Univali está localizada no litoral centro-norte do Esta-
do, região que concentra cerca de 1/3 do total de 300 empresas 
pesqueiras formadoras do parque industrial pesqueiro do País. 
A Instituição atua de forma expressiva neste setor por meio do 
Grupo de Estudos Pesqueiros, pertencente ao curso de Ocea-
nografia, em que é referência nacional na pesquisa e extensão 
pesqueiras. Esse grupo presta suporte à atividade produtiva, à 
gestão da pesca marinha e de outras atividades antrópicas, bem 
como à conservação do meio marinho. Os pesquisadores do gru-
po participam em fóruns de gestão pesqueira do Ministério do 
Meio Ambiente e do extinto Ministério da Pesca e Aqüicultura, 
atualmente vinculado ao Ministério da Agricultura e promovi-
dos pela Comissão Internacional para a Conservação do Atum 
do Atlântico, Convenção da Diversidade Biológica e Autoridade 
Internacional dos Fundos Marinhos.

Além disso, em parceria com a Marinha do Brasil, o grupo 
realiza estudos sobre a biodiversidade da margem continental 
do Sudeste e Sul do Brasil e de áreas profundas do Oceano Atlân-
tico Sul para dimensionar os impactos ambientais da pesca e de 
atividades como a mineração marinha. De modo complementar, 
o grupo opera sistemas de monitoramento e observação da ativi-
dade pesqueira por meio da aplicação de ferramentas de coleta 
e processamento de dados, do rastreamento por satélite da frota 
pesqueira, da utilização de tecnologias de observação submarina 
e de sensores de imagens e acústicos para estudar o desempenho 
de equipamentos de pesca e o consumo de combustíveis nas ope-
rações pesqueiras.
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Com isso, a Univali reflete a inserção nacional no desenvol-
vimento de produtos tecnológicos de apoio à Secretaria da Pesca 
e Aquicultura, envolvendo, para tanto, a expertise da Instituição 
nas áreas das Engenharias, Oceanografia e Ciência da Computa-
ção.

Há 20 anos, a Universidade mantém o Centro Experimen-
tal de Maricultura no município de Penha, contribuindo com 
o desenvolvimento econômico e social da região por meio de 
apoio técnico e organizacional à Associação de Maricultores e à 
Cooperativa de Maricultores de Penha. Com a assistência técni-
ca do centro experimental essa cooperativa obteve do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Selo de Inspeção Fe-
deral (SIF 3389), transformando-se na única cooperativa de ma-
ricultores do Brasil que pode comercializar mexilhão resfriado 
para o território nacional.

Adicionalmente, os pesquisadores colaboram com o poder 
público municipal atuando na elaboração do Plano Diretor Mu-
nicipal, do Plano de Saneamento Básico, do Plano de Gerencia-
mento de Resíduos, do Projeto Orla, do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente, do Conselho Municipal da Pesca e do Conselho 
Municipal da Cidade.

Como resultado desse trabalho conjunto, Penha é hoje o se-
gundo maior produtor de mexilhões e do cultivo de moluscos no 
Brasil, uma das alternativas econômicas mais importantes para 
o setor primário local. Além disso, é importante salientar que as 
ações de organização, monitoramento ambiental e assessoria téc-
nica realizadas com os produtores de moluscos, bem como os 
experimentos de cultivo com peixes marinhos, têm reflexo es-
tadual, nacional e internacional, pois a evolução da Maricultura 
na região está diretamente associada ao sucesso da parceria dos 
produtores com a Univali, servindo como modelo para 15 muni-
cípios, 18 associações, uma federação e cerca de mil produtores 
do Estado de Santa Catarina.

A instituição, no campo da inovação tecnológica, está in-
serida na parceria com o Governo Estadual na execução do 
Programa Geração (TEC) – Etapas Itajaí e Grande Florianópo-
lis, voltado a suprir a carência de recursos humanos na área da 
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Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da qualifi-
cação profissional, favorecendo o necessário avanço tecnológico 
nas áreas de absorção dos concluintes: jovens a partir de 16 anos 
com interesse na capacitação referida. A oferta dos cursos ocorre 
anualmente desde 2012. 

Participa também do Programa Catarinense de Inovação 
(PCI) coordenado pela Secretária de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável (SDS), em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc), a Fe-
deração das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/
SC). O programa está baseado em três eixos: capacitar pessoas e 
empreendedores para os desafios do futuro, atrair novos investi-
dores de setores estratégicos e criar habitats de inovação.

Devido à expansão do turismo e da gastronomia na econo-
mia catarinense, a Univali oferece cursos (técnicos e superiores 
de graduação e pós-graduação) nas áreas, investindo na forma-
ção de profissionais para atuar nesses segmentos, assim como na 
gestão de eventos e no desenvolvimento de pesquisas voltadas 
ao planejamento do espaço turístico, à gestão de destinações e de 
empresas de turismo, aos estudos do patrimônio ambiental e sua 
relação com o espaço turístico e aos estudos do patrimônio cultu-
ral edificado e imaterial. Um exemplo disso é o projeto multidis-
ciplinar “Análise e Avaliação da Sustentabilidade Turístico-Re-
creativa dos Equipamentos de Lazer na Ilha de Porto Belo (SC)”, 
instituído há 17 anos. Com essa atividade, o empreendimento 
localizado na ilha João da Cunha ou ilha de Porto Belo se destaca 
como referência, ou seja, destinação de excelência nacional, em 
desenvolvimento sustentável em ambientes insulares.

A Univali também se sobressai no processo de regionaliza-
ção do Turismo, ferramenta instituída pelo Ministério do Turis-
mo nos seus Planos Nacionais. O Programa, considerado estra-
tégico para a consecução da política nacional, prevê a execução 
descentralizada, com foco no planejamento coordenado e parti-
cipativo, com o intuito de estimular a obtenção dos resultados 
sociais e econômicos no país. Para tanto, a Instituição mantém 
parceria com o Ministério da Integração e a Capes na realização 
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do projeto de pesquisa “Turismo: estudo dos casos da Costa Ver-
de e Mar, Serra Gaúcha e Litoral de Jijoca de Jericoacoara”.

A Univali também presta serviços técnicos a diferentes 
segmentos da sociedade, como consultoria jurídica, assessoria 
em comércio exterior, desenvolvimento de sistemas embarcados, 
avaliação do teor de flúor da água de abastecimento público e 
elaboração de planos de desenvolvimento turístico, municipais 
e regionais. Os serviços prestados procuram suprir demandas 
localizadas, de acordo com o panorama socioeconômico vigente 
nas áreas de inserção da Universidade, e também se estendem 
ao território nacional, por meio de parcerias com o Governo Fe-
deral.

Já, na área da saúde participa dos editais do Programa Na-
cional de Reorientação Profissional da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde) e do Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde), bem como na manutenção do Centro 
de Especialidades Odontológicas, que é referência para quatro 
municípios da região. Em parceria com a Secretaria de Saúde do 
município, funciona, no Campus Itajaí, a Unidade de Saúde Fa-
miliar e Comunitária com três equipes de Estratégia de Saúde 
da Família. Outro destaque é o Serviço de Atenção à Saúde Au-
ditiva, credenciado no Ministério da Saúde como serviço de alta 
complexidade. Ele presta atendimento a 53 municípios da Foz, 
do Médio e do Alto Vale do Itajaí.

Com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estadual e Mu-
nicipal de Itajaí, a Univali teve aprovado o convênio para a im-
plantação do Centro de Especialização em Reabilitação Física e 
Intelectual, que conta com equipe multidisciplinar e compõe a 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, com atendimento a 
200 pessoas com deficiência intelectual, especialmente crianças 
com Transtorno do Espectro do Autismo, e a 200 pessoas com 
deficiência física. O serviço se iniciou em 2014 e recebe pacientes 
encaminhados pelo SUS por meio das Secretarias de Saúde dos 
municípios da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí 
(Amfri) e Balneário Camboriú.

Ainda na área da saúde, professores e acadêmicos da Uni-
vali têm ampla inserção regional por meio da pesquisa e da for-
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mação dos profissionais de saúde e da participação na Comissão 
Permanente de Integração Ensino-Serviço, instituída em 20 de 
agosto de 2007 pela Portaria do Ministério da Saúde n. 1.996, 
com atuação nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Balneá-
rio Piçarras, Luís Alves, Ilhota, Penha, Porto Belo, Bombinhas, 
Itapema, Navegantes e Camboriú. Cabe às Comissões a respon-
sabilidade de elaborar um plano de ação regional de educação 
permanente em saúde, coerente com os Planos de Saúde Munici-
pal e Estadual relacionados à educação na saúde.

Na gestão de políticas públicas, a instituição mantém o 
Programa Observatório de Políticas Públicas, que atua na forma-
ção continuada e no assessoramento de lideranças, organizações 
da sociedade civil e de conselhos municipais. O programa articu-
la a prestação de serviços desenvolvida pelo Instituto de Pesqui-
sas Sociais, o Núcleo de Estudos Sociais e Políticos e a extensão 
desenvolvida pela Incubadora Social, ampliando a interação ins-
titucional com a comunidade regional.

A Univali investe na construção da cidadania e nas ações 
de defesa e promoção dos direitos humanos, especialmente por 
meio do atendimento e da orientação da população nas questões 
jurídicas nas áreas civis e criminais, sob a orientação de professo-
res advogados. Essa prática é oferecida nos Escritórios Modelos 
de Advocacia mantidos em Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, 
Biguaçu e São José. Também ocorre por meio de ações de exten-
são coordenadas pelo Núcleo de Assessoria Jurídica das Organi-
zações da Sociedade Civil, que presta assessoria a Organizações 
Não Governamentais, Associações Comunitárias, Associações 
de Moradores, Centros de Apoio e Interesse Social, Cooperati-
vas, Empreendimentos Solidários e Conselhos Comunitários. 
Esse Núcleo oferece também cursos sobre associativismo e coo-
perativismo e executa a avaliação e o monitoramento de políticas 
públicas com o acompanhamento dos Conselhos Gestores com 
representação da Instituição.

Na gestão, a inserção regional da Universidade se efetiva 
na assessoria prestada a empreendimentos sociais por meio da 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, voltada à 
promoção da economia solidária e ao desenvolvimento do em-
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preendedorismo voltado à autogestão. Estas ações viabilizam a 
inserção em cadeias produtivas locais e regionais, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável desses empreendimentos 
nos aspectos econômico, social e ambiental.

Nesse sentido, a Instituição promove a capacitação de ges-
tores públicos e lideranças multissetoriais para os desafios das 
mudanças climáticas e da governança ambiental na região da 
Foz do Rio Itajaí, atendendo mais de 1.100 pessoas e 21 entida-
des por ano. A capacitação aborda desafios e oportunidades da 
gestão socioambiental contemporânea, destacando os desafios 
globais (mudança climática, riscos socioambientais), novas ini-
ciativas e tendências (economia verde e a governança ambiental) 
e sua adaptação à realidade local em questões como a gestão de 
uso e ocupação do solo.

Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Ciên-
cia e Tecnologia e as Secretarias de Estado de Desenvolvimen-
to Regional da Grande Florianópolis, Brusque e Itajaí, a Univali 
oferece o Curso Superior de Extensão para o Desenvolvimento 
Regional (PROESDE). Esse curso integra um conjunto de ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão voltadas à formação do cida-
dão, capacitando-o para intervir nas políticas públicas mediante 
a articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento 
socioeconômico da região.

Na educação, a Universidade viabiliza a sua inserção re-
gional empreendendo esforços na formação de professores da 
Educação Básica, notadamente por meio do Programa de For-
mação Continuada, realizado em parceria com Prefeituras, do 
Programa Nacional de Incentivo à Leitura, vinculado à Funda-
ção Biblioteca Nacional, e do Programa de Iniciação à Docên-
cia na Educação Básica (Pibid), subsidiado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Pibid 
promove a qualificação para a docência de estudantes de licen-
ciatura desde o início de sua formação acadêmica, dos profes-
sores da Educação Básica e do Ensino Superior, incentivando a 
atuação colegiada destes em escolas públicas de Educação Bási-
ca, com incentivos financeiros. Em 2014, o programa envolveu 
diretamente 68 Instituições de Ensino da Rede Municipal e oito 
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da Rede Estadual em Itajaí, Tijucas, Balneário Piçarras, Itapema, 
Balneário Camboriú, Biguaçu e São José. Contou com a partici-
pação de 377 acadêmicos, 82 professores supervisores das Esco-
las de Educação Básica e 33 coordenadores.

Por sua parte, o Programa Nacional de Incentivo à Leitu-
ra visa à formação de uma rede nacional de encontros regionais 
de incentivo à leitura e à escrita. São parceiros da Univali, nesse 
Programa: a Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, a Fun-
dação Cultural de Itajaí, o Serviço Social do Comércio – Sesc de 
Itajaí, a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Cambo-
riú, a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, a Secretaria 
Municipal de Educação de Balneário Piçarras, o Instituto Caracol 
do município de Navegantes e a Biblioteca Pública Municipal 
e Escolar Norberto Cândido Silveira Junior da cidade de Itajaí. 
Na Instituição, o Programa está organizado em dois eixos: o de 
Produção de arte e bens simbólicos e o de Cultura, educação e 
cidadania. Em 2011, o Programa atingiu 16.790 pessoas, no ano 
seguinte, 28.285 e, em 2013, 37.090 pessoas.

A Univali, para melhorar a infraestrutura urbana e local 
quanto ao desenvolvimento sustentável dos municípios da sua 
região de abrangência, presta assessoria a gestores públicos no 
processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Terri-
torial de municípios da região da Amfri, que abriga as cidades de 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, 
Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. São contempladas 
as áreas urbanas e rurais, por meio de princípios metodológicos 
de planejamento e gestão participativa, visando ao desenvolvi-
mento urbano socialmente inclusivo e sustentável.

Também desenvolve ações de apoio à implantação de Uni-
dades de Conservação, em parceria com diferentes segmentos 
da sociedade, por meio de reuniões com os Conselhos dos Par-
ques Estadual e municipais, saídas a campo para levantamento e 
mapeamento de recursos hídricos da região, subsídio à implan-
tação, ao planejamento e à gestão dos parques, discussão e reca-
tegorização da reserva biológica e indicação de delimitação para 
os parques.



506 A Educação Superior em Santa Catarina

Diante do exposto, vários reconhecimentos atestam a in-
serção da Univali para o desenvolvimento local, regional e nacio-
nal, alguns dos quais se relacionam a continuação:

 ¾ Certificado de Responsabilidade Social da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (2012, 2013, 2014 e 2015) 
– certificação que reconhece e destaca empresas priva-
das e entidades com fins não econômicos que tenham a 
responsabilidade socioambiental incluída em suas po-
líticas de gestão visando à promoção do bem-estar da 
sociedade e à preservação ambiental.

 ¾ Certificação Selo Social Itajaí – recebida em junho de 
2015, é concedido pela Prefeitura de Itajaí em parceria 
com a Associação Empresarial de Itajaí, num programa 
que avalia os investimentos realizados por empresas e 
instituições da cidade em ações de promoção do desen-
volvimento social. Como parâmetro, o Selo Social uti-
liza os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs), estabelecidos pela ONU em 2000. 

Figura 5: Os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
Fonte: Brasil (2016)

 ¾ Certificação pelo Movimento Nós Podemos de Santa 
Catarina com o Título de Embaixadora do Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio n. 6 – recebida em outu-
bro de 2015 como organização praticante dos Oito Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ao adotar o 
ODM 6, a Univali pretende estimular todos os setores 
sociais a formarem uma aliança para a constituição de 
ações prioritárias para a saúde de Santa Catarina. 
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Figura 6: Objetivo 6 ODM 
Fonte: Brasil (2016)

 ¾ Prêmio Empresa Cidadã ADVB–SC – recebido em julho 
de 2015, essa premiação é promovida pela Associação 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catari-
na (ADVB/SC). A Instituição foi destacada na categoria 
Participação Comunitária, com o Projeto Escolhas, que 
realiza capacitações sobre prevenção ao uso de drogas 
voltadas às famílias e profissionais que atuam com ado-
lescentes.

 ¾ Premiação Rádio Educativa Univali FM e TV Univali 
– tem recebido várias premiações nas categorias de-
senvolvimento cultural, destaque acadêmico, destaque 
profissional e jornalismo ambiental. Entre esses se des-
taca o 6º Prêmio Fundação do Meio Ambiente – Fatma 
de Jornalismo Ambiental, recebido em 2013 pela TV 
Univali.

A Univali também desenvolve cinco Programas de Aten-
ção à Comunidade e Inclusão Social: Programa de Ações Comu-
nitárias, Promoção Sociocultural, Serviços de Saúde, Programa 
de Assistência Judiciária e de atendimento no Hospital Univer-
sitário Pequeno Anjo (HUPA). Todos eles se caracterizam como 
ações de responsabilidade social, envolvendo disciplinas curri-
culares, acadêmicos e professores e contribuem para a garantia 
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de direitos e o desenvolvimento econômico e social da região.  
As principais características desses programas são:

 ¾ Programa de Ações Comunitárias e Promoção Socio-
cultural – os acadêmicos prestam atendimento à comu-
nidade em bairros periféricos de Itajaí envolvendo as 
áreas da saúde, promoção de direitos, registro e docu-
mentação, desenvolvimento econômico e social, lazer, 
cultura e orientação para a segurança no trânsito. Esse 
programa é uma iniciativa de diversos segmentos orga-
nizados da sociedade.

 ¾ Serviços de Saúde – os acadêmicos vinculados aos cur-
sos de Nutrição, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Enfermagem, Farmácia e Psicologia 
prestam atendimento à população da região nos inú-
meros espaços organizados para este fim, tais como: 
Clínica de Fisioterapia, Unidade de Saúde Familiar e 
Comunitária, Serviços de Atendimento Clínico em Fo-
noaudiologia, Serviço de Atenção à Saúde Auditiva e 
Clínicas de Odontologia, entre outros.

 ¾ Programa de Assistência Judiciária – envolve ações por 
meio do Escritório Modelo de Advocacia (EMA), que 
assume uma função ativa e potencializadora do desen-
volvimento da cidadania. Dessa forma, esse programa 
se apresenta como espaço que possibilita ao curso de 
Direito estender os conhecimentos jurídicos e o seu 
potencial humano à comunidade de Itajaí, Balneário 
Camboriú, Tijucas, Biguaçu e São José, com o desenvol-
vimento de projetos de extensão, no atendimento das 
demandas de interesses coletivos, definindo a sua atua-
ção a partir da interação com a própria comunidade.

 ¾ Hospital Universitário Pequeno Anjo (HUPA) – admi-
nistrado pela Fundação UNIVALI desde abril de 2002, 
exerce papel significativo no atendimento em saúde 
infantil a pacientes de 0 a 14 anos para toda a micror-
região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Ita-
jaí-Açu (Amfri). Além dessa microrregião, que possui 
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população infantil de 118 mil crianças, o Hospital aten-
de pacientes de cidades próximas, como Barra Velha, 
Tijucas e Brusque.

No âmbito geral de responsabilidade social, a instituição 
contou com 65 programas oferecidos, nos quais foram mais 2.000 
alunos envolvidos, realizados 130.688 atendimentos e um inves-
timento de R$ 59.724.400,15 em 2014. 

Para divulgação dessas ações de responsabilidade social, a 
Univali usa seu site <www.univali.br>, sua publicação eletrônica 
semanal Univali em Dia <http://www.univali.br/imprensa/uni-
vali-em-dia/Paginas/default.aspx>, assim como seus programas 
de Rádio e TV e relatórios com informações detalhadas sobre as 
atividades.

A Univali busca a parceria com empresas e instituições 
para o desenvolvimento de estágios, pesquisas, intercâmbio de 
conhecimentos, tecnologias e serviços, além de outras numero-
sas formas de relacionamento, com o objetivo de promover as 
melhores oportunidades de aprendizagem aos seus alunos tanto 
quanto para o fortalecimento de sua relação com a comunidade 
na qual está inserida. Para viabilizar e normatizar essas parcerias 
são firmados convênios ou acordos bilaterais, dentre os quais se 
podem destacar os acordos de cooperação técnico-científica, que 
englobam o desenvolvimento de ações diversas, além dos con-
vênios específicos para a realização de estágio obrigatório e não 
obrigatório. O número de convênios estabelecidos para estágios 
na Univali em 2014 foi de 1.106 e em 2015 foi 919 de acordo com 
Gerência de Atenção ao Estudante (2015). 

Um convênio pioneiro foi firmado em 2015 entre a Univali 
e a Petrobras para prestação de serviços de avaliação da inter-
ferência das atividades de produção e escoamento de petróleo 
e gás natural da área do pré-sal da Bacia de Santos sobre aves, 
quelônios e mamíferos marinhos. Além disso, a instituição será 
responsável pelas atividades de uma rede de instituições para o 
monitoramento diário de 800 km de costa brasileira entre Uba-
tuba no estado de São Paulo, até Laguna, em Santa Catarina. Por 
meio dessa atividade será realizado o resgate, atendimento vete-
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rinário e reabilitação de aves, tartarugas, baleias e golfinhos. Para 
tal serão disponibilizados 50 carros e construídas cinco unidades 
de estabilização nas cidades de São Sebastião, Baixada Santista, 
São Francisco do Sul, Penha e Laguna; cinco unidades de reabi-
litação, nas cidades de Ubatuba, Guarujá, Ilha Comprida, Pontal 
do Paraná e Florianópolis; e três bases de apoio em Praia Grande, 
Ilha do Superagui e Imbituba, onde atuam 400 profissionais.

O projeto terá duração de 21 meses e é condicionante no 
licenciamento ambiental, conduzido pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
para as atividades de produção de Petróleo no pré-sal na Bacia 
de Santos.

A instituição tem ainda dois museus: o Ecomuseu Univali 
e o Museu Oceanográfico Univali (MOVI). 

 Esse espaço cultural, localizado na ilha João da Cunha 
também conhecida como ilha de Porto Belo, contribui para o res-
gate e a valorização dos costumes, dos hábitos e da história das 
comunidades litorâneas de Santa Catarina. Suas exposições, de 
longa ou de curta duração, oferecem oportunidades de divulga-
ção e de preservação do patrimônio natural e cultural da região.

É um atrativo diferenciado que reforça os vínculos, entre 
as pessoas e o ambiente por meio da integração de atividades 
educacionais e turísticas. O embarque para a ilha pode ser feito 
no píer turístico da cidade de Porto Belo. 

O Ecomuseu Univali ocupa a maior edificação da ilha, com 
uma área de 500m2; abriga diferentes ambientes, entre eles, o sa-
guão principal, duas salas de exposição, dois terraços, plenário 
ao ar livre, além do deck de entrada, auditório para 45 pessoas e 
copa. O museu tem como parceiros a Prefeitura de Porto Belo, a 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e o 
Instituto Soto Delatorre.

O Ecomuseu tutela a parte terrestre da coleção do natura-
lista Carlos Nicolau Gofferjé. São espécimes representativos da 
fauna catarinense e incluem taxidermias como a do Jacaré-de-
-papo-amarelo feita na década de 1940, cuja espécie hoje está em 
extinção, e encontra-se exposta no “Laboratório do Naturalista”. 
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Essa coleção também abrange áreas como Entomologia, Ornito-
logia, Botânica e Antropologia.

Outras exposições são realizadas por meio de empréstimos 
de peças de coleções como a do Museu Oceanográfico Univali e 
do Museu de Paleontologia e Etnoarqueologia Gigantes do Pas-
sado e de instituições parceiras como o Instituto Cultural Soto 
Delatorre, além de material de outras instituições de ensino, pes-
quisa e conservação que realizam parcerias com o Ecomuseu. 

Inaugurado em dezembro de 2015, o Museu Oceanográfico 
Univali funciona no prédio do Campus Balneário Piçarras, e está 
entre os quatro principais acervos de história natural do Brasil, 
sendo que na temática oceanográfica é o maior da América La-
tina. Tem como parceiros: a Marinha do Brasil, a Prefeitura de 
Balneário Piçarras e o Instituto Cultural Soto.

O Movi tem como objetivo desenvolver coleções de refe-
rência que representem o maior número de espécies marinhas, 
possibilitando pesquisas taxonômicas e biogeográficas. Com isso 
busca representar o conjunto da biodiversidade do litoral brasi-
leiro com o intuito de divulgar e expor as características do nos-
so patrimônio biológico marinho para a educação e o deleite do 
público que o visite.

O museu faz parte do Conselho Internacional de Museus 
(ICOM) junto aos museus de história natural (NATHIST) desde 
1994, e seu sistema de curadoria adota os critérios éticos e técni-
cos estipulados por este conselho, como o Código de Deontolo-
gia do ICOM (2002). É cadastrado junto ao Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM), órgão federal que regula e orienta as ações 
museais no país, e considerado “Coleção de Excelência” pelo 
CNPq e “Instituição de Referência” pela Capes, indicado para 
trabalhos de pós-graduação em nível de pós-doutorado.

Ele conta com:

 ¾ a maior coleção privada de tubarões e raias do mundo 
(9.900 espécimes);

 ¾ a maior coleção de tartarugas marinhas da América do 
Sul (400 espécimes);
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 ¾ a maior coleção de mamíferos marinhos do Brasil (600 
espécimes);

 ¾ a segunda maior coleção de aves marinhas do Brasil 
(650 espécimes)

 ¾ a maior coleção de peixes marinhos do sul do Brasil 
(7.300 espécimes);

 ¾ a maior coleção de invertebrados marinhos do sul do 
Brasil (8.000 espécimes);

 ¾ a maior coleção de conchas do Brasil e segunda da 
América Latina (90.000 espécimes).

Os museus de história natural, categoria em que se en-
quadram os museus oceanográficos, levam décadas para serem 
formados, ao contrário dos demais tipos de museus. A grande 
dificuldade se dá pelo fato de que seus acervos não são comer-
ciais. Não há baleias à venda nem espécies raras de tubarões no 
mercado, o que os difere substancialmente dos museus históri-
cos, de arte ou de outros temas específicos onde há um mercado 
estabelecido para a aquisição de acervos.

Portanto, o crescimento de um acervo oceanográfico está 
sujeito a um grande esforço de campo, percorrendo grandes dis-
tâncias pelo litoral, que se associa com ocorrências raras e inu-
sitadas que se dão ao longo do tempo. De uma forma geral, os 
museus de história natural surgem de uma grande coleção par-
ticular que posteriormente é institucionalizada e com isso recebe 
um impulso que resulta no seu nascimento propriamente dito. 
Esse processo leva geralmente entre 30 e 50 anos em qualquer 
lugar do mundo e foi o caso dos museus atualmente estabeleci-
dos no Brasil e particularmente do Movi que a Univali fomenta 
desde 1993.

A biblioteca do Movi disponibiliza aos pesquisadores mais 
de 1.200 livros especializados da área marinha, uma compilação 
de 6.200 artigos científicos e mais de 550 títulos de periódicos 
nacionais e estrangeiros para consulta. Também apresenta uma 
fototeca com aproximadamente 13 mil fotos que abrangem a 
história do museu, espécimes da coleção do museu e de outras 
instituições, ilhas oceânicas brasileiras, Antártida, entre outros 
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ambientes estudados e uma videoteca contendo programas, re-
portagens e documentários sobre expedições científicas e a vida 
marinha.

Faz parte, também, do museu o Centro de Estudos Antár-
ticos (Ceantar), que está instalado no primeiro andar do Campus 
da Univali em Balneário Piçarras, junto ao Movi. O Ceantar tem 
como objetivo gerenciar projetos e estudos relacionados à An-
tártica, além de ser um espaço aberto a visitações possibilitan-
do contato com equipamentos e peças históricas relacionadas ao 
continente gelado. Ele possui o segundo maior arquivo histórico 
sobre o tema no país, tutelando milhares de documentos históri-
cos e artigos do extinto Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos   
(IBEA), anterior ao Programa Antártico Brasileiro.

Também compõem o acervo documentos pessoais do 
professor Péricles Azambuja, pioneiro na campanha que levou 
o Brasil à Antártica, e do curador do Movi Jules Marcelo Rosa 
Soto, que arquiva e coleciona objetos e documentos sobre o tema 
desde 1982. No local também funciona uma das mais completas 
bibliotecas temáticas brasileiras sobre a Antártica, com livros, pe-
riódicos e clipagens e diversas obras raras e esgotadas.

As coleções do Museu Oceanográfico Univali são compostas 
essencialmente de espécies marinhas, incluindo as de ambientes 
costeiros, pelágicos, de oceano profundo e ilhas oceânicas. A maior 
parte do material colecionado é representativo da fauna brasileira, 
especialmente da Região Sul. Alguns lotes coletados fora do Brasil 
foram permutados ou doados por outras instituições.

As coleções estão abertas a especialistas que queiram exa-
minar espécimes diretamente no museu ou em suas respectivas 
instituições, por meio de empréstimos com exceção de holótipos. 
As coleções foram divididas por sala de acordo com o grupo ta-
xonômico e pelo tipo de armazenamento, líquido ou seco.

A Coleção de Invertebrados Marinhos do museu é com-
posta de aproximadamente 12.000 lotes, com média de 15 espé-
cimes por lote, sendo a coleção de Moluscos a mais representa-
tiva. A coleção está subdividida de acordo com seus respectivos 
filos: Annelida, Ascidiacea, Brachiopoda, Bryozoa, Coelenterata, 
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Crustacea, Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Platyhelmin-
thes e Porifera.

Quanto à Coleção de Peixes, esta é composta de aproxi-
madamente 4.000 lotes, com média de seis espécimes por lote, 
incluindo nove holótipos e 64 parátipos. A coleção contém espé-
cimes que variam em tamanho, de pequenos peixes ósseos com 
alguns milímetros a grandes tubarões, de aproximadamente 4 
metros. 

O Movi conta ainda com uma coleção de aves marinhas 
que apresenta atualmente 695 lotes com representantes das famí-
lias Diomedeidae, Fregatidae, Hidrobatidae, Laridae, Pelecani-
dae, Procellariidae, e Spheniscidae entre outras. A coleção ainda 
conta com um banco de imagens em papel, cromo e vídeo.

Sua coleção de tartarugas marinhas é a maior da Améri-
ca Latina apresentando atualmente 1.774 espécimes. A coleção 
de répteis marinhos do MOVI é composta por aproximadamen-
te 670 lotes, com média de três espécimes por lote. Quase todos 
os lotes são de tartarugas marinhas, sendo que na maioria dos 
casos apenas os esqueletos encontram-se preservados, embora 
uma parte considerável da coleção esteja conservada em álcool. 

Os mamíferos aquáticos contam com uma coleção compos-
ta por aproximadamente 700 lotes. Na maioria dos casos, apenas 
os esqueletos encontram-se preservados, embora uma parte con-
siderável da coleção esteja conservada em álcool. 

A coleção contém espécimes que variam em tamanho, de 
pequenos embriões com alguns centímetros de tamanho a cetá-
ceos adultos, de aproximadamente 3 metros. 
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Palavra da Reitoria

A Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) é uma uni-
versidade comunitária, mantida pela Fundação Educacional da Região 
de Joinville (FURJ). Ser comunitária é compartilhar. Isso significa dar 
oportunidade a todos de acessar um ensino superior de qualidade, co-
laborar para desenvolvimento regional, trabalhar por um ensino quali-
ficado, completo e inovador, estender à comunidade os resultados e os 
benefícios advindos do ensino e da pesquisa.

A Univille atua na região nordeste de Santa Catarina – Joinville, 
São Bento do Sul, São Francisco do Sul. Fiel à sua missão e à sua visão, 
ela tem como premissa a promoção da cidadania e a contribuição para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social sustentável, 
visando melhorar constantemente a qualidade de vida das pessoas que 
vivem em sua região de atuação. 

Por ser Universidade comunitária, não tem fins lucrativos, reinves-
tindo todos os seus recursos advindos de mensalidades e serviços na melho-
ria e no desenvolvimento das práticas de ensino, pesquisa e extensão, fun-
damentadas nos valores éticos, democráticos e de responsabilidade social.

Seu compromisso social é inerente à sua própria natureza, pois 
foca seu atendimento às demandas sociais da região na qual está in-
serida. E tem centrado esforços no sentido de ampliar sua atuação na 
comunidade externa de forma mais direta por meio de diversos projetos, 
programas e ações institucionais, consolidando uma prática que inten-
sifica e amplia o conceito de responsabilidade social.

É a única universidade a oferecer cursos em todas as áreas do co-
nhecimento em sua região de atuação; possui dois campi, duas unidades 
mais especializadas, três colégios, dois centros de estudos e pesquisas 
ambientais, sistema integrado de bibliotecas e laboratórios de ponta. 
Além da graduação e da pós-graduação lato sensu, os cursos stricto 
sensu possuem, como diferencial, a interdisciplinaridade e a integração 
de temas de estudo com demandas da comunidade. A Univille acolhe 
cerca de 10.000 alunos – da educação infantil ao doutorado pós-gradua-
ção e oferece a cerca de 30% deles algum tipo de bolsa ou financiamento. 

Sua estrutura proporciona à comunidade serviços e inovações 
resultantes de seus projetos de pesquisa e de extensão. Tem forte desem-
penho no estudo das questões ambientais e da saúde e na pesquisa em 
Biotecnologia. Já conquistou importantes prêmios regionais e nacionais 
de excelência em projetos de gestão de recursos hídricos, gestão susten-
tável, responsabilidade social, entre outros.
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Os alunos de ensino médio e de graduação são incentivados a 
participar de programas de iniciação em pesquisa científica e em prá-
ticas de extensão. Eles recebem ajuda financeira para se manter nos 
cursos e iniciam nessas práticas com a orientação de professores, desen-
volvendo projetos conjuntos. Diversos programas em diferentes cursos 
são direcionados à prática dos formandos diretamente com a população 
que necessite desses serviços. É o caso da Clínica Odontológica, que 
atende adultos, crianças e bebês, do Centro de Atividades Físicas, que 
oferece orientação nutricional para idosos, do Juizado Especial Cível, 
que dá suporte à população em pequenas causas, dos ambulatórios mé-
dicos especializados, da farmácia escola, do atendimento psicológico en-
tre muitos outros serviços. 

A Universidade oferece mobilidade internacional a estudantes e 
professores e, para isso, possui convênios com diversos países em todos 
os continentes, já tendo recebido e enviado centenas de acadêmicos e do-
centes para cursos e atividades de pesquisa no exterior nos últimos anos.

Para oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento da pes-
quisa aplicada e do empreendedorismo inovador, aproximando univer-
sidades, empresas e governos, a Univille, por meio de sua mantenedora, 
criou e implantou o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Re-
gião, Inovaparq – em seu campus principal. A atuação do parque está 
pautada em sete plataformas tecnológicas, definidas com base nas com-
petências acadêmico-científicas da Univille e das instituições parceiras, 
nas vocações e potencialidades das empresas da região norte-catarinense 
e nas diretrizes nacionais e estaduais para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação: biotecnologia, design, materiais, meio ambiente, metalmecâ-
nica, químico-farmacêutica e tecnologia da informação e comunicação. 
Além das empresas já consolidadas, instaladas no Parque, como estímu-
lo ao empreendedorismo, os acadêmicos e a comunidade externa contam 
com suporte de três  incubadoras de empresas: CRIA-TE (Incubadora 
de Novos Negócios); CAUSE (Incubadora de Inovação Social); e CEN-
TRA (Incubadora de Base Tecnológica).

 A Univille tem se destacado por uma gestão participativa, em 
que o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI  constitui-se em 
instrumento de política que objetiva projetar as disposições da Univer-
sidade em relação ao futuro, coletivamente almejado.  

A missão, a visão, os valores, os objetivos, as metas e as ações de-
lineadas guiam as decisões da gestão estratégica de cada dimensão insti-
tucional, considerando a dinamicidade da vida acadêmica e a flexibilidade 
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diante de necessidades emergentes. Além disso, o PDI orienta o acom-
panhamento e a avaliação contínuos do desenvolvimento institucional. 
A elaboração do PDI é fruto do Planejamento Estratégico Institucional 
(PEI), um processo que conta com a participação dos diferentes atores da 
comunidade universitária: profissionais da educação, pessoal administra-
tivo, estudantes e gestores. Conforme previsto no Estatuto da Universi-
dade, o PDI atual (2017-20121) foi aprovado por meio da Resolução n.º 
27/16 do Conselho Universitário da Univille. Estabelecer metas para a 
educação superior na região de Joinville, para a produção do conhecimen-
to e para a extensão dessa produção é um desafio a que se propõe a Univil-
le, porque está comprometida ética e socialmente com a comunidade hu-
mana e com os recursos materiais e naturais dessa região. Os resultados a 
que temos chegado mostram que somos capazes de vencer os desafios que 
as políticas públicas e a competição predadora têm nos colocado.

Nas próximas páginas, convidamos o leitor para conhecer um 
pouco mais sobre as ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica da 
Univille para sua região, considerando o compromisso com a qualidade 
da formação acadêmica, com a produção do conhecimento, com a forma-
ção para a cidadania e com a qualidade de vida das pessoas.

Sandra Aparecida Furlan 
Reitora

História da Univille

A Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) teve 
início em 1967, quando foi criada a Fundação Joinvilense de En-
sino (FUNDAJE), instituída a partir da Lei Municipal n. 871. No 
ano seguinte, 1968, nasceu a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, que funcionava no antigo Colégio Marista, hoje Associa-
ção Catarinense de Ensino.  

Em 1969, a Faculdade de Ciências Econômicas, implantada 
em 1965 e pioneira no ensino superior em Joinville, foi integrada 
à Fundaje. No ano de 1970, instalou-se a Escola Superior de Edu-
cação Física e Desportos, cujas atividades se desenvolviam nas 
dependências da Sociedade Ginástica. Também nesse ano, a Fa-
culdade de Filosofia, com os cursos de Geografia, História, Letras 
e Matemática, passou a funcionar no Colégio dos Santos Anjos. 



Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 521

A denominação Fundaje foi alterada para Fundação Uni-
versitária do Norte Catarinense (FUNC) em 1971, pela Lei Mu-
nicipal n. 1.174. Naquele mesmo ano, criou-se a Faculdade de 
Ciências Administrativas, com os cursos de Administração de 
Empresas e Ciências Contábeis. 

Em 1975, os cursos foram transferidos para o Campus Uni-
versitário, no bairro Bom Retiro, na Zona industrial norte, local 
onde hoje a Univille está instalada. Desde então, a partir da Lei 
Municipal n.o 1.423, de 22 de dezembro de 1975, constituiu-se a 
Fundação Educacional da Região de Joinville (FURJ). Em 1977, 
foi implantado o Colégio de Aplicação, hoje Colégio da Univille, 
adotando métodos inovadores no ensino fundamental e médio.

Dando continuidade ao seu processo de expansão, em 
1982, a FURJ estendeu seu campo de atuação à cidade de Jaraguá 
do Sul, com o curso de Ciências Econômicas e, em 1983, com o 
curso de Ciências Contábeis. No ano seguinte, levou para São 
Bento do Sul o curso de Administração de Empresas.

Outro marco na história da Instituição foram as primei-
ras eleições diretas para a designação da direção-geral, em 1987, 
após um trabalho conjunto com a comunidade acadêmica. Ante-
riormente a essa data, a nomeação era realizada pelo prefeito da 
cidade de Joinville. 

No início do ano letivo de 1989, realizaram-se reuniões 
com lideranças comunitárias nas áreas econômica e política do 
município e com lideranças da comunidade acadêmica da Insti-
tuição, a fim de rever o Projeto Institucional da FURJ. Formou-se, 
então, o grupo Rumo à Universidade, com a tarefa específica de 
elaborar uma proposta pedagógica para viabilizar a transforma-
ção da FURJ em universidade.

Em junho de 1991, foi instalada a Comissão Federal de 
Acompanhamento do Projeto Univille. Nesse mesmo ano, cons-
tituiu-se a Faculdade de Ciências Socioeconômicas, advinda da 
união das Faculdades de Ciências Econômicas e de Ciências 
Administrativas. Um ano mais tarde, em 1992, a Carta-Consul-
ta reformulada foi novamente protocolada no Conselho Federal 
de Educação (CFE). Ela contemplava a visão interdisciplinar de 
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ciência, fundamentada no holismo crítico e na visão ecológica 
de mundo, inseridos e partilhados no ensino, na pesquisa e na 
extensão e, portanto, disseminados em todos os segmentos e em 
toda a abrangência da nova universidade.

Em face de nova legislação, delegou-se a tarefa de acom-
panhamento do Projeto Univille ao Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE) em maio de 1993. Também nesse ano, foi instalado 
oficialmente o Campus em São Bento do Sul, embora em espaços 
alocados, que viriam, ao dia 10 de março de 1998, a serem subs-
tituídos pela sede própria. Em 1999, construiu-se o Centro de Es-
tudos Ambientais Rugendas, em área localizada fora da região 
urbana de São Bento do Sul.

Paralelamente aos primeiros passos do Campus de São 
Bento do Sul, em dezembro de 1995, o CEE aprovou, por una-
nimidade, o reconhecimento da Universidade da Região de Jo-
inville, por meio do Parecer n. 214/95. Menos de um ano depois, 
em 14 de agosto de 1996, foi assinado o Decreto Presidencial de 
Credenciamento da Universidade da Região de Joinville (UNI-
VILLE), publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 15 de 
agosto do mesmo ano.

Em 26 de junho de 2001, o credenciamento da Universida-
de foi renovado pelo CEE pelo prazo de cinco anos, conforme 
Parecer n. 123 e Resolução n. 32, publicados no Diário Oficial do 
Estado (DOE) pelo Decreto n. 2.658, de 18 de julho de 2001. Outro 
acontecimento importante foi a alteração da denominação do até 
então Colégio de Aplicação para Colégio da Univille, no intuito 
de estabelecer uma identificação mais forte com a Universidade. 
No ano de 2006 o Colégio da Univille inicia as suas atividades na 
cidade de São Bento do Sul, oferecendo o ensino médio e séries 
finais do ensino fundamental.

Em 13 de agosto de 2004 ocorreu outra conquista da Uni-
ville, com a criação da Unidade São Francisco do Sul, onde já 
atuava desde 1993, realizando atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Essa Unidade dispõe também do Centro de Estudos e 
Pesquisas Ambientais (CEPA), localizado na Vila da Glória, im-
plantado em 1999, e da ilha da Rita, visando ao monitoramento 
ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico da região Baía 
da Babitonga.
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Num constante processo de expansão, foi criada em 2005 
a Unidade Centro/Joinville, que abriga atualmente os cursos de 
Ciências Econômicas, Farmácia, Medicina e Pedagogia, além de 
projetos de extensão. Nessa Unidade, também funcionam o Am-
bulatório Universitário, a Farmácia-Escola e o Laboratório de 
Análises Clínicas. 

No ano de 2009, foram revisados a missão, visão, valores e 
princípios da Univille, bem como se definiram as estratégias ins-
titucionais e projetos estratégicos voltados ao alcance dos objeti-
vos propostos para o ciclo de planejamento 2009-2018. Em 2016 o 
Planejamento Estratégico Institucional finalizou o novo Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2017-2021.

Ainda em 2009, foi criado o Parque de Inovação Tecnológi-
ca de Joinville e Região (Inovaparq), com o objetivo de oferecer 
ambientes adequados a prática da inovação e o desenvolvimento 
econômico, tecnológico e social de Joinville e da Região.

No ano de 2014, por meio da Portaria n. 676 da Secreta-
ria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do 
Ministério da Educação (MEC), a Univille foi qualificada como 
Instituição Comunitária de Educação Superior. No mesmo ano o 
Conselho Universitário decidiu aderir ao Edital n. 4 do MEC/Se-
res para migrar a Instituição para o sistema federal de educação 
e, ainda nesse ano, a Universidade requereu o credenciamento 
institucional para ofertar cursos na modalidade à distância, bem 
como o credenciamento dos polos de apoio presencial nas unida-
des de São Francisco do Sul e de São Bento do Sul.

Em 2015, a Fundação Educacional da Região de Joinville, 
mantenedora da Univille, completou seus 50 anos de história. 
Ao longo desses anos a Instituição tem se consolidado como re-
ferência em ensino e agente ativo em prol do desenvolvimento 
da comunidade local.

A Fundação Educacional da Região de Joinville (FURJ) é 
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com au-
tonomia didático-científica, administrativa, financeira e discipli-
nar, exercida na forma da lei e dos seus estatutos, mantenedora 
da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) e do Parque 
de Inovação Tecnológica (Inovaparq).
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Estrutura Institucional

De acordo com o artigo 1º de seu Estatuto (UNIVILLE, 
2016), 

[...] a Universidade da Região de Joinville – Univille – é 
uma instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão, creden-
ciada pelo Ministério da Educação em 14/8/1996, mantida 
pela Fundação Educacional da Região de Joinville. 

Atualmente, a Universidade conta com:

 ¾ Campus Joinville (sua sede) está localizado na zona norte 
da cidade. Na graduação são 42 opções de cursos, além 
da oferta da pós-graduação com especialização, mestra-
do e doutorado. Abriga também o colégio da Univille.

 ¾ Unidade Centro Joinville – está, próximo ao Hospital 
Municipal São José e com fácil acesso para a comuni-
dade. Lá acontecem as atividades dos cursos de Farmá-
cia, Medicina, Educação Especial, Pedagogia e Ciências 
Econômicas. No local está também a Farmácia-Escola e 
ambulatórios para atendimento à comunidade.

 ¾ Campus São Bento do Sul – está localizado na região ser-
rana do estado, oferece oito cursos de graduação e de 
pós-graduação. A Univille mantém ainda no município 
um Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais – Cepa 
– que possibilita aulas de campo, pesquisas científicas 
e visitas monitoradas para a comunidade. Abriga tam-
bém o Colégio da Univille.

 ¾ Unidade São Francisco do Sul - está localizada às margens 
da Baía da Babitonga, tendo uma infraestrutura completa 
para ações desenvolvidas na área de Biologia Marinha e 
de Administração. Abriga também o Colégio Univille – 
São Francisco. No município, na Vila da Glória, localiza-
-se o Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais – Cepa.

A Universidade conta hoje com 147 laboratórios da área 
de ensino, instalados nos campi de Joinville e São Bento do Sul 



Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 525

e nas Unidades Centro e São Francisco do Sul. Essas estruturas 
atendem às disciplinas dos diversos cursos de graduação, pós-
-graduação e os Colégios Univille.

A administração da Univille está organizada em campi e uni-
dades, cursos de graduação e programas de pós–graduação stricto 
sensu e órgãos complementares e suplementares (UNIVILLE, 2016). 
O organograma da Univille é apresentado na figura a seguir:

Figura 1: Organograma da Instituição 
Fonte: Univille (2016)
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A Univille tem como Identidade Institucional a mensagem 
da figura a seguir:

Figura 2: Mensagem da Instituição 
Fonte: Univille (2016)

Univille em dados:

 ¾ Sedes: Joinville, São Bento do Sul e São Francisco do 
Sul.

 ¾ Professores: 644.
 ¾ Empregados Administrativos: 388.
 ¾ Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais: dois (São 

Bento do Sul e São Francisco do Sul). 
 ¾ Jardim Botânico: um em Joinville 
 ¾ Alunos: 9.244 (colégio, graduação, pós-graduação – es-

pecialização – e mestrado e doutorado).
 ¾ Ensino: 42 opções de cursos de graduação.
 ¾ Pesquisa:  86 projetos de pesquisa.
 ¾ Extensão: 30 projetos e 17 programas. 
 ¾ Pós-graduação – especialização:  32 cursos. 
 ¾ Mestrado:  cinco mestrados próprios. 
 ¾ Doutorado: um doutorado próprio.
 ¾ Laboratórios:  147 unidades.    
 ¾ Salas de aula: mais de 208 salas de aula climatizadas e 

equipadas com multimídia.
 ¾ Bibliotecas: 135 mil volumes, com acervo físico e digital. 
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 ¾ Eventos: auditórios, anfiteatros, espaço de integração e 
Centro de Convenções.

A Infraestrutura

Atualmente a Univille conta com 689.632,06 m² de terreno 
e 78.824,33 m² de área construída, considerando os campi Joinvil-
le e São Bento do Sul, a Unidade Centro em Joinville, a Unidade 
São Francisco do Sul e os dois Cepas.

Figura 3: Organograma da FURJ – mantenedora da Univille 
Fonte: Univille (2016)

Estrutura Acadêmica  

A Univille tem como finalidade promover e apoiar a edu-
cação e a produção da ciência por meio do ensino, da pesquisa e 
da extensão, contribuindo para a sólida formação humanística e 
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profissional, objetivando a melhoria da qualidade de vida da so-
ciedade (UNIVILLE, 2016). A educação e a produção da ciência 
são desenvolvidas na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, que envolvem a arte, a cultura, o esporte, o meio am-
biente, a saúde, a inovação, a internacionalização e o empreende-
dorismo, objetivando a melhoria da qualidade de vida da socie-
dade e da comunidade regional.

Conforme seu estatuto (UNIVILLE, 2016), a administração 
geral da Univille organiza-se da seguinte forma: Órgão delibe-
rativo superior: Conselho Universitário, que dispõe de quatro 
câmaras consultivas: Câmara de Ensino;  Câmara de Pesquisa e 
Pós–Graduação; Câmara de Extensão; Câmara de Gestão. Órgão 
executivo superior: Reitoria; Órgãos consultivos.

Os órgãos consultivos da administração geral são consti-
tuídos com base nas demandas acadêmico-administrativas e em 
questões estratégicas institucionais, podendo ser integrados por 
membros da comunidade regional.

A administração dos campi organiza-se da seguinte forma:

 ¾ Órgão executivo: direção do campus, que poderá contar 
com assessorias de ensino, pesquisa e extensão e pes-
soal administrativo necessário às atividades-fim;

 ¾ Órgãos consultivos: constituídos com base nas deman-
das acadêmico-administrativas e em questões estraté-
gicas institucionais, podendo ser integrados por mem-
bros da comunidade regional.

A administração das unidades é organizada por coordena-
ções que podem dispor de pessoal administrativo necessário às 
atividades-fim.

A administração dos cursos de graduação e dos programas 
de pós–graduação stricto sensu organiza-se da seguinte forma:

 ¾ Órgão deliberativo: Colegiado.
 ¾ Órgão executivo: coordenação.
 ¾ Órgão consultivo: Núcleo Docente Estruturante (gra-

duação).
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O estatuto da Univille (2016) prevê a constituição de co-
mitês de área. Um comitê de área compreende um conjunto de 
cursos de graduação e programas de pós-graduação stricto sensu, 
integrados por meio de ações compartilhadas voltadas ao alcan-
ce de objetivos, metas e estratégias previstos no PEI e no PDI.

Os órgãos complementares e suplementares são normati-
zados pelo Conselho Universitário em regulamento próprio, que 
dispõe sobre sua criação, estrutura, funcionamento, fusão e ex-
tinção.

 ¾ São órgãos complementares da Universidade:
 ¾ Colégio Univille – Joinville.
 ¾ Colégio Univille – São Bento do Sul.

 ¾ Os órgãos suplementares da Universidade são:
 ¾ Biblioteca Universitária.

O ensino na Univille abrange a educação básica – com a 
educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (anos 
iniciais e finais), médio e técnico – e a educação superior – com os 
cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu.

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é o órgão responsável 
por “[...] superintender a organização acadêmica, pedagógica e 
curricular do ensino de graduação e da educação básica na Uni-
ville” (UNIVILLE, 2017b). Tem como objetivos (UNIVILLE, 2013, 
p. 15): criar condições para desenvolver, com qualidade, o ensi-
no indissociado da pesquisa e da extensão; priorizar no ensino a 
pesquisa como princípio educativo, assegurando a produção do 
conhecimento; garantir o princípio da interdisciplinaridade no 
ensino de graduação, base da concepção da Universidade; opera-
cionalizar, via coordenações de cursos, a política de intercâmbio 
e cooperação institucional, em âmbitos local, regional e interna-
cional; planejar a criação e a ampliação de cursos que vinculem 
o desenvolvimento científico, tecnológico e social à preservação 
ambiental e à vida com qualidade; realizar a avaliação dos cur-
sos, dos currículos, dos docentes e discentes e das metodologias 
de ensino com vistas ao aperfeiçoamento do ensino e da apren-
dizagem; redimensionar os currículos dos cursos existentes com 
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base nos resultados evidenciados na avaliação institucional; 
promover a formação profissional e pessoal para responder às 
necessidades educacionais, gerenciais, científicas, tecnológicas e 
culturais da região, de modo a atuar no seu processo de desen-
volvimento; Fomentar a interlocução entre as Coordenações de 
Cursos  e os Colégio da Univille. Por meio de ações estratégicas 
na formação do estudante, com foco no desenvolvimento profis-
sional, humanístico e intelectual,

No que se refere ao ensino de Pós-graduação, a Pró-Reito-
ria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) é responsável por pro-
mover a melhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento 
científico, tecnológico e cultural da região de atuação da Univil-
le, por meio da qualificação profissional em nível de pós-gradua-
ção, do suporte ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e da 
divulgação dos seus resultados, e pela busca do alinhamento das 
diretrizes nacionais às demandas da região, com vistas à melho-
ria da qualidade de vida das comunidades que são servidas pela 
Instituição.

A PRPPG é composta pela Assessoria de Qualificação Do-
cente (PQD), Área de Pós-graduação – que compreende a Pós-
-graduação Lato Sensu e as Coordenações de Pós-graduação 
Stricto Sensu – Área de Pesquisa, Área de Editora, Núcleo de 
Inovação e Propriedade Intelectual e a Assessoria da PRPPG no 
Campus São Bento do Sul. 

A Assessoria do Programa de Qualificação Docente ofere-
ce suporte para o ensino e à pesquisa visando à manutenção do 
reconhecimento dos cursos oferecidos e a qualificação profissio-
nal da educação da Univille, aos quais a Política de Qualificação 
Docente da Instituição foi definida para atender, bem como às 
necessidades institucionais relativas à pós-graduação stricto sen-
su e de pós-doutorado.

Ensino de Graduação

No ensino de graduação, a Instituição oferece mais de 40 
cursos nas diversas áreas do conhecimento, distribuídos nas se-
des da Univille em Joinville, São Bento do Sul e São Francisco do 
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Sul. A seguir são apresentados os cursos da Instituição por cida-
de de localização da unidade, distribuídos por semestre.

Durante o ano de 2016 foram desenvolvidas atividades em 
parceria com escolas públicas municipais e estaduais pelos partici-
pantes do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) e 
do  Fundo de Apoio ao Estudante de Graduação (FAEG) 24.

Ensino de Pós-graduação

O ensino de Pós-graduação na Univille está pautado na 
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão realizados no 
âmbito dos cursos, na criatividade, inovação e proatividade, na 
preocupação com as questões sociais, econômicas, culturais, am-
bientais, políticas e éticas com vistas à formação de um profissio-
nal cidadão. Para tanto, a área de pós-graduação tem como di-
retrizes: estimular os diversos departamentos da Instituição, de 
acordo com a competência de seu corpo docente, a desenvolver 
projetos de cursos de especialização, mestrado e doutorado, de 
modo a contribuir com a consolidação da universidade; atender 
com qualidade às necessidades de formação em nível avança-
do dos setores educacional, industrial, comercial e de serviços 
da região; integrar a pós-graduação com a graduação, por meio 
do compartilhamento de docentes, da interação entre docentes e 
discentes nos dois níveis de ensino, da realização de projetos de 
pesquisa, do estágio de docência e, consequentemente, da produ-
ção científica conjunta; apoiar o fortalecimento e a consolidação 
dos cursos e programas existentes; intensificar o relacionamento 
entre a pós-graduação da Univille e as comunidades acadêmica 
e externa.

Na Pós-graduação Stricto Sensu, a PRPPG possui cinco 
programas: Mestrado e Doutorado em Saúde e Meio Ambiente, 
Mestrado em Engenharia de Processos, Mestrado em Patrimônio 
Cultural e Sociedade, Mestrado em Educação e Mestrado Profis-
sional em Design e está em fase de projeto de cursos de doutora-
do em diferentes áreas.

No ano de 2016, a área de pós-graduação lato sensu pro-
moveu 12 cursos de especializações institucionais e dois cursos 
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de especializações (residência) interinstitucionais, com um total 
de 32 turmas e 585 alunos ativos. Ressalta-se, ainda, que, com o 
objetivo de atender às necessidades de formação de profissionais 
em nível avançado para a região em que está inserida, cumprin-
do sua vocação regional, a Univille realizou parcerias com As-
sociações, Sindicatos, Fundações e empresas dos mais variados 
segmentos de negócio.

A Figura 4 apresenta a distribuição dos cursos de especiali-
zação por área do conhecimento, oferecidos em 2016.

Figura 4: Distribuição dos cursos de especialização promovidos pela Univille em 2016 
em função das áreas de conhecimento 

Fonte: Especialização (2017)

No ano de 2014 foi firmada parceria com a Unidavi, com 
o compartilhamento de projeto de curso de pós-graduação e 
de professores, resultando na oferta do curso MBA em Gestão 
Comercial: Varejo e Serviços, que abriu sua primeira turma em 
maio de 2015. 

Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu

Os programas de pós-graduação stricto sensu da Univille 
foram implementados e estão em conformidade com a política 
de pós-graduação e do Projeto de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), que estabelece o oferecimento de cursos mediante a capa-
cidade instalada para composição do corpo docente permanente; 
todos os docentes da pós-graduação lecionam na graduação.
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Tal política possibilita a integração e o fortalecimento mú-
tuo dos níveis de ensino da IES, unidos por meio da prática do 
ensino, da pesquisa e da extensão.

A integração entre o stricto sensu e a graduação dá-se me-
diante o credenciamento, para vincular os alunos aos projetos 
e/ou programas de pesquisa e de extensão, com o objetivo de 
proporcionar aos estudantes da graduação contato com pesqui-
sas para elaboração de uma dissertação/tese de pós-graduação. 
Essa atuação conjunta dos discentes nos projetos de pesquisa dos 
professores é viabilizada por meio dos Programas Institucionais 
de Bolsas, como o de Iniciação Científica (Pibic) e o de Extensão 
(Pibex), com recursos da própria IES, pelo Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Tecnológica (Pibit) em conjunto com 
o CNPq, pelas modalidades previstas nos artigos 170 e 171, com 
recursos estaduais, e pelas bolsas de outras agências de fomento 
(Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina (FAPESC), etc.) aos alunos da graduação e bolsas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), do Programa Institucional de Formação Científica na 
Pós-graduação Stricto Sensu (PICPG) e do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Extensão (Pibex) aos alunos da pós-graduação.

Essa interação ocorre também com a realização dos está-
gios de docência dos alunos de pós-graduação, bolsistas da Ca-
pes e do PICPG.

Outra oportunidade ocorre com a participação dos alunos, 
conjuntamente, em eventos científicos e seminários. A Universi-
dade promovia dois eventos – Seminário Integrado de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Siepe) e Seminário de Iniciação Científica 
(SIC) –, que a partir de 2014 foram integrados em um único even-
to, originando a I Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tec-
nologia (SUCST). Esta, em 2016, realizou sua terceira edição. Há 
ainda o envolvimento de discentes e docentes como apoiadores, 
organizadores, coordenadores de simpósios ou ministrantes de 
palestras e oficinas em eventos como: Semanas Acadêmicas da 
Graduação, Semana da Comunidade, Colóquio das Licenciatu-
ras (Clic), Gampi Design e Gampi Plural.

Quanto à atuação do corpo docente dos programas de pós-
-graduação, esta é regulada por resolução do Conselho de Ensi-
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no, Pesquisa e Extensão (Cepe) e estipula, entre outros requisi-
tos: o desenvolvimento de atividades de ensino; a participação 
em projetos de pesquisa do programa; a orientação de alunos de 
mestrado ou doutorado do programa; o vínculo funcional ma-
joritariamente em regime de dedicação integral. Essa resolução 
estabelece ainda uma política de credenciamento e descreden-
ciamento dos docentes que é regulada por Instrução Normativa.

Para que fosse possível tal dedicação docente, foi criado 
em 2006 o Programa de Apoio à Pós-graduação Stricto Sensu Ins-
titucional (PAPGI), subdividido em dois subprogramas: Apoio 
ao Desenvolvimento de Projetos e Incentivo à Produção Científi-
ca Continuada e à Inovação.

No primeiro subprograma, que visa à ampliação das horas 
de pesquisa dos docentes, foi criada uma chamada, denominada 
internamente de carta-convite, que possibilita o acesso a recursos 
para custeio de projetos e a manutenção de 20h da carga horá-
ria em pesquisa para cada docente. Além disso, com recursos do 
Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), estão previstos para cada do-
cente vinculado a um programa stricto sensu o apoio financeiro 
para o desenvolvimento desses projetos, a concessão de desconto 
nas mensalidades do curso de pós-graduação (PICPG) e bolsas 
de iniciação científica (Pibic e Pibit), bem como apoio financeiro 
à participação em eventos nacionais e internacionais.

No segundo subprograma, que objetiva estimular o au-
mento da produção docente, são lançados anualmente editais 
muito similares aos de bolsa de produtividade do CNPq para 
estimular a produção científica.

Cabe destacar que a Univille financia desde 1994 projetos 
de pesquisa institucionais com recursos do FAP (Resolução Cepe 
n. 01/94), que equivalem a 4% da receita líquida anual arrecada-
da. Anualmente são lançados diferentes editais para seleção de 
projetos em todas as áreas do conhecimento, os quais são avalia-
dos por dois consultores externos doutores na área do projeto.

Outra medida de incentivo aos docentes é o oferecimento 
de ajuda de custo quando de seu afastamento para realização 
de estágio pós–doutoral (deslocamento, alimentação e moradia), 
por meio do Programa de Qualificação Docente e da Resolução 
do Conselho Universitário n. 05/14.
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Em 2016 havia 112 projetos de pesquisa (compreendendo 
projetos iniciados no ano-base, projetos em andamento e projetos 
concluídos) de docentes do programa, com alunos de mestrado/
doutorado e de graduação envolvidos, que resultaram em 82% dos 
recursos externos captados com órgãos de fomento à pesquisa e 
outros com a participação do docente como integrante; desse total, 
94% dos projetos são coordenados por professores dos programas.

Em 2010 foi viabilizada a implantação da Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica (IBT), um dos elementos que 
compõem o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Re-
gião (Inovaparq), situado na Univille, que num futuro próximo 
poderá impulsionar a produção científica voltada à inovação tec-
nológica. Em 2015 foi executado o segundo ciclo do programa 
de pré–incubação, que, além dos resultados diretos no apoio aos 
empreendedores, possibilitou o aprimoramento do modelo.

Em 2006, a Univille criou o Programa de Apoio à Pós-gra-
duação Stricto Sensu Institucional (PAPGI), com 2% da receita 
líquida da Instituição (Resolução Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão 11/06). O programa é dividido em duas frentes: uma 
que visa à ampliação das horas de pesquisa dos docentes e ou-
tra que objetiva estimular o aumento da produção docente. Para 
atender à primeira frente, foi criada uma chamada (carta-convite 
n. 02/16 – chamada para projetos vinculados aos programas stric-
to sensu e a professores tempo integral em pesquisa – TI), com 
vigência de 48 meses, que possibilita o acesso a recursos para 
custeio de projetos e a manutenção de 20h da carga horária em 
pesquisa para cada docente. Além disso, com recursos do FAP, 
estão previstos para cada docente permanente vinculado a um 
programa stricto sensu o apoio financeiro para o desenvolvimen-
to desses projetos e a concessão de desconto nas mensalidades 
do curso de pós-graduação pelo Programa Institucional de For-
mação Científica na Pós-graduação Stricto Sensu (PICPG), de ini-
ciação científica (Programa Institucional de Iniciação Científica 
na graduação – PIC) e Programa Institucional de Iniciação Cien-
tífica Jr. (PIC Jr.), bem como apoio financeiro à participação em 
eventos nacionais e internacionais. Programa de Pós-graduação 
em Saúde e Meio Ambiente (PPGSMA) – Mestrado e Doutorado; 
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Programa de Mestrado em Engenharia de Processos; Mestrado 
em Educação; Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade; 
Programa de Pós-graduação em Design – Mestrado Profissional.

Programa 
de Pós-

graduação 
(início)

Nível: 
Mestra-
do (M); 

Dou-
torado 

(D)

Mo-
dalidade: 

Acadêmico 
(A); 

Profissional 
(P)

Turno
Vagas 

por 
turma

Número 
de turmas 
em anda-

mento

Núme-
ro de 

alunos 
dezem-
bro/16

Núme-
ro de 
defe-

sas em 
2016

Titula-
dos até 
dez./16

Saúde e Meio 
Ambiente 

(1999)
M A Not. 20 3 38 14 247

Saúde e Meio 
Ambiente 

(2014)
D A Vesp. 9 3 27 – –

Engenharia 
de Processos 

(2006)
M A Not. 20 3 39 13 81

Patrimônio 
Cultural e 
Sociedade 

(2008)

M A Not. 20 3 41 14 104

Educação 
(2011) M A Vesp. 20 2 33 18 66

Design (2013) M P Not. 15 2 18 19 31

Quadro 1: Programas e respectivas informações acadêmicas 
Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-graduação Stricto Sensu/PRPPG (2017)

Observa-se no Quadro 2 o número de estudantes com bol-
sas Capes por curso, em 2016.

Programa de Pós-graduação Bolsa Capes (dezembro/16)

Saúde e Meio Ambiente – Mestrado 13

Saúde e Meio Ambiente – Doutorado 10

Engenharia de Processos 14

Patrimônio Cultural e Sociedade 13

Educação 10

Design –

Total 60

Quadro 2: Número de bolsas implementadas 
Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-graduação Stricto Sensu/PRPPG (2017)
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A Pesquisa

Os principais dados em relação aos projetos de pesquisa 
coordenados por professores da Instituição e ao programa insti-
tucional de apoio à formação científica em nível de ensino fun-
damental (PIC Jr.), graduação (PIC) e pós-graduação stricto sensu 
(PIC PG).

Destacam-se a quantidade de projetos de pesquisa no ano 
de 2016, a distribuição por área de conhecimento do CNPq e a 
produção científica institucional. No que tange às bolsas, apre-
senta-se o número de bolsas de acordo com o tipo de financia-
mento e por grande área, bem como pela forma de financiamen-
to.

3 Projetos de Pesquisa

A pesquisa científica consiste em um processo metódico de 
investigação, recorrendo a procedimentos científicos na busca de 
respostas para um problema. Com a instauração do Fundo de 
Apoio à Pesquisa (FAP) em 1994, tem-se permitido o aumento 
gradual de pesquisas científicas voltadas principalmente para o 
desenvolvimento sustentável de Joinville e região, atuando nas 
áreas social, cultural, artística, ambiental e tecnológica, entre ou-
tras, de modo a promover a melhoria da qualidade de vida de 
sua população. A Figura 5 expõe a distribuição dos projetos de 
pesquisa por grande área do conhecimento do projeto. Ressalta-
-se que os projetos de pesquisa são desenvolvidos nos dois campi 
(Joinville e São Bento do Sul) e nas duas unidades da Universi-
dade (Centro e São Francisco do Sul).
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Figura 5: Distribuição dos projetos de pesquisa nas grandes áreas do conhecimento 
Fonte: Área de Pesquisa (2016)

A Área de Pesquisa realiza anualmente o levantamento da 
produção científica e tecnológica dos professores da Instituição, 
com o intuito de acompanhar a produção, conhecer as principais 
áreas produtivas e estabelecer estratégias de fortalecimento ou 
criação dos programas stricto sensu. Na Figura 6 é possível ver a 
produção científica dos professores da Univille de 2011 a 2016.

Figura 6: Produção científica dos professores de 2011 a 2016 
Fonte: Área de Pesquisa (2016)

Em relação à difusão da produção científica, tecnológica e 
artístico–cultural, pode–se ressaltar em 2016 a Semana Univille 
de Ciência, Sociedade e Tecnologia (SUCST) – uma união do Se-
minário de Iniciação Científica (SIC) e do Seminário de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Siepe). Assim, em 2016 foram realizadas a 
12ª edição do Siepe e a 21ª do SIC
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Programa de Bolsas de Iniciação Científica e de Pós-gra-
duação Stricto Sensu

Para a realização de projetos por acadêmicos da gradua-
ção, ou seja, na categoria Iniciação Científica, a Área de Pesquisa 
dispõe de: Programa de Iniciação Científica com financiamento 
do FAP, recursos do governo do estado (editais dos artigos 170 
e 171) e Programa de Iniciação Científica e Inovação Tecnológi-
ca com recursos do CNPq. Além de os alunos receberem bolsas 
para a execução dos projetos, ainda há possibilidade de desen-
volverem os projetos de forma voluntária, vinculados ao projeto 
de pesquisa de um professor.

A distribuição de estudantes de iniciação científica por ór-
gão de financiamento está evidenciada na Figura 7, juntamente 
com a evolução dos projetos de iniciação científica dos últimos 
seis anos.

Figura 7: Evolução dos bolsistas de iniciação científica de acordo com o financiamento 
Fonte: Área de Pesquisa (2016)

Ainda em relação aos projetos de iniciação científica, sa-
lienta-se que todas as áreas do conhecimento do CNPq são con-
templadas, como pode ser observado na Figura 8.
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Figura 8: Distribuição dos projetos de iniciação científica desenvolvidos na  
Univille por grande área (2016) 
Fonte: Área de Pesquisa (2016)

A Universidade oportuniza para alunos do ensino médio 
do Colégio da Univille (de Joinville e de São Bento do Sul) o PIC 
Jr., modalidade individual. Em 2016 disponibilizaram-se seis 
bolsas para estudantes.

Já os alunos de pós-graduação stricto sensu podem ser be-
neficiados com bolsa por intermédio do FAP, disponibilizada 
para os professores pertencentes ao quadro permanente dos pro-
gramas. Em 2016, 42 estudantes de pós-graduação stricto sensu 
foram contemplados com bolsa.

Extensão Universitária

As atividades da extensão universitária se voltam para o 
desenvolvimento de práticas acadêmicas que interligam a Uni-
versidade nas suas atividades de ensino e pesquisa com as de-
mandas da sociedade, contribuindo para a formação do profis-
sional e do cidadão.

Os principais indicadores resultantes das ações desenvol-
vidas em 2016, nesses segmentos são:
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Extensão universitária Total

Programas de extensão 17

Projetos de extensão demanda interna 22

Projetos de extensão demanda externa 6

Projetos de extensão voluntários 2

Professores extensionistas 77

Bolsistas de atividades culturais 27

Bolsistas de Pibex Júnior 0

Bolsistas de extensão 124

Bolsistas do artigo 170 281

Público atendido em extensão universitária* 396.155

* Com relação ao número de pessoas, foram contabilizadas aquelas diretamente atendidas

Quadro 3: Indicadores gerais de extensão – extensão universitária em 2016 
Fonte: Área de Extensão (2016)

Espaços Ambientais

Considerando a atuação da Univille na área do meio am-
biente, cabe destacar a existência de espaços específicos que per-
mitem a ampliação de atividades de ensino, pesquisa e principal-
mente de extensão. No Campus Joinville, podem–se mencionar 
o Jardim Botânico (incluindo o Horto de Plantas Medicinais e 
Tóxicas e o Herbário JOI) e o Espaço Material Zoológico; em São 
Bento do Sul, o Cepa Rugendas; e em São Francisco do Sul, o 
Espaço Ambiental Babitonga e o Cepa Vila da Glória. As comuni-
dades, interna e externa, têm acesso às atividades nesses espaços 
mediante agendamento prévio, por meio de contatos com a área 
de extensão universitária, com os coordenadores de programas e 
projetos de extensão da área de meio ambiente e também com o 
Programa Institucional Visite.

Os Cepas, situados em São Bento do Sul e São Francisco do 
Sul, têm como finalidade servir de local para: capacitação de do-
centes de instituições de todos os níveis de ensino; estudos avan-
çados de pesquisa da graduação e pós–graduação; atividades de 
campo e extensão para alunos de todos os cursos da Univille e 
para a comunidade externa. 
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Em 2016 foi aprovado um programa em parceria com em-
presa, universidade e associação comunitária em edital da Pre-
feitura de São Francisco do Sul com o objetivo de desenvolver 
em 2017 atividades de educação ambiental envolvendo todos os 
alunos da educação básica do Distrito do Saí, região continental 
do município, onde está localizado o Cepa Vila da Glória. Com 
uma abordagem voltada às questões de sustentabilidade, a pro-
posta prevê atividades práticas inovadoras para a discussão de 
temas de relevância ambiental, com utilização de trilhas, bem 
como passeios de barco orientados pela Baía da Babitonga.

O Cepa abriu as portas para uma importante ação na ges-
tão participativa dos recursos da Baía da Babitonga: o Projeto 
Babitonga Ativa. Foram realizadas oficinas com os pescadores 
locais, aproximando ainda mais a universidade e a comunidade 
do entorno, unindo o conhecimento científico com o tradicional.

Localizado em São Francisco do Sul, o Espaço Ambiental 
Babitonga contribui para a sensibilização ambiental e a divulga-
ção da fauna e dos ecossistemas costeiros do litoral norte catari-
nense, com ênfase para a toninha (Pontoporia blainvillei). O acervo 
é composto por espécies da região, incluindo animais taxidermi-
zados, esqueletos e moldes de animais. O Espaço Ambiental

Babitonga destina-se ao desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental com as escolas da região, grupos organiza-
dos, turistas e comunidade em geral. Em 2016 o acervo biológico 
foi incrementado com a inclusão de novos animais marinhos re-
cuperados no litoral de Santa Catarina. 

O Jardim Botânico da Univille é um espaço de proteção 
da flora local, abrigo de espécies raras e ameaçadas de extinção. 
É aberto à visitação pública, e nele são desenvolvidas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão. Seus objetivos estão focados 
na conservação da biodiversidade, na classificação/identificação 
das espécies originárias da vegetação nativa, na preservação do 
patrimônio genético das plantas e nas atividades de educação 
ambiental. É local de pesquisas para alunos dos cursos de Ciên-
cias Biológicas, Engenharia Ambiental e Farmácia e do Mestrado 
em Patrimônio Cultural e Sociedade. Instalado desde outubro 
de 2015 no Jardim Botânico, o Sistema Agroflorestal (SAF) pas-
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sou a contar em 2016 com mais oito canteiros, totalizando 290 
m2 de área, onde espécies florestais e agrícolas são plantadas 
em conjunto, mediante técnicas alternativas de uso dos recur-
sos naturais, obtendo-se produtos agrícolas sem aplicação de 
agrotóxicos e adubos químicos. Os produtos são utilizados pela 
Gastronomia no preparo das refeições do Restaurante Escola e 
consumidos pela comunidade interna da Univille. A iniciativa 
tem como objetivo sensibilizar os visitantes sobre possibilidades 
de resultados significativos sem agressão ao ambiente, apenas 
aproveitando o que a natureza oferece. 

Dois novos espaços junto ao Jardim Botânico foram inau-
gurados: o Cactário Ronaldo Wasum, um espaço de 24 m2 que 
abriga uma coleção de 250 espécimes de 150 espécies de cactos e 
outras plantas suculentas; o Epifitário Homalopetalum joinvillen-
se, um espaço de 38 m2 com capacidade para aproximadamente 
300 vasos e que abriga uma coleção de plantas epífitas, especial-
mente orquídeas e bromélias, coletadas em estágio vegetativo na 
APA Serra Dona Francisca para floração e posterior identifica-
ção. Tanto o cactário como o epifitário estão abertos a visitação 
com agendamento prévio.

Em agosto ocorreu o curso sobre cultivo de bromélias, arti-
culação entre o Jardim Botânico e parceiros externos, diversifican-
do as ações que podem se desdobrar nesse espaço de preservação.

No Espaço Material Zoológico, animais como quatis, la-
gartos, cachorros-do-mato e outros da fauna da região, além de 
animais marinhos, como lobo-marinho, tartaruga e pinguins, en-
contram-se eternizados por meio da taxidermia, técnica de con-
servação que consiste em remontar animais mortos, vertebrados, 
para estudos ou exposições.. Em 2016, com o intuito de ampliar as 
atividades promovidas no Espaço Material Zoológico, efetuou–se 
estudo sobre plantas apícolas, visando ao preparo de jardim de 
plantas atrativas a polinizadores, O público atendido em 2016 nas 
ações desenvolvidas no Jardim Botânico, nos dois Cepas, totalizou 
cerca de 4.627 pessoas. Os números referentes ao Espaço Ambien-
tal Babitonga e ao Espaço Material Zoológico já foram consolida-
dos no quadro de programas e projetos de extensão.
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Inserção Comunitária

A seguir apresenta-se a natureza das principais parcerias 
externas consolidadas na extensão universitária, ao todo são 127 
parcerias.

 ¾ Pública – 59;
 ¾ Privada – 58;
 ¾ Outras – 10.

Uma iniciativa que articula tanto a esfera pública quanto a 
privada é o Projeto Babitonga Ativa, que objetiva a promoção de 
políticas públicas integradas para o ecossistema Baía da Babiton-
ga e conta com financiamento dos recursos de ajustamento de 
conduta originado de multa ambiental oportunizado pelo Minis-
tério Público Federal.

Com duas linhas de atuação – uma que articula a mobili-
zação social e outra que organiza o planejamento estratégico –, 
a proposta envolveu diferentes segmentos sociais, entre eles a 
maricultura, a pesca, a mineração, o turismo e o transporte aqua-
viário das cidades adjacentes à baía: Joinville, Araquari, Barra do 
Sul, Itapoá e São Francisco do Sul.

O trabalho vinculado ao Programa Ecossustentabililidade 
na APA Serra Dona Francisca (Ecoapa), que conta com financia-
mento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Joinville, é 
um dos exemplos exitosos da parceira Univille/Jardim Botânico 
e poder público.

Além das esferas pública e privada, ressaltam–se as parce-
rias com organizações não governamentais (ONGs) e organiza-
ções da sociedade civil de interesse público (Oscips), institutos, 
cooperativas, associações etc.

Do número total de parceiros, 30% correspondem a uni-
dades de educação, compreendendo desde a educação infantil 
até a educação de jovens e adultos. Dessa forma, é nítido o en-
gajamento da Univille na qualificação educacional de Joinville e 
região, numa relação de intercâmbio e mútuo aperfeiçoamento.

Do ponto de vista da territorialidade, o espaço geográfico 
abarcado pela extensão da Univille inclui 32 dos 43 bairros de 



Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 545

Joinville e não se limita às fronteiras municipais, estendendo–se 
para 12 cidades do entorno. A adesão que a Univille tem para 
com o espaço circundante promove impacto significativo no de-
senvolvimento social, bem como contribui para uma ampliação 
dos espaços de aprendizagem para a comunidade acadêmica.

Prestação de Serviços e Cursos de Extensão

Em 2016, pode-se destacar a atuação na área do meio am-
biente com a continuidade do projeto de monitoramento de 
praias, com ênfase na avaliação de impacto das atividades de 
produção e escoamento de petróleo e gás natural do polo pré–sal 
da Bacia de Santos sobre os tetrápodes marinhos (aves, tartaru-
gas e mamíferos marinhos). Tivemos também a prestação de ser-
viço com o Programa de Internacionalização de Empresas, cujo 
objetivo é efetivar o desenvolvimento de possíveis clientes por 
meio de contatos com empresas no exterior e trading companies 
brasileiras. Foram realizadas prestações de serviços técnicos de 
consultoria na área tecnológica para o Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/SC).

A Universidade conta também com a Academia Univil-
le, que tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida 
por meio do incentivo à prática regular de exercícios físicos. No 
âmbito das locações da Univille, destaca-se a atuação na viabi-
lização de concursos em geral, como os do IBGE, OAB, Ieses e 
Fepese. Além das receitas que contribuem para a sustentabili-
dade institucional, houve uma maior aproximação com a área 
empresarial de Joinville e região. Nesse sentido, as capacitações 
continuadas nas áreas de engenharia e saúde, ocorridas nos múl-
tiplos espaços da Univille, ajudaram a ampliar o diálogo entre 
Universidade e empresas, em diferentes dimensões. Ações de 
qualificação de jovens para o mercado de trabalho, efetuadas em 
parceria com o Instituto Gerar, evidenciam a preocupação com 
a geração de emprego e renda e seus desdobramentos no desen-
volvimento socioeconômico.

Os cursos de extensão ofertados pela Univille destinam-
-se à comunidade em geral e têm como objetivo atender às de-
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mandas da sociedade e às necessidades de educação continua-
da de jovens e adultos, independentemente da escolaridade e 
da formação. Os participantes são conferidos com certificados 
de extensão universitária. Os cursos também são oferecidos na 
modalidade in company, ou seja, nas próprias corporações, via-
bilizando o atendimento de demandas específicas das empresas. 
Em 2016 realizaram-se 67 cursos.

O curso Complementação de Estudos para Formação de 
Agentes de Desenvolvimento Regional foi disponibilizado a alu-
nos de diversos cursos de graduação da Universidade. Já o curso 
de extensão Programa de Educação Superior para o Desenvolvi-
mento Regional/Licenciatura promove a qualificação dos estu-
dantes das licenciaturas para investir e contribuir na qualidade 
da educação básica, mediante a articulação entre os cursos de li-
cenciatura e as atividades desenvolvidas nas unidades escolares 
públicas de educação básica fundamentada na Proposta Curricu-
lar de Santa Catarina (PCSC).

No Campus São Bento do Sul, desenvolveram-se cursos de 
extensão nas áreas administrativa (cursos de oratória e técnicas 
de apresentação, Excel intermediário a avançado) e econômica 
(IRPF para principiantes). Os cursos de extensão realizados em 
2016 estão alinhados às competências instaladas em São Bento 
do Sul.

Os dados quantitativos referentes ao público e ao envolvi-
mento docente constam do quadro a seguir.

Prestação de serviços e cursos de extensão Total

Projetos de assessorias e consultorias 33

Reservas de espaço 1.191

Cursos de extensão – in company 7

Cursos de extensão – outros 60

Docentes envolvidos 53

Público atendido em cursos 1.524

Público atendido na Academia 941

Quadro 4: Indicadores gerais de extensão – prestação de serviços e  
cursos de extensão de 2016 

Fonte: Área de Prestação de Serviços e Cursos de Extensão (2016)
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Eventos

A universidade tem como procedimento a articulação e a 
socialização dos saberes. A comunicação dos processos de ino-
vação é oportunizada pelo diálogo por meio de colóquios, con-
gressos, seminários, em múltiplas áreas do conhecimento. Nesse 
sentido, estar na vanguarda das discussões é uma prática da Uni-
ville. Em 2016, a Associação Nacional de Gerontologia de Santa 
Catarina (ANG–SC) e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia (SBGG–SC), em parceria com a Univille, realizaram o 
VII Encontro Catarinense de Gerontologia e a VII Jornada Cata-
rinense de Geriatria e Gerontologia, com o intuito de discutir e 
aprimorar os conhecimentos acerca do tema cuidados paliativos na 
geriatria com profissionais e acadêmicos. Uma vez que a expec-
tativa de vida da população mundial vem aumentando, sente–se 
a necessidade de capacitar os profissionais da saúde sobre como 
cuidar dos idosos, principalmente daqueles com prognóstico 
mais restrito. Por isso, o tema  cuidados paliativos abordou assun-
tos como morte, câncer e espiritualidade, num contexto multidis-
ciplinar. O evento contou com participantes do Estado de Santa 
Catarina, entre profissionais da área da saúde, acadêmicos e pro-
fessores, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2016.

Já na área de comunicação, o Congresso Universitário de 
Publicidade e Propaganda (CUPP) reuniu grandes nomes para 
debater temas focados na publicidade e propaganda. O evento 
deu-se no período de 3 a 7 de outubro. Durante os cinco dias, 
o foco central foi trazer, aos acadêmicos, perspectivas de como 
construir uma carreira sólida no ambiente publicitário. Aconte-
ceram palestras, workshops, a “Sessão Criatividade” e a quinta 
edição do Vira Noite da Criatividade. Paralelamente aconteceu 
a segunda edição do CUPP Pesquisa e Extensão, em que os aca-
dêmicos de Publicidade e Propaganda da Univille foram desa-
fiados a apresentar trabalhos realizados em sala de aula relacio-
nando pesquisa e extensão. Trata–se de um evento que vem em 
processo de consolidação em nossa região e que ao longo de sua 
história certamente trará grandes contribuições para a sociedade 
e para o mercado publicitário de Joinville e região.
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Na área da cultura, mais especificamente no que diz res-
peito ao patrimônio cultural, ressalta-se a promoção do III En-
contro Internacional Interdisciplinar em Patrimônio Cultural 
(Enipac), realizado nos dias 22 e 23 de setembro. Promovido 
pelo Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, considerou 
um marco de fortalecimento da discussão internacional sobre o 
tema patrimônio cultural, ética e inovação, permitindo a troca 
de ideias e experiências entre as mais diversas instituições que 
trazem pesquisas inovadoras sobre o assunto. Um dos desafios 
do patrimônio cultural abrange a questão da memória e da sus-
tentabilidade, que passaram a representar uma  importante te-
mática quando se discutem a diversidade cultural brasileira e a 
interculturalidade. Eventos como o proposto possibilitam um 
espaço de diálogo entre os atores presentes. 

Articulada à área de cultura, a edição de 2016 do Gampi 
manteve a abrangência nacional, promovendo a integração do 
design com outras áreas como Arquitetura, Publicidade e Pro-
paganda. Assim, aproximou os acadêmicos e profissionais das 
oportunidades, desafios e ações possíveis para essa profissão, 
considerando o estado da arte da ciência, tecnologia, criativi-
dade/inovação e sustentabilidade, assim como abordagens que 
possuem afinidade com a complexidade da contemporaneidade, 
protagonismo e empatia.

Na área dos direitos humanos, o II Congresso de Direito 
na Era da Transnacionalidade vem derrubando fronteiras, cons-
truindo novos espaços, projetando a ampliação da experiência 
das sociedades democráticas além dos limites do Estado-Nação. 
Tal perspectiva indica a necessidade de estudar a influência desse 
fenômeno nos diversos ramos do Direito, tornando-se uma opor-
tunidade de troca de experiências, valores e informações de pes-
quisas, a fim de consolidar uma cultura acadêmica comprometi-
da com a formação jurídica de excelência e atualizada, sensível 
às demandas do Direito na contemporaneidade. Na mesma área 
o IV Seminário Catarinense de Direito Desportivo oportunizou 
debates e palestras com grandes nomes do desporto nacional.

Na área tecnológica, destaca–se a realização do ThinkS-
mart – I Simpósio de Economia Colaborativa e Cidades Inteli-
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gentes e Humanas. Seu propósito é disseminar o pensamento 
inteligente como solução para os problemas encontrados na so-
ciedade, contemplando ações da universidade, do setor privado, 
do governo e da sociedade. A geração da inovação é precedida 
pela aquisição de novos conhecimentos combinados com os já 
internalizados.

Gestão

O fornecimento de atividades de apoio e os benefícios para 
incentivar os estudantes a permanecer frequentando os cursos 
de graduação escolhidos por eles para formação profissional são 
demonstrados nos quadros a seguir.

O Quadro 5 indica o número de bolsistas da Instituição. 
Dos discentes matriculados na Univille, 35% possuem alguma 
forma de desconto na mensalidade.

Campus Número de bolsas 
por mérito

Número de bolsas por 
análise socioeconômica Total por campus

Joinville 472 2.281 2.753

São Bento do Sul 14 325 339

São Francisco do Sul 5 56 61

Total por modalidade 491 2.662 3.153

Colégio Número de bolsas por análise socioeconômica

Joinville 159

São Bento do Sul 56

Total 215

Quadro 5: Número de bolsistas por nível de ensino, por  
campus e por modalidade de bolsa 

Fonte: Central de Relacionamento com o Estudante (CRE)/Joinville

Em 2016, foram 106 alunos com necessidades especiais ma-
triculados na Univille acompanhados pelo Projeto de Apoio à In-
clusão de Alunos com Necessidades Especiais (Proines).

Visando assegurar atendimento, aprendizagem e orien-
tação aos estudantes além dos bancos de formação acadêmica, 
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a Univille mantém o Escritório de Empregabilidade e Estágio 
(EEE), com premissas sustentadas em promover maior aproxi-
mação da Instituição e dos estudantes com o mercado de traba-
lho, capacitar os estudantes em competências comportamentais 
necessárias e gerar diferenciais à empregabilidade. As ações do 
EEE são listadas a seguir: 

Escritório de Empregabilidade e Estágio Acumulado 2016

Convênios assinados 259

Currículos cadastrados no Banco de Oportunidades Univille (BOU) – acumulado 8.735

Empresas ativas no BOU 2.412

Estágio interno (contratações mensais) 121

Estágio Obrigatório regularizado 1.701

Estágios efetivados (termos de compromisso / aditivos) 1.209

Oportunidades de emprego divulgadas 260

Relatórios de estágios analisados 342

Vagas de estágio ofertadas 712

Quadro 6: Dados do Escritório de Empregabilidade e Estágio 
Fonte: CRE/Joinville

Com o objetivo de fortalecer as ações voltadas à perma-
nência do estudante nos cursos de graduação e à melhoria da 
qualidade do ensino-aprendizagem, o Programa de Acompa-
nhamento Psicopedagógico (PAP) oferece atendimento psicoló-
gico individual para orientação e encaminhamento nas situações 
de crise ou conflito que necessitem de intervenção profissional 
e também atendimento pedagógico, mediando processos de 
aprendizagem e orientando e acompanhando os estudantes. Os 
atendimentos realizados no ano de 2016 representam a procura 
dos estudantes pelo programa. Veja a seguir os números:

 ¾ Atendimento psicológico – 220;
 ¾ Atendimentos realizados – 580;
 ¾ Atendimento pedagógico – 68;
 ¾ Atendimentos realizados – 337.
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Revelando sensibilidade e preocupação em relação às difi-
culdades de aprendizagem e buscando fortalecer cada vez mais 
os laços de identidade com os estudantes, a Univille oferece o 
Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática 
aos acadêmicos. Os dados a seguir demonstram a quantidade de 
atendimentos por nivelamento:

 ¾ Atendimentos realizados pelo Nivelamento em Língua 
Portuguesa – 1.216;

 ¾ Atendimentos realizados pelo Nivelamento em Mate-
mática – 1.346.

Gerência de Gestão de Pessoas

A Gerência de Gestão de Pessoas tem como missão desen-
volver o capital humano da Instituição, melhorando sua qualida-
de de vida no trabalho, assim como prestar excelente atendimen-
to à comunidade acadêmica.

Números relacionados aos empregados 31/12/2016

Número total do quadro funcional 1.026

Admissões 174

Demissões 158

Tempo médio de casa 11 anos

Escolaridade do quadro funcional

Ensino fundamental incompleto 7

Ensino fundamental completo 21

Ensino médio incompleto 0

Ensino médio completo 104

Superior incompleto 56

Superior completo 172

Especialização incompleta 5

Especialização completa 199

Mestrado incompleto 11

Mestrado completo 275

Doutorado incompleto 40
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Doutorado completo 135

Pós-doutorado completo 1

Faixa etária do quadro funcional

18 a 30 anos 203

31 a 45 anos 383

46 a 59 anos 336

Acima de 60 anos 104

Quadro 7: Dados relativos aos empregados da Univille (professores e 
pessoal administrativo) – 31/12/2016 

Fonte: Gestão de Pessoas Univille 

Treinamento para Pessoal Administrativo

Foram oferecidos 29 treinamentos para o pessoal admi-
nistrativo, num total de 143 participantes, incluindo chefes de 
departamento, gerentes e assessores. Essa ação teve o intuito de 
viabilizar o desenvolvimento humano e aspectos de relaciona-
mento interpessoal, procedimentos internos, trabalho em equipe 
e visão sistêmica. 

Comitês e Grupos de Trabalho

Houve participação da Gerência de Gestão de Pessoas nos 
seguintes comitês e grupos de trabalho: Comitê de Responsabili-
dade Social, Comissão de Regime de Trabalho Docente, Comis-
são Permanente da Carreira do Magistério Superior, Comissão 
de Avaliação Contínua do Desempenho Docente, Comissão de 
Credenciamento Docente, Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
Comitê Municipal de Trabalho e Emprego, Grupo de Trabalho 
do Projeto Univille em Ação e do Projeto de Implantação de Po-
líticas de Gestão de Pessoas. 

Ações do Programa Qualidade de Vida no Trabalho

Na Ginástica laboral e Serviço social, a Univille conta com 
o trabalho de uma assistente social cujo objetivo é desenvolver 
projetos voltados à melhoria da qualidade de vida de seus em-
pregados.



Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 553

Programa de Profissionalização Docente

O programa desenvolveu várias atividades voltadas ao 
aprimoramento permanente dos professores da Univille e à for-
mação para atuarem na educação a distância, por meio de cur-
sos, palestras, oficinas de socialização de experiências e práticas 
vivenciadas.

Programa de Qualificação Docente (PQD)

A Assessoria do PQD tem como objetivo oferecer suporte 
para o ensino e a pesquisa, visando à qualificação profissional 
do corpo docente da Universidade e à manutenção do reconhe-
cimento dos cursos ofertados. A Política de Qualificação Docente 
da Univille foi definida com o intuito de atender à demanda dos 
docentes, aliada às necessidades institucionais, por qualificação 
em nível de pós-graduação stricto sensu e de pós-doutorado, tan-
to para colaborar com o processo de construção de conhecimento 
e de competências da própria Universidade como para promo-
ver o crescimento pessoal e profissional dos professores.

A seguir é possível visualizar a evolução da titulação do-
cente na Univille entre 1996 e 2016. Observa-se que o programa 
contribuiu para que o quadro de mestres e doutores passasse de 
68 em 1996 para 423 no fim de 2016, correspondendo ao aumento 
percentual de 28% para 78% em relação ao número total de do-
centes, que cresceu de 243 para 545 no período.

Figura 9: Evolução do número de docentes na Univille no período 1996-2016 
Fonte: Programa de Qualificação Docente
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Os dados de 2016 revelam que 2% estão cursando mestra-
do, e 7%, doutorado. Em 2016 o PQD lançou dois editais de ajuda 
de custo para a qualificação docente, contemplando um docente 
para doutorado institucional e oito docentes para doutorado in-
terinstitucional (Dinter). 

Inovaparq

Durante o ano de 2016 as atividades do Inovaparq – Parque 
de Inovação Tecnológica de Joinville e Região contribuíram para 
sua consolidação e reconhecimento.

Consolidação do Modelo de Governança do Inovaparq

O ano de 2016 foi caracterizado como o período em que 
ações foram tomadas para estruturar a governança do Inova-
parq. Depois da aprovação do estatuto e do regimento interno, 
foram implantados o Comitê Gestor e o Conselho Consultivo.

Em maio de 2016 iniciaram-se as atividades do Comitê 
Gestor do Inovaparq. Formado pelos gestores do Inovaparq e 
de um representante da Furj, reúne-se mensalmente e tem por 
objetivo debater questões pertinentes ao parque que demandem 
ações na Furj.  O Conselho Consultivo do Inovaparq teve início 
em 3 de agosto de 2016, com a participação de sete conselheiros 
internos e oito conselheiros externos, representantes da acade-
mia, de empresas e do governo. 

Empresas

A fim de potencializar o Programa de Pré-incubação, nesse 
ano foi desenvolvido um novo projeto para tentar aumentar a 
quantidade de projetos submetidos e de certa forma melhorar 
a qualidade dos participantes do programa. Em parceria com 
o Instituto Miguel Abuhab (IMA) foi concebido o Programa de 
Criação de Startups. O público desse programa são futuros em-
preendedores que possuam ideia de produto, processo ou ser-
viço inovador e que necessite de suporte e orientação para vali-
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dar o seu projeto. O objetivo do programa é proporcionar apoio 
necessário a futuros empreendedores que tenham ideias com 
potencial tecnológico, dispostos a transformá-las em produtos, 
processos e serviços com elevado valor agregado.
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Palavra da Reitoria

Esta é sim uma região diferenciada, por conta da cultura do povo 
da Região Oeste que ajuda a impulsionar o Estado de Santa Catarina e 
o sul do Brasil.

Chapecó já passou por muitos momentos de grandes desafios 
que nossos guerreiros passados souberam enfrentar. Desde a defesa de 
nossos limites territoriais pelo nosso Índio Condá e sua família, passan-
do pela chegada de nossos antepassados imigrantes e por uma intensa 
luta pela sobrevivência e crescimento do nosso Oeste, até o tempo em 
que nossa querida Chapecó chegou aos seus 50 anos, quando lideranças 
da cidade criaram a SAC – Sociedade Amigos de Chapecó para mar-
car aquele momento e pensar o futuro. Atuando de forma organizada e 
pró-ativa, promoveram um período promissor, marcado pela criação de 
algumas organizações pautadas no associativismo e no cooperativismo. 
Nesta época criou-se a EFAPI, se conseguiu trazer a Sadia, o nasci-
mento da Cooperalfa, a Coopercentral Aurora e o surgimento da nossa 
querida Associação Chapecoense de Futebol.

Gestou-se o sonho de se ter uma Universidade no Oeste de Santa 
Catarina, criando naquela época a Fundeste, mais precisamente em 4 
de julho de 1970, na gestão do prefeito João Destri, por iniciativa coor-
denada pelo então Secretário de Negócios do Oeste, Plínio Arlindo de 
Nes, e participação do bispo diocesano Dom José Gomes (os primeiros 
presidente e vice-presidente da Fundeste, respectivamente).

Desde a criação da Fundeste muita coisa aconteceu. Transfor-
mamo-nos em uma Universidade, a Unochapecó, com quase 10 mil 
estudantes, com sete programas de mestrado, mais de 40 cursos em 
andamento. Estamos chegando à marca de 31 mil estudantes qualifi-
cados desenvolvendo nosso país. Sem dúvida somos uma universidade 
de destaque no cenário nacional, resultado do esforço de muitos que por 
aqui passaram e ainda hoje estão aqui. Mas o que será que nos reserva o 
futuro? Eis que agora que chegamos ao centenário nos deparamos mais 
uma vez com um ponto de inflexão para um novo período de desenvol-
vimento, tal qual ocorreu há cerca de 50 anos. Chapecó, nesse período, 
cresceu e não precisa mais de apresentações no nosso país e continente.

Observa-se que uma ampla modificação vem ocorrendo nos pro-
cessos em todas as áreas e dimensões da vida humana, individual e co-
letiva, tendo como destaques a informação e o conhecimento. Torna-se 
importante prestarmos atenção a essa nova condição. Muitos modelos 
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do passado não mais importam, vivemos em vários aspectos um amplo 
processo de mutação. Basta olhar para nossos filhos e os jovens que estão 
nos sucedendo. Trata-se de uma importante transição na humanida-
de, da industrialização (no fim do uso da força humana) para a era do 
conhecimento (no amplo uso da capacidade intelectual), que vem pro-
vocando uma evolução na forma de pensar e agir de todo ser humano.

A universidade, como locus de produção do conhecimento, e em 
especial a Unochapecó, tem demonstrado estar disposta a assumir esta 
condição de organização voltada ao desenvolvimento dos seres humanos 
e da região, a partir da produção do conhecimento, nesta nova condição 
estabelecida. Um exemplo disso são as modificações nos projetos peda-
gógicos que se tornam mais dinâmicos nesta nova realidade, preparando 
o profissional do futuro, além de projetos como a Rede de Inovação, o 
Museu de Ciência e Tecnologia e principalmente o Parque Científico e 
Tecnológico Chapecó@, que se constituem em instrumentos de aproxi-
mação da Universidade com esta realidade, promovendo a geração de 
soluções para nossa sociedade.

As Universidades do futuro ampliarão seu escopo de formação 
profissional para constituírem-se em um dos mais importantes compo-
nentes da sociedade. Neste contexto, a Unochapecó tem empreendido 
esforços no desenvolvimento das pós-graduações no âmbito do stricto 
sensu, que ganham força e vigor, trazendo para o contexto da região 
uma identificação de centro produtor de conhecimento que, associado ao 
Parque Chapecó@, poderá em um futuro próximo ser o principal gera-
dor de soluções inovadoras para a sociedade regional, ampliando o esco-
po da matriz produtiva local. Esta caminhada relata o posicionamento 
de vanguarda que é característico da nossa Instituição.

A Unochapecó foi a primeira Faculdade de nossa cidade com a 
criação da Fundeste, e foi a primeira Universidade. Lançou o primeiro 
curso superior, o primeiro curso de pós-graduação, o primeiro mestra-
do, o primeiro doutorado interinstitucional e o primeiro Parque Cientí-
fico e Tecnológico. Com certeza as novidades não param por aí, sempre 
totalmente engajada com todos os setores da sociedade de Chapecó, São 
Lourenço e toda a região Oeste Catarinense.

Nosso modelo contribui para o momento atual. Henry  
Mitzemberg, em seu recente livro “Renovação Radical”, de 2015, apon-
ta que as organizações mais adequadas para enfrentamento das con-
dições futuras são aquelas que de forma híbrida utilizam o que há de 
melhor entre a área pública e a privada, o que ele chama de empresas 
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plurais. Vejam que nossas instituições comunitárias, à frente de seu 
tempo, atuam desta forma desde a década de 1970, muito embora quase 
sempre não compreendidas na sua totalidade e tolhidas pela burocracia 
do Estado. A partir de agora, com a Lei das Comunitárias, caberá a nós 
lutarmos pela implementação das condições que irão fortalecer nosso 
conjunto de Universidades Comunitárias.

Um novo paradigma de atuação das universidades está sendo 
gestado com base na perspectiva da Tríplice Hélice, apresentada por 
Henry Etzcovitz. Não há mais espaço para instituições que não estejam 
visceralmente envolvidas com o processo de desenvolvimento da socie-
dade no seu entorno.

Esta nova Universidade terá como base a vanguarda em suas 
ações de ensino, espaços interativos e propícios para a criatividade, 
atenta à geração de conhecimento e à transferência de tecnologia para a 
sociedade, produtora de cultura, esporte e arte, ao mesmo tempo ofere-
cendo formação cidadã e humanitária.

As respostas demandadas pela comunidade exigem uma univer-
sidade inovadora também nos seus processos, com inteligência organi-
zacional, parâmetros de sustentabilidade e agilidade na tomada de deci-
são. Há que se discutir uma evolução na atual estrutura organizacional 
para agilizar os procedimentos e fluxos que muitas vezes emperram a 
efetividade, além da premente necessidade de aumento da capacidade de 
investimento que vem sofrendo um defluxo devido às atuais condições 
da economia e do financiamento estudantil.

Outro item que considero importante é a recuperação dos valores 
morais e humanos. Muitos se perguntam: qual a saída para nosso país? 
Outros respondem que a saída é a educação. Mas que educação? Esse 
sistema que temos hoje dará conta de transformar o futuro de nosso 
país? Todos nós podemos afirmar que não. Há que se efetivar imedia-
tamente uma Reforma Educacional, longe dos interesses políticos e das 
tramas legais que nos cercam, para que possamos, de forma verdadeira, 
pensar em nossas crianças, nos nossos jovens e no nosso futuro.

Por aqui, temos um grande desafio de recuperação da nossa ges-
tão do ensino. Sonhamos com uma instituição desburocratizada, com 
excelência no ensino e no atendimento, com um sistema político mais 
leve, que dê mais oportunidade para o desenvolvimento, tanto das pes-
soas quanto para o fortalecimento da Instituição. É sempre nas dificul-
dades que encontramos as oportunidades, e este momento atual aponta 
para um grande momento de oportunidades. Estamos preparados para 
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esse momento turbulento com uma caminhada que não começou hoje e 
que contou com muitas pessoas.

Aceitamos o desafio de transformação da Unochapecó em uma 
instituição mais leve, mais reconhecida cientificamente e capaz de evo-
luir em cenários adversos. Isso somente será possível com o esforço de 
cada um de nós, que almejamos construir esta grande instituição, com-
partilhando nossos sonhos e ações para o desenvolvimento sustentável 
de nossa região.

Claudio Alcides Jacoski
Reitor

Histórico da Instituição

A Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste 
é resultado de um forte movimento comunitário que surgiu no 
início da década de 1970 objetivando a implantação do ensino 
superior em Chapecó e em outras cidades da região. Hoje, man-
tenedora da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(Unochapecó), da Farmácia Escola Unochapecó e do Instituto 
Goio-En, a Fundeste é uma das pioneiras do ensino superior 
em Santa Catarina e contribuiu para a expansão da universida-
de para outras cidades da região, como Xanxerê, São Miguel do 
Oeste, Xaxim e São Lourenço do Oeste.

Foi constituída com a finalidade de criar, estimular e difun-
dir valores culturais e conhecimentos científicos voltados à forma-
ção cidadã e à integração comunitária. Para consecução de seus 
objetivos, desenvolve atividades de prestação de serviços e ensino 
em igualdade de condições para acesso e permanência do estu-
dante, garantindo a liberdade de aprendizado, pesquisa e divul-
gação do pensamento e o pluralismo de ideias, por meio de gestão 
democrática como garantia de qualidade e valorização humana.

O primeiro passo que marca a história da Fundeste e a 
data de sua fundação é uma assembleia geral que ocorreu em 
4 de julho de 1970 e que reuniu autoridades e lideranças de 37 
municípios. Em agosto daquele ano foi assinado convênio com a 
Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
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para a realização de estudo de viabilidade técnica e financeira, 
visando a instalação do primeiro curso superior na cidade. A ini-
ciativa de criar a fundação, com a participação de lideranças e 
autoridades de toda a região, teve a coordenação do então secre-
tário dos Negócios do Oeste, Plínio Arlindo De Nês, e do bispo 
diocesano da época, dom José Gomes, que foram os primeiros 
presidente e vice da Fundeste, respectivamente. 

Instituição pública de direito privado e com gestão comu-
nitária, a Fundeste foi instituída em 6 de dezembro de 1971 pela 
Lei Municipal n. 141, assinada pelo então prefeito João Destri, 
com efeitos retroativos a julho de 1970. Sua instalação solene 
ocorreu em 21 de fevereiro de 1972. Neste mesmo ano iniciou o 
funcionamento do primeiro curso superior implantado em Cha-
pecó, Pedagogia, que formou a turma pioneira em 1974. 

A Fundeste foi criada na época devido à falta de ensino su-
perior no Oeste Catarinense. A iniciativa da sociedade veio devi-
do à ausência do governo que não tinha intenções de criar cursos 
de ensino superior no interior no estado. Dessa forma, lideranças 
locais se mobilizaram em defesa e criação de uma entidade que 
pudesse ofertar ensino superior. Quem queria cursar o ensino 
superior naquela época tinha que se deslocar até a capital do es-
tado.

Até 1990, a Fundeste atuou nas atividades do ensino supe-
rior, tendo, então, se unido às fundações universitárias de Joaça-
ba e de Videira para constituir a Universidade do Oeste, que as-
sumiu a condução das ações em Chapecó através de um campus. 
Mesmo com suas atividades acadêmicas desativadas, a fundação 
permaneceu com personalidade jurídica, o patrimônio do cam-
pus e os cursos, e foi comantenedora da Fundação Unoesc até 
2001. Diante da aspiração de constituição de uma universidade 
em Chapecó, no segundo semestre de 2000 começaram os enca-
minhamentos para sua reativação, em março de 2001 a Fundeste 
foi reativada operacionalmente e em 27 de agosto de 2002 as-
sumiu integralmente as atividades do Campus Chapecó, que se 
transformou na Unochapecó, em um processo que contou com a 
participação de diferentes segmentos da sociedade regional, in-
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tegrantes de comissões de trabalho, da Assembleia Geral e do 
Conselho Curador da fundação. 

Hoje, a Fundeste, com um orçamento de R$ 58 milhões, por 
meio de ações das suas mantidas, é uma das principais gerado-
ras de desenvolvimento social, econômico e cultural em Chape-
có. Já formou 20.661 nos cursos de graduação, 5.697 em cursos de 
especialização e 86 nos cursos de mestrado. Além de instituição 
de utilidade pública municipal, estadual e federal, a Fundeste 
também possui certificado como entidade beneficente de assis-
tencial social, concedido, após detalhada análise, pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS), organismo subordinado 
ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Essa certifica-
ção lhe permite conceder benefícios para os acadêmicos, como 
bolsas e estágios, e realizar ações de cunho social. As ações da 
Fundeste são conduzidas por organismos que têm a participação 
efetiva de representantes do segmento universitário e da comu-
nidade regional. São eles a Presidência, incluindo o presidente e 
vice, Conselho Diretor, com funções executivas, o Conselho Fis-
cal e o Conselho Superior, formado por 30 integrantes.

A Fundeste se classifica como pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, filantrópica, de assistência social, 
comunitária, constituída sob a forma jurídica de Fundação.  
O Decreto de Credenciamento da Universidade é o de n. 659 de 
25 de setembro de 2007 no DO/SC n. 18.214 em 25 de setembro 
de 2017 (UNOCHAPECÓ, 2017).

Estrutura Institucional

A Reitoria é órgão executivo e decisório superior, com atri-
buições de planejamento, supervisão, coordenação e avaliação 
de todas as atividades e ações estabelecidas para o ensino, a pes-
quisa, a extensão e a administração da Unochapecó.

É formada pelo de Reitor e pelos Vice-Reitores de Ensino, Pes-
quisa e Extensão, de Planejamento e Desenvolvimento e de Adminis-
tração.
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O Reitor e os Vice-Reitores são eleitos, em chapa, por meio 
do voto individual e secreto dos integrantes dos três segmentos 
da comunidade acadêmica (docente, discente e corpo técnico-ad-
ministrativo), para mandato de quatro anos.

Após o processo de cisão que deu origem à Unochapecó 
em 2002, a estrutura da universidade exigia mudanças para aten-
der os desafios postos pelo novo contexto da educação superior. 
Ciente dessa urgência, na primeira reunião do Conselho Gestor, 
durante a atual gestão, a reitoria encaminhou para a aprovação 
a proposta de metodologia para a revisão da estrutura organiza-
cional e de gestão da Unochapecó. Assim, entre fevereiro de 2008 
e abril de 2009, a Reitoria, com apoio de uma comissão criada 
para essa finalidade, coordenou o desenvolvimento de uma nova 
proposta e, depois de amplo debate com a comunidade acadê-
mica, aprovou e implantou a nova estrutura organizacional e de 
gestão. Entre as principais adequações estão: a transformação dos 
oito centros existentes em quatro áreas; a redefinição da estrutu-
ra e do funcionamento do Conselho Universitário (CONSUN), 
mediante a criação dos comitês de Graduação, de Pesquisa e Pós-
-graduação, de Extensão e Assuntos Comunitários e também de 
Planejamento e Orçamento; a criação de uma Vice-Reitoria de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e a criação da Vice-Reitoria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento, mantendo-se a Vice-Reitoria de 
Administração.

Essa nova estrutura também substituiu as antigas coorde-
nadorias por diretorias, garantindo-lhes mais autonomia e agili-
dade. As diretorias definidas na nova estrutura são: de Ensino, 
de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu, de Apoio Acadêmico, 
de Extensão, de Marketing e Comunicação, de Planejamento e 
Controle, de Tecnologia da Informação, de Finanças e Contabi-
lidade, de Desenvolvimento Humano e de Logística, Projetos e 
Obras. Cada diretoria está ligada diretamente a uma vice-reito-
ria. As mudanças na estrutura organizacional e de gestão, ainda 
em processo de implantação e aprimoramento, possibilitaram 
significativos avanços não apenas em relação ao modelo que 
estava em vigência, mas também em relação à necessidade de 
modernização, de flexibilidade, de agilidade  nos processos de 
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decisão e de controles legais inerentes a uma gestão universitária 
comprometida com os resultados acadêmicos e administrativo-
-financeiros de uma instituição comunitária. 

Além da legislação vigente, foram atendidas as propostas 
levantadas em fóruns de discussão interna, a exemplo das expe-
riências de outras universidades brasileiras e dos países desen-
volvidos, para uma atuação institucional diferenciada.

Há alguns anos, em decorrência de fatores predominantes, 
como a abertura do mercado com a incidência de cursos de Ensino 
à Distância e a facilidade do acesso a recursos voltados à educa-
ção, o ensino superior no Brasil entrou num processo de expansão.

Ainda que os benefícios tão anunciados, entre os quais o 
acesso facilitado a cursos de graduação, sejam questionáveis, 
uma vez que a ampliação da oferta não quer dizer, necessaria-
mente, que os serviços oferecidos tenham a qualidade anuncia-
da, muitas instituições sentiram as mudanças no cenário.

Com o aumento da oferta de vagas e a diminuição natural 
da quantidade de alunos aptos a ingressar no ensino superior – 
em função da queda da taxa de natalidade, que nos últimos 20 
anos diminuiu cerca de 37%, refletindo diretamente no número 
de matrículas no ensino médio – todos os índices apontavam para 
uma crise no setor, e quem optou por sobreviver a esta situação 
teve que rever alguns princípios e se adaptar à nova realidade.

Na Unochapecó, esse período foi ainda mais instável por 
coincidir com a troca da gestão, o que exigiu a tomada de deci-
sões rápidas e efetivas em relação ao posicionamento estratégico 
institucional e também a definição de um planejamento estraté-
gico de comunicação.

Assim, uma série de ações foi planejada com o objetivo de 
definir um posicionamento estratégico institucional, cuja pro-
posta principal é promover a transformação, afinada com a mis-
são e a visão da instituição.

Tecnologia, relevância, interação, design, conhecimento, 
vanguarda e inovação foram alguns dos pilares que definiram 
o posicionamento estratégico da Unochapecó. Com o foco de-
finido, as ações da instituição também buscaram privilegiar e 
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promover a cultura, a vivência universitária, a responsabilidade 
social e ambiental, o comunitário e a sustentabilidade.

Os resultados das ações desenvolvidas nos novos moldes 
provaram, principalmente aos que eram mais resistentes à mu-
dança, que a escolha foi acertada e, aos poucos, as adversidades 
começaram a ser superadas, dando espaço para a retomada do 
crescimento, tanto em número de alunos quanto em oferta de 
cursos e serviços.

Ou seja, mesmo com a diminuição de alunos aptos a in-
gressar no ensino superior, a Unochapecó conseguiu manter e 
ampliar o número de matrículas nos últimos quatro anos, con-
siderando-se cerca de 80% dos calouros entre 2007 e 2010 são 
alunos que ingressaram no ensino médio entre 2004 e 2007. Em 
2010, a Unochapecó foi a única universidade do sistema ACAFE 
que registrou crescimento no número de alunos matriculados 
em comparação a 2009.

Os campi são: Campus Sede Chapecó, Unidades Fora de 
Sede em: Xaxim e São Lourenço do Oeste. Quanto à infraestrutu-
ra, possui: seis Bibliotecas, 114 Laboratórios, 164 Salas em Cha-
pecó, sete Salas em Xaxim e 21 em São Lourenço do Oeste

 ¾ Missão: produzir e difundir conhecimento, contribuin-
do com o desenvolvimento regional sustentável e a for-
mação profissional cidadã. 

 ¾ Visão: ser referência como universidade comunitária, 
reconhecida pela sua produção científica, qualidade 
acadêmica, gestão democrática e atuação na sociedade. 

 ¾ Princípios: formação profissional para a cidadania; 
Gestão democrática, participativa e eficiente; 
compromisso com o desenvolvimento regional; 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão; garantia de meios de acesso e permanência 
de acadêmicos na UNOCHAPECÓ; pluralismo; 
autonomia; interdisciplinaridade; avaliação 
institucional permanente (UNOCHAPECÓ, 2017).
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Estrutura Acadêmica

Será apresentado como é organizado a estrutura acadêmi-
ca da Unochapecó, dentre seus principais 

Ensino

Possui, dentre os cursos: de graduação: 62 de acordo com 
conceitos da Portaria n. 40, Cursos de Pós-graduação Lato Sensu: 
68 Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu: 7 Alunos matricula-
dos, aproximadamente em 2013/1: 9.115. Número de professo-
res: 576 (Fonte Senso Superior 2012);

Dentre os novos cursos, estão: 2008 (Chapecó) Gastrono-
mia – Tecnólogo e Educação Física – Bacharelado; 2009 (Chape-
có) Design Visual – Bacharelado, Produção Audiovisual – Tecnó-
logo, Formação de Professores Indígenas Kaigang – Licenciatura, 
Odontologia – Bacharelado, Educação Especial – Licenciatura 
em Graduação Plena (Parfor), Sociologia (Parfor), Geografia 
– Bacharelado e Projetos de Complementação de Estudos; São 
Lourenço do Oeste os cursos de: Ciência da Computação – Ba-
charelado, Tecnologia em Produção Leiteira – Tecnólogo, Psico-
logia – Bacharelado, Direito e Educação Especial – Licenciatu-
ra em Graduação Plena (Parfor); em 2010 (Chapecó) o curso de 
Engenharia Mecânica – Bacharelado; 2011 (Chapecó) o curso de 
Engenharia Elétrica – Bacharelado; 2012 (Chapecó) os cursos de 
Desing de Moda e Letras-Libras; em 2014 (Chapecó) os cursos 
de: Engenharia de Produção, Jogos Digitais, Medicina Veteriná-
ria (UNOCHAPECÓ, 2012; UNOCHAPECÓ, 2017).

Ensino a Distância (EaD)

Criada em março de 2005 para desenvolver a modalidade 
de educação a distância em projetos de ensino, pesquisa, exten-
são e cultura, promovidos pela universidade, a UnochapecóVir-
tual já ministrou cursos nessa modalidade para 2.482 partici-
pantes, de vários estados do Brasil e de outros países. Os cursos 
são organizados para docentes e técnicos-administrativos da  
Unochapecó e também para o público externo. Nos últimos qua-
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tro anos, o número de participantes cresceu, assim como a quali-
dade dos cursos oferecidos, 16 novos cursos foram disponibiliza-
dos, somando um total de 24. Os cursos de graduação possuem 
componentes curriculares semipresenciais, voltados somente 
para acadêmicos. Para a modalidade de educação a distância, a 
Unochapecó Virtual utiliza os ambientes virtuais de aprendiza-
gem Moodle e TelEduc, nos quais são utilizados recursos como 
textos didáticos e para interação fóruns, chats e outras.

A partir de 2013, o EaD tornou-se fundamentalmente im-
portante na formação discente, uma vez que as novas matrizes 
curriculares estabelecem carga horária mínima nos cursos de 
graduação. Além disso, os cursos livres de curta duração foram 
amplamente ofertados, tanto para a comunicada interna quan-
to à externa. Os docentes foram capacitados para atender a esta 
nova demanda de ensino. 

Entre 2012 a 2015, foram ofertados mais 400 componentes cur-
riculares nesta modalidade, em cerca de 70 cursos. Em 2015, mais 
de 3.000 alunos atuaram na modalidade EaD (UNOCHAPECÓ, 
2012; UNOCHAPECÓ, 2017).

Pós-graduação Lato Sensu

Dentro da nova estrutura organizacional das vice-reitorias, 
áreas e divisões, o setor de Educação Continuada, Pós-gradua-
ção Lato Sensu passou a integrar a Diretoria de Extensão. Além 
de passar para a gerência de outra instância institucional, as al-
terações promovidas pela gestão tornaram o processo de criação 
de novos cursos de pós-graduação mais ágil. Antes, os projetos 
tinham de passar por pelo menos três instâncias, que incluíam o 
Conselho de Centro, o Colegiado de Curso e a Câmara de Pes-
quisa e Pós-graduação. Agora, o projeto para criação de curso é 
analisado unicamente pela Diretoria de Extensão. As normati-
vas e regulamentações dos cursos de pós-graduação lato sensu, 
oferecidos pela instituição, foram atualizadas para atender à Re-
solução n. 107/2007 do Conselho Estadual de Educação e tam-
bém acelerar os processos de criação e execução de novos cursos.  
Os professores que atuam na pós-graduação, especialmente na 
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elaboração dos projetos e efetivação dos cursos, passaram a re-
ceber um importante incentivo financeiro: as faixas salariais pa-
gas aos docentes com vínculo institucional, por hora ministrada, 
foram atualizadas e ampliadas de acordo com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). Houve ainda a redução dos 
valores dos custos fixos aplicados nos orçamentos de cada curso, 
possibilitando maior competitividade dos cursos no mercado.

Desde 2012, o Setor de Pós-graduação Lato Sensu vem se 
preparando para atender à crescente demanda, com relação a 
definir antecipadamente os cursos a serem ofertados e sobre a 
contratação de consultoria externa para divulgação de cursos e 
campanhas publicitárias. Em 2015, contava com 68 cursos e 1.160 
alunos de pós-graduação lato sensu ((UNOCHAPECÓ, 2012; 
UNOCHAPECÓ, 2017).

Novos Cursos de Mestrado

Nos últimos quatro anos, a Unochapecó deu um importan-
te passo para a qualificação dos docentes e profissionais quanto 
à produção científica. Três cursos de mestrado foram implanta-
dos nas áreas de Ciências Ambientais, Políticas Sociais, Educa-
ção, Tecnologia e Inovação Tecnológica. Na área ambiental os 
esforços estão dando conta do aperfeiçoamento dos trabalhos 
desenvolvidos. Ao todo, de 2008 a 2011, a universidade formou 
67 mestres. Entre 2008 e 2009 a Unochapecó ofereceu mestrado 
em Enfermagem, em convênio com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Nesse período, o curso, viabilizado por 
Chamada Pública (006/2007) da Fundação de Amparo à Pesquisa 
e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), formou 16 mes-
tres na área da saúde. Em 2009, foi retomada a oferta do Mestra-
do em Direito na Unochapecó, em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Executado pela primeira entre 
1998 e 2000, o curso voltou a oferecer ao mercado da Região Oes-
te uma oportunidade para profissionais graduados se aprofun-
darem nas questões pertinentes à pesquisa na área jurídica.

Atualmente, a instituição conta com sete cursos de mes-
trados: Direito, Educação, Ciências da Saúde, Ciências Contá-
beis e Administração, Tecnologia e Gestão da Inovação, Políticas 
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Sociais e Dinâmicas Regionais e Ciências Ambientais. Em 2014, 
contava com 174 alunos de mestrado (UNOCHAPECÓ, 2012; 
UNOCHAPECÓ, 2017).

Primeiro Doutorado do Oeste Catarinense

A Unochapecó, evidenciando seu pioneirismo, por meio de 
um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
(UFRGS), deu início, em 2010, ao primeiro doutorado do Oeste de 
Santa Catarina. Concentrado nas áreas da produção, qualidade e 
transportes, o doutorado em Engenharia de Produção permitirá 
a produção de teses com temas locais ligados à inovação. Além 
disso, permite aos docentes da instituição desenvolver pesquisas 
e produzir conhecimentos sem precisar se deslocar para cidades 
distantes. O corpo docente é formado por integrantes do Progra-
ma de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRGS, 
que está entre os melhores do país. O curso possui nota cinco na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), do Ministério da Educação, e desponta entre os mais 
conceituados do Brasil (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008-2011).

Mobilidade

A Unochapecó imprime, como esforço ao fortalecimento 
de suas relações externas, o estímulo à prática da mobilidade-a-
cadêmica, da realização de intercâmbios nacionais e internacio-
nais e do relacionamento interinstitucional, integrando-se, como 
instituição promotora de desenvolvimento científico, tecnológi-
co e cultural, com outras instituições de ensino superior do país 
e do mundo.

Pesquisa

A produção de novos conhecimentos, em todas as áreas, é 
um processo possível, entre outras formas, por meio do desen-
volvimento de pesquisas. Se o mundo no qual vivemos parece 
tão diferente de outras épocas é porque, entre outros fatores, o 
desenvolvimento de pesquisas vem crescendo em larga escala, 
o que permite o avanço em diversos cenários da sociedade con-
temporânea. E ao que parece, a tendência é crescer ainda mais.
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A Unochapecó vem contribuindo, há muitos anos, com 
a produção de conhecimentos através da pesquisa de iniciação 
científica e da pesquisa avançada desenvolvida em nossos pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu.

A iniciação científica é realizada ao longo do processo de 
formação dos estudantes, em diferentes disciplinas, ao longo de 
um curso de graduação, e/ou paralela a este processo. Inclusive, 
pode ser financiada e derivar bolsas de iniciação científica aos 
estudantes-pesquisadores. Em todos os casos, a pesquisa pode 
se constituir como uma experiência fascinante, que se torna um 
elemento fundamental no processo de formação profissional.

A pesquisa desenvolvida nos programas e núcleos stricto 
sensu (nos projetos de mestrado ou no desenvolvimento de pes-
quisas avançadas),objetiva produzir novos conhecimentos.

O mais importante nisso tudo é que a Universidade pro-
porciona experiências no âmbito da pesquisa que podem ser 
acessíveis a muitas pessoas, bem diferente do que por vezes 
pensamos – não se trata de uma dimensão humana endereçada 
somente a “gênios” ou “cientistas”, na concepção estreita da pa-
lavra. Trata-se de um processo de aprendizagem e de produção 
de conhecimento em todos os campos e em diferentes contextos 
de intervenção profissional. Número de grupos de pesquisas: 35.

Permanência

Entre as dificuldades mais comuns de permanência e su-
cesso identificadas entre os universitários, destacam-se três di-
mensões: acadêmica, financeira e pessoal.

A dimensão acadêmica está relacionada às fragilidades 
na formação básica, que se revelam nas dificuldades apresenta-
das por significativa parcela dos estudantes, seja no domínio de 
operações de cálculo, leitura, escrita, seja no uso de tecnologias, 
entre outras. Para enfrentar essas dificuldades, a Unochapecó 
desenvolve projetos de apoio ao cálculo, à leitura, à escrita e in-
formática, como forma de minimizar as lacunas e componentes 
curriculares que exigem esta instrumentalização. Também é ofer-
tado apoio por meio de monitoria, cuja finalidade é despertar nos 
estudantes o interesse por atividades pedagógicas e científicas.
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Os cursos de graduação podem assumir a modalidade de 
licenciaturas ou bacharelados e cursos superiores de tecnologia. 
Os cursos sequenciais oferecem formação em nível superior, mas 
não têm o caráter de graduação.

Grupos de Pesquisa

De acordo com o Relatório de Gestão 2008-2011 (UNO-
CHAPECÓ, 2012), entre os grupos de pesquisa, são compreen-
didos: 

Abordagens do Processo Educativo; Alternativas de Pro-
dução Sustentável para Agricultura Familiar; Ambiente e Saú-
de; Arte, Visualidade e Cultura; Biologia do Comportamento, 
Neuroquímica e Ecotoxicologia; Biologia Molecular e Biotecno-
logia em Saúde; Bioquímica e Toxicologia de Xenobióticos e de 
Compostos Bioativos; Cidade: Cultura, Urbanização e Desenvol-
vimento; Competitividade Empresarial; Comunicação e Proces-
sos Socioculturais; Desenvolvimento e Otimização de Processos 
Químicos e Biotecnológicos; Desenvolvimento Econômico, Sus-
tentabilidade e Inovação; Desenvolvimento Regional, Política 
Pública e Governança; Desigualdades Sociais, Diversidades So-
cioculturais e Práticas Educativas; Direitos Humanos e Cidada-
nia; Educação em Ciências e Matemática; Ensino e Formação de 
Professores; Envelhecimento Humano e Saúde; Epidemiologia 
Clínica; Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do rio Uru-
guai; Estudos Linguísticos e Literários; Fogueira: Grupo de Es-
tudos e Pesquisas de Gênero; Gestão e Desenvolvimento; GRUA 
– Grupo de Pesquisa em Informática Aplicada em Engenharia e 
Arquitetura; Grupo de pesquisa sobre a violência – NESVI; Mu-
danças Culturais e Identidades; Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Alimentação e Nutrição – NEPAL; Odontologia; Pesquisas 
Pedagógicas em Educação Física; Políticas Públicas e Participa-
ção Social; Práticas Psicológicas; Psicofarmacologia Experimen-
tal; Redes e Sistemas de Informação; Tecnologia em Saúde; Tra-
balho, Sociedade e Políticas Sociais; VITA.

 ¾ Número de alunos envolvidos em atividade de pesqui-
sa: 200 aproximadamente.

 ¾ Núcleo de iniciação científica: 28.

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452708TIBQDEO
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452501R3DKU5F
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452501R3DKU5F
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452406DWQ99G8
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452406DWQ99G8
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452803MV3C9IQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44522083FPW509
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44522083FPW509
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44524018HPYAKR
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44524018HPYAKR
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452208OV4GQX7
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452208OV4GQX7
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452706KR1DMU3
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452706KR1DMU3
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452602IS3DKUE
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526097FO09HQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526097FO09HQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452306W87FRRY
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452306W87FRRY
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452603DPZ6FAJ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452603DPZ6FAJ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452709KX7XBC4
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452709KX7XBC4
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452708U3BKW6D
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452708U3BKW6D
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526010IKIEJY
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526010IKIEJY
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452101MW7HOY9
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44527084QR9GAR
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44527084QR9GAR
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452408EMV7HOY
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=7510469584736681
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=7510469584736681
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452205J41A7WQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452205J41A7WQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452802MULO649
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452702Z7AI7DL
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452702Z7AI7DL
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526022EOV5GQ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452301COX5EQ0
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452301COX5EQ0
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452301COX5EQ0
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452610ZO33WV7
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452703C9AGYK6
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452703C9AGYK6
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452405ADNU4FP
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452405ADNU4FP
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452402RY7JT0A
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452708U3FPW6Z
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452708U3FPW6Z
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452709LIUPDHB
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452709LIUPDHB
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452707YAKR1U3
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452401NWQ07HT
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452401NWQ07HT
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44524037HS29J4
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526015XTZU6F
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=44526015XTZU6F
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4452409O09HQ2B
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Revistas

Um importante passo para a publicação de artigos científi-
cos foi dado com a criação do Portal de Periódicos da Unochape-
có em 2008. Por meio dele, qualquer pessoa pode se cadastrar e 
inscrever um trabalho científico para ser publicado em uma das 
seis revistas disponíveis. Os textos são analisados pela Comis-
são Geral de Peródicos da Unochapecó, que avalia a pertinência 
da publicação. Se aprovado, o artigo passa a integrar também o 
Portal e fica disponível para todos os usuários da internet. Além 
de garantir um processo prático e ágil na publicação de artigos, 
e com custos reduzidos em relação à impressão física, essa tam-
bém é uma forma de publicizar o conhecimento produzido na 
universidade. Nos três anos de funcionamento, o portal adquiriu 
1.019 usuários e publicou 265 artigos científicos em 24 edições 
de revistas. São elas: Revista Grifos, Revista Gestão Organizacional, 
Revista; Pedagógica, Revista Cadernos de Economia, Revista Acta e 
Ambiental Catarinense, Revista Cadernos do CEOM.

Núcleos de Pesquisa

A Unochapecó, principalmente nesses últimos anos, pro-
curou alavancar o cenário da pesquisa e pós-graduação, com a 
produção de novos conhecimentos por meio da iniciação cien-
tífica e/ou da pesquisa avançada. Os núcleos foram criados pela 
necessidade de desenvolver pesquisas focadas em temas/proble-
mas de longa duração, por meio da reunião de professores de 
diversos grupos de pesquisa e estudantes de diferentes cursos. 
Os grupos de pesquisa continuam como base de articulação dos 
professores, mas como eles se tornaram grandes, numerosos e 
com muitas linhas de pesquisa, nem sempre apresentavam a fa-
cilidade de trabalhar com projetos mais focados. Por isso, os nú-
cleos são temáticos e desenvolvem projetos de pesquisa de longa 
duração com projetos e bolsistas associados. Como os objetivos 
do desenvolvimento da iniciação científica e do stricto sensu são 
diferentes, foram criados núcleos para cada modalidade.
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Núcleos de Pesquisa de Iniciação Científica (NICs)

Os NICs possuem como objetivo principal proporcionar a 
experiência de pesquisa a estudantes-bolsistas e a qualificação 
da produção dos professores-orientadores. Os NICs são forma-
dos por dois ou mais professores que possuem um projeto de 
longa duração em torno de um tema/problema e por estudantes 
que produzem projetos de pesquisa associados. Cabe destacar 
que a iniciação científica, realizada ao longo do processo de for-
mação dos estudantes da Unochapecó, nos NICs, possui relação 
com temáticas abordadas em diferentes disciplinas, ao longo dos 
cursos de graduação.

Os recursos para a pesquisa são de fontes diversas: re-
cursos internos da Unochapecó, recursos estaduais (artigo 170 
e artigo 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina), re-
cursos PIBIC/CNPq e PIBIT/CNPq, dentre outras. Atualmente, 
a Unochapecó, que conta com 35 Grupos de pesquisa, possui 28 
NICs cadastrados, movimentando professores pesquisadores e 
estudantes envolvidos com a iniciação científica. Especificamen-
te nos NICs, a pesquisa pode se constituir como uma experiência 
fascinante, elemento fundamental no processo de formação pro-
fissional.  

Áreas

A Unochapecó conta com as seguintes áreas:
Área de Ciências Exatas e Ambientais, Área de Ciências 

Humanas e Jurídicas, Área de Ciências da Saúde, Área de Ciên-
cias Sociais Aplicadas, Unidade Fora de Sede – Xaxim, Unidade 
Fora de Sede – São Lourenço do Oeste.

Núcleos de Pesquisa Stricto Sensu (NSS)

Os NSSs possuem como objetivo principal a geração de 
novos conhecimentos, a publicação de artigos e livros em perió-
dicos e editoras qualificadas, bem como, a captação de recursos. 
Da mesma forma, perspectiva amadurecer processos de inser-
ção social e relação entre comunidade em geral e conhecimento 
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produzido. Por isso, os projetos de longa duração são propostos 
e desenvolvidos pelos professores, com o auxílio de bolsistas.  
O desenvolvimento desses objetivos qualifica a trajetória de cada 
professor e torna possível a abertura e a manutenção de progra-
mas stricto sensu, em cursos de mestrado e doutorado. Atualmen-
te, os dois Núcleos Stricto Sensu da Unochapecó contam com pro-
fessores nas seguintes áreas:

Núcleo de Pesquisa Stricto Sensu em Direito

Área de concentração: Cidadania, justiça e novas institu-
cionalidades.

Linhas de Pesquisa: Cultura jurídico-política brasileira e 
latino-americana.

Essa linha tem como objetivo estudar as tendências da cul-
tura jurídico-política no Brasil e na América Latina, em face dos 
processos de globalização (econômica, política, social) e regio-
nalizações/localismos, como respostas de baixo para cima ou de 
globalização contra-hegemônica.

Crise da normatividade jurídica, constitucionalidade e 
cidadania no Brasil.

Essa linha tem como objetivo interpretar a extensão da cri-
se de normatividade no Brasil e o acionamento da hermenêu-
tica constitucional como instrumento de integração do sistema 
jurídico-político positivo, com ênfase em suas repercussões no 
campo da cidadania.

Núcleo de Pesquisa Stricto Sensu em Gestão e 
Competitividade Empresarial

Área de concentração e Linhas de Pesquisa: Gestão e Ino-
vação e Competitividade de Cadeias Produtivas (UNOCHAPE-
CÓ, 2012).

Extensão

Todos os programas estão disponíveis em: <http://www.
unochapeco.edu.br/info/a-extensao>. Os projetos e ações per-

http://www.unochapeco.edu.br/info/a-extensao
http://www.unochapeco.edu.br/info/a-extensao
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manentes de extensão da Unochapecó promovem a inserção e 
a integração da universidade com a comunidade e reafirmam o 
caráter comunitário e regional, o compromisso com a inclusão 
social e a cidadania. Ações que por meio da arte e da cultura, em 
suas mais variadas linguagens e expressões e em conformidade 
com os pressupostos teóricos, com os princípios e diretrizes de 
desenvolvimentos, contribuem nos processos de formação para 
a cidadania e para a vida.

As atividades de extensão atendem necessidades essen-
ciais relacionadas à melhoria da qualidade de vida da comuni-
dade. Oferecem oportunidades de crescimento social e intelec-
tual a um número cada vez maior de pessoas, proporcionando 
melhores condições de vida e contribuindo para a vivência plena 
da cidadania.

Participar de projetos de extensão é uma boa oportunidade 
para que você, acadêmico da Unochapecó, vivencie práticas re-
lativas à sua futura profissão e exercite sua participação cidadã 
na sociedade.

Áreas temáticas da extensão: Comunicação, Cultura, Direi-
tos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecno-
logia e Produção, e Trabalho e Desenvolvimento.

Linhas da Extensão: Alfabetização, Leitura e Escrita, For-
mação de Leitores, Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circen-
ses e performance), Artes Plásticas (escultura, pintura, desenho, 
gravura, instalação, apropriação), Artes Visuais (gráficas, foto-
grafia, cinema, vídeo), Capacitação de Gestores, Comunicação 
Social Estratégica, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento 
Rural e Questão Agrária, Desenvolvimento Tecnológico, Desen-
volvimento Urbano, Direitos Individuais e Coletivos, Educação 
Profissional, Emprego e Renda, Endemias e Epidemias, Ensino 
Superior, Esporte e Lazer, Fármaco e Medicamentos, Gestão 
Informacional, Gestão Institucional, Gestão Pública, Infância e 
Adolescência, Inovação Tecnológica, Mídia Comunitária, Educa-
ção de Jovens e Adultos, Metodologias e Estratégias de Ensino/
Aprendizagem, Mídia Artes (mídias contemporâneas, multimí-
dia, web-arte, arte digital), Educação Musical, Organizações da 
Sociedade Civil e Movimentos Sociais e Populares, Patrimônio 
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Cultural, Histórico, Natural e Imaterial, Pessoas com Deficiên-
cias, Incapacidades e Necessidades Especiais, Questões Ambien-
tais, Saúde da Família, Saúde Humana, Segurança alimentar, 
Tecnologia da Informação, Turismo e Desenvolvimento Susten-
tável, e Uso de Drogas e Dependência Química. Número de es-
tudantes envolvidos: 200 aproximadamente.

Em 2013, com a criação da Lei n. 12.868/2013, os projetos 
de extensão da Unochapecó foram temporariamente suspensos, 
fazendo com que a instituição tomada uma medida para refor-
mar sua política. Sendo assim, foi elaborado a Política de Exten-
são da Unochapecó, elencando prioridade e normas para criação 
de novos projetos, além de viabilização de fontes de recursos. 
Em 2014 contava com 42 projetos e mais de 48 mil atendimentos 
(UNICHAPECÓ, 2012; UNOCHAPECÓ, 2017).

Capacitação Docente

Para fortalecer a Política de Capacitação Docente, já exer-
cida pela instituição, foi dado continuidade à oferta do Ciclo de 
Estudos Docência no Ensino Superior com oficinas, minicursos e 
capacitação de docentes ingressantes. Destaca-se a oferta de uma 
nova turma (em andamento) da pós-graduação em Docência 
na Educação Superior, ofertado gratuitamente a um docente de 
cada curso de graduação, com o intuito de formar articuladores 
pedagógicos. Desde a implantação do projeto, vários docentes já 
foram contemplados com o auxílio para cursos de pós-gradua-
ção em nível de doutorado e de pós-doutorado, sendo afastados 
parcial ou integralmente de suas atividades durante o curso e 
recebendo ajuda de custo. Os docentes também participaram de 
ciclos sobre várias temáticas relativas à Docência-Ensino, Pesqui-
sa e Extensão.

Estrutura Administrativa

A estrutura administrativa da Unochapecó está represen-
tada pelos organogramas a seguir:
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Figura 1: Organograma da Unochapecó (estrutura reitoria) 
Fonte: UNOCHAPECÓ (2017)
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Figura 2: Organograma da Unochapecó (estrutura da Vice-Reitoria de Ensino,  
Pesquisa e Extensão) 

Fonte: UNOCHAPECÓ (2017) 
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Figura 3: Organograma da Unochapecó  
(vice-reitoria de planejamento e desenvolvimento) 

Fonte: UNOCHAPECÓ (2017) 
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Figura 4: Organograma da Unochapecó (Vice-Reitoria de Administração) 
Fonte: UNOCHAPECÓ (2017) 
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A Unochapecó possui setor de internacionalização, plane-
jamento e avaliação; a gestão financeira é feita pela cobrança de 
mensalidades e repasses governamentais (menor parte).

O atual reitor é o professor Odilon Luiz Poli  
(UNOCHAPECÓ, 2017).

Relações com a Sociedade

A transformação do mundo começa nas mudanças do 
contexto social em que se está inserido, e o engajamento 
de uma instituição de ensino precisa ir muito além do 
discurso. Afinal, educação é algo que deve estar aces-
sível para todos. A Unochapecó investe em ações de in-
clusão social que permitem o acesso ao conhecimento e 
à cultura para muitos cidadãos, transformando a vida 
dessas pessoas e o quadro social da nossa comunidade.  
(UNOCHAPECÓ, 2017)

Por acreditar no esporte como uma importante atividade 
social, a universidade apoia diversas equipes do município e da 
região. Os investimentos visam, cada vez mais, a melhoria da 
qualidade de vida e o reconhecimento dos atletas em atividade. 
Para potencializar a exposição da marca, as equipes e os atle-
tas patrocinados pela Unochapecó receberam kits com bolsas,  
banners, bonés, camisetas, agasalhos, além de itens para serem 
usados em entrevistas e outras ações de divulgação. Os excelen-
tes resultados das equipes acabaram por associar, nos últimos 
anos, a marca da Unochapecó à vitória, à superação, à disciplina, 
à qualidade de vida e à saúde.

Equipes Apoiadas

 ¾ 2008 – 45 bolsas: Basquete sobre rodas, Futsal Femi-
nino, Handebol Feminino, Handebol Masculino, Atle-
tismo, Ciclismo, Vôlei Feminino, Xadrez, Taekwondo, 
Judô, Jiujitsu, Futsal Masculino e Karatê.

 ¾ 2009 – 59 bolsas: Futsal Feminino, Voleibol Feminino, 
Futsal Masculino, Atletismo, Ciclismo, Basquete Femi-
nino, Xadrez, Basquete sobre rodas.
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 ¾ 2010 – 87 bolsas: Atletismo, Basquete Feminino, Bas-
quete sobre rodas, Ciclismo, Futsal Feminino, Futsal 
Masculino, Ginástica Artística, Handebol Feminino, 
Judô, Futsal da Escola Lourdes Lago, Futsal de Xaxim, 
Natação, Tae-kwon-do, Voleibol Feminino, Xadrez, 
Goaball.

 ¾ 2011 – 80 bolsas: Atletismo, Futebol Masculino, Futsal 
Feminino, Xadrez, Handebol Feminino, Ginástica Artís-
tica, Basquete Feminino, Karatê, Natação, Taekwondo, 
Voleibol Feminino, Goalball, Rugby Seven, Judô, Jiujit-
su e Basquete sobre rodas.

Atendimento Jurídico

Os vínculos com a sociedade vão muito além da produ-
ção do conhecimento e se consolidam na prestação de serviços. 
Na área jurídica, vários programas de extensão foram fortaleci-
dos como é o caso do Projeto de Extensão Comunitária Jurídica 
(PecJur). Criado em 2003, em Chapecó, desenvolve atividades de 
atendimento à sociedade, prestando informações sobre a área do 
Direito. O projeto, que envolve professores e alunos do curso de 
Direito, atendeu 10.589 pessoas de 2008 a 2011, aproximadamente.

Outro projeto de extensão que envolve acadêmicos e pro-
fessores dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia é o Ser-
viço de Mediação Familiar, criado em 2004. Esse projeto promo-
ve a mediação de conflitos familiares e é voltado para pessoas 
de baixa renda. Nos últimos quatro anos, foram atendidas 612 
pessoas. Já o Projeto Escritório Sócio-Jurídico (ESJ) atende pes-
soas em situação de risco social, que buscam atendimento social 
e psicológico e assistência jurídica gratuita. Atuando desde 1992 
em Chapecó, e a partir de 1999 em Xaxim, o ESJ atendeu, nos 
últimos quatro anos, mais de 16 mil pessoas. Muito mais do que 
números, os serviços representam a amplitude de um serviço 
social aliado à construção do conhecimento. A Unochapecó, ao 
incentivar e promover tais atividades, está desenvolvendo prá-
ticas voltadas para o fortalecimento dos  setores populares, da 
sociedade civil, para a construção de uma cultura democrática 
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como espaços de fundamental importância na luta política para 
a construção da cidadania.

Atendimento à Saúde

Na área da saúde, a Unochapecó investiu muito nos últi-
mos anos, e aumentando o atendimento ao público e a partici-
pação dos acadêmicos. Um exemplo foi a implantação da Clínica 
de Odontologia, inaugurada em agosto de 2010, que dispõe de 
81 consultórios, equipados para a realização de variada gama 
de procedimentos, dos mais simples aos mais complexos. Até o 
primeiro semestre de 2011 mais de 600 pessoas receberam aten-
dimento odontológico. Procedimentos como aplicação de flúor, 
limpeza, restaurações, extrações dentárias e outros da área de ci-
rurgia oral menor, diagnóstico e tratamento de lesões bucais e de 
outras doenças do terço inferior da face e gengiva passaram a ser 
ofertados desde o início do ano. Procedimentos mais complexos, 
como confecção de próteses odontológicas e tratamento de canal, 
estarão disponíveis a partir do segundo semestre de 2011. O mais 
importante é que qualquer pessoa pode ser atendida, tendo que 
pagar apenas o material utilizado no atendimento. Outra impor-
tante ação da Unochapecó, que ganhou cara nova, foi a Clínica 
Escola de Fisioterapia Professora Sabrina Fiorentin Sfreddo. Em 
funcionamento desde 2007, a clínica recebeu um novo espaço em 
2011, mais amplo, com mais de 600 m², além de equipamentos 
novos que colocam a clínica entre as mais modernas de Santa 
Catarina. O atendimento, sem custos para a comunidade, oferece 
procedimentos realizados por alunos do oitavo e do nono perío-
dos do curso de Fisioterapia, supervisionados por professores de 
cada área. Cerca de 20 mil pessoas foram atendidas de 2008 até o 
primeiro semestre de 2011. Integrando ensino, pesquisa e exten-
são, a Clínica Escola de Psicologia aumentou o número de ações 
em 2010, e também mudou de nome, passando a se chamar Ser-
viços de Psicologia da Unochapecó. Implantado em 2001, oferece 
à comunidade carente serviço sociológico, realizado por alunos 
de Psicologia, com a supervisão de docentes do curso. Com ên-
fase nas áreas da saúde, educação e trabalho, a atividade é de-
senvolvida não somente com o cunho curativo, mas preventivo 
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e promotor de saúde e bem-estar. Com ênfase no atendimento 
psicoterápico, os acadêmicos e professores trabalham com a mu-
dança das formas de pensar, sentir e agir, proporcionando ao 
paciente alternativas para lidar com os conflitos pessoais, conju-
gais, familiares ou profissionais. De 2008 até o primeiro semestre 
de 2011, mais de 3,5 mil pessoas foram atendidas.

Projeto Farroupilha

Criado em setembro de 2010, o ‘Projeto Farroupilha: tradi-
cionalismo a serviço da vida’ proporciona às crianças e aos pais 
do Centro de Educação Infantil Municipal São Pedro alternativas 
culturais. O objetivo do projeto é a inserção da cultura tradicio-
nalista gaúcha entre as crianças de baixa renda, com idade entre 
4 e 6 anos. O projeto reuniu 40 crianças que aprenderam a arte 
das danças típicas. Além de motivar e resgatar a tradição gaúcha, 
o projeto também foi uma forma de lazer para as famílias. En-
quanto as crianças desenvolviam as atividades com a orientação 
de professores, os pais participavam de palestras e jogos sobre 
tradicionalismo e valores familiares.

Unocultural

Transformar, por meio da cultura, e incentivar o máxi-
mo possível todos os tipos de manifestações artísticas e musi-
cais. Com um público de cerca de 8 mil pessoas em mais de 25 
eventos na primeira edição, o Unocultural ampliou, a partir de 
2010, o campo de abrangência da cultura regional para que todas 
as pessoas pudessem ter contato com o meio artístico. A multi-
plicidade das atrações foi o que garantiu o sucesso do projeto.  
O público pode prestigiar atrações musicais, cinema, exposições, 
de arte e grafite, conhecer novos artistas, como o grafiteiro Digo 
que é acadêmico da Unochapecó, e rever alguns conhecidos 
como Jorge Mautner, Nei Lisboa, Jupiter Apple e a dupla Carol e 
Márcio Pazin. Em 2011, segundo ano do Unocultural, a excelente 
receptividade do público e da imprensa estão provando que o 
evento conquistou prestígio e um lugar de destaque no cenário 
cultural do Oeste catarinense.
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Orquestra de Câmara

Em agosto de 2008 aconteceu a constituição e a organização 
da Orquestra de Câmara da Unochapecó. A formação do grupo 
e a democratização do conhecimento tiveram como resultado o 
fortalecimento e a difusão da arte da música para professores, 
acadêmicos, técnicos-administrativos e a comunidade em geral. 
A Unochapecó propôs a criação dessa orquestra para suprir a 
necessidade que a região possuía em relação à área de formação 
musical. O grupo, composto de 18 participantes efetivos, vem 
realizando diversas apresentações por toda a região, sendo que 
em 2010 conseguiu atingir 2,5 mil pessoas com a arte da música 
orquestrada.
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Palavra da Reitoria

“O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas 
por aqueles que os olham e não fazem nada” (Albert Einstein).

A Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) come-
morou 16 anos de credenciamento. É uma instituição iniciante, mas já 
colaborou significativamente com o desenvolvimento do Oeste de Santa 
Catarina.  É gratificante lembrar as conquistas obtidas nesses anos. Po-
rém, a história da Unoesc proporciona reflexões e análises que permitem 
verificar o descaso do governo brasileiro com a educação superior pro-
porcionado pelas instituições comunitárias no interior do País. 

O sacrifício indescritível para buscar autorização dos cursos e 
o descrédito que os burocratas da educação, em geral, manifestam em 
relação à qualidade da educação “no interior”, não se permite que se 
trabalhe com grande entusiasmo e esperança.  Os abnegados educado-
res que construíram as instituições comunitárias em Santa Catarina, 
criadas pelo poder público, trabalham com persistência, sem esperar 
reconhecimento; dedicaram seu tempo e, muitos deles, suas vidas num 
trabalho benemerente e em favor das comunidades regionais. Não foi 
diferente com a criação e implementação da Fundação mantenedora da 
Unoesc.

Hoje, os números e a descrição das diversas atividades desen-
volvidas pela Unoesc, sobretudo nos municípios do grande Oeste Ca-
tarinense, apresentados todo ano em seu Balanço Social, indicam a 
importância da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(FUNOESC) e suas mantidas: a Unoesc e o Hospital Universitário 
Santa Terezinha (HUST).

Nesses anos, a instituição percorreu um caminho de franca expan-
são, consolidando-se como uma Universidade imprescindível para a Região 
Oeste do Estado de Santa Catarina e despontando como uma das maiores 
e de melhor qualidade do Estado. A Unoesc tornou-se referência, melhorou 
sua qualidade e se tornou uma instituição necessária em sua região. 

Constituída de forma multicampi, com uma estrutura admi-
nistrativa diferenciada, na forma de um ente federativo, a Unoesc está 
inserida em todas as cidades do grande Oeste. A Fundação Educacio-
nal Unificada do Oeste de Santa Catarina (FUNOESC) foi criada pelo 
município de Joaçaba, por meio da Lei n. 545, de 22 de novembro de 
1968. De forma abnegada, várias pessoas se dedicaram à nobre causa 
da implantação e estruturação da Universidade, com a finalidade de 
propiciar aos jovens residentes nas comunidades distantes dos grandes 
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centros e, numa região à margem das oportunidades educacionais do 
Estado, acesso à Educação Superior.

A Unoesc tornou-se imprescindível às comunidades do Oeste de 
Santa Catarina, por vários imperativos. O primeiro consiste na neces-
sidade de superar a situação de marginalidade em que se encontra a 
educação superior na região. O segundo imperativo diz respeito à neces-
sidade de unir forças para enfrentar eficazmente o grande desafio de am-
pliar o alcance da atividade universitária para além de seu tradicional 
reduto da sala de aula e produzir conhecimento científico e inovação no 
sentido de contribuir para solução dos problemas regionais. O tercei-
ro imperativo relaciona-se a formação pessoal e profissional do homem 
da região, bem como servir de instrumento para realização de serviços 
e pesquisas que possibilitem o desenvolvimento social e econômico, o 
bem-estar, o exercício da cidadania e a qualidade de vida.

A Unoesc está organizada e funciona de forma descentraliza-
da, além da Reitoria, localizada em Joaçaba, são quatro Campi (Videira, 
Chapecó, São Miguel do Oeste e Xanxerê) e cinco unidades (Campos 
Novos, Capinzal, Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro).  

A estrutura organizacional facilita a iniciativa das pessoas e pos-
sibilita, por parte da Reitoria, controle e avaliação sobre as atividades 
desenvolvidas. A filosofia de trabalho na Unoesc partilha da compreen-
são que a centralização da educação é maléfica e não pode auxiliar o 
Brasil, com dimensões continentais.

Nesse sentido, tem razão o saudoso professor Osvaldo Ferreira de 
Melo, em parecer encaminhado ao Conselho Estadual de Educação em 2005:

A centralização política, econômica e administrativa que ainda 
ocorre no Brasil, ao arrepio da matéria constitucional, é resultado de 
obscuras forças centrípetas que têm raízes longínquas no autoritarismo 
de nossas práticas coloniais e do período imperial e, mais recentes, nas 
oligarquias geradoras de privilégios que marcaram todo o século XX. 
Tudo isso, somado ao despreparo de uma população desprovida de susten-
tação educacional para reagir ao desmedido controle governamental em 
suas vidas, que vem abortando suas utopias, e sua liberdade, têm gerado, 
ainda hoje, condições psicossociais para imposição de regras autoritárias 
produzidas nos laboratórios da alquimia política de Brasília, sob os olha-
res permissivos, quando não cúmplices, de um Parlamento cuja maioria 
se agarra às benesses do poder central, a este se submetendo. 

Aristides Cimadon 
Reitor
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Histórico da Instituição

A Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) é 
uma instituição voltada para o ensino superior que atende o in-
terior do estado Catarinense, surgindo a partir de um sonho no 
final da década de 60.

A Construção do Histórico da Unoesc

A criação da Unoesc se deu a partir da unificação de três 
Fundações Educacionais já existentes na região: a Fundação Uni-
versitária do Oeste Catarinense (FUOC); a Fundação Educacio-
nal e Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe (FEMARP); e a 
Fundação de Ensino para o Desenvolvimento do Oeste (FUN-
DESTE). 

Mais tarde, outras duas Fundações integraram-se à Unoesc: 
a Fundação Educacional do Extremo Oeste de Santa Catarina 
(FUNESC) e a Fundação Educacional dos Municípios do Alto 
Irani (FEMAI). 

A Unoesc foi autorizada a implantar o seu Projeto de Uni-
versidade em 1991, por meio do Parecer n. 587 do então Con-
selho Federal de Educação. Foi reconhecida como Universidade 
pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina em 22 
de dezembro de 1995, através do Parecer n. 263. Seu credencia-
mento pelo Ministério da Educação ocorreu mediante Decreto 
do Presidente da República, no dia 14 de agosto de 1996. Atual-
mente, a Unoesc oferece mais 40 diferentes cursos de graduação, 
em andamento, muitos deles repetidos nos diversos Campi, vol-
tados para o desenvolvimento humano, social, cultural, científi-
co e tecnológico. Com a preocupação em manter o bom conceito 
dos cursos, investe continuadamente no aperfeiçoamento do seu 
corpo docente. Além dos cursos de graduação oferta cursos de 
especialização e mestrado, tanto acadêmico como profissional, 
somando-se mais de 200 cursos de pós-graduação.

Em número de alunos, apresenta-se à sociedade catarinen-
se como sendo a terceira maior Instituição de Ensino Superior, 
dentre as dezesseis Fundações que compõem a Associação Ca-
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tarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), sendo 11 uni-
versidades e quatro centros universitários. Atende, anualmente, 
a mais de 18 mil alunos. Em 2016, obteve 21.214 alunos matricu-
lados na educação básica, na graduação, na especialização e nos 
cursos de mestrado.  

É nesse contexto que a Universidade do Oeste de Santa Ca-
tarina desenvolve suas atividades e aprofunda sua atuação no 
ensino, na pesquisa e na extensão, realizando importantes tare-
fas sociais, sem as quais, certamente, a pobreza e as dificulda-
des na educação e saúde enfrentadas pelas comunidades seriam 
maiores. Por isso, a cada ano, com auxílio da sociedade regio-
nal, sobretudo das prefeituras locais e da sociedade organizada, 
a Unoesc vem intensificando seus serviços e consolidando sua 
missão e valores, cada vez mais em busca de alternativas para o 
desenvolvimento regional, como atividade fim de uma institui-
ção pública não estatal, de característica eminentemente comuni-
tária e de assistência social. 

A Unoesc foi oficialmente reconhecida como Instituição 
Comunitária de Ensino Superior (ICES), conforme Portaria n. 
634, publicada no dia 30 de outubro de 2014, pela Secretaria de 
Supervisão e Regulamentação da Educação Superior (Seres) do 
Ministério da Educação. Unoesc foi uma das primeiras universi-
dades brasileiras a receber a qualificação nos termos da Lei das 
Universidades Comunitárias, sancionada em 2013.

Em 2017, a Instituição passou por processo de recredencia-
mento pelo Conselho Nacional de Educação, sendo avaliada com 
conceito 4.

A regionalidade de atuação se constitui em categoria ine-
rente ao processo de criação e de implantação da Unoesc. Dife-
rentemente de outras instituições de ensino superior multicampi 
– cujos processos de expansão se deram do Campus-sede para os 
Campi aproximados, a Unoesc já nasceu regional, conforme se 
pode observar no mapa a seguir. Talvez, por isso, demonstrou 
ser um modelo exitoso que pretende ser inovador em contrapo-
sição aos modelos tradicionais de Universidade. Foi concebida 
não para atuar a partir de um grande centro urbano, mas para 
participar do processo de desenvolvimento humano e social da 
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Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Quando, em 1991, a 
Fuoc, a Femarp, a Fundeste e, mais tarde a Femai e a Funesc, in-
tegraram-se ao Projeto de Universidade, fizeram-no pela opção 
estratégica de acreditar que seria possível construir uma Univer-
sidade que ultrapassasse os limites geográficos de uma cidade 
para colocar-se na perspectiva de uma região. 

Figura 1: Localização Campus e Unidades da Unoesc 
Fonte: Unoesc (2012)

Identidade Institucional

A Unoesc é uma Instituição de origem pública, consideran-
do-se os atos instituidores baixados pelo poder público munici-
pal; de direito privado, pela forma jurídica de operar e a função 
social que desempenha; regional e descentralizada, considerada 
sua abrangência de atuação e sua organização estrutural; com-
prometida com o processo do desenvolvimento humano e social 
de sua região de abrangência.

Conforme assegura o estatuto, a Unoesc tem por finalida-
de contribuir com os processos de desenvolvimento, mediante 
a produção e a difusão do conhecimento e da cultura, por meio 
do ensino, da pesquisa e da extensão, garantindo para todas as 
áreas da atividade profissional recursos humanos preparados 
do ponto de vista técnico, científico, político e social, capazes de 
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responder aos desafios da contemporaneidade (UNOESC, 2007, 
art. 4º, inciso I). Ou seja, a Unoesc pretende ser um centro de 
referência para as questões regionais, no âmbito da formação, da 
pesquisa e da extensão, assumindo o compromisso com o pro-
cesso de desenvolvimento humano e social.

A Missão Institucional

A missão expressa a finalidade maior a que uma institui-
ção universitária é chamada a responder. Por isso, ela transcende 
a realidade contingente e transitória. Possui caráter de utopia, 
no sentido de que é possível pensar e projetar a Instituição no 
presente e no futuro. A missão para a qual a Unoesc foi consti-
tuída tem a ver com a sua história, com a sua identidade e com 
os seus fins. Com base nesse pressuposto, a Unoesc é chamada 
a: “Formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão 
e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e re-
gional”. 

A Visão de Futuro

A visão expressa as expectativas e desejos da comunidade 
acadêmica e da sociedade em relação a um futuro desejável e 
possível para a Instituição. Para isso, ela necessita ser abrangente, 
desafiadora, inspiradora e inovadora. A Unoesc contempla como 
visão “Ser uma Universidade reconhecida pela excelência aca-
dêmica e atuação como agente de desenvolvimento regional”. 

Os Valores

Valores são princípios de conduta construídos e seguidos 
pelos colaboradores de uma instituição. Os valores praticados 
dão identidade e credibilidade à Instituição. Devem ser, portan-
to, significativos, compartilhados e duradouros. A Unoesc nas-
ceu e cresceu alicerçada nos seguintes valores: 

 ¾ Ética: fundamentar as ações e os resultados na honesti-
dade e na justiça.

 ¾ Humanismo: cuidado com a vida.
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 ¾ Cooperação: capacidade de atuar em equipe.
 ¾ Comprometimento: atuar com profissionalismo para 

atingir objetivos.
 ¾ Responsabilidade social: desenvolvimento sustentável 

e qualidade de vida.
 ¾ Inovação: inovar com criatividade, flexibilidade e capa-

cidade de adaptar-se a novas situações.
 ¾ Solidez: garantir viabilidade presente e futura.

Princípios

De acordo com o artigo 3º do Estatuto (UNOESC, 2007), a 
Unoesc atua com base nos seguintes princípios: 

 ¾ autonomia universitária; 
 ¾ gestão democrática e participativa; 
 ¾ indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
 ¾ equidade nos critérios de acesso ao ensino superior e 

de permanência nele; 
 ¾ pluralidade de ideias; 
 ¾ unidade acadêmica e de gestão; 
 ¾ autonomia financeira nos Campi; 
 ¾ legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

Finalidades

Nos termos do Estatuto da Universidade, em seu artigo 4º, 
são finalidades da Unoesc:

 ¾ Contribuir com os processos de desenvolvimento, me-
diante a produção e a difusão do conhecimento e da 
cultura, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 
garantindo, para todas as áreas da atividade profissio-
nal, recursos humanos preparados do ponto de vista 
tecnológico, científico, político e social e capazes de res-
ponder aos desafios da contemporaneidade.
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 ¾ Desenvolver, segundo os ditames de sua mantenedo-
ra e da legislação pertinente, atividades e serviços de 
radiodifusão, de televisão, de editoração ou quaisquer 
outros meios de divulgação, com o objetivo de produ-
zir e veicular programas educativos, culturais, esporti-
vos, científicos e jornalísticos de interesse comunitário.

 ¾ Desenvolver, segundo os ditames de sua mantenedora e 
da legislação pertinente, atividades e serviços comunitá-
rios nas áreas da saúde e da assistência social, educacio-
nal e tecnológica, como forma de promoção da qualida-
de de vida e do desenvolvimento humano e social.

Objetivos Institucionais

Por esses pressupostos, a Unoesc tem como objetivos edu-
cacionais:

 ¾ Participar da análise dos componentes históricos, que 
caracterizam o processo de desenvolvimento social e 
econômico do Oeste de Santa Catarina, sem perder de 
vista sua inserção no contexto universal.

 ¾ Propor soluções às contradições que decorrem da na-
tureza e do caráter desse mesmo processo, oportuni-
zando alternativas de sustentabilidade, sem prejuízo ao 
meio ambiente, e imprimindo caráter de universalida-
de ao ensino, à pesquisa e à extensão.

 ¾ Constituir-se em centro de referência para as questões re-
gionais, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

 ¾ Potencializar os diferentes segmentos sociais por meio 
do acesso ao conhecimento e da educação permanente, 
construindo alternativas de ação.

 ¾ Praticar a gestão participativa e a representatividade 
dos diversos segmentos que compõem a Universidade.

 ¾ Oferecer condições para o desenvolvimento do ensino, 
da pesquisa e da extensão;

 ¾ Exercitar a autonomia universitária nos diversos níveis 
e instâncias de sua ação.
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 ¾ Estabelecer o intercâmbio com instituições universitá-
rias, de pesquisa e outras agências públicas ou priva-
das, nacionais e internacionais, visando potencializar o 
desenvolvimento da Universidade.

 ¾ Comprometer-se com o desenvolvimento ético e sus-
tentável da cultura, da ciência e da tecnologia.

Estrutura Organizacional 

A estrutura administrativa da Unoesc é formada pelos se-
guintes órgãos:

Administração Central:
 ¾ Órgão consultivo e deliberativo:

 ¾ Conselho Universitário (CONSUN).
 ¾ Órgão executivo:

 ¾ Reitoria.

Administração dos Campi:
 ¾ Órgão consultivo e deliberativo: 

 ¾ Conselho de Gestão.
 ¾ Órgão executivo: 

 ¾ Vice-Reitoria de Campus.

Compõe a Reitoria:
 ¾ Reitor;
 ¾ Vice-Reitores de Campus de Chapecó, São Miguel do 

Oeste, Videira e Xanxerê;
 ¾ Pró-Reitor de Graduação;
 ¾ Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
 ¾ Diretor Executivo da Reitoria.

Compõe a administração do Campus-sede:
 ¾ Reitor;
 ¾ Pró-Reitor de Graduação;
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 ¾ Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
 ¾ Diretor de Graduação;
 ¾ Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
 ¾ Diretor Executivo da Reitoria.
 ¾ Gerente Administrativo.

Compõe a administração dos Campi:
 ¾ Vice-Reitor de Campus;
 ¾ Diretor de Graduação;
 ¾ Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
 ¾ Gerente Administrativo.

Compõe Conselho Universitário (CONSUN): 
 ¾ Reitor, que o preside;
 ¾ Vice-Reitores de Campus;
 ¾ Pró-Reitor de Graduação;
 ¾ Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
 ¾ Diretores de Graduação dos Campi;
 ¾ Diretores de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão dos 

Campi;
 ¾ dez representantes docentes, sendo dois de cada Cam-

pus;
 ¾ cinco representantes dos estudantes da graduação, sen-

do um de cada Campus;
 ¾ cinco representantes técnico-administrativos, sendo 

um de cada Campus.

As unidades serão administradas por um Coordenador 
Administrativo e, nos Campi, poderão ser instituídas Coordena-
dorias em quantidade e funções fixadas pelo Conselho de Admi-
nistração da Funoesc.

Os Campi, guardada a estrutura mínima, poderão organi-
zar-se de modo a atender suas peculiaridades locais sem dupli-
cação de meios e sempre com aprovação do Conselho de Admi-
nistração da Funoesc.
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Estrutura Acadêmica

A Unoesc organiza-se em áreas do conhecimento, nas quais 
são desenvolvidas as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Das Áreas de Conhecimento

Os cursos e projetos da Unoesc são abrigados pelas seguin-
tes Áreas de Conhecimento:

 ¾ Ciências da Educação;
 ¾ Ciências Agrárias;
 ¾ Ciências Exatas e Tecnológicas;
 ¾ Ciências Sociais;
 ¾ Ciências da Vida e Saúde;
 ¾ Ciência Jurídica.

Vinculam-se às áreas de conhecimento todos os cursos 
oferecidos pela Unoesc, em cada um de seus Campi e unidades. 
Também estão associados à respectiva área de conhecimento os 
professores que exercem atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão naquela área. 

Cursos de Graduação

Os cursos de graduação oferecidos pela Unoesc contam 
com mais de 18.000 estudantes matriculados no ano de 2017. 
Também é importante destacar que até o segundo semestre de 
2016, a Unoesc já formou 46.135 profissionais de nível superior. 
Atualmente, oferece mais de 40 diferentes cursos de graduação, 
muitos deles repetidos nos diversos Campi. 

Cursos da Unoesc – em andamento (2017/1)

Área das Ciências das Humanidades:

 ¾ Administração (Jb, Cn, Cz, Sm, Mv, Vd, Xe, Ch)
 ¾ Administração: LF Comércio Exterior (Ch, Jb)
 ¾ Arquitetura e Urbanismo (Sm, Vd, Xe, Ch)
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 ¾ Ciências Contábeis (Jb, Sm, Pz, Vd, Xe, Ch)
 ¾ Comunicação Social – habilitação Publicidade e Propa-

ganda (Jb)
 ¾ Design (Vd, Xe, Pz)
 ¾ Direito (Jb, Sm, Pz, Vd, Xe, Ch)
 ¾ Música (Cz)
 ¾ Pedagogia – Licenciatura (Cn, Cz, Vd, Sm, Xe)
 ¾ Tecnologia em Processos Gerenciais (Ead)

Área das Ciências da Vida:
 ¾ Agronomia (Cn, Mv, Sjc, Xe)
 ¾ Biotecnologia Industrial (Vd)
 ¾ Ciências Biológicas – Bacharelado (Jb, Xe)
 ¾ Ciências Biológicas – Licenciatura (Xe)
 ¾ Educação Física – Bacharelado (Vd, Xe, Ch)
 ¾ Educação Física – Licenciatura (Jb, Sm, Vd, Xe, Ch)
 ¾ Enfermagem (Jb, Sm, Xe)
 ¾ Engenharia de Alimentos (Sm, Vd)
 ¾ Engenharia Florestal (Xe)
 ¾ Engenharia Sanitária e Ambiental (Vd)
 ¾ Farmácia (Sm, Vd, Xe)
 ¾ Fisioterapia (Jb, Sm)
 ¾ Medicina (Jb)
 ¾ Medicina Veterinária (Cn, Xe, Sm)
 ¾ Nutrição (Vd)
 ¾ Odontologia (Jb)
 ¾ Psicologia (Jb, Vd, Sm, Pz, Xe, Ch)
 ¾ Sequencial de Formação Específica em Cosmetologia e 

Estética (Vd)
 ¾ Zootecnia (Xe)

Área das Ciências Exatas e Tecnológicas:
 ¾ Ciência da Computação (Sm, Vd)



600 A Educação Superior em Santa Catarina

 ¾ Engenharia Bioenergética (Xe)
 ¾ Engenharia Civil (Jb, Sm, Xe, Ch)
 ¾ Engenharia de Computação (Jb, Ch)
 ¾ Engenharia de Produção (Jb)
 ¾ Engenharia Elétrica (Jb)
 ¾ Engenharia Mecânica (Jb)
 ¾ Engenharia Química (Vd, Jb)
 ¾ Informática – Licenciatura (Ead)
 ¾ Química – Licenciatura (Vd, Cz)
 ¾ Sistemas de Informação (Ch)
 ¾ Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(Xe)

Cada curso de graduação é dirigido por um Coordenador, 
responsável pela supervisão, organização, planejamento e coor-
denação das atividades e projetos ligados à área de conhecimen-
to do respectivo curso, além de promover a indissociabilidade 
entre as atividades de ensino, pesquisa, extensão. Deve atuar 
sempre de acordo com as políticas e diretrizes institucionais 
emanadas dos órgãos superiores e as estabelecidas nos ordena-
mentos da Unoesc.

Graduação Mix Unoesc

A Unoesc, por meio de seu Conselho Universitário, intro-
duziu na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 
graduação presenciais a possibilidade de oferta de componen-
tes curriculares na modalidade a distância, desde que esta não 
ultrapasse 20% da carga horária total do curso, nos termos da 
legislação. Da mesma forma, a Instituição vem introduzindo, em 
alguns cursos, o modelo híbrido ou semipresencial de ensino, 
denominado Mix, em que se integram os dois ambientes de ensi-
no: o presencial e o virtual. 

A Graduação MIX na Unoesc é uma modalidade de forma-
ção inovadora e adequada às exigências das mudanças atuais e 
do ensino de qualidade, porque integra teoria e prática utilizan-
do atividades presenciais e semipresenciais. 
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O processo de formação terá aulas presenciais em 3 dias 
por semana e aulas semipresenciais em dois dias por semana. 
A metodologia empregada será orientada por trilhas de estudo 
com unidades de aprendizagem que focam a experiência prática 
já nas primeiras fases e a personalização do ensino e da aprendi-
zagem nos componentes mais teóricos, com seminários motiva-
dos por metodologias ativas e de solução de problemas. 

O ensino MIX da Unoesc oferece grandes oportunidades 
de aprendizagem profissional, com uso de moderna estrutura 
física e laboratorial, oportunidades de estágios com intercâm-
bio nacional e internacional, atividades desportivas e artísticas e 
experiências que propiciam a excelência na formação humana e 
profissional.

Cursos da Graduação Mix (em andamento 2018/1):

Administração; 
Ciências Contábeis; 
Educação Física – Bacharelado; 
Educação Física Licenciatura – Pedagogia.

Do Colegiado de Curso: 
O Colegiado de curso é órgão de instância consultiva e de-

liberativa em matéria acadêmica e disciplinar no seu respecti-
vo âmbito, com a constituição e atribuições regulamentadas no 
Regimento da Unoesc. É constituído pelos professores que nele 
lecionam e pela representação dos alunos nele matriculados, na 
proporção de 1/5 do total de docentes. 

O Colegiado de Curso, presidido pelo Coordenador de 
Curso, reúne-se trimestralmente, em sessão ordinária, ou ex-
traordinariamente a qualquer tempo, por convocação de seu 
presidente.

Do Núcleo Docente Estruturante (NDE):
O Núcleo Docente Estruturante é composto de, pelo me-

nos, cinco docentes do curso, de elevada formação e titulação, 
contratados em tempo integral e/ou tempo parcial, que respon-
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dem mais diretamente pela concepção, implementação e conso-
lidação do Projeto Pedagógico do Curso (Res.1/Conaes/2010 e 
Res.203/Consun/2010).

Objetivando garantir a unidade e qualidade do curso, os 
membros lotados em cada Campus promovem discussões/reu-
niões regulares, para tratar das especificidades do curso naquele 
Campus. As discussões macro são tratadas nas reuniões do Nú-
cleo Docente Estruturante Institucional, que ocorrem a cada se-
mestre e/ou sempre que convocadas.

Cursos de Pós-graduação

A Unoesc oferece mais de 200 cursos de pós-graduação lato 
sensu, em nível de especialização em toda a sua área de atuação.

Consta de seu planejamento estratégico consistente inves-
timento para consolidação da pós-graduação stricto sensu. Con-
siderando as áreas estratégicas de atuação dos Campi, a Unoesc 
tem como prioritários os seguintes Programas de Pós-graduação 
Stricto Sensu:

 ¾ Programa de Pós-graduação em Educação, com oferta 
em Joaçaba: mestrado acadêmico em funcionamento a 
partir de 2003.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Educação, com oferta 
em Joaçaba: doutorado acadêmico em funcionamento a 
partir de 2018.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Administração, com 
oferta em Chapecó: mestrado profissional, em funcio-
namento a partir de 2013.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Direito, com oferta 
em Chapecó: mestrado acadêmico em funcionamento 
a partir de 2013, com projeção de oferta de doutorado 
a partir de 2018.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Ciência e Biotecnolo-
gia, com oferta em Videira: mestrado acadêmico em 
funcionamento a partir de 2013.
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 ¾ Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde, 
com oferta em Joaçaba: Mestrado Acadêmico em fun-
cionamento a partir de 2014.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Sanidade e Produção 
Animal Aplicadas as Pequenas Propriedades, com ofer-
ta em Xanxerê: Mestrado Acadêmico, em funcionamen-
to a partir de 2017.

 ¾ Programa de Pós-graduação em Administração, com 
oferta em Chapecó: doutorado acadêmico em funcio-
namento a partir de 2017. 

A partir da consolidação do Mestrado em Educação e da im-
plantação dos novos mestrados recém-aprovados e dos mestrados 
em elaboração, a Unoesc buscará as condições necessárias para a 
oferta de doutorados, como processo natural de qualificação dos 
seus programas de pós-graduação stricto sensu. Também estará 
atenta à capacitação docente e evolução da pesquisa e publicação 
em outras áreas de conhecimento, que no futuro poderão constituir 
grupos de trabalho para elaboração de programa de pós-graduação 
stricto sensu para além dos seis anteriormente citados, com tendên-
cia especial para a área das Engenharias e das Ciências Agrárias. 

Professores e Técnicos-Administrativos da Unoesc

Para atender aos cursos de graduação descritos anterior-
mente, a Universidade do Oeste de Santa Catarina conta com 
um quadro de pessoal especializado e em constante atualização.   
Conforme se pode observar no quadro a seguir, dos 944 profes-
sores efetivos da Unoesc, 65% (sessenta e cinco) possuem titula-
ção de Mestre ou Doutor.

Unoesc
Titulação 

Regime Trabalho

Total(Horas semanais)

Espec. Mestres Doutores Horista P TI

Total
323 455 166 317 28 399 944

34,2% 48,2% 17,6% 33,6% 24,1% 42,3% 100%

Quadro 1: Indicadores de Docente 
Fonte: Balanço Social Unoesc (2014)
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Da mesma forma, destacamos o quadro do pessoal técnico-
-administrativo da Unoesc: (2017-1).

Campus
Formação Total

Funcionários
Total

Estagiários
Total
GeralFund. Médio Superior Espec. Mestres

Joaçaba 32 73 114 54 6 279 38 317

SMOeste 37 53 35 29 0 154 5 159

Videira 3 18 12 30 0 63 8 71

Xanxerê 6 33 20 24 1 84 4 88

Chapecó 17 20 15 16 1 69 0 69

Total
95 197 196 153 8 649 55 704

13,5% 28% 27,8% 21,7% 1,23% 92,18% 7,81% 100%

Quadro 2: Indicadores de Discente   
Fonte: Balanço Social Unoesc (2014)

Políticas de Ensino

Em consonância com os pressupostos filosóficos e metodo-
lógicos da Unoesc, o perfil do egresso almejado pela Instituição 
e as políticas gerais e específicas expressas neste documento, a 
oferta dos cursos de graduação se coloca em duas dimensões in-
dissociáveis: a qualidade da formação acadêmica a ser oferecida 
e a quantidade de profissionais necessários para atender às de-
mandas de crescimento sustentável para o País. Orienta-se, ain-
da, pelos pressupostos de uma formação integral, profissional e 
humana, tendo a qualidade como princípio educativo, na busca 
de pluralidade, flexibilidade, com vistas à formação para a cida-
dania.

Políticas de Ensino para a Graduação

As políticas e diretrizes do ensino de graduação, ampara-
das na Legislação Nacional, fundamentam-se, principalmente, 
na formação integral dos discentes, estimulando o pensamento 



Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 605

crítico e a articulação dos componentes curriculares aos contex-
tos: social, político, econômico, cultural e tecnológico. Nesse sen-
tido, a interdisciplinaridade deve pautar o desenvolvimento do 
currículo, considerando as áreas do conhecimento e a formação 
para a cidadania e socialização do conhecimento.

Para atingir tal fim, é preciso que docentes e discentes es-
tejam atentos às novas metodologias de produção e apropriação 
do conhecimento, articulando o ensino com a iniciação científica 
e a extensão, a fim de estimular o intercâmbio acadêmico e a in-
tervenção nas problemáticas regionais.

Por essas premissas, o ensino de graduação na Unoesc de-
senvolve-se a partir das seguintes políticas:

 ¾ Compromisso com a democratização do acesso e per-
manência no ensino superior, por meio da diversifica-
ção nas formas de acesso, do fortalecimento das polí-
ticas de assistência estudantil e da implementação de 
estratégias para o retorno dos egressos pela oferta de 
formação continuada.

 ¾ Formação generalista, crítica e reflexiva, ética e hu-
manística, atendendo às demandas sociais das respecti-
vas áreas de formação.

 ¾ Inclusão, nos cursos de formação de professores, de 
mecanismos que promovam a constante interação da 
Unoesc com as redes públicas de educação básica, de 
forma a contribuir para a melhoria da educação regional.

 ¾ Revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação, considerando a sua contínua ade-
quação e redimensionamento.

 ¾ Mecanismos que consideram a contínua avaliação in-
terna e externa, em consonância com o SINAES, a fim 
de subsidiar a atualização do projeto pedagógico.

 ¾ Permanente acompanhamento de egressos e de suas 
trajetórias profissionais, com a finalidade de avaliar a 
qualidade do curso e a inserção desses profissionais no 
mercado de trabalho.
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 ¾ Estreitamento das relações entre a Unoesc e a comuni-
dade, por meio de empresas, escolas e outras institui-
ções públicas e privadas, visando ao estabelecimento 
de parcerias.

 ¾ Qualidade da formação científica, profissional, cultu-
ral, tecnológica e  cidadã, por meio de:

 ¾ fortalecimento dos processos de construção e im-
plementação de projetos pedagógicos de curso, com 
autonomia, para atender ao perfil regional;

 ¾ realização de eventos com integração do Ensino, 
Pesquisa e Extensão;

 ¾ estímulo ao desenvolvimento de novas metodolo-
gias e tecnologias de ensino;

 ¾ aprimoramento dos processos curriculares e de 
avaliação da aprendizagem;

 ¾ implementação de projetos pedagógicos de curso 
com percursos curriculares flexíveis e que possibili-
tem maior articulação entre teoria e prática;

 ¾ implementação da pesquisa, da extensão e da cul-
tura como princípios educativos nos cursos de gra-
duação, buscando o desenvolvimento da postura 
investigativa do acadêmico e ampliação da qualida-
de do ensino ofertado.

 ¾ Melhoria das condições de oferta do ensino de gradua-
ção, por meio de atualização permanente do acervo bi-
bliográfico, em conformidade com os projetos pedagó-
gicos de curso.

 ¾ Ampliação e melhoria da infraestrutura de laboratórios 
e da biblioteca.

 ¾ Investimento em novas tecnologias.
 ¾ Fortalecimento da política de formação continuada dos 

docentes, por meio de execução e acompanhamento do 
Programa de Formação Continuada para a Docência no 
Ensino Superior, objetivando o aperfeiçoamento cons-
tante dos processos educativos.
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 ¾ Consolidação de um Núcleo de Acompanhamento Pe-
dagógico ao Docente, considerando o efetivo acompa-
nhamento e desenvolvimento profissional do profes-
sor.

 ¾ Implementação de grupos multidisciplinares para es-
tudos sobre novas metodologias educacionais partici-
pativas.

Políticas de Ensino para a Pós-Graduação

A pós-graduação na Universidade do Oeste de Santa Cata-
rina orienta-se pelos seguintes princípios:

 ¾ Compatibilidade com o Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional (PDI).

 ¾ Indissociabilidade com a graduação, a pesquisa e a ex-
tensão.

 ¾ Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
 ¾ Flexibilidade de organização, de oferta e de funciona-

mento.

A concepção de políticas para o ensino de pós-graduação 
na Universidade do Oeste de Santa Catarina, considerando os 
dispositivos legais vigentes, tem como pressupostos:

 ¾ a sintonia com a concepção, a missão institucional, os 
valores e os objetivos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI);

 ¾ as características da identidade da Instituição, como a 
sua origem pública, a forma jurídica de operar, a fun-
ção social que exerce, a sua regionalidade de atuação e 
a sua organização multicampi;

 ¾ a existência de condições propícias à atividade criadora 
e de pesquisa, bem como de qualificação e de dedicação 
do corpo docente às linhas de pesquisa dos cursos;

 ¾ o comprometimento com a produção e a difusão do co-
nhecimento e o processo de desenvolvimento humano, 
socioeconômico e cultural da região;
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 ¾ a prática do intercâmbio, da cooperação e da mobilida-
de acadêmica entre professores e estudantes com uni-
versidades do País e do exterior.

Nesse sentido, a pós-graduação na Unoesc desenvolve-se 
norteada pelas seguintes políticas:

 ¾ qualificar professores, profissionais e pesquisadores 
para atuarem no ensino, na pesquisa e na extensão;

 ¾ potencializar a produção e a difusão do conhecimento 
científico, artístico-cultural e tecnológico;

 ¾ potencializar o desenvolvimento da pesquisa, da exten-
são e da graduação.

 ¾ atender às demandas de qualificação profissional, prio-
ritariamente em áreas de conhecimento estratégicas 
para o desenvolvimento humano, socioeconômico e 
cultural da região;

 ¾ atingir a plenitude universitária, que passa pela insti-
tucionalização e consolidação da pós-graduação lato e 
stricto sensu;

 ¾ dinamizar as linhas e os grupos de pesquisa;
 ¾ promover a interinstitucionalidade e o intercâmbio 

com outras universidades;
 ¾ produzir conhecimento socialmente relevante, de 

modo a integrar a Instituição no processo de desenvol-
vimento humano, socioeconômico e cultural da região;

 ¾ articular entre a graduação e a pós-graduação, espe-
cialmente por meio de políticas de pesquisa, iniciação 
científica e extensão e de desenvolvimento da carreira 
docente;

 ¾ fomentar a publicação de docentes e discentes, por 
meio da criação de eventos científicos, periódicos da 
própria IES e incentivo à publicação em periódicos ex-
ternos de nível nacional e internacional.

A pós-graduação lato sensu é nível de ensino superior vol-
tado para a qualificação profissional, que conta com as seguintes 
diretrizes:
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 ¾ oferta em áreas do conhecimento específicas e estraté-
gicas para o desenvolvimento humano, socioeconômi-
co e cultural da região;

 ¾ desenvolvimento de forma contínua e permanente, vi-
sando atender as demandas da sociedade;

 ¾ autonomia nos campi, respeitada a legislação vigente, 
para a oferta, podendo estas se viabilizar nas modali-
dades presencial e/ou a distância;

A pós-graduação stricto sensu na Instituição é nível de ensi-
no superior voltado à formação de professores, de profissionais 
e de pesquisadores nos programas de mestrado e doutorado, ob-
servando-se os seguintes pressupostos:

 ¾ atendimento a demandas relevantes do ponto de vista 
do desenvolvimento humano e social da região como 
política de inserção da instituição no processo de de-
senvolvimento humano, socioeconômico e cultural da 
região;

 ¾ opção por áreas de conhecimento prioritárias e estraté-
gicas para a Instituição;

 ¾ vinculação a uma ou mais linhas de pesquisa institu-
cionalizadas;

 ¾ disponibilidade de condições físicas, laboratoriais, de 
acervo e de recursos humanos qualificados.

Política de Extensão e Serviços

A Política e as Diretrizes para a Extensão da Unoesc estão 
regulamentadas pela Resolução n. 62/Consun/2004, de 8 de se-
tembro de 2004, e caracterizam-se pelas seguintes concepções: 

 ¾ como processo educativo, cultural e científico que ar-
ticula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 
viabiliza a relação entre universidade e entorno;

 ¾ como espaço de articulação e de construção de uma 
identidade regional que passa pela produção do conhe-
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cimento e pela valorização das diferenças e das diversi-
dades socioculturais;

 ¾ como processo universitário organicamente vinculado 
à aprendizagem, à produção do conhecimento e ao Pro-
jeto Pedagógico Institucional; 

 ¾ como a atividade-fim que melhor permite compreen-
der a realidade social e a consequente atualização das 
práticas de ensino e pesquisa, bem como o caminho 
para que a Universidade viva em plenitude seus fins 
perante a comunidade; 

 ¾ como a própria presença da Universidade na comuni-
dade.

A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
está fundamentada, principalmente, nos pressupostos de con-
tribuição para o desenvolvimento regional. O relacionamento 
com a comunidade reforça o caráter e o compromisso social da 
Unoesc, dos quais podemos destacar os seguintes pontos:

 ¾ A Unoesc é uma Instituição de origem pública e, como 
tal, é chamada a responder às exigências e demandas 
regionais colocadas pelas problemáticas de seu entor-
no. 

 ¾ A extensão se constitui em lugar privilegiado para se 
estabelecer uma relação de reciprocidade e parceria en-
tre a Unoesc e a comunidade regional, dado o seu cará-
ter público e social.

 ¾ A regionalidade de atuação da Unoesc deve ser enten-
dida como categoria que articula o local, o regional e o 
global, na perspectiva do desenvolvimento humano e 
social sustentável.

 ¾ A legitimidade de uma instituição universitária se con-
quista com o modo e a intensidade do engajamento na 
solução dos problemas de seu entorno, tornando as ati-
vidades-fim relevantes, não somente do ponto de vista 
acadêmico, como do ponto de vista da pertinência para 
o processo do desenvolvimento regional. 
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 ¾ Pela extensão se possibilita o desenvolvimento integral 
da pessoa, bem como o  preparo para o exercício da ci-
dadania e a qualificação para o trabalho, à medida que 
aponta para práticas coletivas que sejam integrais nas 
relações pessoais, mobilizadoras nas opções éticas e ci-
dadãs, comprometidas com as ações políticas e sociais.

A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
está impulsionada e orientada por princípios de aprendizagem 
que visam atingir a participação acadêmica e regional, que são:

 ¾ a institucionalidade – para que a Extensão se insira, ob-
jetivamente, na estrutura organizacional da Instituição; 

 ¾ a autorreflexão – atitude necessária para a autocrítica e 
o aprimoramento da identidade da Unoesc em relação 
à Extensão;

 ¾ o aprender fazendo – atitude necessária para a reapren-
dizagem permanente do que seja fazer universidade e 
desenvolver a Extensão;

 ¾ a transdisciplinaridade/transversalidade – o que impli-
ca um novo conceito de sala de aula, não limitado ao 
espaço físico da dimensão tradicional; 

 ¾ a horizontalidade e a transparência – o que implica a 
participação de todos os sujeitos da vida universitária 
bem como a descentralização da tomada de decisões, 
estimulando o envolvimento, a criatividade e o com-
prometimento da comunidade acadêmica, com ênfase  
no papel dos colegiados;

 ¾ a pluralidade – como prática de convivência e de to-
lerância diante de diferentes manifestações culturais e 
teóricas;

 ¾  a efetividade – o que implica o impacto que a Extensão 
possa produzir na comunidade, quando se considera a 
pertinência social;

 ¾ a ação cooperativa e solidária articulada com entida-
des, empresas, órgãos de governo e instituições sociais.
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As diretrizes gerais da Extensão na Unoesc possibilitam o 
desenvolvimento e a integração com o Ensino e a Pesquisa que 
são: 

 ¾ institucionalizar a extensão como atividade permanen-
te na IES; 

 ¾ desenvolver a extensão como instrumento de inserção 
da Unoesc no processo do desenvolvimento humano e 
social da região;

 ¾ planejar a extensão a partir de eixos temáticos, conside-
rando a realidade loco-regional; 

 ¾ contemplar a extensão nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos da Instituição; 

 ¾ desenvolver a extensão como prática do ensino e da 
pesquisa e a partir das exigências e demandas da co-
munidade regional;

 ¾ incluir a extensão no âmbito da avaliação institucional; 
 ¾ criar um sistema de informação sobre e para a extensão 

no âmbito da Instituição como forma de viabilizar a co-
municação, o intercâmbio e subsidiar a socialização das 
experiências; 

 ¾ estabelecer parcerias e intercâmbio com a comunidade 
e órgãos de fomento, valorizando programas interins-
titucionais; 

 ¾ criar programas voltados para o desenvolvimento, a 
produção e a preservação da cultura e da arte regionais;

 ¾ consolidar metodologias que garantam a integração da 
Extensão com o ensino e a pesquisa; 

 ¾ dar ênfase à relevância e à pertinência social da exten-
são;

 ¾ buscar a autossustentabilidade financeira para os pro-
gramas e projetos de Extensão.



Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 613

A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
organiza-se a partir de programas, de projetos, de cursos, de 
eventos e de serviços.

Os programas de Extensão se constituem em um conjunto 
de ações/projetos organizados a partir de uma temática/proble-
mática, construídos e implementados orgânica e institucional-
mente e desenvolvidos na forma de educação continuada. Já os 
projetos de Extensão constituem-se em um conjunto de ações/
atividades pontuais, com objetivos e temporalidade restritos. 

Os cursos de Extensão são de natureza técnica, de atuali-
zação, de aperfeiçoamento e de difusão cultural de curta dura-
ção, com o objetivo de atender às demandas internas e externas 
da Instituição, enquanto que os eventos relacionados à Extensão 
constituem-se em atividades de curta duração e de interesse téc-
nico, social, científico, esportivo e artístico-cultural. Também se 
constitui uma modalidade de extensão, a prestação de serviços, 
como atendimento de necessidades ou demandas específicas da 
sociedade/ comunidade, mediante devida contrapartida finan-
ceira.

Caracterizam-se, entre tantas, as seguintes atividades ex-
tensionistas na Instituição: programas e projetos relacionados à 
extensão universitária, cultural, prestação de serviços e educação 
continuada; cursos de aperfeiçoamento, de atualização e de di-
fusão cultural; semanas acadêmicas; eventos científicos, técnicos, 
tecnológicos, artístico-culturais e esportivos; assessorias e con-
sultorias, entre outras atividades.

Como último item da organização da Extensão citamos a 
prestação de serviços, constituída pelo atendimento de necessi-
dades ou demandas específicas da sociedade/comunidade, me-
diante devida contrapartida financeira.

Na sequência, são apresentados os números dos projetos 
de Extensão, Cultura e Ação Comunitária desenvolvidos em 
2016, que fornecem a dimensão da inserção social da Unoesc na 
sua região de atuação. 
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Tabela 1: Projeto de Extensão, Cultura e Ação Comunitária

Denominação
Campus (quantidade/número de beneficiados) Total

Joaçaba SMOeste Videira Xanxerê Chapecó Unoesc

Projetos de extensão 
envolvendo capacitação 

– cursos 
53 1.669 38 1.008 13 204 19 723 50 1005 173 4.609

Projetos de extensão de 
caráter filantrópico 121 16.637 80 8.562 60 4.338 41 4.069 33 7.795 335 41.401

Eventos de extensão 
(internos e externos) 5 6.796 13 667 4 0 19 6.435 5 217 46 14.115

Outros projetos de exten-
são/serviços desenvolvi-

dos parceria
- - - - 2 - 6 - 24 14.457 32 14.457

Projetos na área da 
Cultura (apresentações/

público atingido)
15 4.500 2 - 5 970 3 3.347 6 6.774 31 15.591

Programas esportivos - - - - - - - - - - - -

Total 194 29.602 133 10.237 84 5.512 88 14.574 118 30.248 617 90.173

Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)

Política de Pesquisa e Inovação

A Política de Pesquisa e Inovação (P&I) da Unoesc, regu-
lamentada pela Resolução n. 203/Consun/2011, tem como fina-
lidade fomentar, orientar e priorizar a pesquisa e a inovação vi-
sando à produção e disseminação do conhecimento científico e 
socialmente relevante, com o propósito de apresentar soluções 
que contribuam para o desenvolvimento da região de atuação 
da Unoesc.

Os objetivos da Política de P&I da Universidade são os se-
guintes: 

 ¾ Produzir conhecimento científico e socialmente rele-
vante comprometido com a qualidade do ensino de 
graduação, com a pós-graduação e com a extensão uni-
versitária.

 ¾ Participar da análise científica dos componentes histó-
ricos que caracterizam o processo de desenvolvimento 
da região, sem perder de vista a inserção no contexto 
universal.
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 ¾ Propor soluções às contradições que decorrem deste 
mesmo processo, na busca de alternativas de sustenta-
bilidade, sem prejuízo à ética e ao meio ambiente.

 ¾ Constituir-se em centro de referência para a busca de 
alternativas e soluções às questões e problemas regio-
nais.

 ¾ Estabelecer intercâmbio e parceria com instituições 
universitárias e de pesquisa e com outros órgãos pú-
blicos ou privados, a fim de potencializar os recursos 
humanos e os resultados de pesquisa.

 ¾ Induzir a cultura de desenvolvimento tecnológico e ino-
vação nas áreas estratégicas para os campi da Unoesc, 
no sentido de contribuir na criação de condições neces-
sárias para promover o desenvolvimento humano, so-
cial e econômico na região de inserção. 

 ¾ Capacitar recursos humanos, técnicos e gerenciais nos 
campi da Unoesc,  qualitativa e quantitativamente, em 
graus compatíveis com as necessidades de pesquisa e 
inovação nas diferentes áreas do conhecimento e de 
atuação da Universidade.

 ¾ Otimizar os investimentos de Pesquisa e Inovação dos 
campi e Unidades da Unoesc, pela ação sistêmica e uni-
ficada da Universidade, alinhadas aos objetivos estraté-
gicos  para  operar em rede de relacionamentos e parce-
rias internas e externas.

 ¾ Contribuir com os Sistemas Produtivos e de Inovação 
da região Oeste de Santa Catarina, de acordo com suas 
especificidades, com vistas à inovação de forma sistê-
mica para aumentar o potencial de sucesso a ser alcan-
çado com o desenvolvimento regional.

Constituem mecanismos e fontes de financiamento da Po-
lítica de P&I, os recursos orçamentários próprios da Unoesc, dis-
ponibilizados pela legislação relacionada, recursos provenientes 
do CNPq, Fapesc e outras agências de fomento estatais. 
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A Unoesc apoia o desenvolvimento de programas institu-
cionais voltados ao incentivo à produção e disseminação do co-
nhecimento. Para isso, mantém com recursos próprios o Fundo 
de Apoio à Pesquisa (FAPE), com os seguintes programas:

 ¾ Programa de apoio à produção e gestão do conheci-
mento: visa possibilitar a produção do conhecimento 
por docentes e discentes da Instituição, no intuito de 
ampliar as oportunidades de os pesquisadores dialo-
garem com as agências de fomento à pesquisa e, conse-
quentemente, apoiarem e aumentarem a produtivida-
de dos grupos de pesquisa cadastrados e certificados, 
que, além da produção de conhecimentos, devem se 
constituir em espaço de aprendizagem de habilidades 
de investigação.

 ¾ Programa de apoio à divulgação do conhecimento: visa 
possibilitar a socialização de resultados de pesquisa, 
por meio de publicações em anais, periódicos e outros 
meios da própria Instituição, ou de instituições exter-
nas, bem como o incentivo à participação de docentes 
e discentes em encontros científicos no País e no exte-
rior e à publicação dos resultados de pesquisas no meio 
acadêmico-científico.

 ¾ Programa de apoio aos processos de inovação: objetiva 
estimular o pesquisador no desenvolvimento de pro-
dutos (bens de capital, bens de consumo duráveis e não 
duráveis, serviços, softwares) e processos (de fabricação 
e controle) inovadores.

As diretrizes para a organização e o funcionamento dos 
Grupos de Pesquisa da Unoesc estão definidas na Resolução n. 
159/Consun/2011. Na Unoesc, os grupos de pesquisa são institu-
cionais e sua organização acontece pela iniciativa de professores 
por meio da apresentação de “proposta de criação de grupo de 
pesquisa” à Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.



Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 617

Tabela 2: Grupos de Pesquisa em andamento (30/março/2017) 

Área Grupos Pesquisadores

Ciências Agrárias 6 61

Ciências Biológicas 2 40

Ciências Exatas e da Terra 2 16

Ciências Humanas 8 71

Ciências Sociais e Aplicadas 14 122

Ciências da Saúde 12 117

Engenharias 3 48

Linguística, Letras e Artes 1 7

Total 48 482

Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)

Para incentivo à pesquisa, a Unoesc oferece, anualmente, 
bolsas de diversas fontes financiadoras. Apresentam-se a seguir 
dados das publicações científicas produzidas pela Unoesc em 2016 
(artigos, livros, capítulos de livros, resumos, teses e dissertações).

Tabela 3: Publicações Científicas 

Denominação Quantidade

Artigos publicados 274

Artigos completos e resumos publicados em Anais 478

Capítulos de livros 35

Livros 20

Teses 2

Dissertações 7

Monografias (especialização) 1

Total 817

Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)

Incentivo à Inovação e ao Empreendedorismo

Os discentes e egressos da Unoesc também contam com 
uma estrutura de apoio para iniciativas inovadoras e de em-
preendedorismo, por meio da Pré-incubadora e do Núcleo de 
Inovação Tecnológica, vinculados à Agência de Inovação e de 
Relações Institucionais (AGIR) da Unoesc.
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Anualmente, a Pré-incubadora da Unoesc, por meio de 
editais e demandas dos seus cursos, acolhe projetos de empreen-
dimentos inovadores de discentes, egressos, professores, pesqui-
sadores e inventores independentes, que recebem assessorias na 
área tecnológica, jurídica, comercial e administrativa.

Além dos participantes de projetos pré-incubados, os dis-
centes da Unoesc de vários cursos têm a oportunidade de desen-
volver competências empreendedoras e de gestão da inovação 
em cursos de extensão, oficinas, eventos e demais atividades de 
capacitação que são oferecidas em todos os semestres pelo Nú-
cleo de Apoio Pedagógico e pela AGIR.

Políticas e Práticas de Educação a Distância

A Educação a Distância na Instituição tem alicerces em 
ações e princípios orientados pelas mesmas diretrizes pedagó-
gicas que direcionam todo o processo educativo da Unoesc: a 
excelência da qualidade é um dos seus maiores valores, tanto no 
ensino presencial quanto no ensino a distância. Visa atender à 
sociedade em suas necessidades e nos contextos que se apresen-
tam: sociedade da informação e do conhecimento e das novas 
configurações do trabalho. Nesse sentido, a Instituição persegue 
alternativas potencializadoras de expansão e diversificação das 
oportunidades de ensino, cumprindo seu papel de atender às de-
mandas de formação que a sociedade demanda.

Para essa modalidade, a IES adota uma metodologia em 
que os discentes são agentes da construção do próprio conheci-
mento. Para tal, oferece os instrumentos e o suporte necessários 
para a mediação da aprendizagem.

As ações da EaD na IES são desenvolvidas por equipes 
multidisciplinares, as quais planejam e implementam atividades 
pedagógicas, com o compromisso de qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem. Para o pleno atendimento da modalida-
de, dada as suas características, a capacitação dos profissionais 
envolvidos com a Educação a Distância é contínua, envolven-
do tanto a equipe de apoio administrativo quanto pedagógico.  
A preparação da equipe é efetivada de forma sistemática no que 
se refere à necessidade de atualização em três grandes dimen-
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sões: pedagógica, tecnológica e didática. Dessa forma, o progra-
ma de capacitação da Unoesc Virtual está estruturado por dois 
eixos principais:

 ¾ formação tutorial;
 ¾ produção de material didático.

O Programa de Formação Tutorial em EaD tem por objeti-
vo formar professores e tutores para atuar na Educação a Distân-
cia, atendendo à necessidade de atualização pedagógica e tecno-
lógica, possibilitando-lhes a compreensão do processo de ensino 
e de aprendizagem em suas relações entre tecnologia e educação.

A formação para a produção de material didático tem 
como objetivo oferecer aos professores os subsídios necessários 
para que possam desenvolver materiais de qualidade a serem 
utilizados pelo aluno inserido na modalidade a distância, orga-
nizando os conteúdos em uma linguagem que mantenha um diá-
logo didático com o aluno. Além disso, a capacitação apresenta 
as estratégias de avaliação utilizadas na Educação a Distância 
para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.

Para atendimento às exigências dessa nova modalidade, a 
gestão da EaD na Unoesc é feita por meio da Unoesc Virtual, re-
gulamentada por meio da Resolução n. 107/Consun/2011. 

As políticas de oferta educacional na modalidade a distân-
cia na Instituição orientam-se pelas seguintes diretrizes:

 ¾ sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional 
e com o Projeto Pedagógico Institucional;

 ¾ compromisso com a qualidade da formação;
 ¾ atendimento às políticas e normas da legislação vigente;
 ¾ formação ético-humanística e técnico-profissional;
 ¾ fomento à articulação ensino, iniciação à pesquisa e ex-

tensão;
 ¾ parcerias com instituições e órgãos públicos e privados 

como forma de potencializar a Educação a Distância;
 ¾ ampliação do acesso ao Ensino Superior;
 ¾ desenvolvimento da cultura institucional para a Educa-

ção a Distância;
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 ¾ possibilitar o acesso às ferramentas e aos recursos da 
Educação a Distância como estratégia para a melhoria 
da educação presencial;

 ¾ propiciar aprendizagem autônoma, oportunizando a 
aquisição de atitudes e valores que conduzam à auto-
determinação e à consciência da necessidade da apren-
dizagem permanente;

 ¾ possibilitar a capacitação e o aperfeiçoamento profis-
sional na modalidade a distância;

 ¾ incorporar novas tecnologias ao processo ensino-apren-
dizagem.

Os projetos pedagógicos de cursos para a oferta na moda-
lidade a distância, além de atenderem às orientações institucio-
nais para elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) e 
contar com o acompanhamento da Unoesc Virtual e da Coorde-
nação Pedagógica, deverão contemplar as seguintes informações 
específicas para a modalidade:

 ¾ sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações 
presenciais e avaliações a distância, quando previsto na 
legislação em vigor;

 ¾ descrição das atividades presenciais obrigatórias, como 
estágios curriculares, defesa de trabalho de conclusão 
de curso e atividades em laboratórios científicos;

 ¾ sistema de controle de frequência dos estudantes nas 
atividades presenciais, quando for o caso;

 ¾ descrição do material instrucional do curso (guia de es-
tudo, guia de curso e guia do aluno);

 ¾ forma de apresentação do material instrucional para o 
curso;

 ¾ cronograma do curso, evidenciando a previsão de mo-
mentos presenciais, com os devidos planejamentos;

 ¾ relação professor tutor/aluno;
 ¾ forma de apoio logístico ao professor tutor e ao aluno;
 ¾ formas de comunicação (impressa, áudio, digital, vídeo 

e/ou outras);
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 ¾ descrição das instalações físicas, de infraestrutura tec-
nológica de suporte, polos de Educação a Distância, 
biblioteca e outros, de acordo com as necessidades de 
cada curso.

Destaca-se, também, que a Universidade atua na oferta de 
cursos de extensão a distância, que visa à capacitação e ao aper-
feiçoamento de profissionais que fazem parte do quadro funcio-
nal das empresas, conforme demanda regional.

Para atendimento às exigências dessa modalidade, a ges-
tão da EaD na IES é feita por meio da Unoesc Virtual e tem por 
finalidade desenvolver e aprimorar na Instituição o processo en-
sino-aprendizagem em todos os níveis de ensino.

Políticas de Internacionalização

O Programa de Mobilidade Acadêmica foi criado com o 
objetivo de coordenar a política de internacionalização da Ins-
tituição. Efetiva-se pela responsabilidade que a Unoesc assume 
perante a comunidade internacional, especificamente no que diz 
respeito ao comprometimento com o desenvolvimento e forma-
ção humana dos alunos e docentes da Instituição.

Compreendido como processo formativo, o Programa de 
Mobilidade Acadêmica objetiva o desenvolvimento das compe-
tências e habilidades profissionais necessárias para o exercício 
profissional e também de conhecimentos técnicos e científicos, 
valores e atitudes para o exercício da cidadania no Brasil e no 
exterior.

Destina-se a alunos e professores dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação da Unoesc cuja finalidade é estabelecer par-
cerias com instituições internacionais, objetivando o estudo em 
semestres letivos, pesquisas científicas e estágios curriculares 
obrigatórios e não obrigatórios, cursos de extensão e congressos, 
reciprocamente oportunizado a docentes e discentes estrangei-
ros, com duração de um semestre a um ano letivo. 

A Unoesc possui convênios com instituições na América do 
Norte, América Latina, Europa e África. Semestralmente, novas 
parcerias são celebradas a partir da avaliação estratégica da Rei-
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toria e Coordenação Geral de Mobilidade Acadêmica, bem como 
por meio de propostas de termos de cooperação submetidos pe-
los docentes permanentes dos cursos de pós-graduação stricto 
sensu da Instituição.

Entre outros, a Unoesc aderiu ao Programa Ciência sem 
Fronteiras, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, par-
ticipando de cotas ou de candidaturas individuais, com o enca-
minhamento de acadêmicos e docentes a universidades renoma-
das de outros países.  A adesão da Unoesc ao Programa Ciências 
sem Fronteiras já oportunizou o intercâmbio de alunos tanto na 
modalidade de cotas da IES quanto de candidaturas individuais. 
Ou seja, a Instituição conseguiu estimular a participação dos alu-
nos e gerar indicadores para a ampliação de bolsas para os pró-
ximos semestres. 

A Unoesc possibilita, igualmente, aos estudantes intercâm-
bio cultural, educacional e de ciência e tecnologia desde 2002, 
por meio do Programa Estudantes – Convênio de Graduação, do 
MEC. Semestralmente, são disponibilizados novos cursos a estu-
dantes estrangeiros de países em desenvolvimento, com os quais 
a Instituição mantém acordo, entre eles, Guiné Bissau, Cabo Ver-
de e Paraguai. A política de Mobilidade Acadêmica contempla, 
ainda, a possibilidade de os docentes da Unoesc participarem de 
parcerias com instituições nacionais e estrangeiras no fomento 
e realização de projetos de pesquisa. Entre as instituições, en-
contram-se: Capes, CNPq, FullBright, Instituto Carolina, União 
Europeia, entre outros.

Infraestrutura Física

A Universidade do Oeste de Santa Catarina adota estrutura 
multicampi. A Reitoria está sediada no Campus-sede de Joaçaba.  

Campi Endereço

Chapecó - Ch Avenida Nereu Ramos, 3.777-D – Bairro Seminário – Chapecó/SC.
Telefone (49) 3319-2600.

Joaçaba - Jb Rua Getúlio Vargas, 2.125 – Bairro Flor da Serra – Joaçaba/SC.
Telefone 49 3551-2000 

São Miguel do Oeste - Sm Rua Oiapoc, 211 - Bairro Agostini – São Miguel do Oeste/SC.
Telefone 49-3631-1000
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Videira - Vd Rua Paese, 198 - Bairro Universitário – Videira/SC.
Telefone (49) 3533-4400 

Xanxerê - Xe Rua Dirceu Giordani, 696 – Bairro Jardim Universitário – Xanxerê/SC.
Telefone 49-3441-7000 

 Unidades Endereço

Campos Novos - Cn Rua Benjamin Colla, 289 – Campos Novos – Santa Catarina/SC.
Telefone (49) 3541-6300

Capinzal  - Cz Loteamento Universitário – Rodovia SC, 458 - Capinzal – Santa Catarina/SC.
 Telefone (49) 3555-4398

Maravilha - Mv Rua Dr. Orlando Valério Zawadski, 710 – Maravilha – Santa Catarina/SC.
Telefone (49) 3664-1855

Pinhalzinho  - Pz Rua Oscar Ervino Keil, 443 – Bairro Bela Vista – Pinhalzinho – Santa Catarina/SC.
Telefone (49) 3366-3388 

São José do Cedro - Sjc Linha Esquina Derrubada, 1 – São José do Cedro – Santa Catarina/SC. Telefone 
(49) 3643-6000 

Quadro 3: Endereços dos Campi e Unidades 
Fonte: Elaborado pelos autores deste texto

Área Física

A Unoesc possui uma área física de 1.815.136,06 m², loca-
lizada no Meio-Oeste, Extremo-Oeste e no Oeste do Estado de 
Santa Catarina, nas cidades de Joaçaba, São Miguel do Oeste, Vi-
deira, Xanxerê, Chapecó, Campos Novos, Capinzal, Fraiburgo, 
Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro. A Instituição conta 
com 183.376,35 m² disponíveis para suas atividades, compreen-
dendo edificações próprias e de terceiros, em sistema de aluguel, 
parceria ou convênio. 

Tabela 4: Área Física (2016)

Área (m2)
Campus

Total
Joaçaba SMOeste Videira Xanxerê Chapecó

Área Total (terreno) 595.519,37 675.438,76 58.222,98 413.354,95 72.600 1.815.136,06

Área Construída Própria 65.620,24 36.224 28763,16 29.103,67 3.670,81 163.381,88

Terceiros 194,33 3.471,85 1.350,30 8.696,81 6.281,18 19.994,47

Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)
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Biblioteca

A Unoesc disponibiliza aos seus alunos um total de dez bi-
bliotecas instaladas nas cidades de Joaçaba, Chapecó, São Miguel 
do Oeste, Videira, Xanxerê, Campos Novos, Capinzal, Maravi-
lha, Pinhalzinho e São José do Cedro. Somam 12 salas de estudos 
individuais, 18 salas para estudos em grupo, 234 terminais para 
pesquisa, 55 terminais para consulta ao acervo e outros equipa-
mentos auxiliares, como impressoras, scanners, DVDs, TVs, en-
tre outros.

As Bibliotecas Universitárias da Unoesc contam com área 
física total de 6.636,37 m², possuindo no seu acervo um total de 
209.800 títulos de livros, com 441.950 volumes, 7.523 títulos de 
periódicos, 337 assinaturas correntes, 7.903 CDs e DVDs. 

A Unoesc também mantém convênio para acesso eletrôni-
co ao Portal de Periódicos da Capes, ao BiblioAcafe, ao ICAP (In-
dexação Compartilhada de Artigos de Periódicos) do Programa 
Pergamum, assim como outras bases de acesso livre.

Ainda oferece serviços, a saber: empréstimo domiciliar; 
capacitação de usuários para acesso às bases de dados; levanta-
mento bibliográfico, quando solicitado; exposição de novas aqui-
sições; aviso por meio eletrônico para devolução de materiais em 
atraso; comutação bibliográfica; acesso ao Programa Pergamum/
ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos); aces-
so ao Sistema Integrado de Bibliotecas das IES filiadas à Acafe 
(BiblioAcafe); empréstimo entre bibliotecas da Unoesc; consulta 
ao acervo, renovação e reserva on-line; acervo de trabalhos acadê-
micos; atendimento de biblioteca infantil; dicas de leitura on-li-
ne; dicas culturais on-line; catalogação na publicação; programas 
na rádio Unoesc FM; exposições culturais; cinema na biblioteca; 
participação em feiras de livros.
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Tabela 5: Publicações para pesquisa em números

Área do  
Conhecimento

Livros Periódicos 
Títulos

Assinaturas 
Correntes

Cds / 
DVDsTitulos Volumes

Ciências exatas e Tecnológicas 12.499 31.015 249 20 446

Ciências Biológicas 3.676 9.494 96 2 131

Engenharias 7.541 18.848 357 21 328

Ciências da Saúde 15.256 41.182 1.535 12 1.054

Ciências Agrárias 5.842 15.377 302 21 445

Ciências Sociais Aplicadas 79.827 173.355 2.560 175 2.674

Ciências Humanas 52.661 100.110 2.057 66 1.575

Linguística, Letras e Artes 32.235 51.758 331 6 1.183

Multidisciplinar 263 811 36 14 67

Total 209.800 441.950 7.523 337 7.903

Fonte: Unoesc (2016)

Laboratórios e Salas de Aula

A Unoesc dispõe de 474 salas de aula, 413 laboratórios pró-
prios e 03 laboratórios conveniados, para atender todas as áreas 
do conhecimento e respectivos cursos de graduação, pós-gra-
duação e atividades de pesquisas e extensão.

Denominação

Campus

Total
Joaçaba SMOeste Videira Xanxerê Chapecó

Chapecó

Laboratórios Próprios 101 144 52 100 16 413

Laboratórios Conveniados 2 1 3

Quadras Esportes/Ginásios 5 1 2 2 3 13

Auditórios (capacidade/lugares) 6 (1.706) 3 (988) 2 (400) 3 (1.200) 2 (462) 16 (4.756)

Salas de aula 149 109 71 85 60 474

M
ic

ro
co

m
pu

ta
do

re
s Laboratórios de Informática 345 321 180 101 151 1.098

Outros Laboratórios 214 64 42 68 5 393

Biblioteca Pesquisa 85 26 6 26 19 162

Administrativo 382 275 117 123 108 1.005

Quadro 4: Laboratórios, salas de aula e auditórios (2016/1) 
Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)
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Infraestrutura de Tecnologias de Informação  
e Comunicação (TIC)

A rede de dados Unoesc possui conectividade via fibra óp-
tica entre os campi, que interliga todos os locais por meio de uma 
rede privada, ramificando-se para os blocos internos de cada 
campus. Cada usuário possui um código e uma senha de iden-
tificação, único em toda a rede, que lhe permite conectar-se em 
qualquer campus. Além de possui acesso à internet em todos os 
laboratórios de informática e nas bibliotecas universitárias, es-
tendendo-se esses serviços à comunidade regional. 

Os sistemas de gestão acadêmica e administrativa são to-
talmente integrados em suas respectivas bases de dados, unifica-
das e centralizadas no DataCenter da Instituição, o que propor-
ciona aos processos operacionais, gerenciais e estratégicos maior 
eficiência e eficácia. 

Um montante significativo de recursos de audiovisuais e 
multimídia, com equipamentos e materiais de apoio pedagógico, 
faz parte da infraestrutura de apoio da Unoesc com o propósito 
de qualificar a realização de aulas, reuniões e eventos na Univer-
sidade.  Os momentos de capacitação dos docentes realizados no 
início de cada semestre letivo garante a otimização da estrutura 
de recursos audiovisuais e multimídia que a Instituição disponi-
biliza a todos.

Áreas de Convivência, Lazer e Esporte

A infraestrutura da Unoesc destaca-se no cenário regio-
nal por sua qualidade. A oferta educacional da IES tem seu de-
senvolvimento em campi. O complexo educacional da sede da 
Unoesc localiza-se na Cidade de Joaçaba, SC, e abriga nove blo-
cos, um prédio administrativo e o ambulatório universitário. De 
forma geral, o conjunto dessas edificações disponibiliza para a 
comunidade acadêmica e regional 114 salas de aula, 61 labora-
tórios, quatro auditórios (o maior com 650 lugares), pré-incu-
badora tecnológica, centro de eventos e complexo esportivo.  
O complexo dispõe de ginásio, quadra multiesportiva, acade-
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mia, sala de judô, paredão de escalada, sala para aulas de dança, 
campo de futebol suíço, campo de futebol com medidas oficiais, 
pista de atletismo, duas canchas de bocha e uma de bolão e praça 
de alimentação. No centro da cidade, a Unoesc dispõe do Am-
bulatório Universitário, um espaço com salas de aula, clínicas e 
consultórios para as práticas dos cursos da área da Saúde. Os 
serviços prestados nesse espaço se revertem em benefícios à co-
munidade, que tem atendimento gratuito prestado de forma ar-
ticulada com os serviços públicos de saúde.

Em Joaçaba, a Fundação Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (mantenedora da Unoesc) também mantém o Hospital 
Universitário Santa Terezinha; casa de saúde criada por iniciativa 
da comunidade ainda na década de 1940 e que foi repassada à 
Fundação em 2005. É o maior hospital da região, atendendo, apro-
ximadamente, 150 mil pessoas por ano, sendo cerca de 90% des-
ses atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É referência 
em Urgência e Emergência, Neurocirurgia e em Oncologia, como 
Centro de Atendimento em Oncologia. Também é expressivo na 
área de Cirurgia Geral, Ortopedia e Diagnóstico por Imagem, é 
campo de estágio para todos os cursos da área da saúde e dispõe 
de instalações adequadas ao ensino. Está em processo de creden-
ciamento como hospital de ensino junto ao governo federal.

O Campus situado na Cidade Campos Novos (SC) dispõe 
de cinco edificações com uma infraestrutura que soma aproxi-
madamente 10.000 m² de área construída. O campus foi planejado 
seguindo padrões de sustentabilidade, prevendo, assim, a gera-
ção de energia eólica e solar; a utilização de paver nos acessos e 
estacionamentos e o armazenamento de 175 mil litros de água 
da chuva, utilizada para limpeza de calçadas, irrigação e manu-
tenção da unidade. Além disso, conta com luminárias em LED e 
sistema de monitoramento 24 horas para segurança dos acadê-
micos, professores e colaboradores. A estrutura do campus dis-
põe de clínica veterinária (em fase de conclusão) para pequenos 
e grandes animais, 20 salas de aula, 16 laboratórios (sendo dois 
de informática), biblioteca, auditório (em fase de conclusão, com 
capacidade para mais de 800 pessoas), centro administrativo, 
área de convivência, anfiteatro para 70 pessoas, estacionamento 
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para mais de 500 veículos e ciclovia. Entre os laboratórios, pode-
-se destacar o Laboratório de Solos do curso de Agronomia, que 
presta serviços de análises químicas e físicas para a comunidade 
da região, com certificado de qualidade de suas amostras.

A estrutura da Unoesc na Cidade de Capinzal (SC) é cons-
tituída por um bloco que oferece 15 salas de aula, biblioteca, dois 
laboratórios de Informática, brinquedoteca, um laboratório de 
Matemática e um auditório com capacidade para 256 pessoas.

O Campus de São Miguel do Oeste (SC) abriga um conjunto 
de 20 edificações. A estrutura conta com 71 salas de aula, 117 
laboratórios, biblioteca universitária, auditório, brinquedoteca 
e complexo esportivo. O complexo esportivo possui dois pavi-
mentos, que totalizam quase 2.000m² de área construída. Na par-
te inferior, os acadêmicos têm à disposição sala de aula, salas de 
apoio, sala de musculação (academia), sala de danças, piscina 
térmica com energia solar e o Laboratório de Fisiologia do Esfor-
ço (Lafe). Na parte superior estão as quadras esportivas e salas 
de apoio. Está em fase de construção o novo auditório, com ca-
pacidade de 720 assentos e área de convivência, com área total 
estimada de 3.800 m².

São Miguel do Oeste conta, ainda, com o Centro Tecnoló-
gico, que foi inaugurado em 2012 para atender aos cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design e Artes Visuais. 
Com uma área de aproximadamente 1,5 mil m2, possui salas de 
aulas e abriga diversos laboratórios.

A estrutura da Unoesc na Cidade de Maravilha dispõe de 
seis blocos, totalizando 13 salas de aula, todas equipadas com 
climatizadores e multimídia, salas de estudo, auditório com ca-
pacidade para 108 pessoas, laboratórios, biblioteca, área de con-
vivência e campo de futebol suíço.

Na Cidade de Pinhalzinho, a Unoesc conta com 18 salas 
de aulas com sistema de climatização e equipamentos de mul-
timídia, biblioteca, laboratórios de Informática, auditório com 
capacidade para 160 pessoas e área para convivência estudantil.

Em São José do Cedro a Unoesc possui biblioteca, sete sa-
las de aula, sala de estudo, cantina e 27 laboratórios equipados 
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para que os acadêmicos possam desenvolver atividades práticas. 
Entre esses laboratórios está a Fazenda Experimental, que possui 
uma área de 540.000 m², onde os futuros engenheiros agrônomos 
têm contato com atividades de planejamento, organização e cul-
tivo do solo de maneira sustentável.

Oito blocos fazem parte da estrutura física da Unoesc si-
tuada na Cidade de Videira, onde se destaca o Núcleo Biotecno-
lógico, com quatro andares dedicados exclusivamente a abrigar 
desde laboratórios de informática até os de demandas específi-
cas, como das engenharias e biotecnologia industrial. Em todo 
o campus são 52 laboratórios, 71 salas de aulas, uma biblioteca 
universitária, um ginásio e dois auditórios, sendo que o maior 
deles possui capacidade para 400 pessoas.

A estrutura da Universidade em Xanxerê conta com 11 
edificações situadas em dois diferentes endereços, as quais com-
põem um total de 85 salas de aula, 100 laboratórios, uma biblio-
teca universitária, anfiteatro com capacidade para 850 pessoas 
e um hospital veterinário. O hospital possui área de 4.500 m², 
dispondo de sala de recepção, dois consultórios, salas de emer-
gência e de esterilização, consultório odontológico, enfermaria e 
laboratórios de diagnóstico por imagem, de patologia clínica, de 
reprodução, de microbiologia e de parasitologia. Há, ainda, um 
bloco cirúrgico particular e para aulas práticas de pequenos e 
grandes animais, salas de plantonista, de aula, de professores, de 
preparo, além de canis e gatis para internamento e recuperação 
pós-cirúrgica.

Na Cidade de Chapecó a Unoesc está instalada em uma 
área de 119.000 m², com ampla área verde e espaços para estacio-
namento. Funcionam neste campus cursos de graduação, especia-
lização, mestrado e doutorado. O campus conta com três blocos 
nos quais estão distribuídas 60 salas de aula e ambientes para 
estudos coletivos e individuais. Possui biblioteca, dois auditó-
rios com capacidade para 140 e 320 pessoas, além de um ginásio 
poliesportivo, academia, sala de dança e dois restaurantes. Entre 
os laboratórios destacam-se: de anatomia, informática, química, 
física, topografia, solos, materiais, asfalto, maquetaria, fisiologia, 
antropometria, entre outros. Possui, ainda, um campo de futebol 
com medidas oficiais, pista de atletismo e piscinas para as práti-
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cas esportivas. O Serviço de Atendimento Psicológico e o Núcleo 
de Práticas Jurídicas, que prestam atendimento à comunidade, 
também fazem parte da estrutura do Campus.

Relações com a Sociedade

As ações da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) sempre foram alicerçadas na possibilidade de ofere-
cer melhor qualidade de vida à população da mesorregião Oeste 
catarinense, criando condições e perspectivas para o desenvolvi-
mento das regiões nos aspectos político, econômico, social, am-
bientais e cultural. 

Nesse sentido, anualmente, o Balanço Social da Institui-
ção apresenta as transformações e melhorias que a Instituição 
propiciou e propicia à sua população de abrangência. É inegável 
sua importância para o desenvolvimento da região em razão do 
elevado número de pessoas que foram formadas, da quantida-
de de intervenções comunitárias proporcionadas e de pesquisas 
desenvolvidas. O desenvolvimento da Instituição vai além das 
construções edificadas ao longo desses anos. Ele se manifesta, 
igualmente, na transformação da cultura, do conhecimento, das 
condições de formação das pessoas que tiveram acesso ao ensino 
superior e das condições de melhoria da qualidade de vida pes-
soal e profissional das pessoas. 

A função social da Unoesc extrapola a sua missão de for-
mar pessoas, produzir e difundir o conhecimento. Por ser uma 
Instituição comunitária, a Unoesc permeia a vida da comunida-
de regional, compõe o tecido social presente no cotidiano de fa-
mílias, empresas e organizações.

Os programas desenvolvidos pela Unoesc são voltados à 
política de integração da Instituição com a comunidade. Os pro-
jetos pedagógicos dos cursos, os estágios, os Trabalhos de Con-
clusão de Curso (TCCs), as monografias dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação e as dissertações de mestrado se voltam às 
problemáticas regionais, promovendo uma integração significa-
tiva entre a comunidade e a Unoesc, além de articular o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 
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Responsabilidade Social: Desenvolvimento  
Econômico e Social

A Unoesc desenvolve permanentemente várias ações de 
ensino, pesquisa e extensão voltadas para o desenvolvimento 
econômico e social da região. A seguir, são citados os programas, 
projetos e ações de destaque, realizados nos últimos anos:

 ¾ Assistência Social aos reassentados da Usina Hidrelé-
trica de Barra Grande.  A Unoesc iniciou seus traba-
lhos na Usina Hidrelétrica Barra Grande em 2006, em 
atenção ao contrato de prestação de serviços de assis-
tência social aos beneficiários do remanejamento des-
sa hidrelétrica, estabelecido entre a Baesa e a Funoesc.  
A equipe composta por dois assistentes sociais, três psi-
cólogos e um pedagogo, que integram a equipe de atua-
ção in loco, e um consultor (professor, com titulação de 
mestrado) que tem a responsabilidade de coordenar e 
monitorar os trabalhos, proporcionando a devida con-
sistência metodológica, técnica e profissional. A Usina 
Hidrelétrica Barra Grande (Baesa) se encontra localiza-
da no Rio Pelotas, entre os municípios de Anita Gari-
baldi (SC) e Pinhal da Serra (RS). A mudança repentina 
de vida por que passaram 420 famílias que viviam nos 
arredores da área inundada pelo lago da usina exigiu 
algumas ações para facilitar a adaptação dessas pessoas 
às novas moradias e a um novo estilo de vida.

 ¾ Programa de Alfabetização Regional. O projeto é de-
senvolvido pela Unoesc nos cursos de licenciaturas tem 
por objetivo contribuir com a erradicação do analfabe-
tismo por meio da alfabetização de jovens e adultos e 
propiciar melhores condições de vida, emprego e renda 
para a região do Oeste e Meio-Oeste catarinense e, ain-
da, para a formação da cidadania. Os trabalhos são de-
senvolvidos, alguns em parceria com escolas públicas 
da região, a partir das seguintes ações: vivências lúdi-
cas em espaços educativos, alfabetização cultural, alfa-
betização/escolarização de alunos, leitura na escola, as-
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sessoria didático-pedagógica e construção de material 
didático. Além do benefício para a comunidade regio-
nal (público-alvo), os estudantes dos cursos de licen-
ciaturas que participam deste projeto são beneficiados 
com gratuidade parcial no valor de suas mensalidades 
no curso de graduação em licenciaturas da Unoesc.

 ¾ Serviço de Atendimento Jurídico-Comunitário.  
A Unoesc desenvolve assistência judiciária para o pú-
blico da política de assistência social da comunidade 
regional pertencente às comarcas dos municípios de 
sua área de abrangência. Tem por objetivo garantir o 
cumprimento dos direitos e a defesa de direitos civis e 
políticos, a promoção da cidadania e o enfrentamento 
das desigualdades sociais. Importante ressaltar a rele-
vância deste projeto para a região, uma vez que o esta-
do de Santa Catarina não dispõe de política de defenso-
ria dativa à população de baixa renda do estado.

 ¾ Atendimento em Odontologia. Esse serviço tem por 
objetivo promover a assistência à saúde bucal de pes-
soas da região do Meio-Oeste de Santa Catarina capita-
neada pelas clínicas escolas do Curso de Odontologia.

 ¾ Atendimentos no Hospital Universitário Santa  
Terezinha (HUST). Realiza prestação de diversos ser-
viços de saúde disponíveis no convênio com o Sistema 
Único de Saúde (SUS) no percentual mínimo de 60%, e 
comprova, anualmente, o mesmo percentual em inter-
nações realizadas, medida por paciente-dia. Em resu-
mo, faz atendimentos subsidiados pelo SUS para pes-
soas sem condições financeiras de arcar com os custos 
médicos, laboratoriais e hospitalares.

 ¾ Atendimento médico ambulatorial.  Ocorre no Ambu-
latório Universitário (AMU) que é uma unidade dis-
ponibilizada para a prestação de serviços de atenção à 
saúde dos municípios da região. São realizados atendi-
mentos para a população de Joaçaba, Luzerna, Herval 
D`Oeste, Erval Velho, Capinzal, Ibicaré, Jaborá e Catan-
duvas, nas especialidades de Neurologia, Endocrino-
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logia, Pneumologia, Gastroenterologia, Reumatologia, 
Dermatologia, Cardiologia, Clínica Médica, Gineco-
logista/Obstetrícia, Mastologia, Pediatria, Psiquiatria, 
Urologia, Ortopedia, Geriatria, Gastropediatria, Am-
bulatório da dor e Cirurgia Ambulatorial. Esse espaço 
se diferencia não apenas pela infraestrutura física, com 
amplos consultórios, e de recursos humanos com a dis-
posição de profissionais competentes, como também 
pelo projeto traçado pela Unoesc para qualificação da 
saúde na região e no Estado.

 ¾ Atendimento em Enfermagem. Tem por objetivo pro-
mover a assistência à Saúde Pública em Hospitais, es-
paços de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em mu-
nicípios conveniados e no Ambulatório Universitário 
da Unoesc. Realiza atividades preventivas, curativas, 
de reabilitação e educacionais.

 ¾ Atendimento em Fisioterapia. São ações de atendimen-
tos em saúde na área de fisioterapia. Presta atendimen-
tos clínicos em fisioterapia por meio das clínicas-escola 
do curso de Fisioterapia localizadas no Ambulatório 
Universitário da Unoesc e no Hospital Universitário 
Santa Terezinha. Envolve atividades preventivas, edu-
cacionais, curativas e de reabilitação.

 ¾ Atendimento em Psicologia. Por meio dos Serviços de 
Atendimento Psicológicos (SAP) localizados nos cam-
pi da Unoesc que ofertam o curso, realizam-se ações 
de atenção a dependentes químicos, avaliação e aten-
dimento psicopedagógico e atenção a crianças e ado-
lescentes em situação de risco; atendimentos e acon-
selhamentos de psicólogos a pessoas economicamente 
carentes.

Responsabilidade Social: defesa do Meio Ambiente

A defesa do meio ambiente se faz presente, constantemen-
te, na pauta de prioridades da Unoesc. Há uma preocupação no 
sentido de construir uma consciência da preservação do equi-
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líbrio ecológico e do desenvolvimento regional. Projetos vêm 
sendo desenvolvidos nos campi, tanto no ensino e na pesquisa 
quanto na extensão e na pós-graduação. A Unoesc possui profes-
sores mestres e doutores formados nessa área, além de dispor de 
estrutura de laboratórios na área ambiental. Ressalta-se o grande 
avanço da Unoesc em disseminar a educação ambiental em esco-
las e à população em geral, principalmente, por meio do progra-
ma Rede Guarani Serra Geral: Pesquisa e Educação Ambiental 
no Oeste de Santa Catarina e do Atlas do Rio do Peixe.

Além disso, há nos Campi projetos de Trabalhos de Conclu-
são de Curso (TCCs), monografias, cursos de extensão, semanas 
acadêmicas e ações na área ambiental nos cursos que possuem 
como foco temático a educação ambiental, como Engenharia Flo-
restal, Ciências Biológicas, Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Agronomia, Tecnologia em Gestão Ambiental e o curso de pós-
-graduação em Gestão Ambiental.   

Entre os programas, projetos e ações realizados nos últi-
mos anos, destacamos: 

 ¾ Rede Guarani Serra Geral: pesquisa e educação am-
biental no Oeste de Santa Catarina. Sensível à proble-
mática da água na região Oeste de Santa Catarina, a 
Unoesc desenvolve diversos projetos de pesquisa e 
de educação ambiental na região de sua abrangência, 
com o propósito de gerar conhecimentos sobre o meio 
ambiente local/regional e inseri-lo na comunidade, a 
fim de estimular políticas públicas e práticas de ges-
tão sustentável dos recursos hídricos. Tendo em vista 
a importância das águas superficiais e subterrâneas, 
diversos pesquisadores da Unoesc integram a Rede 
Guarani Serra Geral, um importante projeto interins-
titucional e interdisciplinar que congrega cientistas, 
pesquisadores, educadores ambientais, universida-
des, fundações, agências governamentais nacionais e 
entidades internacionais. A Rede Guarani Serra Geral 
é financiada pelo CNPq, Agência Nacional de Águas 
(ANA), Caixa Econômica Federal e Fapesc. A Fundação 
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José Arthur Boiteux (Funjab) é responsável pela gestão 
da rede. Diversas universidades e centros de pesquisa 
participam da execução dos projetos, entre elas a UFSC, 
Udesc, Uniplac, Epagri e Fundagro. Entre os projetos 
em desenvolvimento, está o Ciclo de Palestras sobre 
os Aquíferos Guarani e Serra Geral. Trata-se de uma 
atividade de educação ambiental itinerante, destina-
da aos estudantes e professores das escolas públicas e 
privadas da região. Cerca de 24.755 estudantes e 1.053 
professores e gestores escolares participaram de pales-
tras. Por meio do Ciclo de Palestras, os estudantes da 
região estão tendo contato com o que há de mais novo 
e relevante produzido até o momento sobre o tema das 
águas superficiais e subterrâneas, particularmente os 
Aquíferos Guarani e Serra Geral.

 ¾ Atlas do Rio do Peixe. Resultante da iniciativa de in-
vestir na formação da consciência ecológica regional, o 
Comitê do Rio do Peixe e a Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (que é composto de representantes de 
órgãos governamentais, sociedade civil e representan-
tes de usuários de água) lançaram o Atlas do Rio do 
Peixe, obra maior que materializa um grande esforço 
para chamar a atenção sobre a importância da água, no 
equilíbrio social, econômico e político do Meio-Oeste 
catarinense. No momento em que a obra Atlas do Rio 
do Peixe aflora na comunidade do Meio-Oeste de Santa 
Catarina e, em razão dela, passa a ser uma ferramenta 
para a prospecção e defesa do maior manancial de água 
doce da região, é importante refletir sobre o significa-
do desta publicação científica de identificação do corpo 
de água – o Rio do Peixe. O Atlas do Rio do Peixe tem 
por objetivo capturar imagens, reunir dados, chamar 
a atenção da família, da escola e da sociedade para a 
riqueza que se acumula ao longo do rio e se espraia 
na intimidade dos municípios que fazem parte da ba-
cia hidrográfica do Rio do Peixe. Nesse aspecto, a obra, 
construída pela dedicação e pela curiosidade investiga-
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tiva de professores e de estudantes da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina, reveste-se de capital impor-
tância; de forma rápida e direta pode atingir a popu-
lação no entorno do rio, trazendo-a para a responsabi-
lidade de integrar-se na luta pela salvação do planeta, 
na qual a água se impõe como elemento fundamental 
de sustentabilidade. O registro da beleza, da utilidade 
da água e dos rios pode contribuir para a formação da 
consciência de preservação. A contribuição da Univer-
sidade do Oeste de Santa Catarina, do Comitê do Rio 
do Peixe, dos órgãos de pesquisa e de fomento em lide-
rar o esforço na busca de dados, georreferenciamento e 
compilação tecnológica, viabilizou o atlas como ferra-
menta moderna para a feitura da consciência ecológica 
da comunidade em torno do Rio do Peixe.

Responsabilidade Social: memória, patrimônio cultural e 
produção artística

A região do Oeste e Meio-Oeste catarinense é deficitária em 
projetos e ações de preservação da memória e do patrimônio cul-
tural e da produção artística. Há carência de políticas regionais 
efetivas de cultura. No entanto, ações desenvolvidas pela Unoesc 
nesta área estão dando os primeiros passos no sentido de avan-
çar a produção artística e a memória cultural. Entre as atividades 
desenvolvidas, destacam-se os seguintes projetos em andamento:

 ¾ Coral Universitário. Tem como objetivo promover o 
desenvolvimento cultural e estimular o aperfeiçoamen-
to musical, vocal, intelectual, cívico-cultural de seus 
componentes. O grupo de coralistas é formado pela co-
munidade acadêmica e regional. O grupo participa de 
eventos, como Semana da Música, Festival de Corais 
e outras apresentações, além de colaborar diretamente 
com o grupo de teatro universitário.

 ¾ Espetáculo Cênico-Musical “O Contestado”. A peça 
conta com o envolvimento da comunidade regional e 
acadêmica e tem por objetivo promover o aspecto ar-
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tístico e cultural da Universidade e da região Oeste e 
Meio-Oeste catarinense. Foi apresentada nas cidades 
da região, bem como em capitais, como Curitiba/PR e 
Florianópolis/SC, com importante repercussão na mí-
dia da região sul do país. A montagem do espetáculo 
cênico-cultural abordando a Guerra do Contestado, em 
peça de teatro de autoria do historiador Romário Bo-
relli, relata o contexto histórico, político, social e cultu-
ral vivenciado no Meio-Oeste catarinense entre 1912 e 
1916. A peça resgata os costumes, linguagem e religio-
sidade da população da região, trazendo como centro 
da narrativa a trajetória do personagem religioso João 
Maria, que teve participação marcante nos aconteci-
mentos da época. Também, está prevista a gravação de 
um documentário sobre a Guerra do Contestado, que 
servirá de material didático sobre este tema tão pouco 
divulgado nas redes de ensino de todo o país.

 ¾ Semana da Música. Esse evento, realizado anualmen-
te, desde 2006, tem por objetivos proporcionar aos inte-
grantes do Coral Universitário aulas de técnica vocal e 
música; proporcionar aos regentes de coros, músicos e 
cantores do Oeste de Santa Catarina meios de se aper-
feiçoar e inserir a Unoesc como fonte de alimentação 
nas artes em sua região de abrangência.

Responsabilidade Social: Inclusão Social

A exclusão social tem se constituído como um dos graves 
problemas para a sociedade e para a educação em geral, mais 
especificamente para a educação superior, apresentando-se de 
modo especialmente problemático para as instituições de ensino 
superior que possuem caráter comunitário e regional, como é o 
caso da Unoesc.  Entre os programas, projetos e ações permanen-
tes desenvolvidos nos últimos anos, voltados à inclusão social, 
citam-se alguns de maior destaque: 

 ¾ Universidade da Terceira Idade. Ações de benefícios 
às pessoas da terceira idade que envolvem questões 
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de qualidade de vida, em parceria com municípios da 
região e cursos nas áreas de Serviço Social, Psicologia, 
Fisioterapia e Educação Física. As ações realizadas são: 
palestras, atividades físicas e culturais, cursos e oficinas 
com o objetivo de incluir socialmente as pessoas idosas.

 ¾ Pessoas com deficiência na Unoesc. O processo de in-
clusão e acessibilidade de pessoas com deficiência no 
ensino superior é uma realidade que se efetiva dia após 
dia e revela significativos avanços e também limitações 
de diferentes ordens. A Unoesc se habilita para enten-
der o processo e agir a favor do seu desenvolvimento 
em todas as áreas do convívio acadêmico e profissional 
das pessoas com deficiência, a saber: cumpre-se rigoro-
samente a determinação legal de incluir pessoas com 
deficiência no quadro de trabalhadores da Unoesc; alu-
nos com deficiência e comprovada carência socioeconô-
mica recebem bolsa integral para manter seus estudos; 
a contratação de intérpretes de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e a oferta da disciplina de Libras à co-
munidade acadêmica com vistas a atender plenamente 
as demandas de alunos com deficiência auditiva. Não 
existem fórmulas prontas e acabadas para o atendi-
mento inclusivo de alunos com deficiência no  ensino 
superior. Por entender que as conquistas relacionadas 
ao processo de inclusão são fruto do comprometimen-
to, a Unoesc mantém sua conduta de ação focada no 
atendimento das demandas existentes e na prevenção 
e sistematização das condições de ensino futuras, con-
siderando que o número de alunos com deficiência em 
condições de acessar ao ensino superior tende a se am-
pliar nos próximos anos. 

A função social da Unoesc consiste em favorecer significa-
tivamente com diferentes conhecimentos a comunidade, estabe-
lecendo interação entre estudantes e comunidade nas diversas 
áreas de atuação. Seu papel Social vai além da formação acadê-
mica promovendo a integração entre o conhecimento e a popu-
lação. A seguir estão relacionados em números os diversos servi-
ços promovidos pela ação social.
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Serviços Gratuitos de
Assistência Social

Campi – Total de pessoas atendidas

Joaçaba SMOeste Videira Xanxerê Chapecó Total

Serviço de atendimento de odontologia 5.359 - - - - 5.359

Serviço de atendimento de psicologia 335 370 - 248 797 1.750

Serviço de atendimento de fisioterapia 1.350 - - - - 1.350

Serviço de atendimento de educação 
física (escolas Educação Básica, Labo-
ratórios, academia, grupos diversos)

9.958 340 651 273 1400 12.622

Serviço de atendimento de medicina 
(AMU) 3.208 - -  - 3.208

Atendimentos em saúde animal - 200 - 535 - 735

Serviço de atendimento de enfermagem 4.710 - - 201 - 4.911

Ciências Biológicas 5.990 - - 1540 - 7.530

Ciências Contábeis (Orientação Imposto 
de Renda; PF, NAF) 205 - - - - 205

Serviço de atendimento ao idoso 90 - - 60 - 150

Serviço de Assistência Jurídica à Comu-
nidade 1.977 832 989 2.300 7694 13.792

Atividades desenvolvidas em parceria 
(Ruas de lazer, Umic/Unit, Peti, Verde 

Vida, Projetos educativos)
442 3.606 1.075 1637 20.597 27.357

Atividades desenvolvidas em parceria 
(assessorias e campanhas publicitárias) 25 467 pessoas

+ 5 entidades - - - 492

Exames e laudos técnicos 15.217 1154 - 131 - 16.502

Total de beneficiados 48.866 6.969
+ 5 entidades 2.715 6.925 30.488 95.963

Quadro 5: Programas de Alcance Social = Ações Realizadas em 2016 (1 E 2) 
Fonte: Unoesc em Números (2016-2017)
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Palavra da Reitoria

O USJ é o primeiro centro universitário municipal, público e 
gratuito do Brasil, e surgiu com um diferencial que é a fundamentação 
em sólidos pilares de um ensino de qualidade, que valorize a educação 
oferecida nas escolas públicas no município de São José. E, para definir 
os cinco cursos ofertados pela instituição, foi feito um estudo da tendên-
cia do mercado de trabalho catarinense, do desenvolvimento econômico 
dos últimos anos no município de São José e Grande Florianópolis, alia-
dos às necessidades de nossos adolescentes e jovens para sua formação 
profissional e integral como ser humano.

O Centro Universitário Municipal de São José (USJ) nasceu a 
partir de um anseio da comunidade josefense de frequentar uma Insti-
tuição de Educação Superior que ofertasse educação gratuita e de quali-
dade, e que ficasse mais próxima, uma vez que as universidades públicas 
estavam localizadas predominantemente no município de Florianópo-
lis. Há mais de dez anos, cursar uma faculdade gratuita na Grande 
Florianópolis, para grande parte da população da região, implicava em 
concorrer com candidatos de todo o estado e até de outros estados, o que 
desestimulava os estudantes das escolas públicas josefenses.

Assim, em 26 de abril de 2005, foi assinado e encaminhado para 
a Câmara de Vereadores de São José o projeto de lei tratando da criação 
do Centro Universitário Municipal de São José (USJ), que por unani-
midade de votos, foi aprovado pela Lei Ordinária n. 4.279/2005.  Por 
meio dessa iniciativa, o cidadão josefense passou a ter a possibilidade 
de usufruir do primeiro centro universitário municipal público e gra-
tuito do país. Assim, o município de São José passa a oferecer aos seus 
munícipes o ciclo completo de educação escolar, isto é, do berçário até a 
pós-graduação.

O USJ cumpre o seu papel na educação superior, ministrando 
cursos de graduação e pós-graduação, promovendo cursos de extensão 
universitária e desenvolvendo pesquisas, visando ao desenvolvimento 
regional sustentável.  As razões que justificam sua criação resumem-se 
a três aspectos: 

1 – Condições objetivas para o Município de São José manter 
uma instituição de Educação Superior público e gratuito:

O inciso V do artigo 11 da Lei Federal n. 9.394/1996 afirma 
que “o município deverá oferecer a educação infantil em creches e pré-
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-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 
em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas ple-
namente as necessidades de sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino” (grifo nosso).  O município 
apresentou relatório de comprovação do atendimento a essas exigências 
para o Conselho Estadual de Educação, quando encaminhou ofício de 
solicitação do credenciamento da instituição, para seu funcionamento.

2 – Oferta de educação superior pública e gratuita:

Embora o Estado de Santa Catarina mantenha em seu territó-
rio, dezenas de Instituições de Ensino Superior, na época da criação do 
USJ, apenas três eram públicas e gratuitas – Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) e CEFET (atualmente Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC)). No momento em que o poder público de um município com a 
força econômica de São José põe-se o desafio de oferecer educação supe-
rior prioritariamente à população de baixa renda, verifica-se a impor-
tância de dar-lhe crédito, e garantir o nascimento e crescimento do USJ 
de modo seguro e sem sobressaltos. 

3 – Condições jurídicas, econômico-financeiras e organizacio-
nais da mantenedora:

Integrante da administração indireta do município de São José, 
a Fundação Educacional, mantenedora do USJ, demonstra as condições 
econômico-financeiras para a manutenção do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Os recursos do USJ são, portanto, provenientes da mantene-
dora, podendo, ainda, ser complementados por dotações atribuídas nos 
orçamentos do município de São José, doações e contribuições conce-
didas por autarquias ou quaisquer pessoas físicas e jurídicas, e outras 
rendas eventuais.

O Conselho Estadual de Educação deliberou, em 12 de julho de 
2005, por unanimidade de votos, a aprovação da solicitação de creden-
ciamento do USJ, concedendo parecer favorável ao funcionamento, por 
dois anos, dos seguintes cursos: Administração, Pedagogia e Ciências 
Contábeis.

Por ser Instituição que prioritariamente visa o desenvolvimento 
social da população josefense, o USJ, em sua lei de criação, contempla 
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um sistema de cotas sociais, reservando 70% das vagas para alunos das 
escolas públicas (municipal, estadual, federal) de São José.

O Centro Universitário Municipal de São José, enquanto Insti-
tuição de Educação Superior dotado de autonomia didática, pedagógica, 
científica e administrativa, estabeleceu sua missão, visão e finalidades 
institucionais a partir do objetivo geral definido na sua lei de criação de 
“ministrar o ensino de graduação e de pós-graduação, promover cursos 
de extensão universitária e desenvolver pesquisas, visando ao desenvol-
vimento regional sustentável”. Assim, a declaração de sua missão fica 
assim estabelecida:

“Ofertar Educação Superior gratuita e de qualidade, prio-
ritariamente aos cidadãos josefenses oriundos de escolas públi-
cas, além de promover atividades de Pesquisa e Extensão desti-
nadas ao incremento da qualidade de vida no município de São 
José”.

Para atingir a sua visão de “ser reconhecida como instituição de 
Educação Superior pública e gratuita que fomenta o desenvolvimento e 
a inclusão social para a melhoria da qualidade de vida no Município de 
São José”, o USJ definiu as seguintes finalidades institucionais:

 ¾ Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cien-
tífico e do pensamento reflexivo. 

 ¾ Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento do Município, do Estado e do País e colaborar na 
sua formação contínua.

 ¾ Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão 
da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive.

 ¾ Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar 
o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação.

 ¾ Promover a extensão, aberta à participação da população, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultu-
ral e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
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 ¾ Ministrar o ensino de graduação, de pós-graduação e de formação 
de tecnólogos. (Lei n. 4.279 de 26 de abril de 2005 – Cria o Centro 
Universitário Municipal de São José e dá outras providências.)

O USJ, como Centro Universitário, assume compromisso com 
a busca constante de conhecimentos que visem à solução de problemas 
surgidos das aspirações e das necessidades da sociedade. Desta maneira, 
contribui para as exigências do mundo do trabalho proporcionando a 
inserção de profissionais qualificados e conscientes de sua responsabili-
dade social nos diversos campos de atuação.

O USJ é uma instituição jovem, que em 2017 completa 12 anos, 
porém, já possui uma expressiva premiação e ótimos conceitos dentre 
os quais se destacam o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes  
(ENADE), Guia do Estudante do Grupo Abril Mídia S.A., Prêmio El-
pídio Barbosa concedido pelo Conselho Estadual de Educação do Estado 
de Santa Catarina, bem como o Ranking Universitário da Folha de São 
Paulo. Tal reconhecimento é fruto de trabalho com qualidade de sua co-
munidade acadêmica, isto é, alunos, professores e equipe gestora.

Juarez Perfeito 
Reitor

Histórico da Instituição

O Centro Universitário Municipal de São José/USJ tem 
como mantenedora a Fundação Municipal Educacional/FUN-
DESJ, uma entidade com personalidade jurídica de direito pú-
blico, órgão da administração indireta da Prefeitura Municipal 
de São José, SC. 

A fundação foi instituída por Lei Complementar Municipal 
n. 014, de 6 de dezembro de 2004, com sede e foro no Município 
de São José, Estado de Santa Catarina, onde funciona à Avenida 
Acioni Souza Filho, n. 403.

Sua história é recente. Remonta o ano de 2005, quando foi 
criado o Centro Universitário Municipal de São José/USJ por 
meio da Lei Municipal n. 4.279, a fim de promover educação su-
perior gratuita com o intuito de empreender e inovar a prática do 
desenvolvimento de São José com responsabilidade social.
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Integrando a Grande Florianópolis, São José faz limites 
com a capital do Estado de Santa Catarina, e com os municípios 
de Biguaçu, Palhoça, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da 
Imperatriz e Antônio Carlos. 

Segundo o Censo IBGE (2016), a população do município 
de São José é de 236.029 habitantes. Atualmente, São José é o 
quarto município mais populoso do Estado de Santa Catarina 
e o segundo em densidade demográfica. São 1.499,87 habitantes 
por quilômetros quadrados (IBGE, 2013).  

São José representa um dos pólos de atração para popula-
ção circunvizinha em virtude de sua localização e de suas oportu-
nidades econômicas, principalmente pelas unidades industriais 
e de serviços, pela oferta crescente de mão de obra, alimentada 
por migrações advindas do interior do Estado de Santa Catarina 
e de outras regiões do Brasil.

O USJ foi o primeiro centro universitário municipal, pú-
blico e gratuito do Brasil e revela-se como um diferencial, que é 
a sua fundamentação em sólidos pilares de um ensino de quali-
dade, que valoriza a Educação oferecida nas escolas públicas do 
município de São José.

O Centro Universitário Municipal de São José foi creden-
ciado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, 
iniciando com a oferta dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e Pedagogia pelo período de dois anos. O ato de cre-
denciamento foi homologado pela Resolução n. 035/2005, de 12 
de julho de 2005.

Em 2007 houve o recredenciamento do USJ junto ao Con-
selho Estadual de Educação de Santa Catarina pelo período de 
cinco anos através a Resolução n. 27/2007, de 22 de maio de 2007. 
Neste mesmo ano, o CONSUNI, Conselho Universitário da Ins-
tituição autorizou a criação do Curso de Ciências da Religião, 
ratificado pelo Parecer n.15/07 daquele conselho.

Um ano depois, em 2008, houve o primeiro Reconheci-
mento de Curso na Instituição, que foi o Curso de Pedagogia, 
reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação através da 
Resolução n. 165, de 25 de novembro de 2008. Em 2008, o Con-
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selho Estadual de Educação, por meio do Parecer 508, de 9 de 
dezembro de 2008, reconhece o Curso de Ciências Contábeis e 
logo após o mesmo Conselho reconhece o Curso de Administra-
ção, sendo publicado o Parecer n. 509, de 9 de dezembro de 2008.

Concomitante à criação e consolidação dos cursos de gra-
duação da USJ, havia necessidade de definir cargos e salários 
da força de trabalho da instituição. Então, em 9 de dezembro de 
2009, criou-se o Quadro de Empregos para a FUNDESJ/USJ, por 
meio da Lei Estadual n.4.915.

A continuidade das ações acadêmicas culminou no reco-
nhecimento do quarto curso criado na IES em 2010, quando hou-
ve o reconhecimento do Curso Ciências da Religião pelo Con-
selho Estadual de Educação por meio do Parecer n. 171, de 14 
de setembro de 2010, e da Resolução n. 050/CEE/SC, de 14 de 
setembro de 2010.

Neste mesmo ano, o USJ desenvolve sua primeira expe-
riência em nível de pós-graduação, com a criação do Curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão em Defesa Civil, pelo Pare-
cer de Autorização do CONSUNI n. 009/2010.

Em 2011, os resultados já começam a aparecer e o USJ se 
destaca no cenário catarinense de educação superior. O Centro 
Universitário Municipal de São José – USJ – foi a única institui-
ção do Estado a atingir índice máximo, nas avaliações do Mi-
nistério da Educação, que medem a qualidade do ensino supe-
rior. Decorrente disso, o USJ foi homenageado com o 19º prêmio 
Educador Elpídio Barbosa, concedido pelo Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina, pelo excelente desempenho na ava-
liação de ensino superior feita pelo Ministério da Educação. Tal 
premiação se repetiu em 2012.

 No primeiro semestre de 2017, o USJ conta com aproxima-
damente, 1.100 (um mil e cem) alunos matriculados.

Até o segundo semestre de 2016, 1086 acadêmicos concluí-
ram sua graduação no USJ, sendo formados 54de Cientistas da 
Religião, 306 Contadores, 306 Administradores e 387 Pedagogos 
e 12 Tecnólogos.
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No ano de 2014, foi criado o Curso Superior de Tecnolo-
gia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A proposta de 
criação deste curso foi determinada, principalmente, pelos resul-
tados de um estudo realizado pela Fundação Municipal Educa-
cional de São José sobre a tendência do mercado de trabalho na 
região, com base mais específica no desenvolvimento socioeco-
nômico dos últimos anos no município de São José e da Grande 
Florianópolis.

Também foram criados dois cursos de Pós-graduação, ofer-
tados, ao final de 2014, para professores da rede municipal e para 
alunos egressos de Pedagogia. A reitoria foi instalada em novo 
endereço, mais próximo do Colégio Maria Luíza de Mello, onde 
funciona o USJ. Vários projetos de extensão e de pesquisa foram 
deflagrados. Novos móveis e equipamentos foram adquiridos, 
de modo a garantir a qualidade principalmente dos laboratórios 
e das salas de aula. As condições para acessibilidade foram res-
tauradas, e melhoradas. Os canais de comunicação com docentes 
e com o corpo discente foram ampliados, especialmente com a 
aquisição de um novo sistema educacional de informações, além 
da criação do portal do USJ. 

Ainda em 2014, foi realizada a primeira eleição direta para o 
preenchimento das funções de Coordenadores dos cursos de Ad-
ministração, Pedagogia, Ciências Contábeis e Ciências da Religião.

Em dezembro de 2015, pela primeira vez, cerca de 1.100 
alunos matriculados e cerca de 100 professores e servidores que 
trabalham no USJ puderam votar em uma eleição direta para 
escolher o reitor que administrará a instituição de ensino pelos 
próximos dois anos. O professor Doutor Juarez Perfeito, primei-
ro Reitor eleito pela comunidade acadêmica do USJ foi empossa-
do pela Prefeita Adeliana Dal Pont em fevereiro de 2016.

Diante dessas e tantas outras iniciativas, entre 24 e 25 de 
setembro de 2015, a instituição foi avaliada por uma nova Comis-
são constituída pelo Conselho Estadual de Educação, e obteve 
êxito na continuidade de seu funcionamento, por meio de um 
conceito final de 3,76.
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Estrutura Institucional

A sede da mantenedora, Fundação Educacional de São 
José/FUNDESJ, está alocada junto à Prefeitura Municipal de São 
José, na Avenida Acioni Souza Filho, n. 403, São José – SC, CEP 
88.103-790. Já a sede da Reitoria do USJ, situa-se no bairro Kobra-
sol, Rua Sílvia Maria Fabro, 97 – CEP 88.102-130 – São José – SC, 
(48) 3259-1945. E a sede Pedagógica situa-se no Colégio Muni-
cipal Maria Luiza de Melo, Rua Jair Vieira, s/n., Kobrasol – São 
José –SC. 

A missão do USJ é interagir no processo de desenvolvi-
mento do capital intelectual, através da promoção da educação, 
produzindo, sistematizando e disseminando conhecimento cien-
tífico, filosófico, cultural, artístico e tecnológico contribuindo 
para a inclusão social e a sustentabilidade local.

Como visão institucional, o USJ tem como objetivo ser 
reconhecido como instituição de ensino superior municipal, 
público e gratuito que fomenta o desenvolvimento e a inclu-
são social no município de São José. Tal visão se revela desde 
o ano de sua criação, 2005, haja vista a promulgação da Lei 
Municipal n.4.310, que reserva 70% das vagas dos cursos de 
graduação do USJ para alunos oriundos de escolas públicas 
situadas em São José.

No que tange aos objetivos institucionais, o USJ almeja fo-
mentar e dar sustentabilidade ao crescimento local e regional, 
com políticas de conhecimento e saber de vanguarda, estabele-
cendo os seguintes objetivos para a sua atuação:

 ¾ Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, integra-
dos na formação profissional, na difusão da cultura, na 
criação filosófica, científica, tecnológica e artística.

 ¾ Participar diretamente do desenvolvimento do Mu-
nicípio e do Estado, realizando estudo sistemático de 
seus problemas e formando quadros de pessoal técni-
co-científico ao nível de suas necessidades.
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Como instituição pública e gratuita, o USJ tem como fina-
lidades:

 ¾ Promover o desenvolvimento integrado da comunida-
de, sócial, cultural e científica, josefense e catarinense.

 ¾ Formar profissionalmente as pessoas nas diferentes 
carreiras exigidas pela sociedade josefense, catarinense 
e brasileira.

 ¾ Propiciar ao educando condições para sua participação 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento de 
potencialidades.

 ¾ Promover os valores humanos, com efetiva participa-
ção de todos os cidadãos na busca do bem comum e 
na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

 ¾ Promover e manter a pesquisa científica, o desenvol-
vimento da criatividade, a análise crítica da realidade, 
num ambiente de liberdade, responsabilidade e respei-
to aos princípios da justiça e da verdade.

 ¾ Criar, promover, desenvolver e disseminar a cultura, 
preservando seus valores e facilitando o acesso aos 
bens comuns.

 ¾ Interagir com a sociedade, voltado aos anseios e ne-
cessidades da região e da temporalidade, assumindo, 
como missão essencial, os serviços de extensão univer-
sitária.

A instituição está comprometida em fomentar e dar sus-
tentabilidade ao crescimento local e regional, com políticas de 
conhecimento e saber de vanguarda, tendo em vista que as di-
retrizes institucionais e projetos dos cursos de graduação são es-
truturados de modo a se comprometerem com os princípios de 
valores de responsabilidade social.

A responsabilidade social universitária é desenvolvida no 
USJ por meio de um sistema de gestão baseado no compromisso 
com a ética e a transparência, com responsabilidade na formação 
do cidadão consciente de seus direitos e deveres. Isso contribui 
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para o desenvolvimento sustentável e qualificação do capital hu-
mano do município e do estado.

Atualmente, o Centro Universitário Municipal de São José 
tem implantados os seguintes programas ou projetos institucionais:

 ¾ Desenvolvimento Interdisciplinar de Competências 
Discentes. 

 ¾ Núcleo de Estudos Sênior.
 ¾ Brinquedoteca Itinerante do USJ.

O Projeto NES/USJ – Núcleo De Estudos Sênior – tem 
como fundamento a inclusão social e a formação continuada de 
adultos maduros (acima de 45 anos) e idosos de forma a em-
preender um resgate produtivo e cognitivo, trabalhando de 
forma multidisciplinar na valorização global do indivíduo, ca-
pacitando-o por meio de atividades culturais, artísticas e físicas, 
contribuindo desta forma para a manutenção de capacidade 
funcional. Nessa perspectiva, o projeto contempla atividades em 
um ambiente culturalmente diversificado, incentivando novas 
formas de aprendizado e relacionamento. 

O Projeto de Extensão –Desenvolvimento Interdiscipli-
nar de Competências Discentes foi iniciado no ano de 2016 e 
é aberto para os acadêmicos do USJ e para a comunidade dos 
municípios de São José e Florianópolis. O projeto tem como obje-
tivo ajudar os participantes a se portarem de maneira adequada 
diante de situações voltadas para o mercado de trabalho. É ofe-
recido cursos de Técnicas de Entrevista de Emprego, Técnicas de 
Elaboração de Currículos e Técnicas de Oratória. 

O Projeto Brinquedoteca Itinerante do USJ – compreende 
um laboratório de vivências lúdicas e práticas educativas tam-
bém faz parte da estrutura organizacional do USJ, como espaço 
de vivências, elaboração e construção de alternativas lúdicas que 
possa contribuir com as práticas de ensino realizadas nas escolas 
e Instituições de Educação Infantil.

No âmbito da pós-graduação, em 2013, o USJ teve apro-
vado pelo CONSUNI o curso de Pós-graduação em Gestão de 
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Defesa Civil, integrando ações de parceria com secretarias muni-
cipais de São José e Secretaria Estadual de Santa Catarina. 

Diante da demanda de profissionais da área da educação 
do município, foram desenvolvidos dois novos cursos de Pós-
-graduação em nível de especialização: Docência nos Anos Ini-
ciais e Docência na Educação Infantil. Ambos tiveram aprovação 
no CONSUNI em 2013 e assinatura de Termo de Cooperação 
Técnico-científica com a Secretaria Municipal de Educação de 
São José. Foram ofertadas cem vagas gratuitas para os estudan-
tes, cinquenta em cada curso de especialização para profissionais 
da Rede Municipal de Ensino de São José e egressos do Curso de 
Pedagogia do USJ, e teve início em agosto de 2014.

Estrutura Acadêmica

A instituição concebe o ensino como um processo de inte-
ração entre os diferentes níveis do saber e aprendizagem como 
um processo de construção, reflexão e aplicação de um novo sa-
ber.

As atividades de ensino contemplam as seguintes diretrizes:

 ¾ Apoio institucional aos programas de relações e de in-
tercâmbio de estudos em instituições nacionais e inter-
nacionais.

 ¾ Articulação entre pesquisa, ensino e extensão.
 ¾ Avaliação continuada e sistemática do ensino, buscan-

do excelência dos processos internos para o alcance e 
obtenção de resultados.

 ¾ Busca pela inovação da práxis pedagógica e pelo supor-
te da tecnologia de educação privilegiando a formação 
e a informação de vanguarda.

 ¾ Desenvolvimento do ensino investigativo e contextua-
lizado na realidade histórico-cultural local e global.

 ¾ Formação profissional interdisciplinar, com sólida base 
de conhecimentos gerais e humanísticos.
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 ¾ Manutenção e ampliação de infraestrutura física, orga-
nizacional e tecnológica para o ensino de qualidade.

 ¾ Oferta de novas modalidades de ensino, ampliando 
possibilidades de acesso aos diversos saberes, flexibi-
lizando os processos curriculares e acompanhando as 
atividades de construção do conhecimento.

 ¾ Qualificação e atualização dos docentes.

Em se tratando do processo de avaliação do ensino e da 
aprendizagem, a este é concebido como um sistema contínuo e 
deliberado na IES, que permite aos acadêmicos ultrapassarem 
eventuais dificuldades e aprenderem com satisfação e autono-
mia. O foco da avaliação em que o Centro Universitário Muni-
cipal de São José (USJ) acredita e fomenta é de uma avaliação 
formativa que abrange a interatividade, situa-se nos contextos 
vividos por educadores e acadêmicos, centrado na melhoria da 
aprendizagem, no diálogo, na participação e na integração. 

A avaliação é realizada por meio de atividades em que o 
acadêmico expressa seus conhecimentos e ideias, desenvolvendo 
o pensamento crítico e criativo. Portanto, a avaliação na insti-
tuição é vista como um meio para a percepção, para o diagnós-
tico e para a análise de problemas na aprendizagem. A avalia-
ção sistemática, formativa e contínua pode levantar indicadores 
que revelam se a aprendizagem foi eficaz ou não. Isso se dá pelo 
monitoramento/acompanhamento, feedback, a seleção de tarefas, 
permanece através dos meios e métodos e propicia a retroali-
mentação, fator indispensável em educação. 

No USJ, a avaliação atende a quatro dimensões qualitati-
vas: a diagnóstica, a formativa, a somativa e a emancipadora. Na 
avaliação diagnóstica, busca-se a identificação das competências 
que o acadêmico já possui, ao início do processo, com o objetivo 
de possibilitar inclusão desse acadêmico ao grupo e ao nível de 
aprendizagem mais recomendado.

Na avaliação formativa, ou do processo, busca-se acompa-
nhar o desenvolvimento das aprendizagens no seu transcurso ao 
longo do semestre e do curso.
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Na avaliação somativa, referente às provas previstas no 
Regimento Geral da Instituição, busca-se identificar qual a dife-
rença expressa quantitativamente entre a meta de aprendizagem 
e o nível de conhecimento que foi atingido pelo acadêmico em 
etapas mais pontuais do processo.

Na avaliação emancipadora, por sua vez, buscar-se desen-
volver a autocrítica e melhorar o desempenho do acadêmico, do 
professor e do curso. O resultado desta avaliação se expressará 
por meio de relatórios qualitativos.

Além dos aspectos vinculados às políticas de avaliação do 
ensino e da aprendizagem, as políticas de educação inclusiva es-
tão inseridas no contexto institucional do USJ, em especial, nas 
políticas de ensino da instituição. A marca da inclusão na IES é 
sistema de cotas sociais que reserva 70% das vagas para alunos 
das escolas públicas (municipal, estadual, federal) de São José, 
respeitada a legislação educacional de inclusão em vigor no país.

Sendo assim, o sistema de cotas proporciona a diversos es-
tudantes, oriundos da escola pública, o acesso ao ensino superior. 
Estudantes esses que, historicamente, estão em condições redu-
zidas de acesso e/ou permanência no ensino superior público e 
gratuito, seja por motivos financeiros, deslocamento geográfico, 
emprego, família, etc. Concomitantemente, esse sistema possibi-
lita o fortalecimento da Educação Básica pública, na medida em 
que ela garantirá o acesso ao Ensino Superior Público e gratuito.

O Centro Universitário Municipal de São José também 
conta com o SOA, Serviço de Orientação ao Acadêmico, que tem 
o intuito de oferecer suporte e propor a realização dos mais va-
riados projetos de intervenção. Esse serviço surge com o objetivo 
de contribuir para a melhoria da convivência no espaço acadê-
mico e consequentemente melhoria na qualidade de ensino ofe-
recido pela IES, planejando e executando ações direcionadas ao 
acadêmico. Além disso, o SOA tem o propósito de proporcionar 
e divulgar pesquisas na área social e cultural que venham a con-
tribuir para o desenvolvimento dos projetos.
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Pesquisa

Com o intuito de fomentar a produção científica, as seguin-
tes ações são incentivadas no Centro Universitário Municipal de 
São José – USJ:

 ¾ Criar programas de iniciação científica.
 ¾ Estimular o reconhecimento interno e externo dos tra-

balhos realizados.
 ¾ Instituir o estágio voluntário na área de pesquisa, com 

certificação, atribuindo uma carga horária (ou crédi-
tos), no histórico escolar, para as Atividades Comple-
mentares, em quaisquer níveis de formação, quando 
devidamente reconhecidas pelos Colegiados.

 ¾ Incentivar a formação sistemática de pesquisadores, 
bolsistas e voluntários, objetivando a qualificação pro-
fissional e a preparação para a pós-graduação.

 ¾ Inserir graduandos em projetos de ensino, de pesquisa 
e de extensão, aproximando os alunos de graduação e 
de pós-graduação, incentivando-os e fomentando a for-
mação de grupos de pesquisas.

 ¾ Aproximar pesquisadores, bolsistas e voluntários per-
tencentes a diversas áreas de formação, em atividades 
temáticas de interesse comum.

 ¾ Vincular preferencialmente projetos de pesquisa e de 
extensão à práxis didático-pedagógica.

 ¾ Fomentar, por meio de parcerias entre graduação e pós-
-graduação, projetos de aperfeiçoamento de prática peda-
gógica, propondo abordagem e experiências metodológi-
cas, contribuindo para renovação de bibliografias.

 ¾ Estimular nas diversas áreas, sintonizando com as li-
nhas de pesquisa da instituição, atividades sistemáti-
cas de articulações com ensino e pesquisa, buscando 
soluções referentes a problemas sociais, econômicos e 
culturais, priorizando a preservação e a sustentabilida-
de do meio ambiente, o desenvolvimento da cultura, a 
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transferência de tecnologias apropriadas em atenção ao 
ser humano.

 ¾ As pesquisas desenvolvidas no USJ envolvem temas e 
objetos de estudo que atendam às demandas da comu-
nidade josefense, conforme as finalidades do Centro 
Universitário, bem como as linhas de pesquisa e espe-
cificidades dos cursos de graduação.

 ¾ A seleção dos projetos de pesquisa no USJ ocorre por 
meio do encaminhamento aos colegiados dos cursos as 
propostas por meio de projetos elaborados por docen-
tes. 

As pesquisas desenvolvidas no USJ envolvem temas e ob-
jetos de estudo que atendam às demandas da comunidade jo-
sefense, conforme as finalidades do Centro Universitário, bem 
como as linhas de pesquisa e especificidades dos Cursos de Gra-
duação, pontuadas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

A seleção dos projetos de pesquisa no USJ é realizada por 
comissões avaliadoras (colegiados dos cursos). Os professores 
encaminham as propostas de Pesquisa referente à área de conhe-
cimento do Curso do qual tenham vínculo no semestre atual que 
pode ser por meio da titularidade de disciplina, atribuição de 
aula, orientação de estágio ou orientação de TCC/TCE.

Em 2017, foram iniciadas as seguintes pesquisas:

Pesquisador Título do Projeto Carga
horária

Curso

Marinez Chiquetti 
Zambon

Observatório de Segurança Pública 5h USJ

Marinez Chiquetti 
Zambon

Formação de Professores e Comunidade com o 
CBMSC em EaD

5h ADS

Kamila Regina de Souza Brinquedoteca Itinerante 5h PED

Mileide Marlete Ferreira 
Leal Sabino

Desenvolvimentos de Competências 5h ADM.

Quadro 1: Pesquisas em andamento na USJ 
Fonte: Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação
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Extensão

A extensão no USJ é entendida como prática acadêmica 
que interliga as atividades de ensino e de pesquisa com as de-
mandas da sociedade e credencia-se como espaço privilegiado 
para o desenvolvimento de ações que possibilitem novos meios 
e processos de produção do conhecimento, inovação e transpa-
rência, permitindo a ampliação do acesso ao saber e ao desenvol-
vimento social do município.

As políticas de cultura e extensão do USJ visam colaborar 
com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e sua rela-
ção e compromisso social com a comunidade,a saber:

 ¾ Incentivar projetos interdisciplinares tendo em vista 
a produção e a socialização do conhecimento, incenti-
vando alunos e professores na articulação com a comu-
nidade.

 ¾ Articular ações em conjunto com o Ensino e a Pesquisa 
de natureza educativa, artística, cultural, científica ou 
técnica tendo em vista o atendimento das exigências 
teóricas e práticas da atualidade.

 ¾ Propor cursos de extensão extracurriculares com vista 
a abrir um leque de oportunidade ao corpo discente, 
docente e comunidade de aprofundar conhecimentos 
ou executar atividades em favor da saúde, qualidade 
de vida e cidadania.

 ¾ Promover ações de extensão articuladas com pesqui-
sa e com o setor público e privado, tendo em vista o 
desenvolvimento regional, a preservação ambiental e 
cultural.

 ¾ Oportunizar aos professores e alunos a elaboração e 
execução de projeto e ações inovadores, que respon-
dam às necessidades de mercado e as demandas socio-
culturais da atualidade.

Os projetos de extensão são realizados a partir de chama-
da por Edital, por semestre, em que o docente efetivo apresenta 
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o Projeto de Extensão em modelo sugerido pelo USJ. O Projeto 
é analisado e validado por comissão específica e, seu parecer é 
encaminhado à Reitoria para aprovação. 

A partir da tríade ensino-pesquisa-extensão, então, o Cen-
tro Universitário Municipal de São José privilegia uma formação 
abrangente nas dimensões pessoais e profissionais por meio de 
projetos pedagógicos, referenciados pela missão institucional, 
por suas metas e objetivos, pela norma legal e pelo contexto so-
cial, político, econômico e cultural no qual a IES está inserida.

Nesse sentido, é uma constante na instituição a busca pela 
excelência na formação em consonância com as exigências aos 
profissionais dos diversos segmentos produtivos. Por isso, as 
ações institucionais estão pautadas em uma ampla e sólida base 
teórico-prática, com capacidade de análise, domínio dos proce-
dimentos técnicos necessários ao exercício profissional nas suas 
áreas específicas para a equação de problemas e proposição de 
alternativas eficazes com resultados concretos.

Decorrente disso, a formação acadêmica da instituição 
propicia o aprofundamento das inter-relações entre os conheci-
mentos adquiridos no curso, nas quais os sujeitos se apropriam 
de conceitos fundamentais para a produção de conhecimentos 
nas áreas de atuação e nos processos formativos para a tomada 
de decisões, os quais devem contribuem significativamente para 
definir o perfil do egresso dos cursos do USJ.

Sendo assim, o perfil do egresso do USJ está relacionado ao 
perfil profissional definido no projeto pedagógico de cada curso 
ofertado, integrado à filosofia da Instituição a seu projeto peda-
gógico por meio da definição do referencial curricular.

Portanto, o perfil do egresso considera a definição dos con-
ceitos e conteúdos necessários, as competências e as habilidades 
a serem desenvolvidas para se obter o referido o perfil, bem como 
a necessidade de preparação dos acadêmicos para o mundo do 
trabalho, o atendimento às novas demandas econômicas e sociais 
com foco na formação para a cidadania.
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Estrutura Administrativa

A estrutura organizacional da Reitoria foi criada por meio 
da Lei n. 4.279, de 26 de abril de 2005, se constituindo em órgão 
executivo central.

O Órgão deliberativo central é o Conselho Universitário 
(CONSUNI), órgão supremo de deliberação em matéria de ad-
ministração e política. É formado por representantes do corpo 
docente, discente, dos servidores técnicos e administrativos e da 
comunidade.

Os órgãos executivos centrais são: Reitoria, Vice-Reitoria 
Acadêmica e Administrativa.

Além desses, a estrutura organizacional da IES comporta 
órgãos deliberativos e consultivos das administrações dos cur-
sos, no caso os colegiados de cursos. E também as coordenado-
rias de cursos, órgãos executivos setoriais, responsáveis pela di-
reção, coordenação, fiscalização das atividades dos Cursos.

A gestão do Centro Universitário Municipal de São José, 
de acordo com o Estatuto da FUNDESJ e com o seu Regimento 
Geral, é composta de:

Centro Universitário Municipal de São José (USJ)
 ¾ Reitor:

 ¾ Assessor Administrativo II.
 ¾ Vice-Reitor Acadêmico e Administrativo:

 ¾ Assessor Técnico de Graduação.
 ¾ Assessor Técnico de Regulação de Ensino Superior
 ¾ Assessor Técnico de Pós-graduação, Pesquisa e Ex-

tensão.
 ¾ Coordenador de Secretaria Acadêmica.
 ¾ Assessor Administrativo II.

 ¾ Supervisor de Gestão de Patrimônio, Material e Servi-
ços Gerais:

 ¾ Assessor Administrativo IV (2).
 ¾ Assessor Administrativo II (2).



660 A Educação Superior em Santa Catarina

Fundação Educacional de São José (FUNDESJ)
 ¾ Superintendente:

 ¾ Assessor Técnico de Planejamento Institucional.
 ¾ Assessor Técnico Jurídico.
 ¾ Assessor Técnico Contábil.
 ¾ Assessor Administrativo II.
 ¾ Diretor Administrativo e Financeiro.

 ¾ Supervisor de Gestão de Pessoas.
 ¾ Supervisor Administrativo.
 ¾ Coordenador de Eventos.
 ¾ Coordenador de Tecnologia da Informação.

Nome Cargo Qualificação/titulação

Juarez Perfeito Reitor

Doutor em Ciências Econômicas e Empresariais
Especialista em Economia de Empresas

Graduação em Administração
Graduação em Direito

Ana Cristina Oliveira 
da Silva Hoffmann

Vice-Reitor Acadêmico 
e Administrativo

Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho
Especialista em Enfermagem na Saúde da Família e 

Enfermagem Obstétrica
Graduação em Enfermagem

Quadro 2: Dirigentes do Centro Universitário USJ 
Fonte: Setor de Recursos Humanos da FUNDESJ (2017)

As definições das competências e de acesso aos cargos do 
USJ, tais como Conselho Universitário, Reitor, Vice-Reitor Aca-
dêmico e Administrativo estão definidos no Estatuto e Regimen-
to Geral do Centro Universitário Municipal (USJ).

As funções de reitor e vice-reitor são ocupadas, com homo-
logação do Prefeito Municipal.

O USJ é constituído por discentes, docentes e colaborado-
res, conforme previsto no seu estatuto. Os docentes ingressam 
por meio de concurso público de provas e títulos para o quadro 
efetivo e de processo seletivo para os admitidos em caráter tem-
porário.

O corpo técnico-administrativo do USJ compõe o quadro 
de pessoal da administração indireta da Prefeitura Municipal de 
São José com lotação específica na Fundação Municipal Educa-
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cional de São José. A admissão se dá mediante concurso público 
de provas e títulos. O regime de trabalho é regido pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).

O USJ adota como política de qualificação, de desenvol-
vimento e de aperfeiçoamento para o corpo técnico-administra-
tivo, o plano de cargos e salários, estimulando a capacitação e 
qualificação profissional.

As principais políticas institucionais de qualificação são:

 ¾ flexibilidade da jornada de trabalho;
 ¾ disponibilização de recursos e infraestrutura da insti-

tuição, tais como: laboratórios, equipamentos de infor-
mática, ambiente de trabalho, bibliotecas, etc.;

 ¾ incentivo ao desenvolvimento profissional, com parti-
cipação em cursos da Pós-graduação do USJ, eventos 
nacionais e internacionais, congressos e simpósios; e

 ¾ oportunidade do desenvolvimento de projetos de pes-
quisa e extensão.

O Plano de Cargos e Salários está estruturado em duas car-
reiras distintas: a de docentes do ensino superior e a de técnicos. 
Sendo que, destas, três se referem ao corpo técnico administrativo:

 ¾ Funções de nível superior: essas funções são ocupadas 
por profissionais graduados em escolas de nível supe-
rior, que em geral desenvolvem estudos ou executam 
trabalhos altamente qualificados, Bibliotecário e analis-
ta Jurídico.

 ¾ Funções de nível não superior: fazem parte desse gru-
po as funções que envolvem análise ou execução de ati-
vidades que requerem ou indicam a conveniência de 
escolaridade até o nível de ensino médio ou experiência 
equivalente, bem como aquelas nas quais os ocupantes 
se dedicam a atividades típicas de apoio administrativo 
ou operacional. 

Os professores efetivos do USJ são contratados pela Prefei-
tura Municipal de São José, mediante Concurso Público de Pro-
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vas e Títulos. Os professores admitidos em caráter temporário 
(substituto) são contratados por meio de processo seletivo.

O regime de trabalho do Corpo Técnico administrativo e 
do corpo docente do USJ é regido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), observando os critérios e normas do Regimento 
Geral do Centro Universitário Municipal de São José.

O Corpo Docente do USJ se distribui entre as seguintes 
classes da carreira de magistério: Professor Doutor; Professor 
Mestre; Professor Especialista. É concedida a devida e imediata 
progressão nas carreiras do magistério superior do USJ ao do-
cente que obtiver ou convalidar o título de mestre ou doutor em 
instituição de ensino reconhecida pelos órgãos oficiais compe-
tentes e apresentá-lo ao setor de Gestão de Pessoas.

A carga horária dos docentes efetivos e substitutos que 
poderá ser ampliada com atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. Por esse motivo, o Corpo Docente é constituído por pro-
fessores que oferecem largas garantias de compromisso com o 
ensino, pesquisa e extensão de qualidade; sólida formação teóri-
ca; capacidade didática e identificação com o projeto político-pe-
dagógico da instituição.

O USJ poderá, em caráter temporário e excepcional, por 
tempo limitado e mediante convênio bilateral com outra institui-
ção de ensino superior, receber professor visitante, de reconheci-
da competência e formação em áreas específicas do conhecimen-
to, para exercer atividades universitárias de docência.

Assim, é possível verificar que 94% dos docentes efetivos 
têm titulação de mestre ou doutor. A seguir apresenta-se o quan-
titativo docente, titulação de efetivos e de substitutos.
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Docentes Número %

Efetivos 35 41

Substitutos 51 59

Total 86 100

 

Titulação Docentes Efetivos Número %

Doutores 13 37

Mestres 20 57

Especialistas 2 6

Total 35 100

 

Titulação Docentes Substitutos Número %

Doutores 9 18

Mestres 31 61

Especialistas 11 21

Total 51 100

Quadro 2: Titulação Docentes 
 Fonte: Setor Gestão de Pessoas

A seguir apresenta-se o organograma da IES.
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Figura 1: Organograma FUNDESJ/USJ – 2017 
Fonte: FUNDESJ
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O Centro Municipal Educacional São José desenvolve suas 
ações a partir de recursos próprios. O orçamento da Fundação 
Educacional de São José apresentou um total de despesas em-
penhadas de R$ 5.327.646,37, e as despesas pagas totalizaram o 
valor de R$ 5.301.499,52 em 2016, referindo-se às principais des-
pesas liquidadas como folha de pagamento, sistema acadêmico e 
aluguel (Portal da Transparência, PMSJ).

Relações com a Sociedade

Com o intuito de minimizar a desigualdade social exis-
tente na comunidade josefense, o Centro Universitário Munici-
pal de São José instituiu a política pública de ação afirmativa, 
com as vagas sociais, sendo 70% (setenta por cento) do total de 
vagas ofertadas semestralmente destinadas aos estudantes que 
frequentaram instituições educacionais mantidas pelo poder pú-
blico (estadual, federal e municipal), localizadas no município 
de São José, conforme previsto no inciso I, do artigo 19, da Lei de 
Diretrizes e Bases, Lei n. 9.394/96.

A reserva de vagas sociais ocorre igualmente em todos 
os cursos de graduação (Administração, Ciência Contábeis, 
Ciências da Religião, Pedagogia e Tecnólogo em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas), com o intuito de reverter o efeito 
concentrador do conhecimento e da riqueza, ocorrente na nossa 
sociedade.

O Centro Universitário Municipal de São José busca a par-
ticipação de entidades e órgãos públicos interessados em imple-
mentar ações de educação presencial e a distância, voltadas à 
capacitação de recursos humanos, atuando com ensino, pesquisa 
e extensão.

O USJ e os órgãos envolvidos firmam convênios, estabele-
cendo direitos e deveres de cada parte, evidenciando-se obriga-
ções na assistência técnico-pedagógica.

Também, o USJ é associado do Sistema ACAFE (Associa-
ção Catarinense das Fundações Educacionais), pessoa jurídica 
de direito privado, é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
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criada em 2 de maio de 1974, em Assembléia Geral dos dirigentes 
das fundações educacionais criadas no Estado de Santa Catari-
na por lei dos Poderes Públicos: Estadual e Municipais, com o 
objetivo de congregar e integrar as entidades mantenedoras do 
ensino superior no Estado de Santa Catarina.
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Palavra da Reitoria

As funções de ensino, pesquisa e extensão, dentro de uma insti-
tuição de educação superior tornam-se mais compreensíveis ao se coli-
mar a abrangência de objetivos inerentes à educação superior, consoante 
o disposto na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).

Como se observa, para que todos esses objetivos sejam alcan-
çados, é necessário que se façam presentes as três funções inerentes à 
educação superior. Torna-se inviável o estímulo a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico, bem como a promoção do desen-
volvimento e divulgação dos conhecimentos científicos se uma institui-
ção de educação superior não se voltar para a pesquisa e a extensão, a 
par do ensino.

No âmbito da UNIARP, a formação da educação superior, pau-
tada em ensino, pesquisa e extensão, deve também promover o desenvol-
vimento regional, demandando, por meio da pesquisa científica, solu-
ções para problemas que afetam o Alto Vale do Rio do Peixe.

Com base nessa finalidade, a UNIARP auxilia as cidadãs e os 
cidadãos a descobrir, conservar e desenvolver as características próprias 
da região e das suas instituições. Despertando o gosto pela cultura local, 
promovendo avanço de todos os integrantes da sociedade civil a que per-
tence. Ademais disso, ao respeitar as características regionais e locais, a 
UNIARP promove a integração entre as pessoas, regiões e grupos hu-
manos e étnicos, no sentido de colaborarem mutuamente sem, contudo, 
destruírem as características próprias de cada uma, mas procurando 
valorizá-los e aperfeiçoá-los. Em suma, contribui para unir e desenvol-
ver, sem absorver ou dominar (SCHMITZ, 1984).

Outrossim, labora para a formação da solidariedade, acostuman-
do e ensinando as pessoas a respeitarem a personalidade dos outros, 
para eles mesmos sejam respeitados.

Em suma, infere-se que as diferentes funções que a lei determina 
sejam cumpridas pela educação superior no Brasil pressupõe a conjun-
ção das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao se fazer referência 
à pesquisa, não significa apenas as pesquisas que exigem elevados in-
vestimentos, que somente podem ser desenvolvidas por grandes insti-
tuições, mas as soluções que são encontradas para os problemas locais, 
na qual a educação superior se situa, independentemente de seu porte e 
de sua estrutura. 
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Em suma, a UNIARP atingiu seu grau de maturidade, porquan-
to, executando suas funções de ensino, pesquisa e extensão, contribui 
para a consecução de seu encargo organizacional – o desenvolvimento 
regional.

Adelcio Machado dos Santos 
Reitor

Histórico da Instituição

A Educação Superior de Caçador teve início em 1971 com 
a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). 
Com sua alteração estatutária em 1997, surgiu a Universidade 
do Contestado Campos de Caçador. Em dezembro de 2009 foi 
constituída a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), 
sucessora da Universidade do Contestado, campus de Caçador, 
por meio do Decreto de credenciamento número 2.931, de 21 de 
dezembro de 2009. 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é 
mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(FUNIARP), ente público de direito privado, fundação filantró-
pica e sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, 
patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar. Des-
de 2012, a Fundação UNIARP é certificada pelas suas ações de 
cunho socioambiental e em 2015 recebeu o Certificado de Res-
ponsabilidade Social 2015. 

A Universidade, referência em educação superior oferece 
anualmente vagas para 29 cursos de Graduação e impulsiona 
o aperfeiçoamento profissional com cursos de Pós-graduação, 
além de programas de extensão e outros projetos universitários.  
São mais de cinco mil estudantes matriculados nos cursos de 
graduação e pós-graduação em Caçador e Fraiburgo e Colégio 
de Aplicação com Educação Infantil, Ensino Fundamental e En-
sino Médio.

Para atender plenamente às necessidades de acadêmicos e 
professores, a UNIARP realiza investimentos constantes em es-
trutura, equipamentos e capacitações.  Além disso, mantém con-
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vênios com diversas instituições como Sistema FIESC, CIDASC, 
EPAGRI, FAPESC entre outras. Em 2015 foram realizados mais 
de 70 mil atendimentos entre as clínicas de Psicologia, Fisiotera-
pia, Núcleo de Práticas Jurídicas, Extensão, Cultura e Relações 
Comunitárias, Farmácia Escola de Manipulação e Ambulatório 
de Enfermagem (BALANÇO SOCIAL, 2015).

A UNIARP faz Educação Superior há mais de 40 anos, 
com todos os seus cursos aprovados e reconhecidos pelo Con-
selho Estadual de Educação (CEE/SC) e Ministério da Educação 
(MEC). A Universidade cresce a cada ano, por meio de parcerias 
e recursos próprios, trazendo aos seus alunos e comunidade de 
toda a região educação e atendimento social em suas diferentes 
áreas de estudo (BALANÇO SOCIAL, 2012).

A Origem

A UNIARP teve origem com a Faculdade Educacional do 
Alto Rio do Peixe (FEARPE). Dia 31 de julho de 1971, foi reali-
zada na Sede social do Clube Sete de Setembro em Caçador, a 
Assembleia Geral pró-fundação da FEARPE. 

O Bispo Dom Orlando Dotti presidiu a Assembleia. Na 
ocasião foram definidos os primeiros cursos da Faculdade caça-
dorense: Pedagogia, Ciências e Letras.

Participaram da Assembleia membros ligados à educação, 
prefeitos de vários municípios da região, chefes de empresas e 
demais membros da sociedade caçadorense, conforme citados na 
ata n. 01 da FEARPE: Bispo Dom Orlando Dotti, Ardelino Grando 
(prefeito de Caçador na época), Antonio Sordi (presidente 
da Associação Comercial e Industrial), Raulino Tramontini, 
Ney Douglas Bello, Terezinha Garcia, Taitalo Coelho de Souza 
(promotor público), Osvaldo José Gomez, irmão Albino Modesto 
Moretto, Almir Binotto, Dante Mosconi, Lauro Marins, Valkeaer 
Etchverry, Ery Dupont, Ernesto Faoro, Danilo Machiavelli, Odelir 
Godinho, Alfieri Freiberger, Aurino P. Aguiar, Francisco Caetano 
Basso, João Ribeiro Bendelin, Pe. Henrique Nicolet, Giorge 
Gaviolli, Luiz Paganelli, Imar Rocha, Albino Potrich, Graciosa 
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Pereira, Olga Fedechen, Belezia Leier, Tereza dos Santos, Luiz 
Brancher, Elias Colpini, Rogerio da Silva, Antenesca Michelin.

Primeira Diretoria Implantadora da FEARPE

A Primeira Diretoria Implantadora da FEARPE foi defini-
da dia 21 de outubro de 1971 e ficou assim constituída: 

 ¾ Presidente: Ardelino Grando.
 ¾ Conselho Diretor: Ardelino Grando, Dom Orlando 

Octacilio Dotti, Luiz Brancher, Antonio Sordi, Irmão 
Maiorino Bortolini, Vera Lopes, Ney Douglas Bello.

 ¾ Conselho Curador: Taitalo Coelho de Souza, Almir 
Binotto, Albino Potrich, Ernesto Faoro, Luiz Paganelli, 
Silvério Debarba, Irmã Rosa Dematté. 

 ¾ Suplentes: José Adami, Angelo Barichelo, Alucir 
Fabrin, Lucir Christ, Vitório Poletto, Florisberto Berger, 
Munir Jorge João. 

A instalação oficial da Faculdade de Pedagogia, Ciências 
e Letras de Caçador, mantida pela FEARPE, foi realizada dia 13 
de junho de 1972, em um evento no Cine Avenida. Na ocasião, 
o então governador do Estado de Santa Catarina, engenheiro  
Colombo Machado Salles proferiu a aula inaugural que teve 
como tema: “Projeto Catarinense de Desenvolvimento”. 

Galeria de presidentes: FEARPE – UnC-Caçador-UNIARP

 ¾ 1971-1973
 ¾ Ardelino Grando

 ¾ 1973- 1977
 ¾ Moysés João Comazzetto

 ¾ 1977-1983
 ¾ Reno Luiz Caramori
 ¾ 1983-1987

 ¾ Elias Seleme Neto
 ¾ 1987-1992

 ¾ Oneide Olsen
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 ¾ 1992-1998
 ¾ Rui Caramori

 ¾ 1998-2002
 ¾ Celso Zeferino Marini

 ¾ 2002-2006
 ¾ Celso Zeferino Marini

 ¾ 2006-2009
 ¾ Luiz Eugênio Rossa Beltrami

 ¾ 2010-2012 e 2013-2014
 ¾ Gilberto Seleme

 ¾ 2014-2015
 ¾ Sandoval Caramori

 ¾ 2016- 2017 atual
 ¾ Auri Marcel Baú

Estrutura Institucional

A UNIARP é uma Universidade referência na educação 
superior, que cresce por meio de parcerias e recursos próprios, 
proporcionando aos seus alunos e comunidade de toda a região 
educação e atendimento social em suas diferentes áreas de es-
tudo. De acordo com o setor de assistência social da instituição, 
esta tem como premissa básica a educação e no exercício da sua 
responsabilidade social atua na proposição de intervenções que 
propiciem uma melhor qualidade de vida à sociedade, por meio 
de Projetos Permanentes de Extensão e Assistência Social, além 
das bolsas de estudo parciais e integrais. Entre projetos sociais e 
bolsas de estudo, mais de cinco mil pessoas são beneficiadas em 
Caçador e região. Anualmente a Universidade está aumentando 
sua estrutura. 

A missão, as visão e os valores da UNIARP, conforme Ba-
lanço Social (2015), são: 
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Missão

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe tem como mis-
são proporcionar condições para a elaboração, sistematização e 
socialização do conhecimento filosófico, científico-social e cien-
tífico-tecnológico, formando profissionais que contribuam para 
o desenvolvimento social, econômico, político e cultural local, 
regional e nacional, por meio de ações e cursos na modalidade 
presencial e a distância.

Visão

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe deseja ser reco-
nhecida como uma Universidade de referência, a partir de Ca-
çador e suas extensões ou polos, no Estado de Santa Catarina e 
demais estados Brasil, pela excelência acadêmica na formação de 
profissionais e na elaboração, sistematização e socialização dos 
conhecimentos, voltados ao desenvolvimento social sustentável, 
por meio de ações comunitárias, essência do modelo fundacio-
nal, que fortalecem sua identidade institucional.

Valores

 ¾ Preservação, sistematização e aplicação do saber, para 
enriquecimento da cultura e promoção do bem comum.

 ¾ Responsabilidade ético-política, equidade e compro-
metidos com a preservação do meio ambiente. 

 ¾ Promoção da formação do caráter, da honestidade, da 
lealdade, da iniciativa, da criatividade nos profissio-
nais, com vistas ao bem comum. 

 ¾ Definição e produção de ações politicamente corretas. 
 ¾ Transparência nas atividades de responsabilidade ins-

titucional. 
 ¾ Integração entre os níveis discente, docente e adminis-

trativo como valor primordial na formação da cultura 
organizacional. 
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 ¾ Promoção do desenvolvimento regional por meio da 
formação de profissional de qualidade.

 ¾ Prudência na condução dos processos de gestão, pri-
mando pela ética e responsabilidade social.

 ¾ Respeito ao próximo e defesa pela liberdade, justiça, 
verdade a honestidade, diversidade e pelo bem comum.

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é 
composta por campi em Caçador e em Fraiburgo, e oferece va-
gas anuais para cursos de graduação, oferta cursos de Pós-gra-
duação, além de ser constituída também pelo Colégio de Aplica-
ção que oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. 

A Estrutura física da UNIARP é composta pela Biblioteca 
Universitária Comendador Primo Tedesco, mais de 100 salas de 
aulas, acessibilidade em todos os blocos, arena multiuso, ginásio 
de Esportes, teatro da UNIARP, clínica escola de Psicologia, clí-
nica escola de fisioterapia, núcleo de práticas jurídicas, extensão, 
cultura e relações comunitárias, farmácia escola de manipulação, 
ambulatório de enfermagem e laboratórios.

A UNIARP possui mais de 40 laboratórios, atuando em di-
ferentes áreas, os quais estão listados a seguir:

 ¾ Laboratório de Anatomia;
 ¾ Laboratório de Controle e Qualidade;
 ¾ Laboratório de Análise físico-química experimental;
 ¾ Laboratório de Biologia;
 ¾ Laboratório de Química Industrial de Alimentos;
 ¾ Laboratório de Análise Experimental do Comportamento;
 ¾ Ambulatório de Enfermagem;
 ¾ Laboratório de Bioquímica;
 ¾ Laboratório de Cinesioterapia;
 ¾ Laboratório da Clínica Escola de Fisioterapia;
 ¾ Laboratório de Cosmetologia;
 ¾ Laboratório de Dermato-funcional;
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 ¾ Laboratório de Educação Física;
 ¾ Laboratório de Eletroterapia;
 ¾ Laboratório de Enfermagem;
 ¾ Laboratório de Farmacotécnica;
 ¾ Laboratório de Física;
 ¾ Laboratório de Fisiologia do Exercício;
 ¾ Laboratório de Histologia;
 ¾ Laboratório de Imunologia;
 ¾ Laboratório de Massoterapia;
 ¾ Laboratório de Mecanoterapia;
 ¾ Laboratório de Microbiologia;
 ¾ Laboratório de Toxicologia;
 ¾ Laboratório de Ensaio Químico;
 ¾ Laboratório de Parasitologia; 
 ¾ Laboratório de Química;
 ¾ Laboratório de Automação; 
 ¾ Laboratório de Biomecânica
 ¾ Laboratórios de Informática;
 ¾ Laboratório de Hardware/Redes;
 ¾ Laboratório de Refrigeração;
 ¾ Laboratório de Robótica;
 ¾ Laboratório de Elétrica;
 ¾ Laboratório de Instrumentação;
 ¾ Laboratório de Maquetaria;
 ¾ Laboratório de Motores.

A UNIARP é composta também pela Biblioteca Universi-
tária Comendador Primo Tedesco. A Biblioteca Universitária da 
instituição foi fundada em 1972. Primeiramente esta funcionou 
em uma das salas do Colégio Nossa Senhora Aparecida. A partir 
de 1975, a biblioteca foi transferida para o prédio em que está na 
atualidade.
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Sob sua tutela estão os cuidados relativos ao processamen-
to técnico, bem como os serviços de seleção e aquisição de ma-
teriais bibliográficos, junto à biblioteca do Núcleo Universitário 
de Fraiburgo. Esta visa garantir o acesso às informações, e serve 
como apoio para os cursos da instituição, como graduação, pós-
-graduação, extensão, Colégio de Aplicação, bem como comuni-
dade acadêmica em geral (professores, técnico-administrativos, 
alunos) e comunidade da região.

O acervo é constituído por livros, periódicos e materiais 
especiais, totalizando 46.079 títulos de livros, 92.326 exemplares 
de livros e 429 assinaturas on-line de revistas e periódicos. A Bi-
blioteca funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno, 
de segunda a sábado, e realizou 614.855 atendimentos em 2015 
e 836.943 em 2016, entre empréstimos, devolução e renovação e 
reservas do acervo (BALANÇO SOCIAL, 2015; 2016).

A governança acadêmica é composta pelo Reitor Adelcio 
Machado dos Santos, Vice-Reitor Acadêmico e de Administração 
e Planejamento Paulo Cezar de Campos e Diretoria Executiva da 
FUNIARP. A Diretoria da FUNIARP é composta por profissio-
nais, empresários e lideranças locais e atualmente é constituída 
pelo Presidente (Auri Marcel Baú), Vice-Presidente (Sandoval 
Caramori), Diretora Geral do Colégio de Aplicação Interinamen-
te (Ilze Salete Chiarello), Diretor Geral Financeiro (Moacir José 
Salamoni), e o próprio Reitor da UNIARP. Há também um Con-
selho Curador e um Conselho Fiscal.

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é 
mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(FUNIARP), ente público de direito privado, fundação filantró-
pica e sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, 
patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar.

A Universidade oferece anualmente vagas para 29 cursos 
de Graduação e incentiva o aperfeiçoamento profissional com 
cursos de Pós-graduação, além de programas de extensão entre 
outros projetos universitários.  

Para atender plenamente às necessidades de acadêmicos 
e professores, a UNIARP realiza investimentos constantes em 
estrutura, equipamentos e capacitações.  Além disso, mantém  
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convênios com diversas instituições como Sistema FIESC, CI-
DASC, EPAGRI, FAPESC entre outras. 

A UNIARP mantém um site, <http://www.uniarp.edu.br/>, 
no qual alunos, colaboradores e comunidade podem ter acesso 
ao universo acadêmico com informações que percorrem desde a 
história da Universidade até informações relativas aos cursos e 
serviços à população.

Estrutura Acadêmica

A estrutura acadêmica da UNIARP é constituída pelo ensi-
no, pesquisa e extensão.  O comprometimento da instituição em 
promover a educação superior de qualidade pautada nestes pi-
lares tornou a Universidade uma referência no desenvolvimento 
regional.

Ensino

Atualmente, a UNIARP oferta 29 cursos de graduação e 
vários cursos de pós-graduação. Os cursos de graduação são: 
Administração; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Artes Vi-
suais; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Direito; Educação 
Física (Licenciatura e Bacharelado); Enfermagem; Engenharia 
Civil; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Am-
biental; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia de Pro-
dução;  Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; 
Fisioterapia; Geografia; História; Jornalismo; Letras Trilíngue; 
Matemática; Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; Sistemas de 
Informação e Tecnologia em Estética e Cosmética. No ano de 
2015, seis cursos receberam destaque no Guia do Estudante e um 
selo de “Melhores Universidades 2015”, Administração, Ciências 
Contábeis, Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, 
todos com três estrelas. Em 2016, a UNIARP contou com 3.216 
alunos na graduação, dos quais 2.969 estão situados em Caçador 
e 247 são cursos realizados em Fraiburgo.

http://www.uniarp.edu.br/
http://extranet.uniarp.edu.br/admin/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/admin/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/admin/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/agronomia/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/arquitetura/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/artesvisuais/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/artesvisuais/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/contabeis/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/direito/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/enfermagem/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/engenhariacivil/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/engenhariacivil/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/mecatronica/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/ambiental/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/eletrica/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/mecanica/default.aspx
http://extranet.uniarp.edu.br/farmacia/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/fisio/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/geografia/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/historia/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/jornalismo/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/letras/default.aspx#_blank
http://extranet.uniarp.edu.br/matematica/default.aspx#_blank
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As demandas em pós-graduação acompanham as tendên-
cias de mercado, visando garantir aos profissionais o que há de 
atual em suas áreas de atuação. Os cursos de pós-graduação da 
UNIARP estão divididos em lato sensu e stricto sensu. Os cursos 
lato sensu em andamento estão atrelados a grande área de ciên-
cias exatas e da terra, ciências humanas, ciência jurídica, ciên-
cias da saúde, ciências sociais aplicadas e educação física escolar.  
O stricto sensu são dois Mestrados, um em Desenvolvimento e 
Sociedade, e outro em Educação Básica. Em 2015, a UNIARP fi-
nalizou o ano com 614 alunos na pós-graduação lato sensu.

Além dos mestrados, os atuais cursos de pós-graduação 
oferecidos são: MBA em Engenharia da Produção, Engenharia 
de Segurança do Trabalho, Engenharia de Software, Fertilida-
de e Manejo do Solo e Nutrição de Plantas, MBA em Tecnologia 
da Segurança da Informação, Neuropsicopedagogia e Educação 
Especial, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Séries Iniciais 
e Educação Infantil com ênfase em Jogos e Brincadeiras Peda-
gógicas,  Direito Trabalhista e Previdenciário, e Direito Civil e 
Processual Civil com ênfase no novo CPC, Fisioterapia Derma-
to-Funcional, Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva, 
Psicologia Clínica com Ênfase em Avaliação Psicodiagnóstica, 
Treinamento Funcional, Pilates e Ginástica Laboral, e Farmácia 
Clínica com ênfase em Prescrição Farmacêutica, Comunicação 
Digital e Mídias Sociais, Mba Executivo em Gestão de Lideranças 
Empresariais, MBA em Gestão do Desenvolvimento Humano e 
Organizacional, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas, MBA Gestão de Finanças Empresariais, 
MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Perícia e Auditoria, 
MBA Planejamento Tributário, Controladoria, Auditoria e Perí-
cia, e MBA em Recursos Humanos, MBA em Empreendedoris-
mo e Inovação, MBA em Lean Manufacturing, e MBA em Ad-
ministração Financeira e Gestão Empresarial; Ciências Sociais: 
Pós em Serviço Social e Praticas Sócio Ocupacionais e Educação 
Física Escolar.

No ano de 2012 foi implantado a Educação a Distância 
(EaD) na UNIARP, a qual está dividida em cinco áreas de tra-
balho: 100% a distância, cursos de extensão, 20% do presencial, 

http://www.uniarp.edu.br/home/ensino/especializacao/direito-trabalhista-e-previdenciario/
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cursos empresariais e cooperação técnica com outras IES. A for-
ma de ensino 100% a distância objetiva ofertar cursos a distância 
de graduação e pós-graduação da UNIARP em todo o territó-
rio nacional. Os cursos de extensão focam na oferta a distância 
dos cursos já oferecidos pela instituição. A oferta de ensino 20% 
do presencial tem como foco o oferecimento de disciplinas na 
modalidade a distância nos cursos presenciais da Universidade. 
As disciplinas Metodologia da Pesquisa e Científica, Sociologia, 
Filosofia, Português, Psicologia Organizacional, Biologia Mole-
cular e Psicomotricidade foram ofertadas desta maneira inicial-
mente no ano de 2015, totalizando durante o ano 2.321 alunos. 
Os cursos empresariais visam o desenvolvimento e hospedagem 
de cursos a distância para empresas. A Universidade assinou em 
2015 um contrato com a empresa Alfa Transportes para produ-
ção de cursos empresariais, dentre eles: Informática Básica, Lín-
gua Portuguesa Básica, Matemática Básica Auxiliar Administra-
tivo, Trabalho em equipe, Comprometimento, Ética e conduta. 
Estes cursos também foram disponibilizados para o público em 
geral como curso de extensão. Por fim, a cooperação técnica com 
outras IES ocorre por meio da parceria entre Instituições para 
produção de material didático de EaD, como ocorreu, por exem-
plo, com a UNIFEB, por meio de um termo de cooperação técni-
ca para produção de material didático em formato colaborativo 
(BALANÇO SOCIAL, 2015).

Além do ensino em nível superior, a UNIARP oferece en-
sino do berçário ao Terceirão, por meio do Colégio de Aplicação, 
o qual foi regulamentado pelo Decreto n. 4.202, de 26 de dezem-
bro de 1977. No ano de 2015, a UNIARP totalizou 15 alunos no 
berçário, 146 na educação infantil, 132 do 1º a 5º Ano do Ensino 
Fundamental, 153 do 6º a 9º Ano do Ensino Fundamental e 132 
do 1º a 3º Ano do Ensino Médio, totalizando 578 alunos.

No ano de 2015, a UNIARP apresentava em seu quadro 
funcional 268 docentes exercendo sua atividade na graduação, 
os quais são divididos em 156 especialistas, 88 Mestres, 22 Dou-
tores e dois pós-doutores.  São 216 professores na Graduação em 
Caçador e 51 na Graduação em Fraiburgo. Já o Colégio de Apli-



682 A Educação Superior em Santa Catarina

cação, o qual é dividido em educação infantil, ensino fundamen-
tal e nível médio, é composto por 36 docentes.

A Secretaria Acadêmica é o órgão que executa as ativida-
des relativas à vida acadêmica do aluno, desde o seu ingresso 
à sua conclusão. De acordo com o Balanço Social (2012), dentre 
as atividades do setor, destacam-se: participação das comissões 
de registro de diplomas da Reitoria; enquadramento docente no 
plano de carreira, cargos e salários e credenciamento docente, 
atendimento de acadêmicos, professores, direção e visitantes; as-
sessoria e apoio às atividades da Direção Acadêmica; assessoria 
e apoio às Coordenações de Curso e de Área; assessoria ao Nú-
cleo Universitário de Fraiburgo, (todos os documentos de alunos 
e professores são feitos em Caçador); assessoria na divulgação 
nos vestibulares da ACAFE e UNIARP; inscrição e auxílio nos 
Processos Seletivos da UNIARP; chamada de alunos excedentes; 
confecção de fichas de matrícula, de trancamento, de desistên-
cias e recebimento de diários de classe; matrículas semestrais; 
conferência de matrículas; processos de diplomas dos concluin-
tes; elaboração dos processos de registro de diplomas dos alunos 
concluintes; montagem de pastas para alunos calouros; tranca-
mento, desistências; transferências internas, externas, reingres-
sos desistentes e portadores de diploma; aproveitamento de cré-
ditos; documentos de alunos: declarações, históricos, planos de 
Ensino; documentos de professores: declarações e processos de 
credenciamento docente; digitação de ofícios, relatórios; arqui-
vamento de correspondências; confecção de inativos: trancamen-
tos, desistências; transferidos, professores inativos, formados; 
informações para montagem de estatísticas para a Reitoria; ela-
boração de editais, portarias, resoluções entre outros; processos 
de abreviação de disciplinas; arquivamento de processos de ves-
tibulares; alunos especiais, matrícula, encaminhamento de nota 
para a Universidade de origem; autorização para o aluno realizar 
prova atrasada, mediante pagamento de taxa na tesouraria; en-
saios de formatura, elaboração dos protocolos, participação em 
todas as formaturas – coletivas e em gabinete, confecção das atas 
das formaturas. 
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Com relação às políticas de ensino de graduação e pós-
-graduação, políticas de acesso e permanência, A UNIARP busca 
continuamente alternativas para viabilizar o acesso, e, especial-
mente, a permanência do aluno que vem até ela, por meio da 
oferta de serviços de apoio e atendimento correlacionado ao per-
fil e a necessidade dos seus usuários. Entre estas ações ressalta-se 
o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), que visa oferecer aten-
dimento ao acadêmico, propiciando serviços de informação e 
orientação, a fim de viabilizar a continuidade dos estudos, possi-
bilitando-lhe continuar seus estudos. O SAE realiza a orientação 
dos alunos para com relação a solicitações de bolsas de estudo, 
encaminhamento para estágios remunerados, ajuda a encontrar 
moradia e fornece informações para preenchimento de requeri-
mentos e elaboração de projetos.

As principais metas correlacionadas ao ensino, conforme 
PDI da UNIARP 2014-2018 são:

 ¾ Realizar a avaliação curricular permanente conforme 
as diretrizes curriculares e com referência à realidade 
social, econômica, política e regional.

 ¾ Formar profissionais com qualificação científica e tec-
nológica, responsabilidade social e capacidade de se 
manter atualizado como agente promotor da cidadania. 

 ¾ Tornar-se referência nas áreas de atuação, com a forma-
ção de profissionais qualificados.

 ¾ Consolidar os cursos de graduação e aprimorar a res-
pectiva avaliação geral.

 ¾ Ofertar cursos de graduação na modalidade a distância.
 ¾  Obter, do MEC, o credenciamento de cursos de gra-

duação a distância.
 ¾ Credenciar outros polos para oferta de EaD.
 ¾ Realizar incremento, valorização e acompanhamento 

do estágio profissional.
 ¾ Consolidar a pós-graduação stricto sensu por meio da 

criação de quatro mestrados e dois doutorados.
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 ¾ Receber da CAPES a recomendação dos cursos de pós-
-graduação stricto sensu. 

 ¾ Fomentar a formação continuada dos docentes.

Em 2014, a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP) recebeu credenciamento para iniciar programas de 
mestrado acadêmico e profissional. A UNIARP possui hoje o 
Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e Mes-
trado Profissional em Educação Básica, e está planejando im-
plantar o Doutorado em 2018. 

Pesquisa

A pesquisa é considerada basilar para UNIARP e com-
preendida como fator essencial na manutenção e aperfeiçoamen-
to da qualidade do ensino e da extensão. As políticas relacionadas 
à pesquisa estão situadas no Regulamento Geral da Universida-
de e constam também no PDI 2014-2018. Alguns pontos que nor-
teiam a pesquisa na Universidade são descritos no Capítulo II 
do Regulamento, que abrange a Pesquisa e a Pós-graduação, em 
que consta que a pesquisa é objetivo e preocupação constante da 
Instituição, a qual é realizada preferencialmente juntamente com 
o ensino e a extensão em todos os campos de conhecimento em 
que a Universidade atua. 

A Universidade fomenta a pesquisa por meio da forma-
ção de pessoal em programas de Pós-Graduação; intercâmbio 
com outras instituições científicas, incentivando os contatos com 
professores e pesquisadores e o desenvolvimento de projetos co-
muns; concretização de convênios para a criação de programas 
de investigação científica; realização de congressos, simpósios e 
seminários, para estudo e debate de temas científicos, bem como 
o apoio à participação em iniciativas similares em outras Uni-
versidades; divulgação dos resultados das pesquisas realizadas; 
premiação de professores e alunos destaques em atividades de 
pesquisa; e encaminhamento semestral obrigatório de verba de 
seu orçamento para financiamento da pesquisa (PDI UNIARP, 
2014-2018).
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As principais metas do Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI, 2009) relativas à pesquisa e que continuam vigo-
rando na atualidade, com intuito de busca de aperfeiçoamento 
contínuo da área de pesquisa na UNIARP são apresentadas no 
Quadro 1.

Metas de Pesquisa Ação Responsável

Incentivar intercâmbio de grupos de pesquisa com 
centros de excelência nacionais e internacionais

Estabelecer convênios com 
outras instituições

Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação

Criar grupos de pesquisa nas áreas de atuação 
acadêmica

Organizar grupos e linhas 
de pesquisa

Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação

Identificar as limitações na infraestrutura de pes-
quisa, propondo ações de médio e longo prazo para 

sua superação

Analisar conforme projetos 
de pesquisa, as necessi-
dades de infraestrutura

Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação

Quadro 1: Metas da pesquisa da UNIARP 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (2009)

Além das metas expostas, quanto à pesquisa na UNIARP, 
destaca-se no PDI 2014-2018 a realização da integração das ati-
vidades da graduação, pós-graduação lato sensu, grupos de pes-
quisa da instituição e pós-graduação stricto sensu. Ainda com re-
lação à pesquisa cabe destacar as principais revistas produzidas 
na instituição. A Universidade possui um portal de periódicos 
da UNIARP, os quais seguem ilustrados por meio da figura a 
seguir.

Figura 1: Periódicos UNIARP 
Fonte: Portal de periódicos UNIARP (2017)
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De acordo com o Balanço Social (2015), a Revista Interdisci-
plinar de Estudos em Saúde RIES é um periódico do Grupo Inter-
disciplinar de Estudos em Saúde (GIES) da UNIARP, publicado 
semestralmente em formato eletrônico. Os textos são correlacio-
nados à área da saúde, e as produções são vinculadas às linhas: 
investigação de compostos com atividade biológica; reabilitação 
e terapêuticas tradicionais e complementares; saúde pública e 
humanização.

A Professare é um periódico quadrimestral, em formato im-
presso e eletrônico e proveniente dos Programas de Pós-gradua-
ção da UNIARP. As produções são preferencialmente de caráter 
interdisciplinar e vinculadas às áreas de ciências humanas e so-
ciais aplicadas, com foco em temas relacionados ao desenvolvi-
mento e associativismo, à educação e sociedade.

 A Revista Visão: Gestão organizacional é publicada semes-
tralmente em formato eletrônico e pertence ao do Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. 
Esse periódico publica textos na área de ciências sociais aplica-
das, com foco em gestão organizacional em perspectiva interdis-
ciplinar.

Percepções é a revista científica que busca a divulgação de 
conhecimentos científicos provenientes de estudos e pesquisas 
sobre temáticas relacionadas à área de Comunicologia. Dentre 
seus objetivos, pode-se destacar a promoção da pesquisa em 
áreas interdisciplinares, o compartilhamento de plataformas teó-
ricas para pesquisa e desenvolvimento na Grande Área da Co-
municologia, e o debate acerca de políticas e programas vincula-
dos às ações de comunicação antrópica e tecnológica.

A Ignis é uma revista de engenharia e inovação tecnológi-
ca publicada semestralmente eletronicamente e é mantida pelo 
Grupo de Pesquisa em Engenharias e Inovação Tecnológica da 
UNIARP. O periódico está voltado para as áreas das ciências 
exatas, da terra e correlatas, com enfoque na responsabilidade 
social, ambiental e econômica. 

O periódico Ponto de Vista Jurídico é proveniente do Núcleo 
de Pesquisa em Direito da UNIARP. Os textos científicos con-
templados neste periódico estão voltados para área do Direito 
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e Efetividade e Direito e Interdisciplinaridade, e, com eles, bus-
ca-se a compreensão integral do fenômeno jurídico, por meio da 
fusão entre justiça e normatividade.

A revista A-Valere debate as pesquisas voltadas à área de 
avaliação da educação superior, orientada pela Comissão Pró-
pria de Avaliação.

Por fim, a Extensão em Foco é um periódico científico sob a 
tutela da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comu-
nitárias da UNIARP, que visa publicar resultados de projetos de 
extensão universitária e promover um debate profundo acerca 
de temas conceituais e metodológicos correlacionados à prática 
extensionista.

Extensão

Segundo o Balanço Social da UNIARP (2011, p. 14) “É a 
extensão a forma mais viva e eficaz que permite a avaliação dos 
produtos objetivos mensuráveis da universidade: a pesquisa e o 
ensino”. Tal ação possibilita três avaliações-fim, fundamentais na 
universidade:

 ¾ da qualidade científica da pesquisa;
 ¾ da qualidade educacional do ensino; e
 ¾ da quantidade de ensino que atinge a comunidade, de-

senvolvendo-a.

As metas incorporadas ao PDI relativas a essa dimensão na 
UNIARP podem ser visualizadas no Quadro 2.

Metas de Extensão Ações Responsável Prazo

Incentivar o desenvolvimento de atividades de 
Extensão que contribuam para a construção de 

novos conhecimentos e aumentem a interação com 
a comunidade de abrangência da UNIARP

Elaborar 
projetos de 
Extensão

Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação e Extensão 
e Coordenações de cursos

2010

Criar um Seminário de Extensão em parceria com a 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Coordenação 

da Pesquisa e Pós-graduação para apresentação 
dos trabalhos e divulgação dos resultados obtidos 

com o desenvolvimento das atividades de pesquisa 
e Extensão

Promover 
um Semi-

nário anual

Pró-Reitoria de Pós-
graduação, Pesquisa e 

Extensão

Ação 
contínua

Quadro 2: Metas da extensão da UNIARP 
 Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (2009)
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Segundo o PDI (2014-2018), as metas da UNIARP quan-
to à política de extensão são: a definição e sistematização de 
orientações das atividades de extensão, com foco na ampliação 
da participação da Universidade em projetos de responsabili-
dade social, em todas as regiões de sua atuação; a consolidação 
das atuais atividades de extensão; a criação de novas ações de 
extensão; a difusão do conhecimento por meio da divulgação 
científica; a realização de eventos; e a disseminação de informa-
ções culturais.

A UNIARP realizou em 2016 cursos de extensão, eventos 
de extensão e eventos promocionais atendendo cerca de 26.740 
pessoas (BALANÇO SOCIAL, 2016). De acordo com o Balanço 
Social (2015), o número de alunos beneficiados com bolsas de 
estudos na graduação foi de 305 pelo artigo 1701, 104 pelo artigo 
1712, 964 alunos via FIES (Programa de Financiamento Estudan-
til), 1.602 alunos pela bolsa de assistência social, sendo contem-
plados 791 alunos no primeiro semestre e 811 no segundo semes-
tre de 2015.

Dentre os projetos vinculados à extensão, destacam-se: 
Programa de Apoio à Extensão e Cultura (PAEC3), o qual ob-
teve participação de 20.845 pessoas em 2015 e 24.705 em 2016, 
o Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social “Insight 
Percepção”, o qual tem uma média de atendimento de 48 pessoas 
por mês; o  Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social 
“Clínica Escola de Fisioterapia para a Comunidade”, com mé-
dia de atendimentos mensal de 242 pessoas,  Projeto Permanente 
de Extensão e Assistência Social “Amigos do Handebol”, o qual 
atende 569 pessoas por mês e o Programa Universidade Aberta 
da Maior Idade que atendeu 480 pessoas (UAMI) (BALANÇO 
SOCIAL, 2015; 2016). Além disso, professores, alunos e socieda-

1 Benefício concedido por meio do artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina 
destinado a alunos economicamente carentes e portadores de deficiência ou invalidez 
permanente, em conformidade com as Leis Complementares n. 281/2005 e n. 420/2008 
(BALANÇO SOCIAL, 2015, p. 83).
2 Benefício proveniente do Fundo de Apoio a Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação 
Superior (FUMDES).
3 A UNIARP destina 1% (um por cento) do seu orçamento para o financiamento de atividades de 
extensão.
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de em geral estão mais próximos por meio das atividades das 
clínicas e núcleos de atendimentos da Universidade do Alto Vale 
do Rio do Peixe. São realizados atendimentos diários na clínica 
de Psicologia, clínica escola de Fisioterapia, Núcleo de Práticas 
Jurídicas, Farmácia Escola de Manipulação e setores como Exten-
são, Cultura e Relações Comunitárias, com realizações de even-
tos o ano todo (BALANÇO SOCIAL, 2012).

A UNIARP institucionalizou os programas de Extensão 
Universitária e programas permanentes que atendem aos eixos 
do Plano Nacional de Extensão, por meio de seu Plano de Desen-
volvimento da Extensão, conforme exposto no Quadro 3.

Eixos do Plano Nacional de Extensão Eixos da UNIARP

Plano Nacional de Extensão Plano de Desenvolvimento da Extensão

Comunicação Comunicação

Cultura Resgate e Preservação da Cultura

Direitos Humanos Cidadania e Inclusão social

Educação Educação

Meio Ambiente Preservação e sustentabilidade do Meio Ambiente

Saúde Saúde

Tecnologia Produção e difusão de tecnologias

Trabalho Trabalho e desenvolvimento sócio econômico e Regional

Quadro 3: Eixos do plano nacional e da UNIARP 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018)

Os programas realizados pela UNIARP caracterizam-se 
como 

[...] um conjunto de ações de extensão de médio e longo 
prazo correlacionadas/inter-relacionadas e orientadas 
por um objetivo comum, de natureza educativa, cultural, 
científica ou técnica, devendo contemplar a interdiscipli-
naridade, o princípio da indissociabilidade do ensino, 
da pesquisa e da extensão, podendo agregar programas, 
projetos, cursos, eventos, servindo de suporte para a ex-
tensão, ensino e pesquisa. (UNIARP, 2011, p. 1)
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A UNIARP oferece programas permanentes de extensão e 
assistência social que desenvolvem projetos nas comunidades, os 
quais visam, segundo o setor de assistência social da UNIARP, 
atender as demandas das comunidades por meio da oferta de 
atividades desenvolvidas por meio do conhecimento técnico e 
científico de seus profissionais. 

Estrutura Administrativa

Conforme o artigo 1° do Regulamento Geral da Universi-
dade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP, 2013, art. 1º) “A Insti-
tuição de Ensino Superior, conforme preceitua este Regulamento 
Geral, mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe – FUNIARP, é uma instituição educacional para o ensino,  
a pesquisa e a extensão”.

O artigo 4º desse regimento elucida que a Instituição se 
rege pela legislação aplicável; pelo Estatuto da Fundação; pelas 
Resoluções do Conselho Curador; por esse Regulamento Geral; 
pelas Resoluções do Conselho Universitário (CONSUN), pelas 
Resoluções da Reitoria; e por outros atos normativos dos órgãos 
que a integram (UNIARP, 2013).

A estrutura administrativa da Instituição, conforme artigo 
6° do Regulamento Geral da UNIARP é composta de:

 ¾ Administração Superior:
 ¾ Órgão Deliberativo: Conselho Universitário (CON-

SUN).
 ¾ Órgão Executivo: Reitoria.

 ¾ Administração de Campus e Núcleos:
 ¾ Órgão Executivo: Pró-Reitores de Campus, caso ve-

nha a ser criado mais de um campus.
 ¾ Órgão de Apoio: Secretarias e Núcleos Específicos.

 ¾ Administração dos Cursos:
 ¾ Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso.
 ¾ Órgão Executivo: Coordenação de Curso.
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O organograma da fundação Universitária mantenedora 
e da fundação universitária mantida é ilustrado por meio das 
Figuras 2 e 3, as quais evidenciam as principais áreas da univer-
sidade e a hierarquia de cada uma delas. 

Fundação Universitária – Mantenedora

Figura 2: Organograma da fundação universitária mantenedora 
Fonte: Dados primários (UNIARP, 2013)

Fundação Universitária – Mantida

Figura 4: Organograma da fundação universitária mantida 
Fonte: Dados primários (UNIARP, 2013)
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Atualmente, a instituição é formada pelo Reitor Adelcio 
Machado dos Santos, Vice-Reitor Acadêmico e de Administração 
e Planejamento Paulo Cezar de Campos e pela Diretoria Execu-
tiva. A Diretoria, por sua vez, é subdividida em: Presidente Auri 
Marcel Baú, Vice-Presidente Sandoval Caramori, Diretora Geral 
do Colégio de Aplicação Interinamente Ilze Salete Chiarello, Di-
retor Geral Financeiro Moacir José Salamoni e o próprio Reitor 
da UNIARP. Há também um Conselho Curador e um Conselho 
Fiscal.

Relações com a Sociedade

Conforme o Balanço Social (2011, p.14), a “Coordenadoria 
de Extensão e Cultura da UNIARP é responsável pela elabora-
ção e gerenciamento das ações de extensão universitária e pela 
cultura”.  Essas ações são constituídas por programas e bolsas 
de extensão, programação e administração do espaço cultural 
do parque universitário, cursos que colaboram na formação dos 
estudantes e da comunidade, dentre outras. Por meio da Coor-
denadoria de Extensão e Cultura, a UNIARP expande suas rela-
ções comunitárias e elabora e dissemina ações sociais alinhadas 
às reais necessidades da sociedade (BALANÇO SOCIAL, 2011).

Para a UNIARP, a Extensão é uma atividade articulada 
com o ensino, pesquisa e sociedade, que visa ser constituída 
numa concepção educativa, dialógica e de produção de conheci-
mento. O intuito é que o ensino não fique restrito à sala de aula, 
e que junto à pesquisa possa ser aplicado junto às comunidades 
por meio da extensão, a fim de solucionar problemas de uma 
determinada região geográfica.

Dentre os aspectos relevantes para compreensão da rela-
ção da UNIARP com a sociedade, encontram-se os principais 
programas, projetos e iniciativas vinculadas à extensão, as quais 
foram citadas anteriormente, e que beneficiam e estabelecem 
relações com a comunidade acadêmica e sociedade em geral.  
As denominações dos projetos, bem como média de atendimen-
tos já foram apresentadas. Sendo assim, o foco neste momento é 
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apresentar os principais objetivos destes, baseado nas informa-
ções do relatório anual de atividades desenvolvidas em 2012 da 
Coordenadoria de extensão, cultura e relações comunitárias e 
Balanço Social de 2011 a 2016 da UNIARP. 

Os principais programas institucionalizados realizados 
pela UNIARP são: Programa de Apoio à Extensão e Cultura 
(PAEC), Programa Universidade Aberta da Maior Idade (UAMI), 
Programa Institucional de Incentivo À Leitura (PROLER), Pro-
grama PROESDE, Programa de Operacionalização do Artigo 170 
e projetos permanentes de extensão e assistência social.

O Programa de Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) reali-
za trabalho com a comunidade, associações de moradores, gru-
pos nos bairros, escolas e empresas. Conforme o Balanço Social 
(2016) os projetos do PAEC beneficiaram 24.705 pessoas em 2016 
em todas as cidades de atuação da Universidade. O PAEC justi-
fica-se pela necessidade de implantar na UNIARP um programa 
de apoio à Extensão universitária, que possibilite o contato do 
professor e o acadêmico, em contato com a realidade, pelo ensi-
no, que praticado na Universidade deve interagir continuamente 
com a extensão, pela universidade que deve integrar-se com os 
diversos segmentos da sociedade, disseminando o conhecimento 
e por oportunizar os benefícios da cultura coletiva às parcelas 
comunitárias mais dela afastadas.

Em 2016, o PAEC realizou o VI Seminário de Desenvolvimen-
to do Ensino a Pesquisa e Extensão (SEDEPEX). Assim como nos 
SEDEPEX dos anos anteriores, em 2016 foram desenvolvidas 
produções da extensão universitária, envolvendo os projetos im-
plementados pelo referido programa a fim de disseminar para 
a comunidade externa os benefícios do ensino da pesquisa pela 
via da extensão, bem como os projetos desenvolvidos pelo FAP 
Fundo de Pesquisa e Artigo 170. 

O Programa Universidade Aberta da Maior Idade possibi-
lita o resgate da cidadania, por meio da experimentação de novas 
oportunidades de atualização e integração na comunidade, pro-
piciando maior qualidade de vida ao ser humano na maturida-
de. O objetivo é institucionalizar na UNIARP ações direcionadas 
ao público acima de 40 anos por meio da educação permanente. 
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Dentre os intuitos deste programa destacam-se: desenvolver a 
consciência para ações que promovam a melhora na qualidade 
de sua vida por meio de uma ação multiprofissional e interdisci-
plinar; estimular uma prática consciente e participativa da cida-
dania; integrar no meio acadêmico o aluno foco deste programa.

O Programa Institucional de Incentivo à Leitura (PROLER) 
busca desenvolver o hábito da leitura nos indivíduos participan-
tes do programa. O Comitê do PROLER foi fundado na UnC – 
Campus Caçador, atualmente UNIARP, em 1995, e desde essa 
época desenvolve atividades, tendo como referência as diretrizes 
da Biblioteca Nacional e do Comitê Nacional do PROLER, con-
tando com as parcerias de Prefeituras Municipais de sua região 
de abrangência e de outras instituições educacionais.

O programa de operacionalização do artigo 170 tem como 
objetivo a criação do Programa de Execução do Artigo 170 na 
UNIARP, definindo e adotando normas e procedimentos comuns 
na implementação de projetos com visão educativa. Entre outros 
aspectos, esse programa procura também unificar nos cursos de 
graduação a execução do Programa de Bolsas do Artigo 170, no 
que diz respeito às possibilidades de contrapartidas em proje-
tos sociais, possibilitar a atuação do acadêmico nos programas 
e projetos sociais e propiciar a interação entre a instituição e a 
comunidade na qual este se insere. A implementação deste pro-
grama segue uma metodologia que foi debatida com a Secretaria 
de Estado da Educação e com as instituições do Sistema ACAFE. 

Além dos programas citados anteriormente ressaltam-se 
também os projetos permanentes de extensão e assistência so-
cial, conforme Balanço Social 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 
da UNIARP.

O Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social  
“Insight Percepção” busca trabalhar com crianças e adolescentes 
que estejam com dificuldades de aprendizagem, ou que se sin-
tam excluídos do meio social. Já a Clínica Escola de Fisioterapia 
para a Comunidade oferece à comunidade carente do município 
o acesso ao serviço de fisioterapia em sua dimensão clínica e am-
bulatorial.



Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) 695

O programa de Atendimento a Pessoal com Deficiência 
(AAPD) objetiva garantir o exercício dos direitos individuais e 
sociais, por meio da facilitação da integração e a formação de ci-
dadãos plenos. Assim, os alunos dotados de necessidades espe-
ciais cadastrados no programa podem, desde que solicitado an-
tecipadamente, pedir adaptação de provas com tempo adicional 
para realização destas, adequação de ambiente de comunicação, 
intérprete de língua de sinais e ledor, e adaptação de recursos 
institucionais, material pedagógico, equipamento e de recursos 
físicos.

O Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social 
“PID – Programa de Inclusão Digital” procura capacitar as pes-
soas para a utilização dos recursos da informática, com intuito 
de promover a inclusão Digital e o acesso ao mercado de traba-
lho. O foco está nos grupos sociais vulneráveis. Este programa 
atende também grupos de terceira idade de Caçador e trabalha 
junto a Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistên-
cia Social (ACEIAS). 

O Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social 
“Direito para a Comunidade” é vinculado ao Curso de Direito 
da FUNIARP e oferece serviços de consultoria, assessoria e assis-
tência jurídica aos cidadãos dotados de poucos recursos financei-
ros, garantindo que estes tenham a defesa dos direitos humanos 
fundamentais. 

O Projeto Permanente de Extensão e Assistência Social 
“Amigos do Handebol” propicia aos alunos de ensino funda-
mental das escolas municipais e particulares de Caçador, entre 
10 e 14 anos, possibilidades de entretenimento, lazer e prática do 
esporte.

O Programa Universidade Aberta da Maior Idade 
(UAMI) situa-se em Caçador e em Fraiburgo e visa a reinte-
grar a pessoa idosa à sociedade, por meio do resgate da cida-
dania, aperfeiçoamento da qualidade de vida e integração na 
comunidade. A média de participantes é de aproximadamente 
480 pessoas ao ano.
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Além dos programas realizados pela UNIARP, são dispo-
nibilizados para a sociedade clínicas e núcleos de atendimentos, 
tais como clínica de Psicologia, clínica escola de Fisioterapia, 
Núcleo de Práticas Jurídicas, Farmácia Escola de Manipulação 
e setores como Extensão, Cultura e Relações Comunitárias que 
promovem eventos ao longo do ano (BALANÇO SOCIAL, 2015).

O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIARP é um ambiente 
de aprendizado prático, considerado um escritório de advoca-
cia modelo, no qual os acadêmicos do curso de Direito atendem 
a população. Este atendimento ocorre sob a supervisão e orien-
tação de professores advogados. Em 2015 foram mais de 1.000 
atendimentos no Núcleo de Práticas Jurídicas considerando as 
ações judiciais, orientações e atendimentos sociais (BALANÇO 
SOCIAL, 2015).

Dentre os atendimentos jurídicos realizados, destacam-se 
ações de: guarda c/c alimentos; reivindicatória com pedido de 
antecipação de tutela; guarda c/c regularização de visitas; exe-
cução de alimentos; guarda; investigação de paternidade c/c 
alimentos; homologação de acordo extrajudicial; exoneração de 
alimentos; dissolução de sociedade de fato c/c alimentos; inventá-
rio; alimentos; alimentos c/c regularização de visitas; interdição; 
alvará judicial; usucapião; retificação de registro civil; revisional 
de alimentos; conversão de separação em divórcio; declaratória 
de união estável; divórcio direto; dissolução de união estável; 
investigação de paternidade c/c alimentos e retificação de regis-
tro civil; investigação de paternidade; divórcio c/c alimentos; di-
vórcio c/c guarda; divórcio c/c guarda e alimentos; cautelar de 
exibição; revisional c/c tutela antecipada; guarda com pedido de 
antecipação de tutela; revisional c/c guarda e regularização de 
visitas; contestação ação de alimentos; guarda com exoneração 
de alimentos; contestação ação negatória de paternidade; obriga-
ção de fazer; levantamento de interdição; execução de sentença 
de guarda; tutela; reconhecimento e dissolução de união estável; 
reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e ali-
mentos; anulação de ato jurídico; orientações sociais; atendimen-
tos sociais; audiências (BALANÇO SOCIAL, 2015).
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A Clínica Escola do Curso de Fisioterapia possibilita que 
a comunidade tenha acesso ao atendimento fisioterápico por 
meio do projeto social da instituição. Além disso, os alunos 
realizam também estágios curriculares obrigatórios, o que qua-
lifica sua formação profissional. As três áreas principais são: 
comunitária, clínica e hospitalar e dermato-funcional. Em 2015 
foram realizados 8.475 atendimentos no estágio supervisiona-
do de fisioterapia clinica escola (ortopedia), estágio supervi-
sionado de fisioterapia comunitária (clínica escola-neurologia, 
APAE – neurologia, ESF), estágio supervisionado hospitalar 
(clínica escola – cardiorrespiratória, hospital Maicé), projeto clí-
nica escola de fisioterapia UNIARP para a comunidade, estágio 
supervisionado de fisioterapia dermato-funcional e de ergono-
mia. AUNIARP realiza há cerca de sete anos o atendimento do-
miciliar na área de Fisioterapia, com intuito de atender pacien-
tes com diferentes necessidades de tratamento fisioterapêutico 
(BALANÇO SOCIAL, 2015).

O Núcleo de Psicologia é um órgão vinculado ao Curso de 
Psicologia da UNIARP, que visa planejar, desenvolver e acom-
panhar as atividades de estágio realizadas nas áreas de Ensino, 
Pesquisa e Extensão relacionadas ao curso. Além disso, propicia 
o atendimento à população.  Conforme o Balanço Social (2015), 
foram realizados 695 atendimentos no estágio prático supervi-
sionado e psicologia clínica, 5.335 no estágio prático supervi-
sionado e psicologia organizacional e 33.909 no estágio prático 
supervisionado e psicologia escolar, totalizando 39.939 atendi-
mentos realizados pelo núcleo de Psicologia.

A UNIARP também aderiu ao Movimento Nós Podemos 
Santa Catarina (Objetivos do Milênio). A Universidade está par-
ticipando do Movimento com ações de extensão comunitária e 
social. Na sequência são citados os principais projetos e ações 
que contribuem para o alcance dos Objetivos do Milênio, realiza-
dos por meio de programas e projetos de extensão comunitária 
(BALANÇO SOCIAL, 2012).
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 ¾ ODM 1: Acabar com a fome e a miséria:
 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-

cial PID – Programa de Inclusão Digital.
 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-

cial – Universidade Aberta da Maior Idade (UAMI).
 ¾ Projetos de Extensão e Cultura: Planejamento do 

Orçamento Familiar.
 ¾ Melhoria das condições de Higiene e Saúde das Fa-

mílias dos alunos da comunidade de Rio do Meio, 
Município de Lebon Régis.

 ¾ ODM 2: Educação Básica de Qualidade para todos:
 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-

cial Insight: Percepção.
 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-

cial Amigos do Handebol.
 ¾ Aulas de reforço Escolar; Psicomotricidade: Leitura 

e escrita nos anos iniciais.
 ¾ Aulas de reforço escolar.
 ¾ Direito na escola. 

 ¾ ODM 3: Igualdade entre sextos e valorização da mu-
lher:

 ¾ Universidade Aberta da Maior Idade.
 ¾ ODM 4: Reduzir a mortalidade infantil:

 ¾ Farmácia Escola.
 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-

cial Clínica Escola de Fisioterapia.
 ¾ Recolhimento e descarte dos medicamentos das far-

mácias caseiras no município de Caçador – SC.
 ¾ Cuidados de enfermagem: com a mulher e o recém-

-nascido durante a consulta puerperal.
 ¾ ODM 5: Melhorar a saúde das gestantes:

 ¾ Parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
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 ¾ Cuidados de enfermagem: com a mulher e o recém-
-nascido durante a consulta puerperal. 

 ¾ ODM 6: Combater a AIDS, a malária e outras doenças:
 ¾ Semana da Enfermagem.
 ¾ Farmácia Escola.
 ¾ Conscientização da doação de sangue e medula ós-

sea.
 ¾ ODM 7: Qualidade de vida e respeito ao meio ambien-

te:
 ¾ Projeto De óleo no Futuro.
 ¾ Campanha reciclagem de lixo, água e luz.
 ¾ Projeto de sustentabilidade ambiental.
 ¾ Produção de hortaliças em residências com a utili-

zação de embalagens descartáveis.
 ¾ Controle de roedores nas propriedades rurais.
 ¾ Fazendo arte sustentável com sucata.

 ¾ ODM 8: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvi-
mento

 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-
cial – Programa de Inclusão Digital (PID).

 ¾ Projeto Permanente de Extensão e Assistência So-
cial Direito para a Comunidade.

 ¾ Seminário Regional de Administração (SEAD) – Ca-
çador-SC.

 ¾ Seminário de Administração (SEMAD ) – Fraibur-
go- SC.

 ¾ Dia da Responsabilidade Social no Ensino Superior. 

A UNIARP recebeu a Certificação ODM/SC 2015. Essa 
honraria demonstra que a Universidade está empenhada para 
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Os projetos, 
programas, núcleos de atendimentos e eventos realizados pela 
UNIARP ilustram o importante papel social realizado pela Uni-
versidade e seu comprometimento com a população. 



700 A Educação Superior em Santa Catarina

Cabe ressaltar que o benefício ocorre num fluxo bidirecio-
nal, no qual a Universidade ganha com as experiências realizadas 
pelos alunos com a população, e a sociedade, além de ter jovens 
formados para o mercado de trabalho, recebe atendimento gra-
tuito, com foco voltado para grupos que, muitas vezes, se situam 
à margem desta. A UNIARP permite o resgate da cidadania e 
oferece oportunidades de reintegração por meio de suas ações 
junto à sociedade, contribuindo efetivamente para o desenvolvi-
mento local e regional.
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Palavra da Reitoria

É prazeroso escrever, ler e entender, criar suas próprias ideias 
e registrá-las por meio da escrita, da fala ou de outros recursos, são 
conquistas extraordinárias da mente humana. Esses momentos jamais 
poderão ser excluídos de nossas memórias por meio de novas experiên-
cias, assim congratula-se a felicidade de integrar os livros.

Mas essas e outras incontáveis habilidades podem ser ampliadas, 
facilitadas e incrivelmente desenvolvidas quando o ingresso ao ensino 
superior abre fronteiras e desperta experimentos inesquecíveis.

A Faculdade Municipal de Palhoça surgiu com esse propósito, 
levar o ensino superior público e gratuito mais próximo ao cidadão pa-
lhocense, destinando 90% de suas vagas para ingressantes de escolas 
públicas que residam no município.

Com o princípio de que a educação transforma, a FMP vem cons-
truindo uma nova geração de cidadãos com ensino superior completo.

 É gratificante participar de forma efetiva de um projeto de im-
pacto social e econômico em um município, mas, ainda melhor é poder 
fazer história com esse projeto e transformá-lo em parte integrante deste 
livro que, com certeza, servirá de referência em gestão de instituições de 
ensino superior relatando as experiências de Santa Catarina.

Gerenciar instituições de ensino superior é desafiador, porém, 
instigante e motivador. Desenvolver educação focada nas necessidades 
locais é construir uma inter-relação com a comunidade abrindo possibi-
lidades de compreensão de si mesmo e dos outros.

Com essa premissa, a FMP busca dar sentido a cada situação 
apresentada por professores, acadêmicos, parceiros e comunidade, crian-
do um elo e unindo forças para concretização de um município melhor, 
conectado ao mundo do conhecimento que se utiliza de ferramentas de 
gestão e de tecnologia para se aproximar do mundo globalizado.

Mariah Terezinha Nascimento Pereira 
Diretora-Executiva
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Histórico da Instituição

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) é uma institui-
ção de ensino superior pública e gratuita e é mantida pela Prefei-
tura Municipal de Palhoça. Foi criada na Gestão de 2005, pela Lei 
Municipal n. 2.182, de 25 de outubro deste mesmo ano, e inaugu-
rada em 20 de abril de 2006. 

Uma equipe de consultoria liderada pelo Professor Irineu 
Manoel de Souza da Universidade Federal de Santa Catarina e 
a Secretária de Educação do Município iniciaram o projeto, que, 
posteriormente, foi encaminhado e aprovado pelo Conselho Es-
tadual de Educação de Santa Catarina. 

A FMP surgiu a partir da consciência e da responsabili-
dade social dessa administração e, por isso, destinava 80% das 
vagas para alunos oriundos das escolas públicas de ensino mé-
dio residentes no município, equalizando as oportunidades de 
ingresso ao ensino superior. Os demais 20% estão disponíveis 
a qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro, que deseje uma 
oportunidade no ensino superior. Com início tímido e incerto, 
pouco se conhecia a respeito desse tipo de instituição de ensino 
superior no Brasil: uma Faculdade mantida por uma Prefeitura. 

A FMP iniciou suas atividades utilizando a estrutura fí-
sica do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 
Professor Febrônio Tancredo de Oliveira, no bairro Passa Vinte, 
Palhoça. Assumiram como coordenadores dos cursos professor 
Jaime Bezerra do Monte, Pedagogia, e professora Mariah Terezi-
nha Nascimento Pereira, Administração. 

No ano de 2009, realizou um concurso público no qual in-
gressaram 21 novos professores no quadro docente da instituição 
para 2010. Um novo modelo de gestão foi adotado e a FMP foi 
se consolidando com ações que intensificaram o fortalecimento 
e a sustentabilidade na comunidade em que atua. Embasados no 
tripé: ensino, pesquisa e extensão, foram desenvolvidos diversos 
projetos para atender às necessidades do município. 
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No ano de 2009 foram inseridos 160 alunos da FMP, como 
estagiários e funcionários, no mercado de trabalho da grande 
Florianópolis. O índice de empregabilidade dos acadêmicos da 
FMP é de 98%, isso significa que o mercado absorve o capital in-
telectual de forma bastante efetiva. E, o ano de 2010 foi iniciado 
com expectativas bastante otimistas de realização de sonhos, no-
vos professores efetivos fortaleceram a estrutura acadêmica, ob-
teve-se estrutura física adequada, os professores, os acadêmicos 
e equipe diretiva e administrativa foram motivados. A FMP deu 
sua primeira virada rumo ao sucesso e marcou sua história na 
educação superior municipal cem por cento pública e gratuita. 

No ano de 2010, os cursos de Administração e de Pedagogia 
da FMP foram reconhecidos com conceito 4,02 e 4,0, respectiva-
mente, pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, 
e, também, houve a Renovação de Credenciamento da Faculdade 
com conceito 4,0, representando um marco na vida da instituição, 
que durante quatro anos lutou para alcançar esse objetivo. 

Para finalizar o ano de 2010, a FMP recebeu o Prêmio Leo-
nel Brizola de Educação pela criação e desenvolvimento da Fa-
culdade Municipal de Palhoça como um projeto de sucesso. 

O ano de 2011 iniciou-se com força total e novos desafios 
estavam por acontecer rumo aos cursos de Pós-Graduação. Por 
se trata de uma instituição de ensino focada nas necessidades 
do município, a FMP aprovou quatro cursos de pós-graduação, 
sendo: MBA em Gestão Empresarial, destinado a trabalhadores 
e moradores do município de Palhoça; MBA em Gestão Pública, 
destinado a servidores públicos municipais; Curso de Especia-
lização em Gestão Escolar, desenvolvido especificamente para 
Diretoras da rede municipal; e Curso de Especialização em Di-
dática, para as professoras da rede municipal. 

A FMP vem se consolidando com ações que intensificam o 
fortalecimento e a sustentabilidade na comunidade em que atua, 
desenvolve projetos para atender às necessidades locais, entre 
eles destacam-se: Projeto Faculdade da Maturidade, que tem por 
objetivo proporcionar conhecimento e qualidade de vida ao ci-
dadão palhocense acima de 50 anos. A direção da FMP optou 
por descentralizar o projeto com o intuito de se aproximar dos 
alunos, e essa experiência se consolidou com uma turma de 50 
alunos no Sul de Palhoça, especificamente na Pinheira. 



Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) 707

Outro Projeto de grande importância é o de Inclusão Di-
gital, realizado com crianças, jovens, adolescentes e idosos, a 
dimensão desse projeto leva os alunos a um mundo até então 
desconhecido. O acesso à tecnologia já mudou a vida de mui-
tos alunos que chegaram a adquirir seus computadores pessoais 
para se aproximar de familiares e amigos. 

A FMP desenvolveu o Núcleo de Línguas, trata-se de um 
espaço reservado para aulas de idiomas para acadêmicos e co-
munidade em geral. Os idiomas ensinados são inglês, espanhol, 
francês e português para estrangeiros.  

Com relação às escolas da rede municipal, a FMP desen-
volveu Projetos como Reforço Pedagógico para crianças, Brin-
quedotecas, que são estruturadas por meio de doações de brin-
quedos e livros infantis dos candidatos ao vestibular da FMP, 
nos Centros de Educação Infantil do município e os cursos de 
extensão específicos, desenvolvidos para professores da Rede 
Pública Municipal. Em 2012, a FMP capacitou cerca 346 profes-
sores da educação infantil do município. Outro evento importan-
tíssimo e tradicional é o Trote Solidário, em que os acadêmicos 
“calouros” têm a incumbência de arrecadar no mínimo 1.500kg 
de alimentos, para ter o direito de cobrar no trote na segunda 
fase do curso. Esses alimentos são distribuídos para instituições 
do município, após analise e visita da equipe diretiva da FMP. 

Outros projetos, como o Coral da FMP, Projeto FMP Edu-
cação Sustentável, Projeto Espaço Aprendizagem no bairro de 
Massiambu e o Projeto Pequeno Empreendedor nas escolas pú-
blicas, são realizados em Palhoça pela FMP no ano de 2012, com 
foco no desenvolvimento do o município. O Coral da FMP é 
composto de professores, acadêmicos da graduação, da pós-gra-
duação, do projeto faculdade da maturidade e da comunidade. 

Já o Projeto FMP Educação Sustentável, Semear Ideias e 
Praticar Sustentabilidade vem mudando hábitos de professores 
e alunos, transformando a FMP em um agente de mudanças no 
ecossistema socioambiental. 

No semestre de 2013, a FMP identificou uma necessidade 
interna de grande relevância. Observou-se durante o período le-
tivo que pais e mães trazem seus filhos para a FMP, já que não 
têm com quem deixá-los durante o período de aulas. Com base 
nessa necessidade, a instituição implantou o Projeto Brinquedo-
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teca na FMP que atua com parceria de professores, acadêmicos 
de Pedagogia, pais e a comunidade.

A FMP tem um impacto social muito forte e fundamental 
para o desenvolvimento social e econômico do município.

Também o Projeto Pequeno Empreendedor leva lições de 
empreendedorismo para as escolas públicas do município. Por 
meio de professores de empreendedorismo da FMP, esse projeto 
ganhou força e, atualmente, faz parte das atividades do contra-
turno de algumas escolas do município. O objetivo do projeto é 
levar essa ideia para todas as escolas, pois o resultado é gratifi-
cante e o empenho de alunos e professores muda a dinâmica da 
escola beneficiada pelo projeto. 

Atualmente, além de todo o apoio da mantenedora, a facul-
dade possui forte parceria com a esfera pública federal e estadual, 
iniciativa privada, comunidade, acadêmicos e familiares, que par-
ticipam ativamente de campanhas e de projetos para manter uma 
estrutura que proporcione um ensino superior de qualidade sem-
pre focado nas necessidades e vocações do município. 

Recentemente, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
de Turismo foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação 
com conceito 4,26 e também o Curso de Administração, ambos 
no período matutino. Dez novos cursos de pós-graduação foram 
concluídos no ano de 2014 e outras dez novas turmas ingressa-
rão em 2015, oportunizando o ingresso da população palhocense 
ao ensino, pesquisa e extensão 100% público e gratuito, mantido 
por uma prefeitura municipal.

No ano de 2015, a instituição finca seu marco e completa 
dez anos de sua fundação. Sua trajetória de lutas, conquistas e 
sucesso é marcada pelo impacto social e econômico oriundo de 
suas ações no âmbito educacional no município de Palhoça.

Nesse mesmo ano, houve a reestruturação do Projeto Fa-
culdade da Maturidade com mais de 200 alunos matriculados no 
programa. Mais uma conquista que ocorreu em 2015 foi a possibi-
lidade de oferecer acesso a mais de 500 acadêmicos aos cursos de 
pós-graduação nas áreas de gestão e de educação. Também é pre-
ciso mencionar a criação do Laboratório de Gestão em Turismo, 
uma ação do Curso Superior e Tecnologia que servirá para desen-
volver os projetos práticos que visam desenvolver o município.
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Um marco legal cumprido no ano de 2015 é o pedido de 
renovação do reconhecimento dos cursos de Administração, Pe-
dagogia e Gestão de Turismo ao Conselho Estadual de Educação, 
com o propósito de promover a segurança e a credibilidade no 
processo de oferta de vagas. 

Há outro projeto em andamento que é a captação de recur-
sos para o curso de Aquicultura, cuja ação iniciou-se no Minis-
tério de Aquicultura e Pesca em Brasília e foi interrompido em 
2014 por ser ano político.

A implantação do Programa de Mestrado é um projeto de 
forte relevância e impacto no município e com foco no desenvol-
vimento regional e territorialidade, envolvendo todos os cursos 
de graduação da Faculdade Municipal de Palhoça, assim como a 
aderência aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

No ano de 2015, a FMP implantou o Curso Superior de Tec-
nologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em parceria 
com as empresas locais com o objetivo de promover a mão de 
obra qualificada nessa área no município. 

Neste mesmo ano, todos os esforços foram concentrados 
para a conquista da sede própria da FMP, uma ação conjunta en-
tre empresários, políticos e FMP efetivou-se para fortalecer esse 
movimento e garantir segurança ao corpo docente e discente da 
instituição.

Porém, é um momento de reflexão e o início de um novo 
ciclo. Para tanto, uma reestruturação no modelo de gestão, pau-
tada em objetivos e metas, se fez necessária,. Sensibilizada por 
uma gestão pública de resultados, a instituição desenvolve o Pla-
nejamento Estratégico Participativo com o objetivo de integrar a 
participação do corpo docente, discente e técnico administrativo. 

Em 2016 importantes parcerias no viés tecnológico foram 
firmadas, por isso, como resultado de recursos captados, todas 
as salas de aula da FMP forma equipadas com lousa digital, com-
putadores e Datashow. Uma parceria firmada com a Google For 
Education levou a tecnologia para a sala de aula e muitas oportu-
nidades no processo de ensino aprendizagem vem acontecendo 
desde então.  Outras parcerias de cunho tecnológico ocorreram 
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a partir da utilização do aplicativo ClipCampus, com o propósi-
to de facilitar a comunicação entre acadêmicos e professores de 
forma institucional e também com a empresa KampusClub, apli-
cativo que tem como objetivo monitorar a carreira do egresso. 

Alicerçada nos princípios do desenvolvimento sustentá-
vel, na inclusão social e tecnológica, a Faculdade Municipal de 
Palhoça, que teve suas fragilidades e dificuldades, atualmente 
vive o auge de sua identidade com muita vitalidade. A FMP, que 
carinhosamente é conhecida como a faculdade da família, desen-
volve seus projetos pautados nas necessidades do município.

Em 2016, ressalta-se que houve um importante avanço para 
os munícipes, uma iniciativa do, na época, vereador Fabio Coe-
lho, a instituição passou a reservar 90% de suas vagas no âmbito 
do ensino, pesquisa e extensão para moradores do município de 
Palhoça que concluíram o seu ensino médio em escolas públicas. 

Em 2017, ano da regulamentação no Conselho Estadual de 
Educação, os cursos de Administração, Pedagogia e Gestão de 
Turismo estão passando pela renovação do credenciamento e ob-
tendo a autorização do Curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, além da renovação do credenciamento da instituição. 
Este é um ano de muitas expectativas, já que congratulamos a 
avaliação de um trabalho em equipe.

A FMP é um projeto dinâmico, alinhado estrategicamente 
à política de desenvolvimento do município de Palhoça, que tra-
balha de forma integrada com as secretarias municipais e serve 
de catalisador do conhecimento para desenvolver e apoiar políti-
cas públicas com foco no desenvolvimento local, essa instituição 
tem a pretensão de ser o braço intelectual da Prefeitura Munici-
pal de Palhoça.

Estrutura Institucional

A Faculdade Municipal de Palhoça está instalada em uma 
das melhores regiões do município de Palhoça, o bairro da Ponte 
de Imaruim. Esse local é servido por várias linhas de ônibus e de 
fácil acesso pela BR-101, bem como pela avenida Aniceto Zacchi, 
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que liga o bairro ao município de São José e ao Centro de Palho-
ça. O terreno onde se localiza a Faculdade Municipal de Palhoça 
possui 5.500 m² com estacionamento para 50 carros. A FMP pos-
sui, atualmente, apenas este campus. 

 O edifício possui três pavimentos, sendo o terceiro piso 
com: três salas de 100 m² para a parte administrativa; uma sala 
de professores, uma sala da empresa Júnior e uma sala para aten-
dimento extraclasse.

No segundo piso, há 14 salas de aula com 56m², a recepção 
acadêmica e um auditório para 500 pessoas.

 No térreo, é possível observar: uma cantina com capacida-
de para atender 55 pessoas simultaneamente, uma sala de repro-
grafia, a biblioteca e oito salas de aula. 

A Faculdade Municipal de Palhoça possui dois laborató-
rios de informática com 60 máquinas ao todo. Além de internet 
a cabo em todas as máquinas da instituição, ela disponibiliza in-
ternet via wireless a todos os alunos.

Acervo – Formação Geral e Específica

A FMP possui todos os livros exigidos na bibliografia bá-
sica das unidades curriculares do curso. Possui ainda o acervo 
específico para as unidades curriculares dos cursos de Adminis-
tração, Pedagogia e Turismo, sendo que muitos títulos servem 
para mais de uma disciplina e curso.

Há um grande número de periódicos relacionados ao cam-
po de saber da área turística (revista Viagem, revista Retos Turísti-
cos, revista cubana de Investigaciones Turísticas, revista Gerencia de 
Hoteles & Restaurantes), como também jornais do município e de 
outros estados. 

Recentemente, a faculdade recebeu aproximadamente 
1.000 livros para o curso de Gestão de Turismo, destes, 800 fo-
ram adquiridos em forma de doação e os demais por meio de 
processo de compras. 

A política de atualização do acervo é realizada em parce-
ria com os professores, a bibliotecária e os acadêmicos que estão 
sempre buscando atualizar o acervo. 
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A partir do segundo semestre de 2012, a FMP utilizará o 
sistema de lousas digitais no curso de Pedagogia e o datashow em 
todas as salas de aula. Com o uso desses recursos pretende-se 
promover o acesso dos alunos à tecnologia e, assim, integrá-la 
à educação fomentando o conhecimento agregado às novas ten-
dências econômicas e sociais.

Adequação da Infraestrutura para o Atendimento aos 
Portadores de Necessidades Especiais

O edifício da Faculdade Municipal de Palhoça possui ram-
pa para acesso dos cadeirantes até as salas de aula. No estaciona-
mento duas vagas são destinadas a portadores de necessidades 
especiais. Os banheiros masculino e feminino também disponibi-
lizam adaptações especiais.

Com relação à estrutura organizacional, a FMP possui o 
seguinte organograma:

Figura 1: Organograma Organizacional 
Fonte: Faculdade Municipal de Palhoça (2017)
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Estrutura Acadêmica: Políticas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão

A Faculdade Municipal de Palhoça é um marco inicial para 
a transformação do ensino em Palhoça e quer se fazer presente 
nos processos históricos de transformação social, com objetivo 
de melhorar a qualidade de vida para todos. 

Atualmente, são oferecidos três cursos: Administração 
(matutino e noturno), Turismo (matutino) e Pedagogia (notur-
no), com aproximadamente 1.100 acadêmicos   regularmente ma-
triculados nos cursos de graduação e de pós-graduação. Assim, 
são previstas a abertura de 400 vagas anuais na graduação e 300 
na pós-graduação, garantindo um ensino gratuito e de qualidade 
a uma parcela maior da população.

A Faculdade Municipal de Palhoça tem como Missão ofe-
recer ensino gratuito e de excelência contribuindo para a forma-
ção de profissionais críticos, reflexivos, inclusivos e comprometi-
dos com o desenvolvimento sustentável. 

Visão: Ser uma instituição de educação superior municipal 
de excelência em Santa Catarina.

Valores: Educação Emancipadora, Consciência Ética, In-
clusão Social, Empreendedorismo, Direitos Humanos, Respon-
sabilidade Social e Sustentabilidade.

A Faculdade Municipal de Palhoça tem como finalidade 
possibilitar o acesso dos jovens da região a um ensino superior 
público, gratuito e de qualidade.

Em continuidade ao alcance de seu objetivo em relação ao 
perfil profissiográfico, a FMP busca também estimular a criati-
vidade, a cultura e o desenvolvimento do espírito científico, a 
consciência cidadã, harmonizada com o respeito à dignidade hu-
mana e sua relação com o meio ambiente para assim: 

 ¾ Formar profissionais aptos para a inserção nos mais 
diversos setores profissionais que os seus cursos ofe-
recem, contribuindo para o desenvolvimento regional 
e nacional.
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 ¾ Estimular a realização de pesquisa, atividades culturais e 
atividades complementares integradas com a comunida-
de como forma de articular a harmonia entre o indivíduo 
e o meio em que vive.

 ¾ Desenvolver as atividades de ensino de forma contex-
tualizada com a prática profissional, por meio da refle-
xão, análise e solução de estudos de casos e outros me-
canismos didáticos capazes de desenvolver habilidades 
e competências. 

 ¾ Oportunizar o contato dos acadêmicos com profissio-
nais da área por meio de atividades de extensão, semi-
nários, congressos e outras atividades informativas em 
âmbito nacional e internacional.

Nesse contexto, a Faculdade Municipal de Palhoça torna-
-se um marco inicial para a comunidade na redução, embora gra-
dativa, da exclusão social existente no município. A instituição 
trabalha para formar profissionais qualificados e cientes de sua 
função social pensando sempre em:

 ¾ Contribuir para a formação da consciência regional, 
produzindo e difundindo o conhecimento dos proble-
mas e das potencialidades do Município de Palhoça.

 ¾ Implementar bases científicas e tecnológicas necessá-
rias ao desenvolvimento e potenciais humanos e ma-
teriais disponíveis, dos bens e dos serviços requeridos 
para o bem-estar social.

 ¾ Educar profissionais em consonância com as necessida-
des e as transformações sociais.

 ¾ Construir referencial crítico e reflexivo para o desen-
volvimento científico, tecnológico, respeitando suas ca-
racterísticas culturais e ambientais.

 ¾ Elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a 
sua expansão em todos os níveis.

 ¾ Colaborar para a melhoria da qualidade de vida no 
município de Palhoça e de Santa Catarina.
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 ¾ Produzir conhecimento científico e tecnológico, visan-
do o desenvolvimento humano e o bem-estar social. 

A Faculdade desenvolve importantes Projetos de Exten-
são: o Núcleo de Empregabilidade; a Faculdade da Maturidade, 
que está comprometida com a qualidade de vida de acadêmicos 
adultos com idades a partir de 50 anos; Parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de Palhoça, por meio do Núcleo de Edu-
cação do Curso de Pedagogia, para capacitação dos professores 
da rede municipal; e o Projeto de Sustentabilidade em conjun-
to com as turmas de Educação Ambiental e Sustentabilidade do 
Curso de Pedagogia. Outras atividades de destaque desenvolvi-
das pela FMP são: o Fórum de Jovens Empreendedores, as via-
gens de estudos, palestras, participação em eventos, entre outras.

Nessa linha, a responsabilidade social é um dos valores 
norteadores do projeto de desenvolvimento institucional da 
Faculdade Municipal de Palhoça e permeia os projetos pedagó-
gicos dos cursos e as atividades oferecidas. O ensino superior 
público por si só representa uma das funções sociais do Estado 
Democrático de Direito sendo que as atividades realizadas na 
instituição contemplam a utilidade e as necessidades sociais se-
jam no âmbito da formação profissional ou nos serviços presta-
dos à comunidade. 

As vagas oferecidas nos cursos de Administração, Pedago-
gia e Turismo e nas atividades abertas ao público são preferen-
cialmente destinadas à comunidade local na razão de 80%, e o 
percentual restante para os demais interessados. 

O Apoio Didático-Pedagógico aos Docentes tem a preocu-
pação permanente de implementar novas técnicas e recursos di-
dáticos, portanto, a Faculdade Municipal de Palhoça tem a inten-
ção de implantar um núcleo de apoio didático aos professores.  
O núcleo será coordenado por profissional com formação na área 
de Pedagogia e contará com a participação dos coordenadores de 
curso. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico tem dupla função na Fa-
culdade Municipal de Palhoça: a primeira é a de assessorar os 
docentes no que diz respeito ao planejamento, à execução e à 
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avaliação das atividades; e a segunda é a de proporcionar aos 
estudantes do curso de Pedagogia uma oportunidade de colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula como 
forma de atividade complementar.

O Perfil do Egresso na Faculdade Municipal de Palho-
ça tem como objetivo, observando-se as diretrizes dos projetos 
pedagógicos de seus cursos, formar profissionais éticos, quali-
ficados, empreendedores, críticos e reflexivos para promover a 
permanente preocupação em adequar as matrizes curriculares 
com as mais modernas e atuais exigências de mercado as ativi-
dades que preparem o acadêmico para o exercício profissional, 
colocando o estudante, desde o início do curso, em contato com 
a prática, por meio de eventos, contatos pessoais e projetos que 
concretizem os conhecimentos teóricos. 

A seleção dos conteúdos a serem ministrados é feita a par-
tir da análise e do movimento do mercado de trabalho e dos as-
pectos científicos, filosóficos e humanísticos que permeiam as 
diretrizes de cada curso.

Cada unidade curricular é formada de conteúdos que vi-
sam o desenvolvimento de competências e habilidades necessá-
rias à compreensão do contexto teórico e prático necessários ao 
desenvolvimento profissional e integral dos acadêmicos.

Assim são considerados:

 ¾ relevância técnica e social;
 ¾ dinâmica nacional e internacional relacionada ao curso 

e à atuação profissional;
 ¾ potencialidade para o desenvolvimento intelectual au-

tônomo dos acadêmicos; 
 ¾ interdisciplinaridade e multidisciplinaridade; 
 ¾ conteúdos estruturantes dos diferentes campos de co-

nhecimento; 
 ¾ cultura local e necessidades regionais também são cri-

térios considerados na seleção e na organização dos 
conteúdos ministrados nos cursos.

Os Princípios Metodológicos da FMP estão assim dispostos.
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Princípios Metodológicos: as práticas metodológicas dos 
cursos da Faculdade Municipal de Palhoça privilegiam o prag-
matismo sem, no entanto, deixar a abordagem teórico-científica 
em segundo plano.

As diretrizes normativas, a dinâmica social e de mercado 
são os indicadores das práticas metodológicas fundamentadas 
na ação incentivadora e orientadora com o objetivo de estimular 
a efetiva participação do acadêmico no processo de descoberta 
dos caminhos que levam ao aprendizado.

Dessa forma, o desenvolvimento das atividades não fica 
limitado à sala de aula, pois o interesse do acadêmico é o maior 
incentivo para o professor criar novas práticas e oportunidades 
de aprendizado. Portanto, os professores também são incentiva-
dos, orientados e capacitados para utilizarem formas didáticas 
alternativas de ensino, pesquisa e extensão.

Há algumas práticas metodológicas que representam o 
perfil institucional, como: atividades interdisciplinares, estudos 
de caso, projeto integrador de pesquisa, avaliação integrada, si-
mulação de constituição empresarial (administração), simulação 
de experiência docente (Pedagogia), além de outras como: 

a) discussão de textos para o conhecimento e construção de 
referencial teórico da área; 

b) dinâmica de grupo, debates e outros recursos para esti-
mular o desenvolvimento de uma postura criativa, crítica 
e reflexiva frente aos temas apresentados e à prática pro-
fissional; 

c) elaboração de projetos, produtos e serviços voltados à so-
lução dos problemas regionais e nacionais pertinentes à 
área. 

Material Pedagógico: o material pedagógico utilizado na 
Faculdade Municipal de Palhoça é desenvolvido pelos profes-
sores dos cursos, de acordo com a natureza das unidades cur-
riculares, tendo como norte o desenvolvimento de habilidades 
e de competências, a missão, a visão e os valores institucionais, 
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bem como as orientações pedagógicas feitas nas reuniões entre 
professores e direção acadêmica e coordenação.

A leitura é um dos pontos de destaque na organização do 
material didático, portanto, a orientação geral é no sentido de 
evitar apostilar informações, mas sim privilegiar a pesquisa e a 
leitura de obras, revistas especializadas nacionais e internacio-
nais e artigos relacionados aos assuntos estudados. Estimula-se o 
uso entre os docentes de ferramentas informatizadas que permi-
tam o acesso dos alunos aos textos e a outros materiais didáticos 
em mídias eletrônicas.

Incorporação Crescente dos Avanços Tecnológicos: o 
mantenedor é responsável em proporcionar equipamentos e 
programas que possibilitem as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

A instituição também incentiva a participação de seus 
professores e alunos em congressos e seminários que abordem 
temas que agreguem novas tecnologias ao processo de ensino-
-aprendizagem para que eles promovam no âmbito interno as 
inovações desejadas. 

O processo de avaliação da Faculdade Municipal de Pa-
lhoça está disposto nos artigos 44 a 48 do Regimento Interno e 
abrange os aspectos de frequência e de aproveitamento. A fre-
quência às aulas e às demais atividades escolares é obrigatória, 
vedado o abono de faltas, salvo os casos de justificativa previstos 
na legislação pertinente.

O aproveitamento é expresso por uma nota de eficiência 
que é a média aritmética de, no mínimo, duas notas semestrais 
atribuídas ao aluno, durante o período letivo. Respeitado o limi-
te mínimo de frequência será considerado aprovado o acadêmico 
que obtiver a média de eficiência igual ou superior a 6, em escala 
que poderá variar de zero a 10.

É de 75% o limite mínimo de frequência para aprovação 
nos termos de artigo anterior, sendo que os acadêmicos que ti-
verem frequência inferior, na unidade curricular, ao percentual 
mencionado (75%) das aulas serão reprovados.
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As Práticas Pedagógicas Inovadoras na Faculdade Muni-
cipal de Palhoça utilizam inovações didático-pedagógicas inte-
grando, além do conhecimento técnico, toda a experiência que 
o acadêmico traz como ser humano, criando assim um ambiente 
ideal de aprendizado e tendo em vista que o interesse do estu-
dante é despertado porque ele é parte integrante do processo. 

É oportunizado, durante o curso de graduação, o desenvol-
vimento da vocação pela adoção de atividades práticas em que o 
acadêmico deixa de ser um observador para ser o empreendedor 
da atividade, por esse motivo que os projetos pedagógicos dos 
cursos de Administração e Pedagogia da Faculdade Municipal 
de Palhoça contemplam a: 

 ¾ realização de aulas-problema e estudos de caso capazes 
de estimular a pesquisa, a análise e a tomada de decisão 
em relação à melhor solução; 

 ¾ realização de seminários em que os estudantes discu-
tem a literatura indicada para a unidade curricular e os 
resultados dos estudos que realizaram; 

 ¾ discussão de casos reais na preocupação de articular da 
melhor forma possível as instâncias teóricas e práticas e 
a recuperação da experiência dos estudantes; 

 ¾ organização de dinâmicas de grupo para ativar a comu-
nicação e a integração e o espírito de corpo, que deve 
ter as mais modernas organizações; 

 ¾ elaboração de projetos, produtos e serviços voltados 
para a solução dos problemas regionais e nacionais per-
tinentes à área;

As Políticas de Estágio e Prática Profissional estão dispos-
tas em Estágio Supervisionado como componente curricular com 
finalidade de consolidar o aprendizado adquirido durante o de-
senvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. É 
por meio do estágio que o acadêmico tem contato com as situa-
ções reais semelhantes às que encontrará na vida profissional. 

O estágio pode ser realizado na própria instituição ou em 
outras conveniadas, de caráter público ou privado, deve ser su-
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pervisionado pelo coordenador no Núcleo de Estágios que, por 
meio de relatórios de encontros presenciais, discute as situações 
vivenciadas, a análise realizada pelo estagiário e a tomada de 
decisão ou mesmo o redirecionamento das estratégias.

A realização do estágio é obrigatória, conforme as diretri-
zes normativas do Ministério da Educação, a conclusão do es-
tágio atesta o padrão de qualidade e o domínio, necessários ao 
desempenho profissional.

A forma de operacionalização das atividades concernentes 
ao Estágio Supervisionado dos cursos de graduação da Faculda-
de Municipal de Palhoça está descrita no Regulamento do Está-
gio Supervisionado.

As Atividades Complementares são componentes curricu-
lares, mas devem ser realizadas fora dos programas das unida-
des curriculares constantes na matriz. Visam fortalecer a forma-
ção acadêmica e integral do estudante e sua preparação para o 
exercício profissional, por meio de eventos que proporcionem o 
contato com as peculiaridades do curso realizado, com pessoas 
da área e também com eventos culturais. 

Assumem múltiplos formatos, diversificam e enriquecem 
a formação e podem ser realizadas desde a primeira fase dos cur-
sos, como a frequência aos cursos, palestras, estudos, colóquios, 
seminários, exposições, ações junto à comunidade, atividades in-
terdisciplinares, monitoria, programas de pesquisa, intercâmbio 
regional e internacional, dentre outras.

Cabe ao Conselho da Faculdade e às coordenações dos cur-
sos definir, em sua proposta pedagógica, a natureza das Ativida-
des Complementares, sua duração, formas de acompanhamento 
e avaliação, atentando para que as atividades a serem realizadas 
pelos alunos sejam adequadas à sua formação acadêmica e ao 
seu aprimoramento pessoal e profissional. 

A organização e a realização das Atividades Complemen-
tares dos cursos de graduação da Faculdade Municipal de Pa-
lhoça estão descritas no Regulamento das Atividades Comple-
mentares.
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A preparação do programa de ensino a distância na Facul-
dade Municipal de Palhoça tem como fundamento da graduação 
a formação integral do acadêmico, preparando-o para a vida sob 
o aspecto profissional e pessoal. O Ministério da Educação esta-
belece dez itens básicos que merecem atenção das instituições 
que preparam seus programas de graduação a distância:

1. integração com políticas, diretrizes e padrões de quali-
dade definidos para o ensino superior como um todo e 
para o curso específico; 

2. desenho do projeto: a identidade da educação a distância;
3. equipe profissional multidisciplinar;
4. comunicação/interatividade entre professor e aluno;
5. qualidade dos recursos educacionais;
6. infraestrutura de apoio;
7. avaliação de qualidade contínua e abrangente;
8. convênios e parcerias;
9. edital e informações sobre o curso de graduação a dis-

tância;
10. custos de implementação e de manutenção da gradua-

ção a distância.

É facultado ainda o acréscimo de outros itens que atendam 
a particularidades e necessidades socioculturais da região. Na 
Educação a Distância (EaD), o acadêmico fará parte de um grupo 
com acesso direto ao professor-tutor, que acompanha seu desen-
volvimento.

Assim, o estudante tem no professor tutor o principal res-
ponsável pela elaboração do material com a equipe pluridisci-
plinar, organização dos conteúdos a serem ministrados e aten-
dimento direto aos acadêmicos como mediador e orientador do 
processo de aprendizado.

O professor-tutor desempenha as seguintes funções: 

 ¾ funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão; 
 ¾ funções sociais: suporte e estímulo à aprendizagem; 
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 ¾ funções administrativas: orientar os grupos e as atri-
buições, organizar as atividades, acompanhar e avaliar; 

 ¾ funções técnicas: orientar quanto ao acesso ao ambiente 
virtual, acesso ao material e utilização das ferramentas 
colocadas à disposição dos acadêmicos.

Essa prática educativa representa uma mudança de para-
digma, transformando as práticas e os recursos pedagógicos tra-
dicionais e agilizando as estruturas administrativo-pedagógicas. 
Dessa forma, a Faculdade Municipal de Palhoça pretende traba-
lhar na superação das distâncias físicas para aproximar o acadê-
mico da capacitação profissional habilitando-o para o mercado 
de trabalho.

A Faculdade Municipal de Palhoça constitui por natureza 
um espaço inclusivo que permite a convivência com as diferen-
ças favorecendo a igualdade de oportunidades para todos que 
dela fazem parte nos mais diversos níveis de participação.

Do ponto de vista arquitetônico, o espaço que ocupa atual-
mente, embora provisório, provê as condições necessárias de 
acessibilidade à livre circulação de pessoas com dificuldade de 
locomoção. Há um elevador e banheiros adaptados, assim como 
a biblioteca que tem espaço suficiente entre as estantes para que 
seja possível circular com cadeira de rodas e facilmente acessar 
os computadores.

O projeto de construção do prédio que abrigará a Facul-
dade Municipal de Palhoça, em planejamento pelo Mantenedor, 
também terá as condições de acessibilidade, com rampas, espaço 
para circulação de cadeiras de rodas, banheiros adaptados, tele-
fones públicos em altura própria. Contará também com progra-
mas especiais de computadores para portadores de dificuldade 
visual.

Para os portadores de deficiência auditiva, desde o segun-
do semestre de 2008, a Faculdade Municipal de Palhoça implan-
tou a unidade curricular de LIBRAS – Linguagem Brasileira de 
Sinais, cumprindo assim a o disposto no artigo 3º do Decreto n. 
5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
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Outro aspecto importante a destacar diz respeito aos pro-
gramas de extensão comunitária que visam informar, sensibili-
zar e ensinar a conviver com todas as formas de diferenças, di-
minuindo assim as desigualdades sociais.

Estrutura Administrativa

A organização administrativa da Faculdade Municipal de 
Palhoça está consubstanciada no Regimento Interno, sendo com-
posta de Conselho da Faculdade, Diretoria Executiva, Diretoria 
Administrativa, Diretoria Acadêmica, Secretaria Administrativa, 
Secretaria Acadêmica e Coordenadoria de Cursos.

A Faculdade Municipal de Palhoça, concebida com base na 
Lei n. 9.394/96, Lei Complementar Estadual n. 170/98 e Resolução 
n.  01/2001/CEE/SC, pela Lei Municipal n. 2.182, de 25 de outubro 
de 2005 e inaugurada em 20 de abril de 2006, é uma Instituição 
de Ensino Superior vinculada à Secretaria da Educação, Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Cultura e Esportes do Município de Palho-
ça, com sede e foro no Município de Palhoça. A Lei n. 2.215, de 
7 de dezembro de 2005, atendendo à orientação do Conselho Es-
tadual de Educação do Estado de Santa Catarina transformou-a 
em Autarquia. A instituição surgiu a partir da consciência e res-
ponsabilidade social da atual administração e, por isso, destina 
80% das suas vagas para alunos oriundos das escolas públicas de 
ensino médio residentes no município de Palhoça, equalizando 
as oportunidades de ingresso ao ensino superior.

Portanto, a Faculdade Municipal de Palhoça está classifica-
da, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB), n. 9.394, de 23 dezembro de 1996, e o Decreto da 
Presidência da República, n. 3.860, de 9 de julho de 2001, e a Re-
solução n. 01/2001 do Conselho Estadual de Educação do Estado 
de Santa Catarina, como Autarquia que oferece Ensino Superior, 
com tipologia classificada como Faculdade, de categoria admi-
nistrativa pública cujo sistema de ensino é municipal. O ensino, 
em seus cursos regulares de graduação, é gratuito.
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A Biblioteca é órgão suplementar, vinculada à Direção 
Acadêmica, tem por finalidade oferecer suporte informacional 
aos programas de ensino, pesquisa e extensão. 

 ¾ Conselho da Faculdade – órgão supremo de delibera-
ção em matéria de administração e política, é formado 
por representantes da Administração da Faculdade, do 
corpo docente, discente, dos servidores técnico-admi-
nistrativos e de um representante da Secretaria da Edu-
cação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura e Espor-
tes do Município de Palhoça.

 ¾ Diretoria Executiva – órgão de direção superior de to-
das as atividades da Faculdade.

 ¾ Secretaria Administrativa – a esse órgão compete exe-
cutar os serviços de expediente da Direção Geral da Fa-
culdade. 

 ¾ Diretoria Administrativa – compete a essa diretoria 
planejar, orientar e coordenar as atividades adminis-
trativas, financeiras, de gestão de pessoas, de material, 
patrimônio, informática e de serviços gerais da Facul-
dade.

 ¾ Diretoria Acadêmica – compete a essa diretoria plane-
jar, orientar e coordenar as atividades relativas ao en-
sino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão 
e às atividades culturais e de política estudantil da Fa-
culdade. O Diretor Acadêmico é o substituto do Diretor 
Executivo da Faculdade nas suas ausências e impedi-
mentos.

 ¾ Secretaria Acadêmica –  a esse órgão compete executar 
as atividades de registro e controle acadêmico da Fa-
culdade.

 ¾ Colegiados de Cursos – órgãos deliberativos e consul-
tivos das administrações dos cursos.

 ¾ Coordenadorias de Cursos – a essa coordenadoria 
compete coordenar e orientar as atividades acadêmicas 
e administrativas dos Cursos.
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Os integrantes dos cargos de direção e das funções gratifi-
cadas da Faculdade Municipal de Palhoça são designados pelo 
Prefeito, de acordo com os critérios estabelecidos no Estatuto e 
Regimento da Faculdade. Foram criados núcleos gerenciados pe-
los cargos acima expostos para dar suporte na política de carac-
terização de uma instituição de ensino superior, como o Núcleo 
de Empregabilidade e Relações com o Mercado. 

Em 2011 foi criado um Conselho Gestor da FMP, compos-
to de professores, direção executiva, direção acadêmica, direção 
administrativa, coordenações, representantes do corpo técnico 
administrativo e representante dos acadêmicos.

Relações com a Sociedade

A Faculdade Municipal de Palhoça tem a responsabilidade 
social como tema transversal e permanente na missão, ou seja, na 
razão de sua existência, na realização de atividades de extensão 
voltadas para a comunidade acadêmica e para a população que 
vive em torno dela, por meio de projetos de iniciativa do corpo 
docente e do corpo discente.

O viés fundamental da FMP é a inclusão social que  abran-
ge muito mais do que o processo de ações afirmativas, no sen-
tido de inserir igualitariamente o cidadão no  contexto social.  
A instituição perpassa pela efetiva oportunidade e viabilidade de 
participação da sociedade no que se refere ao exercício de seus 
direitos e deveres, ao desenvolvimento de suas potencialidades 
e o respeito às diferenças e à dignidade humana.

A FMP tem forte relevância social no município de Palho-
ça, com uma vocação fortemente extensionista.

O projeto da Faculdade Municipal de Palhoça desenvolve 
políticas de educação inclusiva abrangendo a comunidade in-
terna e externa com projetos de extensão e ações cotidianas que 
demonstram o compromisso com esse importante fator que é a 
minimização das desigualdades sociais.

As ações representativas das políticas inclusivas estão pre-
sentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Apresenta-
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-se, a seguir, os projetos e os cursos desenvolvidos para atender 
às necessidades da comunidade palhocense. É importante ressal-
tar que todas as ações estão amparadas pelo Núcleo de Pesquisa, 
Extensão e Atividades Complementares.

Inicia-se pelo Projeto de Extensão Faculdade da Maturida-
de em virtude do aumento da população acima de 50 anos, há 
uma orientação no sentido de que as instituições de ensino este-
jam organizadas para atender às necessidades dessa população 
quanto: à atualização de conhecimentos, à socialização e à pro-
moção da saúde e bem-estar da comunidade em conformidade 
com a filosofia da responsabilidade social. 

O projeto da Maturidade não é apenas uma oportunida-
de, configura-se como um grande laboratório da convivência 
humana também para os professores e Diretores da Faculdade 
Municipal que conviveram com um trabalho diferenciado com 
pessoas maduras, com experiências diversas, mas com a sede de 
conhecimento de uma criança.

Profissionais comprometidos com o projeto e engajados na 
busca de fazer do sonho uma realidade para o sistema de ensino 
de Palhoça e que tudo fizeram para levar a esses jovens de 50 
anos não só o amadurecimento intelectual, mas a possibilidade 
de abertura da alma, da convivência e da troca.

A valorização do conhecimento e da experiência profissio-
nal dessa população contribui para o aumento da qualidade de 
vida a partir de novos significados do papel social do idoso com 
a comunidade de Palhoça e, simultaneamente, poderá auxiliar a 
população jovem a inserir-se no mercado de trabalho como pro-
fissional ou aprendiz.  Atualmente, a Faculdade Municipal de 
Palhoça desenvolve projeto de extensão denominado Faculdade 
da Maturidade, no qual as pessoas com mais de 50 anos têm a 
oportunidade de buscar um aprendizado sobre as mais diversas 
temáticas, como: 

Técnicas de Redação e Escrita (36H); Direito Previdenciá-
rio (36h); Práticas  Esportivas (36h); Filosofia para a Maturida-
de (36h); Arte e Educação I (36h); Oratória para a Maturidade 
(72h); Fundamentos da Pesquisa e Documentos (36h); Saúde 
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Plena (36h); Educação e Ética Socioambiental (36h); Informáti-
ca Aplicada (36h); Direito do Consumidor (36h); Comunicação e 
Relações Interpessoais (36h); Eletiva I – Espanhol I (36h); Eletiva 
II – Turismo para Maturidade (36h); Administração e Empreen-
dedorismo I.

No segundo ano do curso, um elenco de conteúdos mais 
elaborados são desenvolvidos para fornecer aos estudantes co-
nhecimento e motivação para permanecerem unidos por mais um 
ano de curso. Sendo elas: Português e Oratória (36h); Saúde Plena 
II (36h); Arte e Musica (36h); Estatuto do Idoso (36h); Educação 
e Ética Socioambiental (36h); Filosofia, Sociedade e Diversidade 
(36h); Direito do Consumidor II (36h); Informática (36h); Psicolo-
gia do Desenvolvimento (36h); Administração e Empreendedoris-
mo (36h); Comunicação e Relações Interpessoais (36h); Economia 
do Cotidiano (36h); Arte e Educação II (36H); Eletiva I – Espanhol 
(36h); Eletiva II – Turismo na Maturidade (36h).

Os conteúdos mencionados são ministrados nos dois 
anos do curso. Os recursos utilizados para o processo de ensino 
aprendizagem são os mais diversos, pois, na turma, não há um 
nivelamento com relação ao grau de escolaridade, podendo ter 
idoso no grupo semianalfabeto.

Ainda para sanar essas dificuldades e integrar ainda mais 
o aluno à FMP iniciou-se no ano de 2012 um projeto de extensão 
chamado Alfabetizador Amigo, que tem como objetivo ensinar o 
idoso a ler e escrever. As acadêmicas do curso de Pedagogia são 
as professoras deste seleto grupo de desbravadores ávidos por 
aprender. 

A seguir apresenta-se uma transcrição do depoimento de 
uma aluna do grupo Alfabetizador Amigo:

Desde que iniciei a Faculdade da Maturidade, há um ano e meio, 
na minha vida houve uma transformação. Tornei-me mais comunica-
tiva, pude ver e compreender a vida por outros ângulos. As aulas são 
bem explicadas e os professores bem atenciosos, diria que foram até ex-
celentes em suas explicações. E todas as matérias colocaram-me a par de 
vários assuntos que eu havia esquecido com o passar do tempo. E voltar 
a estudar na Faculdade da Maturidade ampliou meus pensamentos e 
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modificou minha vida. Obrigada pela oportunidade e espero continuar 
aprendendo novas disciplinas. (Marlene Muller Ferreira, 60 anos).

Com o final do curso, vem também a insegurança e a sen-
sação de perda, principalmente do ciclo de amigos.  Foi a partir 
disso que surgiu mais um Projeto de Extensão chamado Matu-
ridade Sênior, que tem por objetivo manter os formados unidos 
por mais um ano. A FMP Sênior, como é conhecida entre eles, é 
um grupo de estudos avançados sobre temas atuais e contextua-
lizados na realidade do adulto maduro e idoso, voltado para a 
formação continuada. O curso tem como principal característica 
a parceria entre a FMP, Empresas/ONGs da região e o estudante, 
pois nele são oferecidas oportunidades de desenvolver projetos 
de melhorias e de inserção no mercado de trabalho, no ensino 
superior e na continuidade do ensino regular baseado nas habi-
lidades e interesses dos idosos. É importante ressaltar que três 
alunos concluintes da maturidade ingressaram nos anos de 2011 
e 2012 no ensino superior.

A Faculdade da Maturidade se solidificou como uma es-
trutura para atenção às pessoas maduras, preparando-as para o 
envelhecimento ativo.

O Trote Solidário FMP é um projeto de forte impacto social 
que propicia o relacionamento intensivo com a sociedade. Esse 
projeto é realizado semestralmente e  contempla duas ações es-
pecificas, uma é a arrecadação de alimentos em que os acadêmi-
cos das primeiras fases dos cursos de graduação têm a missão de 
captar no mínimo 1.000 kg de alimentos. Esse desafio é lançado 
aos calouros pelos acadêmicos da segunda fase do curso em par-
ceria com o Centro Acadêmico. A outra ação trata-se da doação 
de um livro infantil e brinquedos em ótimas condições no dia do 
vestibular. Para amarrar essa ação no edital do concurso vesti-
bular, inseriu-se uma cláusula pedindo ao candidato tal doação. 

Os alimentos arrecadados são doados para entidades no 
município que realizam ações de responsabilidade social, entre 
elas destacam-se: Associação dos Moradores do Frei Damião, 
Associação Joao Paulo II (Ponte do Imaruim), Associação dos 
Moradores da Baixada do Massiambu, Associação Fé e Esperan-
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ça, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PET), Pastoral 
da Criança (Ponte do Imaruim).

Com relação aos brinquedos e livros, são montadas brin-
quedotecas nos Centros de Educação Infantil da rede municipal: 
CEI Caminho do Saber, CEI Padre Réus, CEI Ulisses Guimarães, 
CEI José Miguel Ferreira.

Esses projetos tomaram uma proporção na comunidade 
que as instituições e Centros de Educação esperam o início dos 
semestres letivos da FMP muito entusiasmados.

O Laboratório de Educação é mais um forte projeto de ex-
tensão que desenvolve suas ações em parceria com a Secretaria 
de Educação do Município, a dinâmica é em nível estratégico, 
nela são identificadas as necessidades da rede, e o Laboratório de 
Educação desenvolve as ações integrando professores, diretores, 
Secretaria de Educação e FMP.

O Laboratório de Educação é um espaço dentro da facul-
dade Municipal de Palhoça destinado exclusivamente à forma-
ção de professores em que o conhecimento teórico-prático se fará 
presente, articulando ensino, pesquisa e extensão. É local para 
elaboração de pesquisas, elaboração de materiais educativos, de 
oficinas e de cursos de pós-graduação na área da educação. É um 
recurso didático importantíssimo para os professores utilizarem 
como subsídio em sala de aula. 

Atualmente, além de gerenciar dois cursos de pós-gradua-
ção na área da Educação Gestão Escolar e Didática e Interdis-
ciplinaridade, destinados às diretoras e às professoras da rede 
municipal, totalizando 80 profissionais como acadêmicos, de-
senvolve-se ainda o curso de capacitação em Educação Infantil, 
contemplando 350 professoras efetivas e colaboradores do mu-
nicípio.

O Laboratório de Educação planejou para o ano de 2013 
a abertura de três novos cursos de pós-graduação, sendo Alfa-
betização e Letramento, Psicopedagogia e a segunda turma de 
Gestão Escolar.

Com foco no desenvolvimento empresarial e no mercado, 
a FMP desde 2008 possui o Núcleo de Empregabilidade e Rela-
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ções com o Mercado que tem como objetivo aproximar acadêmi-
cos, empresas e comunidade. A ideia surgiu de uma inédita par-
ceira firmada entre a iniciativa privada, a Prefeitura Municipal, o 
SENAC Social e as agências integradas. 

Na prática, o NUREM, como é conhecido, contempla aca-
dêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação e 
de pós-graduação da FMP, além de diretores, professores, em-
presários e comunidade palhocense, por meio da promoção de 
palestras e cursos de capacitação profissional, captação de opor-
tunidades de trabalho, entre outros. 

O índice de empregabilidade na FMP é de 95%, só não in-
gressa no mercado de trabalho quem não tem o interesse no mo-
mento, pois as vagas são diversas.

A FMP Consultoria Jr. é um projeto de forte integração com 
a comunidade de Palhoça. Trata-se de uma empresa de consul-
toria constituída pelos alunos do curso de Administração, da Fa-
culdade Municipal de Palhoça, de uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, com finalidades educacionais e com prazo de duração 
indeterminado.

A FMP Consultoria Jr. tem por finalidade proporcionar a 
seus membros efetivos as condições necessárias para a aplicação 
prática de seus conhecimentos teóricos relativos à sua área de 
formação profissional. Atende às necessidades do mercado, no 
que tange à aplicação das técnicas de administração e de gerên-
cia, por meio de serviços de consultoria e desenvolvimento de 
projetos nas diversas áreas da Administração. Incentiva a capa-
cidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão profis-
sional já no âmbito acadêmico. Realiza estudos e elabora diag-
nósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos em sua 
área de atuação. Assessora a implantação de soluções indicadas 
para problemas diagnosticados. Valoriza alunos e professores 
da Faculdade Municipal de Palhoça no mercado de trabalho, 
no âmbito acadêmico e na referida instituição. Desenvolve em-
preendedores, líderes inovadores e criativos capazes de solucio-
nar problemas e enfrentar os desafios impostos pelo mercado e 
promove cursos, eventos, palestras, com o objetivo de trazer no-
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vos conhecimentos de administração aos alunos e integrantes da 
FMP Consultoria Jr.

A FMP é responsável pelo Fórum de Jovens Empreende-
dores do município de Palhoça, que se encontra em sua sétima 
versão, além de projetos de consultoria e de capacitação, com 
preços acessíveis para empresários da grande Florianópolis. O 
foco é no mercado de varejo, indústria e serviços.

Os acadêmicos integrantes do projeto adquirem conheci-
mentos e recebem benefícios como custeio de cursos, palestras 
e visitas técnicas de estudo. O aprendizado dos acadêmicos tem 
sido o grande diferencial da Empresa Júnior.

A Faculdade Municipal de Palhoça com o objetivo de pro-
porcionar experiências musicais, por meio do canto em grupo, 
reativa a atividade de Prática Coral nesta instituição. O projeto é 
destinado tanto à comunidade acadêmica quanto à comunidade 
externa, tendo também como objetivo a integração desses par-
ticipantes. Para participar dessa atividade não é necessário ter 
experiência como cantor. O repertório é composto inicialmente 
de canções populares e, por meio dessas canções, são proporcio-
nadas experiências que contribuem para o desenvolvimento de 
habilidades vocais e musicais. Outro objetivo é representar essa 
instituição em diferentes eventos dentro e fora da universidade. 
O Coral da FMP é formado por professores, acadêmicos da gra-
duação e de pós-graduação, alunos da maturidade e comunida-
de em geral. O coral faz em média duas apresentações por mês 
em eventos municipais. 

O Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e 
Sociologia (LEFIS) é um projeto cuja ideia se originou nas dis-
cussões e encaminhamentos tirados no I Seminário Regional de 
Sociologia no Ensino Médio, que contou com a participação de 86 
professores da Grande Florianópolis, ocorrido no dia 6 de de-
zembro de 2002, promovido e realizado pelo Laboratório de So-
ciologia do Trabalho (LASTRO) do Departamento de Sociologia 
e Ciência Política do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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Diante dos aspectos destrutivos, ambientais e sociais, que 
parecem marcar várias dimensões das relações societárias no sis-
tema-mundo, tanto em países centrais como em países periféri-
cos, a procura pela Filosofia e pela Sociologia é uma tendência 
crescente; é como se as pessoas buscassem orientação para fazer 
ou refazer laços sociais com significações mais humanitárias, jus-
tas e participativas. A busca de outros constituintes, subjetivos e 
societais, permeia a educação e as definições de práticas profis-
sionais. O Brasil e o Estado de Santa Catarina, com suas consti-
tuições históricas próprias, não estão fora desse reconhecimento. 
Talvez até mais acentuadamente, porque a democracia, cujas ins-
tituições têm sua representação social abalada pela violência e 
pela desigualdade distributiva, ainda é uma aprendizagem.

É exatamente nesse ponto – aprendizagem – que a respon-
sabilidade das gestões públicas com políticas educacionais que 
valorizem as humanidades, sem prejuízo as artes aplicadas, tor-
na-se um fator mobilizador e ativo na formação de outra pers-
pectiva cultural (filosófica, sociológica, política e profissional).

O Estado de Santa Catarina, em 1998, decidiu pela obri-
gatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino 
Médio e, em 2008, tornaram-se obrigatórias em todo território 
nacional, essa é a oportunidade para o desenvolvimento dessa 
vontade educacional. A presença dessas disciplinas, quando de-
finidas e ampliadas da melhor forma possível, qualificará a inter-
venção. Isso se realizará com programas permanentes de capa-
citação dos professores, numa inter-relação com a participação 
criativa desses profissionais e a melhoria das condições objetivas 
de trabalho.

Assim, esse projeto fundamenta-se numa política sustentá-
vel que considere o conjunto de pessoas envolvidas no processo 
de ensino-aprendizagem. Como a UFSC iniciou esse exercício, a 
FMP se envolve e continua esse oficio com o Município de Palho-
ça e a rede de ensino inclusa nessa região.

O LEFIS promove anualmente o Colóquio Civilização e se-
manalmente o Cinema Pensamento, projetos que promovem a 
integração da sociedade por meio de discussões sobre a temática 
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da Filosofia. Foram lançados dois livros em parceria com o LEFIS 
da FMP de autoria do professor Fernando Mauricio da Silva.

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena (NEABI) é 
um espaço de estudo,  pesquisa, extensão e apoio ao ensino, vin-
culado ao curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palho-
ça. Tem como objetivo desenvolver ações – por meio de ativida-
des de pesquisa, ensino e extensão, de caráter interinstitucional 
e multidisciplinar – voltadas para avaliação e acompanhamento 
da implementação da Lei n. 10.639/03, do Parecer CNE/CP n. 
003/2004 e da Resolução CNE n. 001/2004 que tratam das Dire-
trizes Curriculares para a Educação e Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira.

E como objetivos específicos, nesse núcleo, são divulgados 
os conhecimentos produzidos sobre a temática da diversidade 
cultural e das populações de origens africana e indígena em di-
ferentes modalidades de comunicação no município de Palhoça; 
são identificadas e coletadas  informações acerca das populações 
afro-brasileiras e indígenas com a finalidade de subsidiar a for-
mulação de políticas públicas voltadas para a diversidade étni-
co-racial no universo educacional de Palhoça; são produzidos e 
avaliados os materiais didático-pedagógicos referentes às relações 
étnico-raciais na sociedade de Palhoça; ainda, estimula-se a cria-
ção, o desenvolvimento e a consolidação de programas de pós-
-graduação sobre estudos africanos, afro-brasileiros e indígenas.

 Não parando por aí, é importante mencionar, ainda, que 
o NEABI cria instrumentos de intercâmbio entre os núcleos de 
estudos afro-brasileiros e outros grupos acadêmicos correlatos 
com o objetivo de subsidiar políticas institucionais dos sistemas 
de ensino; fomenta  consolidar  experiências de pesquisa e ex-
tensão na área de formação de professores para superação de 
práticas de racismo e de discriminação; incentiva o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas que ampliem os conhecimentos e 
subsidiem a execução de políticas educacionais para as comuni-
dades remanescentes de quilombos e outros territórios afro-bra-
sileiros e indígenas; subsidia a elaboração, o acompanhamento 
e a avaliação das diferentes agências públicas e do sistema de 
ensino com o propósito de implementar políticas públicas de di-
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versidade cultural, em especial, voltadas para populações afro-
-brasileiras e indígenas; incentiva o fortalecimento e/ou criação 
de núcleos, laboratórios e programas de pesquisa especializados 
nos estudos de temas alusivos aos aspectos soco educacionais e 
culturais das populações afro-brasileiras e indígenas.

O NEABI da FMP é de grande relevância, já que, além do 
quesito legal, se justifica pela necessidade de se produzir, incen-
tivar e apoiar a produção e a difusão de conhecimentos novos 
nas áreas dos estudos afro-brasileiros e da educação em conso-
nância com o que é preconizado pela Lei n. 10.639/03, intervindo 
no processo de formação de professores nos seus aspectos ini-
ciais e continuados e nas modalidades presencial e a distância. 
Sua relevância se dá pelo fato de que a formação de professores, 
em perspectiva multicultural ou intercultural, se constituiu como 
um dos principais desafios contemporâneos colocados para os 
diferentes cursos de licenciaturas. Do mesmo modo, segundo le-
vantamento preliminarmente realizado pelo MEC, uma solução 
pedagógica é fortemente demandada pela educação brasileira e 
por professores da rede municipal de Palhoça e região da grande 
Florianópolis. 

A institucionalização e consolidação do NEABI-FMP per-
mite a continuidade do desenvolvimento de pesquisas e projetos 
voltados para a produção e para a divulgação de conhecimentos 
acadêmicos e de intervenção no processo de formação inicial e 
continuada de professores do município e região. 

Além disso, como integrante da rede nacional de Núcleos 
de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs), o NEABI-FMP tem como 
desafios produzir, incentivar, assessorar e acompanhar o gover-
no municipal e federal nas avaliações das políticas de ação afir-
mativa desenvolvidas no âmbito da Instituição, favorecendo o 
ensino da cultura Afro-Brasileira e africana, atuando nos âmbitos 
do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo e divulgando 
conhecimentos localizados na confluência das áreas das desi-
gualdades e diversidades étnicas e da educação.

Outros projetos de cunho temporário e de intervenção são 
desenvolvidos diariamente pela FMP, pois a comunidade busca 
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na instituição um elo de apoio, de integração e de efetivação de 
políticas públicas e sociais aplicadas de forma efetiva.

A Faculdade Municipal de Palhoça tem um impacto social 
muito forte no município de Palhoça e essa situação consolida 
sua missão e demonstra em suas ações para que veio.
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