
1 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

1.1  Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

 

Segundo informações da CPAE disponível no site da UNESC, a vocação democrática e 

participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios quando ainda FUCRI, 

denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos 

Estudantes, um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um passo para a 

efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da UNESC. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a 

Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e dar foro 

oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. Mais do que um canal 

de comunicação, a Diretoria era o porto seguro dos acadêmicos na luta por seus direitos e conquistas. 

Paralelo ao aspecto político, a Diretoria passou a gerir programas e projetos de interesse direto dos 

acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na Universidade, 

obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante passou a ser denominada 

Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante (CPAE). 

Junto com o novo nome, vieram maior espaço físico e aumento significativo da equipe, bem como novos 

programas. 

A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto não pode 

se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a criatividade na busca 

da harmonia com a dinâmica da realidade onde se insere. Por outro lado, alguns de seus programas, 

projetos e ações exigem uma sólida estrutura material e uma rede de pessoas especializadas e 

competentes que extrapolam os seus limites geográficos, agindo de forma interdependente e articulada 

com outros setores e departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da UNESC, a CPAE 

procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco na integralidade e 

totalidade de seu campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos com vistas a contemplar as 

três dimensões implícitas no conceito de meio ambiente do texto institucional: ser individual - ser social 

- ser planetário, num TODO-INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas de 

estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da UNESC e, ainda, setores públicos e 

privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o corpo discente; 



 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, aos 

mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer de sua 

vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, por meio 

de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua articulação com 

a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Quadro 10: Equipe CPAE 
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE 

 
Coordenadora da CPAE Janaina Damásio Vitório.  

Programas de Bolsas e Financiamentos: Janimara Lutiele Ghellere, Marlete Borges 
Cechella, Maria Luíza Candido Rossa. 

Programa de Voluntariado Marlete Borges Cechella 
Programa de Orientação Educacional, Comissão 
de Egressos da UNESC, Programa de Prevenção de 
Drogas na UNESC, Programa Trote Solidário, 
Programa Educação Inclusiva. 

Janaina Damásio Vitório. 

Recepção Carla de Oliveira Pinheiros, Denise Dias Roldão. 
Fonte: Dados CPAE 

 
Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante, sala 04 com horário de 

atendimento externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 

 

1.2  Unidade acadêmica 

 

Um dos eixos da reforma acadêmico-administrativa da UNESC é a "excelência nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase para o fortalecimento das áreas de 

conhecimento e a prática da interdisciplinaridade em projetos e programas que garantam atividades de 

ensino, pesquisa e extensão". A reforma acadêmico-administrativa da UNESC foi implantada a partir do 

1° semestre de 2007, sendo uma de suas ações, a distribuição dos cursos e professores nas unidades 

acadêmicas (UNAs), com base em dois critérios: formação acadêmica e área de atuação/objeto de 

estudo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
As UNA's foram distribuídas da seguinte forma:  

· Ciências da Saúde 



· Ciências, Engenharias e Tecnologias; 

· Ciências Sociais Aplicadas; 

· Humanidades, Ciências e Educação;  

 

O Curso de Ciências Contábeis está alocado na UNA de Ciências Sociais Aplicadas que tem 

como Diretor, o Prof. Me. Daniel Ribeiro Preve; Coordenadora de ensino, Prof.ª Ma. Maria Aparecida da 

Silva Mello; Coordenador de pesquisa e pós-graduação,Prof. Dr. Rafael Rodrigo Mueller e Coordenadora 

de extensão, Prof.ª Ma. Milla Lúcia Ferreira Guimarães. 

A UNACSA está localizada na sala 18, do Bloco administrativo, com horário de 

atendimento de segunda à sexta-feira, das 13:00h às 17:00h e das 17:30h às 21:30h. 

 
1.3  Coordenação 

 

O Curso de Ciências Contábeis está localizado no Bloco P, Salas 09 e 10. Os atendimentos 

ocorrem nos períodos vespertino e noturno e conta com os trabalhos de duas secretárias.  Funciona das 

13:30h às 22:00h. 

A coordenação do Curso possui espaço de trabalho específico para coordenador, e espaço 

comum para coordenador adjunto e demais professores administrativos, com equipamentos de 

informática, em sala climatizada, com área total de 56,90 m². 

O Centro de Práticas Contábeis – CPC, é composto por espaço com 108 computadores, 

além de salas específicas para reunião de professores, de NDE e núcleos de pesquisa (NECON e NEGEO). 

 

 
1.4  Salas de aula 

 

As salas de aula das diversas turmas do Curso estão todas equipadas com quadros de 

vidro, projetor multimídia, acesso à internet wireless e computadores. Uma delas apresenta lousa 

digital. Os ambientes são adequadamente iluminados, climatizados com ar condicionado e ventiladores. 

As informações referentes às salas de aula são apresentadas no Quadro 11: 

 

Quadro 11: Salas de aula utilizadas pelo Curso 

DADOS POR INSTALAÇÃO FÍSICA 

Tipo de Instalação: salas de aulas 

Identificação: Bloco N – Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.  
 Bloco O – Salas 02, 03, 04, 05, 06, 07. 
 Bloco P – Sala 17 e 18 

Quantidade: 16 salas.  

Capacidade de alunos: até 54 alunos 

Área Total (m²): As salas dos Blocos N e O possuem 57,40 m² cada; e as salas do Bloco P possuem 56,90 m² 
cada. 

Complemento: Funcionamento no horário noturno, salas térreas e no primeiro piso, com acesso por escadas 
e elevador, bebedouro e iluminação de emergência. 



 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala estudos, memorial do curso.  

Identificação: Entre os Blocos N e O (parte superior) 

Quantidade: 01 sala.  

Capacidade de alunos: até 20 alunos 

Área Total (m²): 21,88 m² 

Complemento: Sala destinada ao memorial do curso, com espaço de convivência para estudos e reuniões. 
Funcionamento no horário noturno 

Fonte: Dados do Curso 
 
1.5  Biblioteca 

 

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é promover com qualidade a 

recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. 

O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de Dewey 21ª 

ed, e catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-Americano. 

A Biblioteca possui duas bibliotecas de extensão, uma localizada no Hospital São José que 

atende os cursos da área de saúde, prestando serviços a professores, alunos, estagiários e funcionários, 

tanto do Hospital São José quanto da UNESC, conforme o convênio estabelecido entre as partes.  

A outra biblioteca está localizada no Iparque – Parque Científico e Tecnológico e atende a 

professores, alunos, estagiários e funcionários dos cursos das áreas de ciências exatas e da terra, 

engenharias, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. 

Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de extensão, foi 

criado o Serviço de Malote, que é o transporte de acervo realizado diariamente. As atendentes dessas 

bibliotecas fazem a solicitação para a Biblioteca Central e os materiais solicitados são encaminhados no 

dia seguinte, pela manhã. 

 

Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada possui 

uma área física de 1.174,55m², assim distribuído: área de leitura- 407,09m², área de acervo –485,71m² e 

outros- 281,75m².  

O setor Tratamento da Informação ocupa uma área de 49m
2
, o guarda-volumes uma área 

de 49m
2
, fora da Biblioteca, porém no mesmo prédio.  

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala para estudo 

individual, com 33 cabines de estudo e cinco salas para estudo em grupo, com capacidade para 34 

assentos. As salas são agendadas no Setor de Empréstimo, inclusive para orientação de TCC.  

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 



O acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) está 

armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. Na cor cinza e tamanho 

padrão, 200 cm x 100 cm x 55 cm (altura, largura e profundidade). 

O Setor de Multimeios está instalado junto ao Setor de Guarda-Volumes. Os DVD’s e Cd’s 

também armazenadas em estantes de aço, na cor cinza e tamanho padrão, próprias para esses tipos de 

materiais. 

Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente 

identificados ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da UNESC. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² e a do Iparque de 20m². 

 

Estrutura organizacional 

 
  Quadro 12: Relação de Bibliotecários: 

Nomes Registro Regime de trabalho semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB  1101 14ª 40h 

Funcionários técnico-administrativos 24 

  Fonte: Dados da biblioteca 

 
Políticas de articulação com a comunidade interna 

 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, 

Lato Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a Biblioteca, bem como sobre 

aquisição das bibliografias básicas e complementares que atendem o projeto político pedagógico dos 

cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados on-line em 

teste, além de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no www.UNESC.net/biblioteca.  

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico oferecido a 

comunidade interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca. 

 
Políticas de articulação com a comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa, oferecendo consulta local ao acervo, bem 

como serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases de dados e comutação 

bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 7 (sete) computadores para consulta à internet, onde a 

comunidade interna e externa pode agendar horário. O tempo é de 1 hora diária a cada duas vezes por 

semana.  

http://www.unesc.net/biblioteca


 

Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da UNESC possuem uma Política de Desenvolvimento de Coleções, que tem 

como objetivo definir e implementar critérios para o desenvolvimento de coleções e a atualização do 

acervo. Foi aprovada pela Resolução nº 06/2013/Câmara Ensino de Graduação. 

Descrição das formas de acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 22h40 e 

sábado das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 

18h, já a Biblioteca do Iparque funciona de segunda à sexta-feira das 9h15 às 13h15 e das 14h15 às 

22h15.  

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada em 

cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 

 

Na Biblioteca Virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais bases de dados, 

bem como um catálogo de periódicos, separados pela área do conhecimento - 

www.UNESC.net/biblioteca.  

Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da Biblioteca oferece um programa de 

capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de informática, cujo objetivo é divulgar o 

serviço de comutação bibliográfica e difundir a pesquisa em bases de dados e periódicos on-line. 

A Biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases de Dados, com 7 

(sete) computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um profissional 

bibliotecário, em mais de 100 bases de dados, sendo 95 pelo Portal de Periódicos Capes. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente, as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados no endereço 

http://www.UNESC.net/portal/blog/ver/90/23429. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, periódicos e 

multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta à base local, empréstimo – materiais 

http://www.unesc.net/biblioteca
http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429


bibliográficos e chaves dos guarda-volumes, renovação, devolução e reserva), estão totalmente 

informatizados pelo programa PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo Centro de Processamento 

de Dados da PUC/Paraná.  Pela internet o usuário pode fazer o acompanhamento da data de devolução 

do material bibliográfico, além de poder efetuar a renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 (onze) computadores, onde é possível 

também efetuar a reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca está equipada com 

sistema antifurto. 

 

 

Convênios 

 

 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. 

 Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio com as 

demais instituições de ensino do estado.  

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC.  

 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da USP.  

 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN.  

 Bireme.  

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

 Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação quanto à 

normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de dados: local e virtual, 

catalogação na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento. Para utilizar os serviços de 

comutação bibliográfica, a biblioteca está cadastrada no Ibict e na Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o lançamento 

do Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço onde o usuário tem acesso a 

informações bibliográficas das instituições do Sistema ACAFE, por meio de uma única ferramenta de 

busca. Essa interação proporcionou agilidade na recuperação da informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora crônica, a 

Biblioteca faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: qualidade no 

atendimento ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 

 



1.6  Auditório 

 

A UNESC conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy Hülse, 

localizado no campus Universitário – Bloco S com uma estrutura composta por plateia, com capacidade 

para 310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 (noventa) pessoas em pé; átrio de entrada; sala de 

apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 (dois) camarins; 01 (um) lavabo; bastidores; 

corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de emergência e uma saída de serviço. 

O auditório Ruy Hulse pode ser usado para realização de conferências, seminários, 

colóquios, workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação de espetáculos musicais, 

teatrais e de dança e realização de outros eventos de âmbito sociocultural da UNESC, ou de seu 

interesse. 

O átrio do auditório Ruy Hulse é visto como um espaço de exposições. É um local 

disponível para a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho cultural, acadêmico, científico 

e técnico da UNESC, ou de interesse da Instituição. 

E dois miniauditórios, um no Bloco P sala 19 (auditório prof. Edson Rodrigues), composto 

por um único ambiente, com capacidade para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras 

estofadas, com projetor multimídia e lousa digital e outro no complexo esportivo com capacidade para 

90 pessoas sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os Miniauditórios podem ser usados para a realização de conferências, seminários, 

colóquios, workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, acadêmicos, científicos e técnicos 

da UNESC, ou pelos quais a Universidade tenha interesse. 

 
1.7  Laboratório(s) 

 

O Curso de Ciências Contábeis possui amplo laboratório para o desenvolvimento de suas 

atividades práticas, o CPC – Centro de Práticas Contábeis, composto por 108 (cento e oito) 

computadores para uso dos acadêmicos, 3 (três) projetores multimídias, ar condicionado central, 

impressoras, 2 (duas) salas de apoio pedagógico e demais recursos tecnológicos. Nesse espaço são 

disponibilizados softwares de simulação empresarial, de contabilidade gerencial, escrituração contábil e 

fiscal, por meio dos quais são realizadas aulas práticas vinculadas ao estágio supervisionado. Possui, 

também, 2 (dois) laboratórios de informática, utilizados para atividades em todas as disciplinas, 

conforme apresenta o Quadro 13. 



Quadro 13 - Laboratórios de Informática utilizados pelo Curso 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: laboratório  

Identificação: Centro de Práticas Contábeis – CPC- localizado no Bloco do Estudante 

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: até 108 

Área Total (m²): 295,48 m² 

Complemento: funcionamento no horário noturno, com acesso por escada e elevador, banheiros próximos, 
bebedouro, iluminação emergência, climatizado, com salas de reuniões/NDE/Grupos Pesquisa.  

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: laboratório de informática 

Identificação: Laboratório de informática localizado no Bloco XXI-B, sala 09 

Quantidade: Sala com 27 computadores 

Capacidade de alunos: capacidade para até 55 alunos.  

Área Total (m²): 74,26 m² 

Complemento: utilização nos horários matutino, vespertino ou noturno, de segunda a sábado, nos horários 
de funcionamento da universidade. Acesso por escadas, com rampa de acesso, banheiros, iluminação de 
emergência. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de informática 

Identificação: Laboratório de informática localizado no Bloco XXI-C, sala 20 

Quantidade: Sala com 27 computadores 

Capacidade de alunos: capacidade para até 50 alunos. 

Área Total (m²): 66 m² 

Complemento: utilização nos horários matutino, vespertino ou noturno, de segunda a sábado, nos horários 
de funcionamento da universidade. Acesso por escadas, com rampa de acesso, banheiros, iluminação de 
emergência. 

Fonte: Dados do Curso 

 


