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Durante aproximadamente duas semanas, em 
janeiro de 2015, alunos da Unesc participaram 
da operação Porta do Sol, em Itapororoca, Para-
íba. A quinta operação da Unesc no projeto Ron-
don teve o desenvolvimento de atividades cultu-
rais e atividades voltadas aos direitos humanos e 
à justiça e à educação e à saúde.

Os professores do Colégio Unesc também tive-
ram um momento especial antes da volta às au-
las. Nos dias que antecederam o início do ano 
letivo, os docentes participaram da Semana Pe-
dagógica, que incluiu, entre outras atividades, 
momentos de integração do grupo, trabalhando 
sua autoestima e interação.

Professores e funcionários da Unesc tiveram a 
chance de participar de uma integração e visitar 
as praias do Litoral Sul, por meio de saídas de 
campo organizadas pelo Programa de Relações 
Colaborativas e Valorização Humana (Ânima) da 
Universidade. Os colaboradores conheceram a 
praia do Ouvidor, a praia Vermelha e a Barra da 
Ibiraquera, em fevereiro de 2015.

Um espaço de reflexão e socialização de sabe-
res e experiências pedagógicas. Esse foi o prin-
cipal foco da Formação Continuada de Docentes 
da Unesc, em 2015, que ocorreu no início do pri-
meiro e do segundo semestre com a participa-
ção dos professores da Universidade. Foram rea-
lizadas palestras, debates, oficinas e minicursos.

Projeto Rondon

Formação Continuada de Docentes

Colégio Unesc

Litoral Sul
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A Unesc ofereceu uma consultoria gratuita a vá-
rios empresários durante todo o ano de 2015. 
Eles participaram do projeto de extensão Plano 
de 60 dias. Já foram beneficiados com essa ini-
ciativa mais de 70 empresários de micro e pe-
quenos empreendimentos da região beneficia-
dos com a iniciativa.

Quarta é dia de Feira da Economia Solidária na 
Unesc. Desde outubro de 2011, todas as semanas, 
produtores rurais e artesãos comercializam seus 
produtos na Universidade durante o período 

Os alunos da Unesc que foram bolsistas de fases 
iniciais em 2015 tiveram a oportunidade de par-
ticipar, gratuitamente, dos cursos de extensão 
Produção de Texto I e Informática Básica, pro-
movidos pela universidade.

Ingressar em um curso superior significa uma 
nova fase na vida do estudante. E para marcar o 
início dessa nova jornada, os calouros da Unesc 
participaram de mais uma edição do Trote Soli-
dário em 2015. O evento contou com a participa-
ção de alunos da primeira fase de diversos cur-
sos, que realizaram provas de caráter solidário.

Uma empresa júnior fundada, composta e geri-
da pelos alunos do curso de Administração da 
Unesc. Essa é a Modus Consultoria, que, além 
de atender à comunidade, é um ambiente onde 
os alunos podem desenvolver a prática aprendi-
da em sala de aula. A empresa foi lançada em 
março de 2015.

Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio 
Unesc participaram do projeto “Turminha do Fu-
turo”. Por meio de viagens de estudo, eles co-
nheceram e aprenderam um pouco mais sobre 
Criciúma. A ação foi promovida pelas empresas 
de transporte coletivo urbano que integram a 
Associação Criciumense de Transporte Urbano 
– ACTU.

Dança cigana e sessões de cuidados com a pele. 
Em comemoração ao mês da mulher, o Ânima 
desenvolveu atividades ao longo do mês de mar-
ço, as quais foram direcionadas às professoras 
e às funcionárias da Unesc, com foco no seu 
bem-estar.

da tarde e da noite. Professores, funcionários e 
alunos da Unesc, bem como a comunidade em 
geral, podem adquirir no campus da instituição 
frutas, verduras e legumes frescos, produtos 
coloniais e artesanato.

Plano de 60 dias

Modus Consultoria

Capacitação gratuita

“Turminha do Futuro“

Mês da Mulher

Trote Solidário

Feira da Economia Solidária
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O Programa de Idiomas da Unesc ofereceu um 
curso de Russo gratuito para alunos, professo-
res e funcionários da Universidade em março de 
2015. Foi um intensivo de duas semanas ministra-
do pela professora Liudmila Guseva, da Rússia.

Curso de Russo
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A Unesc recebeu, em março, o Fórum da Câma-
ra Sul de Extensão - Forext Sul. Representantes 
das IES (Instituições de Ensino Superior) Comu-
nitárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul estiveram no campus da Universida-
de discutindo e socializando experiências sobre 
a extensão, pilar das IES.

Conhecer a Universidade e quem colabora para 
o seu desenvolvimento é um dos objetivos do 
Tour Unesc. Os colaboradores saem da rotina e 
têm um dia de aprendizado, conhecendo o cam-
pus, setores, projetos e laboratórios, bem como 
o Iparque (Parque Científico e Tecnológico).

Todos os anos os brasileiros têm um compromis-
so com a Receita Federal: entregar a Declaração 
do Imposto de Renda. Mesmo assim, preencher 
o documento é algo que ainda gera muitas dúvi-
das aos contribuintes. Por esse motivo, o curso 
de Ciências Contábeis tem realizado desde 2010 
o Imposto de Renda na Praça, um evento voltado 
para a comunidade da região. Em 2015, a ação 
ocorreu na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, 
durante o mês de abril.

Professores, funcionários, alunos e parceiros da 
Unesc reuniram dezenas de itens que foram entre-
gues à Defesa Civil de Criciúma no mês de abril. 
A campanha relâmpago foi realizada para auxiliar 
a população de Xanxerê, no oeste catarinense, 
que foi atingida por um tornado. Foram mais de 
180 litros de leite e 200 litros de água (produtos 
priorizados na campanha), além de cestas bási-
cas e dezenas de mantimentos e roupas.

Em alusão ao Dia Mundial em Memória das Víti-
mas de Acidentes e Doenças do Trabalho, que é 
lembrado em 28 de abril, o SESMT (Serviço Es-
pecializado em Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho) da Unesc realizou a capaci-
tação “Conversando sobre Saúde e Segurança 
do Trabalho”, para colaboradores e alunos da 
Unesc.

Maio foi marcado pelo encontro da Reitoria com 
os estudantes da Unesc durante o Papo Aberto. O 
evento tem o objetivo de ser um espaço de diálo-
go onde os alunos podem tirar dúvidas, questio-
nar, elogiar e sugerir. O encontro teve a participa-
ção de representantes do DCE (Diretório Central 
dos Estudantes), dos CAs (Centros Acadêmicos) 
e dos demais alunos de diversos cursos.

A Unesc entregou 20 computadores à Associa-
ção dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do 
Município de Içara no mês de maio.

Forext Sul

Tour Unesc Imposto de Renda na Praça

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R

Tornado em Xanxerê

Segurança do trabalho

Papo Aberto

Doação de PCs
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Carinho, alegria e um “trato” no visual. É isso que 
as mamães do Asilo São Vicente de Paulo rece-
beram de professores e funcionários da Unesc 
em maio. Na “tarde de rainha”, as mulheres fo-
ram maquiadas, fizeram as unhas e tiveram os 
cabelos penteados, além de participarem de ati-
vidades de recreativas.

“Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo aca-
bar”. Foi com os versos da música de Nando Reis 
que os estudantes do Ensino Fundamental I (pri-
meiro ao quinto ano) do Colégio Unesc homena-
gearam – e arrancaram lágrimas – suas mães em 
maio. O evento também contou com a participa-
ção do Musical Unesc. Além de cantar, os alunos 
se divertiram com suas rainhas durante as ativi-
dades recreativas.

Gabriele Rosa Fábio é deficiente visual, mas isso 
nunca foi barreira para que a jovem realizasse 
seus sonhos. Ela cursa História na Unesc e em 
maio de 2015, ao lado dos amigos, na Sama (Sala 
Multifuncional de Aprendizagem), deu mais um 
passo para permanecer no Ensino Superior: ela 
recebeu um notebook com softwares especiais 
para pessoas com deficiência visual.

Durante os meses de abril e maio, o CPJ 
(Centro de Práticas Jurídicas) e o curso de 
Direito da Unesc visitaram seis comunidades 
para orientá-las sobre os direitos e deveres do 
cidadão. Professores e alunos compartilharam 
experiências e tiraram dúvidas por meio de 
palestras e de atendimentos individuais.

Foi feita a doação de 138 unidades de leite inte-
gral para a Casa de Apoio a Pessoas com Câncer 
Maria Tereza, de Criciúma, arrecadadas durante 
a Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental 
e Sanitária da Unesc. A ação foi desenvolvida em 
parceria com a ECO Jr. (Empresa Júnior de Con-
sultoria e Engenharia Ambiental).

Os alimentos arrecadados no Trote Solidário da 
Unesc foram doados para a comunidade de re-
manescentes quilombolas de São Roque, Praia 

Em 2015, a Unesc comemorou dez anos de sua 
relação com Angola na área da Educação. Para 
marcar essa data, o reitor Gildo Volpato esteve 
naquele país em maio, e participou de encontros 
com lideranças do governo angolano e pais de 
estudantes. Durante a visita, foi feito um balan-
ço positivo dos dez anos de parceria.

O ENEM se tornou uma porta de entrada para 
o Ensino Superior, trazendo grandes oportuni-
dades de bolsas de estudo, como o Prouni e o 
FIES. Pensando nos estudantes e ex-alunos do 
Ensino Médio que iriam prestar a prova em 2015, 
a Unesc ofereceu centenas de vagas para o Cur-
so Preparatório Gratuito para o ENEM.

Tarde de rainha

Homenagem

Notebook adaptado

Atendimentos comunitários

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R

Casa de Apoio a Pessoas com Câncer Doação

Dez anos com Angola

Curso Preparatório para o ENEM

Grande. Em maio, eles receberam aproximada-
mente 1500 quilos de alimentos. A ação também 
integrou o 12° Maio Negro.
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Diariamente, alguns colaboradores da Universi-
dade precisam lidar com situações de risco. Seja 
mantendo o ambiente limpo ou montando estru-
turas para eventos, todos precisam estar em se-
gurança para evitar acidentes. Pensando nisso, 
o SESMT (Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho), 
o DDH (Departamento de Direitos Humanos) e 
a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes) promoveram, em junho, a capacitação 
“Nós e Amarras”.

A Unesc, que completou 47 anos no dia 22 de 
junho, entregou para professores, alunos, fun-
cionários e a comunidade regional a Biblioteca 
Professor Eurico Back, cujo espaço foi triplicado 
e ficou mais moderno. Uma série de novidades 
também foi apresentada para celebrar a data. 
A Biblioteca possui 150 mil volumes, quase 100 
mil periódicos (revistas e jornais) e 5 mil mapas 
e multimeios (vídeos e áudios). Com a reforma e 
a ampliação, ela passou de 1 mil para 2,7 mil me-
tros quadrados.

Com o intuito de contribuir para o atendimen-
to ao público com deficiência auditiva, a Unesc 
ofereceu um curso de Libras para os seus cola-
boradores. O curso contou com 20 participan-
tes, que pertencem aos setores estratégicos de 
atendimento. O projeto foi realizado por meio 
do Programa de Educação Inclusiva da Unesc.

O curso de Engenharia de Agrimensura entre-
gou em junho, os documentos referentes ao le-
vantamento topográfico da área pertencente à 
Escola Amaro João Batista, do Bairro Nova Es-
perança, em Criciúma. O levantamento foi uma 
solicitação da comunidade, para que fosse veri-
ficada a possibilidade da permanência da escola 
naquele local e de uma reforma de sua estrutura.

Trabalho ou diversão? E por que não se divertir 
trabalhando? Para isso, é preciso saber escolher 
a profissão certa. E pensando nisso, a Unesc aju-
dou alunos do Ensino Médio e aqueles que que-
rem fazer um curso superior a decidir o que fazer 
no futuro. A Feira das Profissões 2015 aconteceu 
em agosto e contou com diversas atrações. Tudo 
gratuito.

A Universidade formalizou em julho a adoção 
de mais espaços próximos ao campus. A Insti-
tuição, que já cuida do ajardinamento de duas 
rótulas, passará a ser responsável pelo embele-
zamento dos canteiros que ficam entre as duas 
rotatórias.

Novo espaço da Biblioteca

Nós e Amarras

Libras

Levantamento topográfico

Feira das Profissões

Adoção de espaços

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R
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Para o doador são apenas alguns instantes do 
dia, mas para quem precisa, aquele momento é 
fundamental. Ao todo, o processo de doação de 
sangue leva em torno de 55 minutos, que podem 
salvar não só uma, mas até quatro vidas. Para 
que esse hábito cresça, a Unesc realizou a cam-
panha “Meu sangue é comunitário”, que incenti-
va os colaboradores da Universidade a contribu-
írem para o Hemosc.

Pensando em agradecer às pessoas que mais 
interagem e compartilham os conteúdos 
da Unesc nas redes sociais, a Universidade 
realizou um encontro de fãs no mês de julho. 
O evento #Unesclovers reuniu professores, 

A Unesc é uma Universidade de excelência para 
o MEC (Ministério da Educação) em diversas ca-
tegorias. A afirmação é resultado do relatório de 
avaliação do MEC, entregue à Instituição, que 
garantiu notas 4 e 5 (o máximo é cinco) a 98% 
dos indicadores. Deste modo, a Universidade fi-
cou caracterizada como sendo de excelência, ou 
seja, obteve nota máxima na avaliação, em 32% 
dos indicadores.

Emoção, risadas e muitas brincadeiras. A noi-
te de comemoração ao Dia dos Pais do Colé-
gio Unesc fez a Universidade se encher de muita 
música e diversão. As crianças participaram de 
vários joguinhos junto com seus pais, os quais 
estavam radiantes com a comemoração. O en-
contro reuniu alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Empresas públicas ou privadas, indústrias, co-
mércio, consultoria e até mesmo na área hos-
pitalar. O Excel aparece constantemente no 
mercado de trabalho e suas funcionalidades agi-
lizam processos que podem ser desenvolvidos 
com qualidade e poucas margens de erros. Den-
tro desse contexto, a Unesc oferece capacitação 
aos seus colaboradores de forma gratuita.

Toda empresa espera que seus funcionários te-
nham uma boa postura profissional. Para isso, 
não é só a roupa que conta, as atitudes e a lin-
guagem corporal também. Para debater sobre o 
assunto, o DDH (Departamento de Desenvolvi-
mento Humano) da Unesc preparou uma capa-
citação para os colaboradores da Universidade. 
O curso “Postura e Imagem Profissional” aconte-
ceu em agosto e foi ministrado pela professora 
Jucélia da Silva Abel.

A Universidade e a Acic (Associação Empresa-
rial de Criciúma) firmaram um convênio para a 
implantação da Câmara de Mediação, Concilia-
ção e Arbitragem na sede desta entidade, para  
que ali sejam prestados atendimentos à proces-
sos menos complexos, evitando-se que eles che-
guem ao poder judiciário. As atividades serão 
coordenadas pelo curso de Direito da Unesc, e 
os atendimentos serão realizados por professo-
res e acadêmicos.

Estudantes da segunda fase de Medicina da 
Unesc realizaram em 2015 a campanha “Medici-
na Solidária”.  público-alvo foram os calouros do 
curso. A iniciativa arrecadou fraldas geriátricas 
e alimentos não perecíveis para o Asilo Bom Je-
sus, localizado no Bairro Próspera, em Criciúma.

Meu sangue é comunitário

Fãs das redes sociais

MEC avalia Unesc

Dia dos Pais

Capacitação em Excel

Postura profissional

Câmara de Mediação

Medicina Solidária

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R

alunos, egressos e futuros estudantes para uma 
conversa, com direito a café, brindes e, é claro, 
Wi-Fi liberada.
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A Universidade passou de 18 para 21 o número 
de cursos recomendados pelo GE (Guia do Es-
tudante) da Editora Abril. Foi o 13º ano conse-
cutivo, que a Editora Abril reconheceu os inves-
timentos e a busca pela qualidade do ensino na 
Instituição. Treze cursos da Universidade rece-
beram três estrelas: Administração, Artes Vi-
suais, Ciência da Computação, Ciências Bioló-
gicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Engenharia de Agrimensu-
ra, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, 
Engenharia Química e Medicina. Com quatro 
estrelas, ficaram oito graduações: Ciências Con-
tábeis, Engenharia Ambiental e Sanitária, Far-
mácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Psico-
logia e Secretariado Executivo.

Discutir sobre a Administração de Conflitos e de 
Tempo, Relação Interpessoal e Inteligência Emocio-
nal. Esse foi o objetivo da capacitação destinada aos 
colaboradores da Unesc, desenvolvida pelo DDH 
(Departamento de Desenvolvimento Humano).

A Biblioteca Professor Eurico Back da Unesc foi a 
primeira do País a oferecer um guia auditivo aos 
deficientes visuais. O aplicativo ViaVoz, desen-
volvido a partir de um TCC (Trabalho de Con-
clusão de Curso) realizado na Universidade, foi 
instalado no local para a utilização gratuita e já 
está disponível.

A Unesc recebeu, em 2015, o Prêmio Destaque 
CRA/SC, concedido à Universidade por ter sido 
a IES (Instituição de Ensino Superior) catarinen-
se a efetuar, na seccional Sul, a maior quan-
tidade de registros profissionais no CRA/SC 
(Conselho Regional de Administração de Santa 
Catarina) em 2014.

Colaboradores da Unesc participaram, em se-
tembro, de uma capacitação sobre produ-
ção fotográfica. Durante o curso, eles recebe-
ram informações sobre a produção de imagens 
para divulgação de eventos nos blogs do site da 
Unesc. A capacitação também repassou infor-
mações úteis sobre enquadramento, iluminação 
e como evitar fotos tremidas, além de dicas para 
ajudar na divulgação das ações dos setores.

Para deixar os estudantes da região ainda mais 
preparados para o ENEM, a Unesc realizou Au-
lões Itinerantes. Essa iniciativa aconteceu de for-
ma gratuita nas cidades de Forquilhinha, Içara, 
Araranguá e Sombrio.

Inventores e projetistas de tecnologias inovado-
ras puderam apresentar suas ideias na 2ª Feira 
da Inovação Unesc, que aconteceu, no mês de 
outubro, durante a 6ª Semana de Ciência e Tec-
nologia. Na Feira, foram apresentados projetos 
com foco no campo da ciência e da tecnolo-
gia, além de soluções criativas que beneficiam 
a comunidade.

GE Abril

Guia Auditivo

Administração de Conflitos

Prêmio Destaque CRA/SC

Produção Fotográfica

Aulões do ENEM Itinerante

Feira da Inovação

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R
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Estar entre as 100 melhores universidades brasi-
leiras não é para qualquer um. E a Unesc, de Cri-
ciúma, garantiu um excelente posicionamento 
no RUF (Ranking Universitário Folha), que avalia 
o ensino superior brasileiro. O destaque foi dado 
para a pesquisa e para a internacionalização. Na 
pesquisa, a Unesc é a sexta melhor universidade 
brasileira entre as não públicas.

Produtos de limpeza, alimentos, fraldas e lenços 
umedecidos foram doados, no mês de setembro, 
pelos alunos dos cursos de Biomedicina, Psico-
logia e Design a instituições da região. A ação foi 
desenvolvida na disciplina da Sociologia.

Os moradores do Bairro Paraíso, em Criciúma, 
tiveram um sábado diferente. A “Operação Ci-
dadania”, realizada pela Polícia Militar do muni-
cípio de Criciúma com o apoio de instituições 
como a Unesc, levou à comunidade diversas 
ações. Professores e estudantes da Universida-
de realizaram aferições de pressão arterial e de 
peso e altura, bem como efetuaram testes de 
coagulação e prestaram orientações ergométri-
cas e sobre Direito do Consumidor. Também foi 
promovida uma oficina sobre finanças pessoais 
e realizada uma ação cultural, que contou com 
a participação do Museu da Infância e o Museu 
de Zoologia.

A comemoração do Dia do Professor (15/10) na 
Unesc contou com a “Ocupação dos Espaços 
Sociais de Ampla Circulação”. A ação realizada 
pela UNAHCE (Unidade Acadêmica de Humani-
dades, Ciências e Educação da Unesc), por meio 
do Programa de Valorização à Docência, contou 
também com várias atividades tanto no campus 
quanto na cidade de Criciúma.

Cerca de duas toneladas de alimentos foram 
arrecadadas na gincana da Sipat. Feijão, arroz, 
café, leite, entre outros alimentos, foram doados 
a quatro entidades da região: Associação Lar da 
Terceira Idade Rede Viva, Casa de Repouso Bom 
Jesus, Cantinho do Idoso e Abadeus. Além dis-
so, centenas de remédios foram arrecadados e 
entregues à Farmácia Solidária. A gincana tam-
bém movimentou a Unesc durante a prova da Gi-
nástica Laboral. Mais de 300 colaboradores par-
ticiparam desta atividade, que ocorreu na Praça 
do Estudante e no Iparque (Parque Científico e 
Tecnológico da Unesc).

O campus da universidade, durante a Semana de 
Ciência e Tecnologia da Unesc, foi tomado por 
várias atividades, como palestras, workshops 
e apresentações de trabalhos; feiras da Inova-
ção, da Economia Solidária, de Ciências e do Li-
vro; exposições dos Museus de Zoologia e da In-
fância. Aberto ao público em geral e gratuito, o 
evento teve uma programação que contemplou 
diversas faixas etárias.

Proporcionar ao cidadão o direito de ter um fu-
turo de oportunidades é um dever de toda a so-
ciedade. Pensando nisso, a Reitoria e o DCE da 
Unesc promoveram em outubro uma mobiliza-
ção em prol da manutenção das bolsas de estu-
do concedidas pelo município de Criciúma aos 
acadêmicos que moram na cidade de Criciúma. 
O ato ocorreu no Auditório Ruy Hülse, no cam-
pus universitário, e contou com dezenas de enti-
dades e centenas de estudantes.

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R

Ranking Universitário Folha - RUF

Doação

Operação Cidadania

Dia do Professor

Sipat

Mobilização pela manutenção das bolsas

Semana de Ciência e Tecnologia
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Promover o sorriso, a alegria e ações de soli-
dariedade. Esses são alguns dos objetivos do 
projeto “Sou mais Criança”, realizado pelo cur-
so de Ciências Econômicas da Unesc. As ações 
arrecadaram brinquedos para o orfanato Nossa 
Casa de Criciúma.

Armazenar trabalhos, arrumar e conservar pa-
péis. Esses foram os temas abordados na ca-
pacitação “Organização de Arquivos e Docu-
mentos” realizada pelo DDH (Departamento de 
Desenvolvimento Humano) da Unesc. Além de 
aprender sobre os cuidados com trabalhos, os 
participantes conheceram o Arquivo Central da 
Universidade.

Facilitar as atividades dos usuários do CER (Cen-
tro Especializado em Reabilitação) da Unesc é 
um dos objetivos de um projeto desenvolvido 
pelo curso de Design – ênfase em Projetos de 
Produtos – da Universidade. A ação analisa as di-
ficuldades das pessoas com deficiência física e 
intelectual atendidas pelo CER e, a partir disso, 
estuda e desenvolve produtos que auxiliam as 
pessoas na realização das atividades propostas 
no processo de reabilitação.

Professores e funcionários da Unesc aprenderam 
sobre o “Prezi”  no mês de outubro. A ferramen-
ta, que permite criar apresentações de alto im-
pacto por meio do conceito de “apresentações 
de zoom”, utiliza o mesmo conceito do Google 
Maps para reduzir e ampliar imagens e textos de 
forma cativante. O curso foi ministrado pela fun-
cionária Anne Marie Scoss e oferecido pelo DDH 
(Departamento de Desenvolvimento Humano).

Os donativos arrecadados durante a 13ª Sema-
na Acadêmica do Curso Engenharia de Materiais 
da Unesc foram entregues para a Casa Guido em 
Criciúma.

Segundo a cultura japonesa, o Tsuru, ave sa-
grada do Japão, tem perspectiva de vida de mil 
anos. Uma lenda afirma que aquele que fizer mil 
origamis de tsurus com o pensamento ligado em 
um desejo, este será realizado. E com o intuito 
de levar o simbolismo do origami aos pacientes 
do Hospital São José de Criciúma, foram con-
feccionados 1000 tsurus durante uma Oficina de 
Artesanato do Ânima da Unesc.

Uma tarde com boas companhias, descontra-
ção e alegria. Assim foi o Almoço da Primavera, 
comemoração de professoras e funcionários da 
Unesc. A ação ocorreu no dia 31 de outubro, no 
Bairro da Juventude. O cardápio do evento tam-
bém foi especial, uma paella de carnes brancas 
e saladas preparadas por professores e funcio-
nários da Universidade – com um cardápio op-
cional livre de Glúten.

Artesanato, flores, vinhos e geleias. O encerra-
mento da Semana Acadêmica de Desafio Em-
presarial dos cursos de Tecnologia da Unesc 
contou com uma feira desenvolvida pelos estu-
dantes, na Praça Nereu Ramos, no centro de Cri-
ciúma. Os produtos foram desenvolvidos pelos 
estudantes e pelos jovens e adultos do Institu-
to Diomício Freitas, entidade filantrópica na qual 
os alunos atuaram nesta 12ª edição do evento.
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No Brasil, há aproximadamente 49 milhões de 
mulheres negras. Para homenageá-las e chamar 
a atenção para a necessidade de ações de igual-
dade racial e de gênero, representantes de ins-
tituições e entidades de todo o País se reuniram 
no mês de novembro, em Brasília, para a Marcha 
das Mulheres Negras. A Unesc foi  representada 
no evento pela coordenadora do Neab (Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiros, Étnico-Raciais, Indí-
genas e de Minorias da Unesc), Janaína Vitório, 
e pela coordenadora geral do Colégio Unesc, 
Normélia Lalau de Farias.

O Instituto Diomício Freitas, de Criciúma, rece-
beu, em novembro, doações de instrumentos 
musicais, além de alimentos e dinheiro, que fo-
ram arrecadados durante a 12ª Semana Acadê-
mica do Desafio Empresarial. O evento teve a 

A Unesc realizou em novembro o 1º Vozes em 
Luta, com oficinas, exposição de trabalhos de 
alunos do Colégio Unesc, palestras, mostras 
culturais e mesas-redondas que abordaram te-
mas como preconceito, justiça social, políticas 
de ações afirmativas, igualdade racial. O even-
to teve o apoio de diversas entidades que de-
senvolvem ações em prol da valorização da cul-
tura afro e da igualdade racial e de gênero na 
sociedade.

O espírito natalino chegou à Universidade no 
mês de novembro. Com o canto dos alunos do 
primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fun-
damental do Colégio Unesc, um café comparti-
lhado e muita emoção, aconteceu a abertura do 
Natal Unesc.

Por um Natal mais feliz e carregado de brin-
quedos. As crianças das instituições Abadeus 
e Nossa Casa, de Criciúma, neste ano, tiveram 
um Natal mais alegre. A Universidade realizou a 
campanha “Natal Unesc eu faço parte”, que, por 
meio do desconto em folha, arrecadou fundos 
para a compra de brinquedos.

Sorrisos, música, teatro e solidariedade marca-
ram a sexta edição do Contabilizando Natal, que 
ocorreu em novembro na Unesc. Professores e 
estudantes do curso de Ciências Contábeis se 
reuniram na Universidade para a entrega das do-
ações de brinquedos para mais de 600 crianças 
carentes da região. Além da encenação do nas-
cimento do menino Jesus, feita por professores 
do curso, o evento teve a presença da Mamãe e 
do Papai Noel, bem como da Orquestra de Me-
tais do Bairro da Juventude.

Mais uma vez a Unesc foi destaque no Sul do Es-
tado de Santa Catarina. Em novembro, a Univer-
sidade recebeu o Prêmio Ímpar, que homenageia 
as empresas que mais se sobressaem na região. 
Na categoria de Ensino de Graduação, a Unesc é 
Top Of Mind, ou seja, uma das marcas mais po-
pulares entre os consumidores. A pesquisa foi 
criada pelo Grupo RIC, há oito anos, sendo rea-
lizada pelo Ibope Inteligência, que avalia as mar-
cas mais queridas e lembradas em cada região 
do Estado.
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participação de estudantes dos cursos de Tec-
nologia em Gestão Financeira, Comercial, Re-
cursos Humanos e Processos Gerenciais.
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Uma guloseima que expressa paz e alegria para 
comemorar um dia especial. Os colaboradores e 
professores da Unesc, que participaram da ofi-
cina de cookies natalinos, promovida pelo Âni-
ma, deram um sabor especial para as comemo-
rações do Natal.

Diversão e brincadeiras para finalizar as ativi-
dades do ano letivo. Os estudantes da primeira 
à quinta fase do Ensino Fundamental do Colé-
gio Unesc tiveram uma noite diferente. Eles par-
ticiparam do “Uma noite, muitas histórias”, que 
contou com atividades como caça ao tesouro, 
teatro, festival aquático, baile do pijama, entre 
outras, e do “Uma noite no Museu“. O conheci-
mento e a fantasia transformam esta visita em 
uma grande aventura.

Uma tarde de alegria e solidariedade marcou 
a entrega dos alimentos ao Lar de Auxílio aos 
Idosos Feistauer, ao Lar da Terceira Idade Rede 
Viva, ao Asilo Bom Jesus e Asilo Bem Viver, de 
Criciúma, que receberam produtos como arroz, 
feijão, sal, farinha de trigo e açúcar, que foram 
doados por membros do Setor de Arte e Cultu-
ra da Universidade, durante a terceira edição do 
“Noite de Luz Unesc“.

Tirolesa, pedalinho, trilha e muito verde. Para 
celebrar o final de ano com uma atividade dife-
rente, o  nima da Unesc desenvolveu uma saída 
de campo em dezembro. Colaboradores de to-
dos os setores da Universidade se encontraram 
com a natureza em uma visita ao Aguaí Santuá-
rio Ecológico, localizado em Siderópolis.

Uma forma padrão de identificação de docu-
mentos, que registra o arquivo e atribui a ele 
uma série composta por números e letras, para 
que seja um arquivo único “exclusivo“ publica-
do em meio digital. Esse é o DOI (Digital Object 
Identifier), uma nova ferramenta que será utiliza-
da pela Editora Unesc. Uma capacitação foi de-
senvolvida com os colaboradores do setor em 
dezembro, para que eles possam se familiarizar 
com o novo instrumento de trabalho.

Alunos da oitava fase de Fisioterapia da Unesc, 
por meio da coordenação do curso, realizaram 
uma campanha de Natal Solidário. Os benefi-
ciados foram as crianças do Centro de Educa-
ção Infantil Pequeno Mundo, do Bairro Vila Zu-
leima, de Criciúma. Mais de 100 crianças foram 
contempladas com presentes arrecadados pelos 
alunos, além de doces. Os pequenos também re-
ceberam a doação de brinquedos destinados ao 
parque infantil do Centro de Educação.

Alunos e professores da Unesc realizaram o “Ad-
ministrando o Natal com Amor”, em dezembro, 
nos Bairros Rio Bonito e Vila Miguel, em Crici-
úma. A ação presenteou aproximadamente 300 
crianças com brinquedos, além de oferecer ser-
viços de saúde e brincadeiras.
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A Unesc teve o artigo “Economic Driving: a sus-
tainable Issue” premiado durante a 34ª Confe-
rência Sul Africana de Transportes. O trabalho 
das professoras Cristina Keiko Yamaguchi e Na-
tália Martins Gonçalves recebeu o prêmio inter-
nacional em virtude da relevância do tema, da 
qualidade da produção textual e da aplicabilida-
de prática nas organizações de transporte.

A Unesc foi premiada em Lisboa, no 13º Con-
gresso Latino-Americano de Patologia da Cons-
trução, que ocorre em paralelo ao 15º Congres-
so de Controle de Qualidade na Construção e 
Construção 2015: Congresso Luso-Africano da 
Construção. Foram submetidos mais de 420 tra-
balhos em três diferentes categorias e a Unesc 
foi premiada na área de recuperação das cons-
truções. O prêmio foi recebido pelo professor 
Alexandre Vargas.

Mais de 90 projetos se inscreveram para partici-
par do Prêmio Novelis de Sustentabilidade, uma 
iniciativa que homenageia projetos e ideias ino-
vadores, desenvolvidos por universitários e em-
preendedores. Desses projetos, na categoria 
Inovação Sustentável e na subcategoria Logísti-
ca Reversa, os estudantes Jeison Cechella, Tú-
lio Magnus e Christian Engelmann, orientados 
pelo professor Mario Ricardo Guadagnin, foram 
premiados por meio do aplicativo Reverse, que 
auxilia pessoas, instituições e empresas a desti-
narem corretamente os seus resíduos de forma 
inovadora.

Aperfeiçoar a rede pública de ensino e valorizar 
os futuros professores. Esse é o objetivo do Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (PIBID - UNESC), que beneficiou alunos 
dos cursos de Artes Visuais, Educação Física, 
Geografia, História, Letras, Matemática e Pe-
dagogia por meio de bolsas de estudo e da in-
serção nas escolas públicas. O programa tam-
bém disponibilizou bolsas para os professores 
participantes.

Os alunos da Unesc tiveram a oportunidade de 
mais uma vez participar do Curso de Extensão 
em Desenvolvimento Regional do Proesde (Pro-
grama de Educação Superior para o Desenvol-
vimento Regional), que é gratuito e conta com 
bolsa de estudo. Quarenta e duas vagas estive-
ram disponíveis para os estudantes das regiões 
de Criciúma e Araranguá. As bolsas de estudo 
alcançaram um desconto de até 70% no valor da 
mensalidade.
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Os cursos de Gestão da Unesc receberam um 
presente. Em março, foi inaugurado o CTPG 
(Centro de Práticas dos Cursos de Tecnologia 
em Gestão). O espaço irá contribuir para a pro-
moção do ensino, da pesquisa e da extensão no 
âmbito das tecnologias ativas, favorecendo as 
inter-relações de teoria e prática. O centro está 
localizado no Bloco XXI-B, sala 10.

Centro de Práticas dos Cursos 
de Tecnologia em Gestão
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Fazer um curso técnico gratuito pelo Pronatec, 
com a estrutura de uma Universidade. O Colé-
gio Unesc ofereceu essa possibilidade, que con-
tribui para a iniciação ao mercado de trabalho, a 
várias pessoas. Em 2015, foram disponibilizadas 
200 vagas para os cursos técnicos em Móveis e 
Reabilitação de Dependentes Químicos.

Cerca de 50 alunos do Proesde (Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Re-
gional) Licenciatura da Unesc iniciaram o curso 
de extensão “Organização Curricular na Educa-
ção Básica Catarinense” em agosto. O Proesde 
Licenciatura é um conjunto de atividades de en-
sino, pesquisa e extensão para a formação de 
profissionais da Educação, que contribuem para 
a melhoria da qualidade da Educação Básica. O 

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas inte-
grais ou parciais para as licenciaturas de Geogra-
fia, História, Letras (Português/Inglês), Pedago-
gia ou Matemática. Os estudantes classificados 
recebem descontos de 50 a 100%, dependendo 
da renda familiar. O benefício de 100% é para  as 
pessoas que comprovarem ter renda per capita 
familiar de até um salário mínimo e meio. Já a 
bolsa de 50% é para os candidatos que tiverem 
renda per capita por membro da família de até 
três salários mínimos. A seleção é pela análise 
do histórico escolar. Em 2015, 1.150 alunos foram 
beneficiados com essas bolsas.

O PIC 170 (Programa de Iniciação Científica) é 
destinado a estudantes interessados em se inse-
rir nas atividades de pesquisa da Unesc. Alunos 
dos diversos cursos de graduação podem ins-
crever seu plano de trabalho ou projeto. O PIC 
contribui para a formação de alunos pesquisa-
dores, inserindo-os em atividades de pesquisa 
e incentivando o seu desenvolvimento técnico-
-científico. Os alunos aprovados recebem uma 
bolsa proveniente do artigo 170 da Constituição 
Estadual. O programa beneficiou cerca de 100 
alunos em 2015.

As bolsas do Artigo 170 concedem descontos de, 
no mínimo, 40%. Estar matriculado regularmen-
te na Universidade, não ter formação em curso 
superior (exceto em algum curso curto de Licen-
ciatura) e ter renda mensal per capita de até três 
salários mínimos são alguns dos requisitos para 
a inscrição no processo de seleção. A concessão 
de bolsas está condicionada à participação em 
programas e projetos sociais com visão educati-
va propostos pela Universidade. Em 2015, as bol-
sas foram concedidas a cerca de 1500 estudan-
tes da Unesc.

Criado pelo Ministério da Educação em janeiro 
de 2005, o Prouni (Programa Universidade para 
Todos) tem como finalidade a concessão de bol-
sas de estudo integrais e parciais a estudantes 
de baixa renda, em cursos de graduação e se-
quenciais de formação específica, que estudam 
em instituições privadas de educação superior. 
Em 2015, na Unesc, foram beneficiados pelo 
Prouni 1.541 alunos.

O Programa de bolsas de estudo do Fundo So-
cial (Fundo de Desenvolvimento Social) é dire-
cionado aos estudantes que fizeram o ENEM, 
não possuem diploma de curso superior, não es-
tão matriculados em um curso de graduação da 
Unesc e possuem renda mensal per capita de até 
um salário mínimo e meio. O convênio entre as 
Universidades Comunitárias do Sistema Acafe e 
o Governo do Estado concede bolsas integrais 
para a população carente. Em 2015, na Unesc, o 
programa beneficiou 180 alunos.

Estudantes da Unesc que moram em Criciúma 
podem fazer o requerimento para a Bolsa PMC, 
concedida pela prefeitura aos alunos comprova-
damente carentes ou portadores de necessida-
des especiais. Os beneficiados recebem bolsas 
de 50%, no caso de serem carentes, e de 100% 
se apresentarem deficiência. Em 2015, o progra-
ma beneficiou cerca de 300 alunos.
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curso de extensão é gratuito e ainda há o benefí-
cio do desconto de 100% no valor da mensalida-
de do curso de graduação.
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A bolsa DCE/CA é uma modalidade de recurso 
universitário destinado ao DCE (Diretório Cen-
tral dos Estudantes) e aos CAs (Centros Acadê-
micos) dos cursos de graduação da Unesc. Ela é 
concedida em todos os semestres. Em 2015, fo-
ram beneficiados com essa bolsa cerca de 150 
alunos.

O Fumdes (Fundo de Apoio à Manutenção e ao 
Desenvolvimento da Educação Superior) é um 
programa da Secretaria da Educação do Estado 
de Santa Catarina previsto no Art. 171 da Consti-
tuição Estadual. Ele visa garantir condições efe-
tivas para o fomento do desenvolvimento e das 
potencialidades regionais por meio da inserção 
de jovens na educação superior. O programa 
contemplou cerca de 200 alunos em 2015.

O programa Minha Chance, que tem a parceria 
da Unesc e do Governo do Município de Criciú-
ma, conta com bolsa de 100% e beneficia criciu-
menses sem diploma superior que não estejam 
matriculados na Universidade. Em 2015, o pro-
grama beneficiou cerca de 100 alunos.

Por meio da Bolsa Monitoria, os estudantes são 
remunerados para auxiliar os professores no 
processo de aprendizagem na Universidade. Em 
2015, foram beneficiados quase 200 estudantes.

Mais um grupo de idosos participou das ativida-
des do projeto de extensão da UNAHCE (Unida-
de Acadêmica de Humanidades, Ciências e Edu-
cação), “Filosofia vai à Terceira Idade”, em 2015. 

A espera pelo nascimento de um bebê é um mo-
mento de alegria para os pais. Essa fase traz mu-
danças na vida da família e, como consequên-
cia, uma série de dúvidas. Para ajudar as “mães 
de primeira viagem” ou mesmo aquelas que já 
têm filhos, a Unesc realiza há 11 anos um belís-
simo trabalho por meio do Grupo de Gestantes 
do Pamif (Programa de Atenção Materno-infan-
til e Familiar). Nos encontros, as mulheres parti-
cipam de um grupo de apoio; de rodas de con-
versa com profissionais da saúde; de atividades 
como pilates, hidroterapia e oficinas; também 
trocam experiências e fazem, gratuitamente, um 
ensaio fotográfico.
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As atividades já acontecem em comunidades de 
Criciúma há mais de quatro anos. No ano passa-
do, elas se concentraram nos bairros Mina União 
e Quarta Linha.
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O projeto de extensão “Ações para Educação 
Ambiental” retomou as atividades em abril na 
Escola de Educação Básica Martha Cláudio Ma-
chado, no Distrito de Brusque do Sul, em Orle-
ans. O projeto trabalha a conscientização am-
biental de crianças do pré-escolar e Ensino 
Fundamental, por meio de atividades lúdicas, 
contação de histórias e debates.

As primeiras atividades de três projetos de ex-
tensão na área ambiental no município de Ja-
guaruna foram iniciadas em março na unidade 
da Sibelco, multinacional que atua na extração e 
processamento de minerais industriais não me-
tálicos, como argilas, caulim, cal, calcário, sílica 
e zirconita. Esses projetos da Unesc fazem parte 
do programa Volta à Vida, realizado em todo o 
país pela Sibelco. São eles:
• Comunidade de abelhas (Hymenoptera apoi-
dea) e suas fontes alimentares;
• Ecologia de Contomastix lacertoides (Squama-
ta - Teiidae) em restinga herbácea-arbustiva de 
Jaguaruna;
• Testando a atração de morcegos frugívoros por 
óleos essenciais como ferramenta efetiva para 
restauração ecológica de áreas degradadas.

Brincar em volta dos trilhos do trem sempre foi 
comum entre as crianças do Cras (Centro de Re-
ferência de Assistência Social) Vila Miguel de 
Criciúma. Suas histórias foram compartilhadas 
por meio do projeto de extensão “Museu da In-
fância e o Cras”. A primeira edição do projeto, 
realizada em 2012, transformou-se em um livro 
intitulado “O Trem da Vila”, que foi lançado em 
abril por intermédio da editora da Unesc.

O projeto de extensão “Trabalhando Atividades 
Prático-Reflexivas no Ensino de Ciências” reali-
zou suas atividades, em 2015, na Escola de Ensi-
no Infantil e Ensino Fundamental Pascoal Meller, 
em Criciúma. As ações do projeto ocorreram de 
15 dias em 15 dias e tiveram como objetivo auxi-
liar os professores do Ensino Fundamental, pro-
piciando aulas diferentes por meio de materiais 
didáticos, vídeos e jogos, permitindo a interação 
dos alunos e facilitando o aprendizado dos con-
teúdos ministrados pelos professores da escola.

Uma iniciativa da Unesc capacitou moradores do 
Bairro Vila Manaus para serem Agentes Comuni-
tários de Cidadania. Foram realizados encontros 
na Escola Municipal Marcílio Dias Santiago, por 
meio de extensão “Curso de Formação de Agen-
tes Comunitários da Cidadania”.

Os alunos do Bairro da Juventude desenvolve-
ram um software que vai ajudar a controlar os 
serviços de manutenção elétrica e hidráulica e 
de marcenaria. O programa “Gerenciador de 
Manutenção de Serviços” foi criado no curso 
técnico de Programador de Computadores, que 
é realizado por meio do projeto de extensão da 
Unesc “Ações direcionadas à Capacitação em 
Empreendedorismo, Plano de Negócios e Res-
ponsabilidade Social”.

Desenho, cinema, rodas de discussão e ativida-
des de expressão corporal são algumas das fer-
ramentas utilizadas com os pais e os alunos da 
Escola Padre Carlos Wecke, no Bairro Santa Au-
gusta, em Criciúma, para estimular a formação 
do pensamento crítico. As atividades fazem par-
te do projeto de extensão “Cidadania, Meio am-
biente e formação crítica: discutindo e produzin-
do conceitos com adolescentes e suas famílias 
a partir dos produtos midiáticos”, desenvolvido 
por professores e alunos da Unesc, dentro do 
Programa Território Paulo Freire.

Alunas e professoras do curso de Odontologia 
da Unesc promoveram um cuidado especial aos 
pacientes da Clínica de Oncologia do Hospital 
São José em 2015. Foi desenvolvido um proje-
to de extensão no local, com o objetivo de dar 
dicas de prevenção bucal e de possíveis altera-
ções na cavidade oral (boca).
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Estudantes da primeira fase do curso de Direito 
da Unesc realizaram, ao longo do ano de 2015, o 
projeto de extensão “Solidariedade” em institui-
ções de municípios da região Sul de Santa Ca-
tarina. Entre as ações desenvolvidas ocorreram 
palestras sobre Direitos Humanos e Cidadania, 
intervenções práticas e recreativas.

A parceria entre Unesc, Prefeitura de Cocal do 
Sul e Farben oficializou, em julho, a entrega dos 
certificados de conclusão de curso para a pri-
meira turma de Pintura Imobiliária e Moveleira 
da cidade. A profissionalização faz parte do pro-
jeto de extensão “Reconstruindo a Cidadania” e 
tem o objetivo é preparar o cidadão para ativi-
dades de pintura na construção civil e na indús-
tria moveleira, proporcionando oportunidades 
de trabalho e a inserção social.

Mais de 200 alunos da Apae de Criciúma, dos 
cinco aos 59 anos, tiveram a rotina modificada 
pelo projeto de extensão da Unesc, “Inclusão di-
gital na Apae: A informática na promoção dos 
direitos da cidadania e da educação por meio da 
acessibilidade aos recursos de informação e co-
municação às pessoas com deficiência”. Desde 
abril de 2014, professores e acadêmicos da Uni-
versidade vão até a entidade com o intuito de 
desenvolver nos participantes uma maior auto-
nomia na utilização dos recursos tecnológicos.

A comunidade do Bairro Rio Maina, em Criciú-
ma, participou do projeto de extensão “Preven-
ção e erradicação da alienação parental: o di-
reito da criança e do adolescente à convivência 
familiar sadia”, realizado por professores e alu-
nos da UNACSA (Unidade de Ciências Sociais 
Aplicadas) da Unesc.

Um momento para deixar os afazeres de casa e 
a rotina da família de lado para dar mais aten-
ção a si. Esse é o principal objetivo do projeto 
de extensão da UNASAU (Unidade Acadêmica 
de Ciências da Saúde), “A Educação em Saúde 
e o Cuidar de Si na saúde da mulher participan-
te dos clubes de mães do município de Içara/
SC”. As presidentes e representantes dos clubes 
de mães se reuniram na Unesc, em julho, para 
uma atividade no Laboratório de Nutrição. Elas 
aprenderam a fazer receitas saudáveis, como 
biscoitos e bolos integrais, sucos diversos e bar-
rinhas de cereais.

Uma chance de começar uma vida nova. Em 
2015, mais reeducandas do presídio Santa Au-
gusta receberam o diploma do curso de Culiná-
ria Profissional oferecido pela Unesc. Elas parti-
ciparam de aulas práticas e teóricas duas vezes 
por semana, sobre nutrição, técnica dietética, 
gastronomia, boas práticas e segurança alimen-
tar, confecção de fichas técnicas, noções para 
elaboração de cardápios e aproveitamento inte-
gral dos alimentos As aulas aconteceram duas 
vezes por semana. O curso “Culinária Profis-
sional e Segurança Alimentar em um Estabele-
cimento Prisional” é um projeto de extensão da 
Unesc.

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R   //   P r o j e t o s  d e  E x t e n s ã o
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O projeto de extensão “Sala de Leitura: forman-
do leitores literários e transformadores”, reali-
zado pelo curso de Letras da Unesc, promoveu 
em agosto um Rodízio Literário com os alunos 
do Ensino Médio da Escola de Educação Básica 
Maria José Hülse Peixoto, no Bairro Brasília, em 
Criciúma. As acadêmicas ofereceram aos alunos 
da escola diferentes exercícios de leitura, com o 
objetivo de desenvolver diversos olhares e pon-
tos de vista acerca de variados gêneros textuais.

Integração foi a palavra do dia para os idosos 
que participam do PAMSI (Programa Multidis-
ciplinar de Atenção à Saúde do Idoso). Em se-
tembro, o projeto realizou uma atividade de in-
tegração com os idosos participantes, buscando 
comemorar o Dia do Idoso (1º de outubro). As 
atividades consistiram em jogos de mesa, roda 
de viola, jogos virtuais e atividade intergeracio-
nal com os estudantes do Ensino Fundamental 
do Colégio Unesc.

As mulheres participantes do projeto Amora da 
Unesc deram mais um passo nas suas carreiras. 
Em dezembro, no Auditório Ruy Hülse, elas en-
cerraram as ações do programa e receberam 
seus diplomas. Nos encontros, elas aprenderam 
sobre gênero, subjetividade feminina, mercado 
de trabalho, direitos sexuais e reprodutivos, pre-
venção à violência doméstica e familiar, Lei Ma-
ria da Penha e Cidadania Feminina.

Na década de 80, a Unesc, na época Fucri (Fun-
dação Educacional de Criciúma), possuía o seu 
Boi de Mamão. A história do boi que nasce, res-
suscita e morre era contada por meio de perso-
nagens cheios de cores e personalidade. Com 
o intuito de resgatar essa tradição, o projeto de 
extensão “Boi de Mamão na Comunidade” reali-
zou em maio uma Oficina de Boi de Mamão.

Realizada por meio do projeto de extensão Arte 
na Escola - Polo Unesc, professores de Artes das 
escolas públicas e privadas de Criciúma e re-
gião participaram de uma capacitação gratuita 
em 2015. O objetivo foi incentivar, reconhecer e 
qualificar o ensino da arte.

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R   //   P r o j e t o s  d e  E x t e n s ã o
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“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado mo-
mento a tua fala seja a tua prática”. A reflexão é do educador brasileiro mais influente e que dá nome 
a um programa audacioso da Unesc, o Território Paulo Freire. Desde 2014, a grande Santa Luzia, em 
Criciúma, passou a fazer parte, territorialmente, de uma área de extensão universitária. O principal 
objetivo do programa é desenvolver projetos que potencializem a autonomia das comunidades. No to-
tal, são 16 projetos, com duração de dois anos, e mais de 30 professores e 40 estudantes envolvidos. 
Serão atendidos os bairros Vila Belmiro/Jardim União, Progresso, Vila Manaus, Mineira Velha, San-
ta Luzia, Mineira Nova, São Sebastião, São Defende, Imperatriz, Nova Esperança, Santo André e São 
Francisco.

Por meio do projeto de extensão “Ambiente e 
Cidadania: Educação Ambiental nas Escolas”, 
alunos da Escola Adolfo Back, do Bairro Jardim 
União, em Criciúma, tiveram aulas diferentes em 
2014 e 2015. O projeto desenvolve ações educa-
tivas relativas ao meio ambiente para estudantes 
e professores de escolas da rede pública muni-
cipal e estadual, buscando a compreensão das 
interações entre os sistemas que constituem o 
nosso planeta.

Direitos do consumidor, da família e do trabalho, 
entre outros temas foram esclarecidos por meio 
de aulas promovidas por alunos e professores 
do curso de Direito, na Escola do Bairro Vila Ma-
naus, em Criciúma. As aulas fazem parte do pro-
jeto de extensão Pedic (Programa de Extensão 
de Direito e Cidadania), “Curso de Formação em 
Agente Comunitário de Cidadania”, o qual foi in-
serido no Programa Território Paulo Freire.

Cada gota de chuva tem o seu valor, e os alunos 
da Escola José Contim Portella, do Bairro Santa 
Luzia, em Criciúma, sabem disso. Por meio do 
projeto de extensão da Unesc, “Gestão ambien-
tal como estratégia para o fortalecimento da 
educação ambiental”, os estudantes desenvol-
veram um sistema de captação de água da chu-
va. O resultado pôde ser observado pela comu-
nidade em junho.

O projeto de extensão “Saúde Bucal nas Esco-
las” tem a finalidade de desenvolver estratégias 
de educação para a saúde bucal dos estudantes 
das escolas públicas inseridas na Grande San-
ta Luzia. Durante a ação, os professores e bol-
sistas promovem a saúde bucal por meio de 
rodas de educação em saúde e realização de 
intervenções.

Auxiliar no planejamento, na implantação e na 
condução de empreendimentos sociais existen-
tes ou novos por meio da incubadora universitá-
ria de economia solidária. Esse é o objetivo do 
projeto “Ações para empreendimentos de eco-
nomia solidária – rumo a uma incubadora uni-
versitária”, que identifica empreendimentos que 
necessitam da elaboração de planos de negó-
cios, da implementação de projetos, de supor-
te na busca de soluções para as dificuldades de 
gestão e de capacitações em economia solidária 
e associativismo.

Estudantes das escolas municipais de Criciúma, 
Lili Coelho e Marcílio Dias, participaram das ati-
vidades de conscientização do projeto de exten-
são da Unesc, “Educação em saúde: uma abor-
dagem às doenças sexualmente transmissíveis”, 
realizado pelo curso de Enfermagem da Univer-
sidade. Os participantes aprenderam sobre se-
xualidade, drogas e violência.

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R   //   Te r r i t ó r i o  P a u l o  F r e i r e
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Em uma sociedade de consumo, ensinar crian-
ças a poupar dinheiro não é uma tarefa fácil. 
Com o intuito de instruir os pequenos do Territó-
rio Paulo Freire, o projeto de extensão Finanças 
Pessoais atende crianças das escolas inseridas 
na Grande Santa Luzia. Os alunos da Escola Car-
los Wecki participaram da ação e aprenderam 
sobre poupança, poder de compra do dinheiro e 
a diferença entre desejo e necessidade quando o 
assunto é economizar.

Com o objetivo de desenvolver, implantar e ava-
liar estratégias para a sensibilização dos conse-
lheiros populares de saúde dos bairros Santa Lu-
zia e São Defende, o projeto de extensão “Saúde 

Levantar as necessidades de saúde e de educa-
ção em saúde com os profissionais da área, com 
a comunidade e com o conselho local de saúde 
da Vila Manaus foi o objetivo do projeto “Educa-
ção em saúde, educação permanente com pro-
fissionais de saúde e empoderamento: círculos 
de cultura com os profissionais de saúde, com 
o conselho local de saúde e com a comunidade 
Vila Manaus”, desenvolvido no Território Paulo 
Freire.

Possibilitar espaços de discussão na comunida-
de, visando à expansão das atividades relacio-
nadas à coleta solidária de caráter inclusivo de 
resíduos sólidos é o principal objetivo do proje-
to de extensão “Coleta Seletiva Solidária”. Por 
meio dele são realizadas oficinas direcionadas 
a esclarecimentos referentes à coleta seletiva 
em atividades de educação ambiental e ações 
de orientação em forma de palestras nas escolas 
municipais localizadas na Grande Santa Luzia.

Para instrumentalizar os pais dos adolescentes 
que estudam em escolas públicas dos bairros 
de abrangência do Território Paulo Freire sobre 
temas de educação para a saúde, ampliando o 
conhecimento para a prática do cuidado aos fi-
lhos, o projeto de extensão “Escola de Pais em 
Educação para a Saúde” realiza rodas de discus-
são com os pais sobre vários temas, tais como: 
drogas, sexualidade, saúde mental, qualidade de 
vida, relacionamento entre pais e filhos, dentre 
outros.

Realizar intervenções na comunidade sobre te-
mas voltados à Educação para a Saúde, promo-
vendo o empoderamento da comunidade para o 
cuidado de si. Esse é o principal objetivo do pro-
jeto de extensão “Residência Multiprofissional 
em Saúde Coletiva”. Os residentes desenvolvem 
atividades na comunidade por meio de ações 
coletivas e individuais e atuam também com os 
profissionais de saúde em escolas.

Com o intuito de promover o conhecimento e 
a conscientização dos moradores do Território 
Paulo Freire, o projeto “Biomedicina no seu bair-
ro: compartilhando o conhecimento, promoven-
do a saúde e educação” atua por meio de discus-
sões sobre doenças sexualmente transmissíveis 
e gravidez na adolescência com os jovens inseri-
dos na grande Santa Luzia.

Alunos da Escola Osvaldo Hülse, de Criciúma, 
estiveram na Unesc para um debate sobre a con-
vivência entre as diferentes etnias. A atividade 
foi realizada por meio do projeto de extensão 
“Cidadania, Meio Ambiente e formação crítica: 
discutindo e produzindo conceitos com adoles-
centes e suas famílias a partir dos produtos mi-
diáticos”, o qual discute e produz conceitos com 
adolescentes e seus familiares por meio da refle-
xão a respeito de filmes, desenhos, novelas, re-
vistas, programas de rádio, jornais, entre outros 
produtos midiáticos.

//  F A Z E N D O  A  V I D A  M E L H O R   //   Te r r i t ó r i o  P a u l o  F r e i r e
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O Espaço Cultural da Unesc recebeu exposições 
de artistas de vários estados do Brasil em 2015. 
Quatro artistas foram selecionados pelo edital 
de Exposições Temporárias. As mostras foram 
abertas ao público em geral ao longo do ano. 
Passaram pelo espaço: Beatriz Ramos Ribeiro, 
do Espirito Santo, com a instalação “Naqueles 
Lugares de Santos – São Roque do Canaã-ES”; 
Fábio Salun, de Joinville, com a exposição fo-
tográfica “Fronteiras Perdidas: Limites dissolvi-
dos entre o abstrato e o figurativo”; Melina Lima 
Resende, de São Paulo, com a exposição foto-
gráfica “Vias”; e Roberta Mestieri, com a exposi-
ção de telas, “Sob pressões e sobre impressões”. 
Também foi exposta no Espaço a Segunda Cole-
tiva de alunos do curso de Artes Visuais.

Quem passou pelo Espaço do Olhar, que fica no 
corredor da Biblioteca Professor Eurico Back da 
Unesc, acabou se deparando, em 2015, com di-
versas exposições. As mostras foram abertas ao 
público em geral ao longo de todo o ano. 
Passaram pelo espaço as seguintes exposições: 
“Eu Artista?” - exposição coletiva de acadêmi-
cos de Arte e Agenciamento Cultural; “Além do 
Olhar” e as exposições de fotos do Unesc em 
Dança e do Projeto Noite de Luz.

Espaço do Olhar

Espaço Cultural
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Representantes do curso de Design (ênfase em 
produtos) da Unesc participaram da Expo Reves-
tir 2015. E não foi apenas como visitantes! Du-
rante o evento, que ocorreu em março, em São 
Paulo, foram lançados revestimentos cerâmicos 
desenvolvidos por meio de uma parceria entre a 
Universidade e a empresa Ceusa, de Urussanga.

O Espaço Cultural do Supermercado Angeloni 
recebeu, em abril, o Coral Unesc, que interpre-
tou de Djavan a David Guetta. O Coral é com-
posto por 42 integrantes, entre estudantes, co-
laboradores da Unesc e comunidade externa. 
A regência é realizada pelo Maestro Joel de 
Oliveira.

O Coral Unesc participou do 11º Encanto Coral 
em abril. O encontro ocorreu em Imbituba e dele 
participaram 11 corais de toda a região sul do Es-
tado. O repertório contou com músicas de can-
tores renomados, como Cazuza e Djavan.

O Ânima da Unesc realizou no mês de maio 
uma oficina especial em homenagem ao Dia 
das Mães. Os participantes puderam aprender a 
confeccionar chinelos ornamentados com péro-
las e outros adereços.

Risadas, brincadeiras e muita animação conta-
giaram o Museu da Infância da Unesc em maio. 
Professoras e 60 crianças do terceiro ano do En-
sino Fundamental da Escola Hercílio Amante, de 
Criciúma, visitaram a Universidade e conhece-
ram a exposição “Volta às aulas: Museu da In-
fância brincando com as memórias”.

Uma noite especial foi dedicada àquelas que são 
essenciais em nossas vidas: as mães. Em maio, 
os artistas do Coral e do Musical Unesc realiza-
ram uma apresentação em homenagem ao Dia 
das Mães.

“Museus (memória+criatividade) = mudança so-
cial” foi o tema da 11ª Semana de Museus que 
ocorreu em todo o Brasil no mês maio. A Unesc 
participou por meio de atividades realizadas 
pelo Museu da Infância, pelo Museu de Zoologia 
e pelo Setor de Arte e Cultura. O evento resul-
tou de uma parceria entre o Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram) e o Ministério da Cultura em 
homenagem ao Dia Internacional dos Museus, 
que é comemorado do dia 18 de maio.

//  C I D A D A N I A  C U L T U R A L
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Linhas coloridas, palitos e tesoura foram os ma-
teriais necessários para a realização da ofici-
na do grupo de estudos Arte na Escola – Polo 
Unesc, realizada em maio. Professores e alunos 
do curso de Artes Visuais aprenderam com a mi-
nistrante Paula Oliveira da Silva a criar Manda-
las de Fios.

O 12º Maio Negro realizou diversas atividades 
sobre cultura e identidade negras e imigrantes 
contemporâneos. Promovido pela Universidade 
por meio da Prograd (Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação), do Neab (Núcleo de Estudos Afro-
-Brasileiros, Étnico-Raciais, Indígenas e de Mi-
norias) e do curso de História, o Maio Negro 
ocorreu com o apoio da Copirc (Coordenadoria 
de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma) 
e da Ong ACR (Anarquistas Contra o Racismo), 
havendo também a participação dos Coletivos 
Antonieta de Barros e Chega de Racismo.

Pétalas de flores, essências, chás, folhas colori-
das e até coco verde. É a imaginação quem man-
da quando o assunto é reciclagem de papel.  A 
experiência foi vivenciada pelos participantes da 
oficina “Reciclagem: suportes para criações ar-
tísticas”, realizada em maio na Unesc. Seus parti-
cipantes puderam aprender todo o processo de 
reciclagem com a aluna da sexta fase do curso 
de Artes Visuais, Maria Cristina Pacheco, e com 
a professora, também do curso de Artes Visuais, 
Angélica Neumaier. A atividade fez parte da pro-
gramação da Semana Nacional de Museus.

Ao ritmo do tango, com a coreografia “Mi Ama-
do Corazón”, a coreógrafa da Cia. de Dança 
Unesc, Viviane Candiotto, e o professor de dan-
ça, Anderson Cristiano, também integrante da 
Cia., conquistaram o terceiro lugar na Mostra 
Competitiva do 33º Festival de Dança de Join-
ville, na categoria Danças Populares - duo – sê-
nior. O evento reuniu mais de seis mil participan-
tes diretos e atraiu um público superior a 200 mil 
pessoas, em uma média de 170 horas de espetá-
culos. A Cia. também participou do gênero Dan-
ças Urbanas, com um solo interpretado pelo bai-
larino Giovani Candiotto Búrigo.

Todo aluno concluinte do curso de Artes Visu-
ais (Bacharelado) da Unesc precisa realizar um 
Trabalho de Conclusão de Curso que resulte em 
uma produção escrita e artística. São dezenas 
de trabalhos acadêmicos que se transformam 
em obras de artes, as quais são apresentadas à 
sociedade.

Intervenção urbana é a arte de se manifestar li-
vremente por meio de muros e objetos na cida-
de.  Dentro desse movimento, o Brasil é reco-
nhecido mundialmente, contendo uma série de 
artistas renomados. Com o intuito de trazer essa 
ideia para dentro da Unesc, os alunos do curso 
de Artes Visuais realizaram uma intervenção nos 
tapumes da obra da Biblioteca Professor Eurico 
Back.

Baião, dança gaúcha, rock anos 80, dança ciga-
na e reggae foram alguns dos ritmos que deram 
o compasso à edição de 2015 da Festa de Inver-
no do Colégio Unesc, que ocorreu em julho, nos 
espaços da escola. As turmas do primeiro ano 
do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensi-
no Médio apresentaram danças dentro do tema 
“Brasil: Ritmos e Movimentos”. Os visitantes 
também puderam participar de brincadeiras e 
degustar quitutes, como pipoca, maçã do amor, 
algodão doce, pinhão e quentão, além de carre-
teiro, pão com entrevero e cachorro-quente.

//  C I D A D A N I A  C U L T U R A L
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A Unesc adotou, em 2015, o Monumento à Anis-
tia. A partir disso, professores do curso de His-
tória se reuniram com membros do Coletivo 
Memória, Verdade e Justiça João Batista Rita e 
com os artistas que conceberam o Monumen-
to à Anistia, localizado em frente ao Terminal 
do Bairro Pinheirinho, para dar andamento à sua 
restauração.

O Coral Unesc participou do 11º Festival de Co-
rais de Criciúma e região. O evento ocorreu em 
agosto, na Catedral São José. Além do coral da 
Universidade, outros 21 corais se apresentaram 
no centro da cidade.

Ronaldo Fraga, Zuzu Angel, Jum Nakao, entre 
outros grandes nomes da moda brasileira, foram 
homenageados no desfile “Na Linha do Tempo – 
Reconstruindo e Renovando a Indumentária dos 
Estilistas Brasileiros”, desenvolvido pelos alunos 
da quinta fase do curso de Design de Moda da 
Unesc/Senai. O evento ocorreu em setembro, no 
Criciúma Shopping.

Momentos de alegria, paisagens e eventos espe-
ciais que marcaram a história da Universidade e 
foram captados por meio de imagens estiveram 
reunidos na exposição “Ângulos: um olhar jorna-
lístico sobre a Unesc”. A mostra, realizada pelo 
Secom (Setor de Comunicação Integrada), trou-
xe uma seleção de aproximadamente 50 fotos.

As flores da primavera chegaram à Unesc em se-
tembro. O Espaço Cultural da Universidade, no 
hall do Bloco Administrativo, recebeu quatro ex-
positores para o Primavera e Paz: 17ª Mostra de 
Orquídeas. Havia vindas de orquídeas de Içara 
(Orquidário Budni) e de Araranguá (MS Orqui-
dário), flores e plantas daqui de Criciúma (Flo-
ricultura Angélica), e a distribuição de mudas 
de plantas, com orientações sobre o seu cultivo 
(Horto Florestal da Unesc).

“Desenhos que dão vida e nos unem pelo fio de 
esperança”, esse é o tema do projeto ‘Presença’, 
realizado pela Fiesc (Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina), em parceria com 
o Museu da Infância da Unesc. Os traços e co-
res pintados pelos alunos da Escola de Educa-
ção Infantil do Sesi (Serviço Social da Indústria) 
de Criciúma criaram vida e saíram dos papéis. O 
Museu da Infância confeccionou bonecos e bo-
necas de pano a partir desses desenhos e os en-
tregou para representantes da Fiesc em um en-
contro na Universidade.

“Arte e Experimentação na Contemporaneidade” 
foi o tema da II Coletiva do curso de Artes Visu-
ais, que contou com 21 produções artísticas dos 
alunos da Unesc, em outubro e em novembro.

Bailarinas e bailarinos clássicos da região tive-
ram a oportunidade de participar do 16º Unesc 
em Dança. Foram mais de 700 bailarinos de 50 
grupos de Torres, Jacinto Machado, Ermo, Imbi-
tuba, Tubarão, entre outras localidades partici-
pantes. O festival, promovido pelo Setor de Arte 
e Cultura da Unesc, contou com coreografias 
que vão do ballet à dança de rua, além de capa-
citações nas mais diversas linguagens da dança.
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A Cia. de Dança Unesc conquistou, em novem-
bro, o terceiro lugar na categoria Trio Adulto, no 
10° Garopaba em Dança, com a coreografia “The 
70’s”, interpretada e construída coletivamente 
pelos bailarinos Giovane Búrigo (aluno de Ad-
ministração da Unesc), Moisés Marcelino Nasci-
mento e Marlon Nunes (acadêmicos de Educa-
ção Física).

Muitos colaboradores da Unesc aprenderam a 
confeccionar bolas de natal em novembro. Eles 
participaram da oficina de bola de Natal promo-
vido pelo Ânima (Programa de Ações Colabora-
tivas e Valorização Humana).

Estudantes do curso superior de Tecnologia em 
Design de Moda Unesc/Senai apresentaram as 
influências e tendências para o inverno 2017, em 
dezembro, no 15º EnModa. O encontro ocorreu 
no Siso’s Hall, em Criciúma, e integrou o setor de 
confecção, a sociedade e os estudantes.

A Noite de Luz Unesc aconteceu no final de no-
vembro e levou ao palco mais de 300 artistas da 
região em um evento que reúniu música, dança 
e teatro. O Parque das Nações, em Criciúma, re-
cebeu grupos de Criciúma, Araranguá, Sombrio 
e Ermo para levar ao público a magia do Natal – 
inclusive com a presença do Papai Noel. O pro-
jeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, por 
meio da Lei Rouanet, e todos os artistas recebe-
ram um cachê cultural.

Manifestações artísticas e culturais invadiram a 
Praça Humberto Bortoluzzi, no centro de Nova 
Veneza, em dezembro. O Projeto Noite de Luz 
Unesc levou 80 artistas àquele local, os quais 
ajudaram a contar a história da Natividade, com 
performances de músicas, danças e teatro.

O acervo artístico da Universidade recebeu um 
total de 13 obras doadas em 2015, entre elas pin-
turas, esculturas, fotografias, serigrafia, artesa-
nato e mosaico.

Apresentações de dança, mágica, poesia, teatro, 
canto, violão e muitas outras expressões artísti-
cas fizeram parte da programação do Quintas 
Culturais da Unesc em 2015. O projeto, desen-
volvido pelo Setor de Arte e Cultura, tem o obje-
tivo de promover o desenvolvimento da percep-
ção e a compreensão das diferentes linguagens 
artísticas.
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Com o intuito de disseminar a importância do 
trabalho entre a Universidade e a comunidade, 
a UNACSA (Unidade Acadêmica de Ciências So-
ciais Aplicadas) lançou o e-book “Práticas e Sa-
beres de Extensão” em abril.

Relatos de experiências de ensino dos professo-
res da Unesc visando não somente ao reconhe-
cimento acadêmico, mas, principalmente, à so-
cialização de saberes científicos e pedagógicos. 
Esse é conteúdo do e-book “O Saber e o Fazer 
dos docentes no âmbito das Ciências Sociais 
Aplicadas”, que foi lançado em julho.

De um manuscrito de pesquisas feitas sobre saú-
de ao longo de 15 anos surgiu a obra “Saúde e 
Ambiente: em busca do equilíbrio da energia vi-
tal”. O livro, de autoria da pesquisadora Mariléia 
Giassi Zanette e da jornalista Marli Vitali, foi lan-
çado pela Ediunesc (Editora e Livraria da Unesc), 
em agosto, na Livraria Fátima, localizada no cal-
çadão da Praça Nereu Ramos. Nas mais de 130 
páginas, informações sobre saúde, sustentabili-
dade e espiritualidade.

A Editora da Unesc encerrou a programação 
de setembro com o lançamento de dois livros. 
“Rio Criciúma: o Rio que a Cidade Escondeu”, da 
professora Rose Maria Adami, e “Um Pintor de 
Letras”, do psicólogo angolano Tomás Mambo 
Seda.

Gestão ambiental, contabilidade pública, gover-
nança coorporativa, finanças pessoais, entre ou-
tros temas, constroem o segundo volume da Co-
leção Saberes Contábeis. O lançamento do livro 
ocorreu durante a Semana de Ciência e Tecno-
logia da Unesc, por meio do NECON (Núcleo de 
Estudos Contábeis). A obra possui oito capítu-
los, em formato de artigos, os quais foram es-
critos por professores e estudantes do curso de 
Ciências Contábeis, pesquisadores de gradua-
ção, mestrado e doutorado da Unesc, juntamen-
te com outras instituições de ensino.

//  C I D A D A N I A  C U L T U R A L   //   L i v r o s

Práticas e Saberes de Extensão Relatos de professores

Saúde e Ambiente

Rio Criciúma e poesia de Angola

Saberes Contábeis



5554

Nas últimas duas décadas, a arqueologia adqui-
riu um aspecto público, entendendo que, cien-
tificamente, poderia incorporar as perspectivas 
das comunidades em seus projetos de pesqui-
sa. Reconhecer os principais debates e reflexões 
arqueológicas e oferecer uma ferramenta aos 
cientistas que lidam com o patrimônio cultural 
é o principal objetivo do livro “Arqueologia Pú-
blica e Patrimônio: Questões Culturais”. A obra, 
lançada pela Editora da Unesc, também está dis-
ponível em ePtub, um formato de arquivo digi-
tal que permite a leitura em celulares, tablets, 
smartphones e leitores digitais.

Uma obra que reúne artigos de 20 professo-
res e alunos da Unesc e de outras Instituições, 
que traz artigos sobre produção de bioenergia, 
administração estratégica, gestão pública, ba-
lanço social, extensão universitária, coleta se-
letiva solidária, entre outros assuntos. Esse é o 
livro “Temas Contemporâneos em Ciências So-
ciais Aplicadas”, que foi lançado pela Editora da 
Unesc em novembro. A obra foi organizada pe-
las professoras Cristina Keiko Yamaguchi e Me-
lissa Watanabe.

Temas Contemporâneos

Arqueologia Pública

//  C I D A D A N I A  C U L T U R A L   //   L i v r o s
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Os alunos da Unesc ganharam mais um reforço 
para a sua formação. Em setembro, foram inau-
guradas as melhorias e a reforma das Quadras 
Poliesportivas Professora Vani Anacleto. O espa-
ço ganhou cobertura em 2015 e passou a home-
nagear uma professora que marcou história no 
curso de Educação Física da Unesc.

Os estudantes da Unesc tiveram a oportunida-
de de mostrar o seu talento com a bola no pé. 
Em março, aconteceu o 12º Campeonato Inter-
cursos de Futebol Suíço Masculino Unesc/DCE, 
que buscou integrar acadêmicos, professores e 
funcionários. A novidade foi que a competição 
abriu espaço também para a participação das 
mulheres no 1º Campeonato Intercursos de Fu-
tebol Suíço Feminino. Os campeões foram Ciên-
cias Contábeis, no masculino, e Educação Física 
(Bacharelado), no feminino.

Os estudantes Fátima Beatriz Laurindo, do cur-
so de Educação Física, e Leonardo Schilling, de 
Direito, foram destaques no Campeonato Cata-
rinense de Natação em Palhoça. O evento acon-
teceu no Complexo Aquático da Unisul em abril. 
Leonardo conquistou o recorde na prova 100m 
borboleta e quatro medalhas de ouro. Fátima ga-
nhou seis medalhas, duas de ouro e quatro de 
bronze.

Os alunos de Educação Física da Unesc, que par-
ticiparam do Campeonato Brasileiro Universitá-
rio de Karatê, em abril, retornaram da compe-
tição com duas medalhas. A estudante Ariane 
Alves da Silva ganhou um ouro e Thairyni Dori-
gon conquistou um bronze.

Amarelo e preto são as novas cores dos meni-
nos que participam do projeto “Anjos Futsal” 
da Unesc. As crianças ganharam novos unifor-
mes em maio de 2015, no Complexo Esportivo 
da Universidade. O coordenador técnico do pro-
jeto, Jean Reis, entregou os itens que serão usa-
dos nas categorias Sub-9, 12 e 15. O projeto é 
uma parceria entre a Unesc e a Anjo Química. 
São 920 crianças e adolescentes atendidos em 
escolinhas de futsal masculino.

Os alunos da Unesc conquistaram 11 medalhas 
nas competições de natação do JUCs (Jogos 
Universitários Catarinenses). Na categoria, a 
Unesc ficou em segundo lugar, trazendo para a 
Instituição sete ouros e quatro bronzes. A dispu-
ta, que ocorreu em julho no Sesi de Blumenau, 
reuniu estudantes de sete universidades para 
competir nas provas de natação.

Quadra Poliesportiva

Intercursos de Futebol Suiço

Catarinense de Natação

Brasileiro de Karatê

JUCs Natação

Anjos Futsal
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Corrida com barras, revezamento, salto em al-
tura e a distância. A última semana foi agitada 
para os 15 alunos da Unesc, que participaram 
dos JUCs (Jogos Universitários Catarinenses) 
de atletismo. Eles competiram contra outras 12 
Instituições de Ensino na UFSC, em Florianópo-
lis. Os estudantes também participaram do salto 
triplo, dos lançamentos de dardo, de disco e de 
peso e de corridas. Foram 11 medalhas: duas de 
ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

O Torneio de Confraternização do Projeto Tigri-
nhos, que ocorreu em agosto no CT (Centro de 
Treinamento) do Criciúma Esporte Clube, reuniu 
cerca de 700 jovens atletas. Ao todo, 29 equipes 
Sub-12 dos núcleos do projeto no Sul do Estado 
disputaram o título do campeonato, que ficou 
com o município de Forquilhinha.

O aluno do curso de Direito da Unesc Leonardo 
Schilling, conquistou quatro medalhas durante a 
47ª Copa Espanã de Natacion, em Santiago, no 
Chile, no mês de setembro. O estudante repre-
sentou a equipe Unesc/Marista/FTD/FME, de 
Criciúma, disputando contra 500 atletas da Ar-
gentina, Chile, Espanha e Brasil.

Os atletas da Natação Unesc, Leonardo Schilling, 
Raoní dos Santos e Fátima Beatriz Laurindo, par-
ticiparam, em outubro, dos Jogos Universitários 
Brasileiros em Uberlândia, Minas Gerais. Foi o 
quarto ano em que a Unesc levou a sua equipe e 
conquistou medalhas. Foram conquistadas duas 
medalhas de ouro.

No Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de 
Muay Thai, que aconteceu em Brasília, no mês 
de outubro, subiu ao pódio uma estudante da 
Unesc. A aluna do curso de Enfermagem, Eduar-
da Araújo da Rosa, representou o estado de San-
ta Catarina e conquistou o título de campeã bra-
sileira na categoria amadora de 50/54 kg.

O Campeonato Intercursos de Futsal da Unesc/
DCE animou os estudantes da Universidade no 
segundo semestre de 2015. Nessa edição, quem 
faturou a taça foi o time do curso de Engenharia 
Química.

O estudante da nona fase de Engenharia Am-
biental da Unesc, Luca Rieth, subiu ao pódio 
como campeão estadual de natação, Troféu 
Eduardo Fischer, que ocorreu em Palhoça no 
mês de novembro. Rieth levou o título nas pro-
vas de 200, 100 e 50 metros costas e no reve-
zamento 4x100m medley. Também conquistou o 
segundo lugar nos revezamentos 4x50 e 4x100 
metros livres.

JUCs Atletismo

Competição no Chile

Projeto Tigrinhos Jogos Universitários Brasileiros
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Os veranistas e visitantes do Balneário Rincão ti-
veram um fim de semana com diversas ativida-
des e lazer para adultos e crianças. O Verão na 
Areia, realizado pela RBS TV, em parceria com 
a Unesc, ocorreu em fevereiro, na Plataforma 
Norte. O evento foi aberto ao público em geral 
e trouxe aulas de ginástica, de zumba, circuito 
funcional e alongamento. Além disso, foi possí-
vel participar de aulas de surf, de slackline, de 
futebol, de vôlei e de frescobol.

O Dia Internacional da Mulher foi comemora-
do na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, com 
ações para promover o bem-estar da comunida-
de. Alunos do curso de Enfermagem da Unesc e 
o Nuprevips (Núcleo de Prevenção às Violências 
e Promoção da Saúde) prestaram atendimentos 
no local.

Dia Internacional da Mulher

Verão na Areia
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Funcionários da empresa La Moda, de Nova Ve-
neza, receberam a visita de professores e de alu-
nos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da 
Unesc, ao longo do ano de 2015, os quais estive-
ram no local prestando orientações. Foram de-
batidos temas como Violência Contra Mulher e 
Lei Maria da Penha. As funcionárias também re-
ceberam dicas de cuidados com a face.

Os rins são órgãos essenciais para o corpo hu-
mano. Para lembrar as pessoas da importân-
cia desses órgãos, os alunos da Liga Acadêmi-
ca do Rim estiveram, em março, na Praça Nereu 
Ramos, em Criciúma, prestando orientações à 
comunidade.

“Lesões de pele: prevenção e condutas do en-
fermeiro estomaterapeuta”. Esse foi o tema da 
palestra gratuita disponibilizada aos enfermei-
ros da região, realizada em diversos hospitais e 
unidades de saúde pela Unesc.

A Unesc recebeu, em março, um grande aliado 
para a reabilitação motora de pessoas com de-
ficiência. A Federação das APAEs de Santa Ca-
tarina fez a doação de um PediaSuit ao CER II 
(Centro Especializado em Reabilitação Unesc). 
O equipamento ajuda no tratamento de indiví-
duos com distúrbios neurológicos, paralisia ce-
rebral, atraso no desenvolvimento, lesões trau-
máticas cerebrais, autismo e outras condições 
que afetam as funções motoras e cognitivas.

O que é comida de verdade? A resposta a essa 
pergunta foi dada durante a palestra “Economia 
Solidária e Alimentação Saudável”, realizada em 
março, gratuitamente, pelo Paes (Programa de 
Ações em Economia Solidária). No encontro, 
ministrado pela coordenadora do curso de Nu-
trição, Rita Suselaine Vieira Ribeiro, os partici-
pantes aprenderam a interpretar as tabelas nu-
tricionais dos rótulos de alimentos, e saber os 
principais passos para uma alimentação saudá-
vel. Também conheceram o Guia Alimentar para 
a População Brasileira, dilvulgado pelo Ministé-
rio da Saúde.

O Dia Mundial do Transtorno Bipolar (30/3) é de 
conscientização. A doença, lembrada no dia do 
aniversário de Vicent van Gogh (diagnosticado 
portador do Transtorno Bipolar), atinge 1% da 
população mundial. Para frisar a importância 
desse dia, os alunos dos Laboratórios de Neuro-
ciência e Neurotoxicologia da Unesc estiveram 
na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, orientan-
do a população.

Funcionários da Unesc participaram de uma ca-
pacitação de Primeiros Socorros em abril. A ação 
fez parte de uma programação da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes) da Uni-
versidade, que realizou em torno de 12 eventos 
até o mês de dezembro.

Mensuração da pressão arterial e da glicemia 
capilar; verificação da tipagem sanguínea; tes-
tes de coagulação, de pressão e respiratório; 
orientações sobre higiene oral, entre outras ati-
vidades, foram realizados na Praça Hercílio Luz, 
de Araranguá, em abril, pelos alunos dos cursos 
da UNASAU (Unidade de Ciências da Saúde). A 
ação foi alusiva ao Dia Mundial da Saúde, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
de Araranguá.

La Moda

Dia Mundial dos Rins

Estomaterapia

PediaSuit
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Segundo o Portal Brasil, a hipertensão atinge 
24,3% da população adulta. Para combater esse 
índice, a Unesc realiza ações de orientação à co-
munidade. Em abril, os alunos e professores do 
curso de Enfermagem participaram do projeto 
Ação Esperança, que ocorreu na Igreja da Espe-
rança Cristã, localizada no Bairro Santo Antônio, 
em Criciúma.

A rotina do trabalho pode ocasionar problemas 
à saúde do colaborador. Ficar sempre na mes-
ma posição, sentar-se de maneira incorreta ou 
fazer muito esforço físico são algumas atitudes 
que, muitas vezes, acabam provocando doenças 
como a LER (Lesão por Esforço Repetitivo). Uma 
forma de prevenir essas doenças é a Ginástica 
Laboral, que a Unesc oferece todas as semanas 
a seus funcionários.

O Dia do Uso Racional de Medicamentos (5/5) 
foi lembrado por meio de uma ação de orien-
tação à comunidade sobre a automedicação. 
O curso de Farmácia da Unesc esteve na Praça 
Nereu Ramos, em Criciúma, conversando com 
a população.

Alunos do curso técnico de Podologia do Colé-
gio Unesc promoveram diversas ações de cuida-
dos em 2015. Com o apoio da coordenação e dos 
professores, eles deram dicas e orientações de 
como proceder na higienização dos pés, man-
tendo-os com uma aparência bonita e saudável. 
A ação buscou conscientizar as pessoas para 
prevenção de lesões.

Para abordar sobre a importância da diversifica-
ção do cultivo e do consumo de plantas, o PP-
GCA (Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais) da Unesc realizou, em maio, a ofi-
cina “Quintal Comestível – Plantas Alimentícias 
Não Convencionais”, com o quintaleiro, iristera-
peuta e permacultor Kleber Fernandes.

Os participantes do projeto de extensão “Aten-
ção ao Paciente Ostomizado” receberam uma 
homenagem da Câmara de Vereadores. Uma 
Moção de Aplauso pelos serviços prestados à 
comunidade aconteceu no mês de maio.

Professores e alunos do curso de Fisioterapia da 
Unesc orientaram as pessoas que passaram pelo 
Shopping Della em maio. O atendimento gratui-
to esteve voltado às dicas quanto à postura cor-
reta e de como cuidar da coluna.

Pessoas que estiveram na Praça Nereu Ramos, 
em Criciúma, no final de maio, tiraram suas dú-
vidas sobre azia e refluxo gastroesofágico (do-
ença digestiva) com a Liga de Gastroenterolo-
gia do curso de Medicina da Unesc. Os alunos e 
professores, que estiveram no local, prestaram 
orientações e entregaram panfletos informati-
vos para a comunidade.

Hipertensão

Ginástica Laboral

Automedicação

Podologia
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Em maio, professores e alunos do curso de Nu-
trição da Unesc estiveram no Shopping Della 
Giustina, em Criciúma, prestando orientações e 
avaliações nutricionais. Eles também mediram o 
IMC (Índice de Massa Corporal) da população 
que por lá passou.

A forma de andar, de se sentar ou de realizar ati-
vidades no trabalho foi o tema da palestra que 
reuniu 272 colaboradores do supermercado 
Angeloni, em Criciúma, no mês de junho. Eles 
aprenderam com os alunos do curso de Fisio-
terapia, participantes do Labiomec (Laborató-
rio de Biomecânica) e do PPGScol (Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva) da Unesc, a 
cuidar da saúde, na palestra sobre Ergonomia.

Pessoas da comunidade que possuem diabetes 
encontram na Unesc orientação e apoio para 
conviver com a doença da melhor maneira pos-
sível. Todas as segundas-feiras, nas Clínicas In-
tegradas, os profissionais do Programa de Re-
sidência Multiprofissional em Saúde Coletiva e 
Saúde da Família recebem participantes do Gru-
po de Apoio aos Pacientes Diabéticos do PAM-
GC (Programa de Automonitoramento Glicê-
mico Capilar) para esclarecer dúvidas e trocar 
experiências.

Alunos e professores dos cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontolo-
gia e Psicologia da Unesc estiveram no calçadão 
de Sombrio, em junho, realizando atendimentos. 
Eles prestaram orientações gratuitas sobre pos-
tura, peso e higiene bucal. Além disso, realiza-
ram testes de ansiedade, de pressão, tipagem 
sanguínea e de coagulação; esclareceram sobre 
a auriculoterapia e aferiram a pressão arterial.

Força, resistência, flexibilidade, equilíbrio e co-
ordenação. Esses são alguns dos benefícios do 
Tai Chi Chuan, um sofisticado sistema de exer-
cícios e desenvolvimento pessoal considerado 
uma das maiores heranças culturais da China. A 
meditação em movimento é desenvolvida pelo  
nima para os colaboradores da Unesc, contri-
buindo para o bem-estar do corpo e da mente.

Alunos da quarta fase do curso de Enferma-
gem da Unesc realizaram um encontro sobre 
saúde com as gestantes do Bairro São Sebas-
tião, em Criciúma. Foram abordados vários as-
suntos, dentre eles o bebê e a família, os bene-
fícios da amamentação para a mãe, o manejo 
da amamentação e a manobra de desengasgo. 
O encontro aconteceu no mês de julho, naquela 
comunidade.

Os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia e Odontologia da Unesc desen-
volveram o Diagnóstico de Vida e Saúde do Bair-

Vertigem, desmaios, crise compulsiva, infartos 
ou intoxicação. Prestar o primeiro atendimento 
a esses e a outros problemas pode salvar uma 
vida. Com o intuito de preparar os colaborado-
res dos LEAS (Laboratórios de Ensino da Área da 
Saúde) para eventuais acontecimentos, foi que 
o SESMT Serviço Especializado em Engenheira 
de Segurança e Medicina do Trabalho) e a CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), 
juntamente com a coordenação dos laborató-
rios, realizaram um treinamento sobre Primei-
ros Socorros e Segurança do Trabalho no mês 
de julho.

Nutrição no Della

Ergonomia

Apoio aos Diabéticos

Sombrio

Tai Chi Chuan
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É comum as pessoas não saberem o seu tipo 
sanguíneo, o que pode dificultar o atendimentos 
em situações de urgência e emergência. Nes-
se caso, o Ministério da Saúde recomenda que 
cada cidadão tenha ciência de sua tipagem san-

Muitos não sabem, mas existe um importante 
destino científico para os dentes descartados. 
Eles podem contribuir para o avanço da saúde, 
por meio de estudos e treinamentos realizados 
por alunos e professores do curso de Odonto-
logia da Unesc. É o BDH (Banco de Dentes Hu-
manos), um projeto que já vem sendo realidade 
na Universidade e que, além de auxiliar no avan-
ço acadêmico, contribui para a eliminação da in-
fecção cruzada e do comércio ilegal de dentes, 
o qual ainda ocorre nos dias atuais.

Estudantes e professores dos cursos de saúde 
da Unesc e profissionais do Programa de Resi-
dência Multiprofissional participaram do Ver/Vi-
ver SUS (Vivências e Experiências na Realidade 
do SUS da Região Carbonífera de Santa Catari-
na). Eles passaram uma semana tendo contato 
com profissionais, práticas e pacientes, viven-
ciando o cotidiano do trabalho na saúde cole-
tiva, conhecendo os Planos Municipais de Saú-
de e o perfil epidemiológico dos municípios de 
Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, Co-
cal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Jacinto 
Machado, Maracajá, Meleiro, Orleans, Sideró-
polis, Sombrio e Treviso. A ação foi realizada no 
mês de julho.

Para conscientizar a comunidade sobre as doen-
ças decorrentes da elevada taxa de colesterol, 
sobre a importância do controle da doença e de 
como é feito o tratamento, os alunos do curso de 
Enfermagem da Unesc, em parceria com a Ne-
froclínica de Criciúma, realizaram uma campa-
nha de conscientização na recepção dessa clíni-
ca, que fica no centro de Criciúma, por meio da 
demonstração de alimentos saudáveis, da entre-
ga de recomendações nutricionais acompanha-
das do cálculo do IMC e de sua classificação. A 
ação aconteceu em agosto de 2015.

Os técnicos administrativos da área da saúde 
participaram, em agosto, da capacitação “Pro-
grama de Prevenção de Acidentes com Material 
Perfurocortante”, realizada pelo SESMT (Servi-
ço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho) da Universidade. O 
curso foi ministrado pela médica do trabalho da 
Unesc, Dra. Mariana Macarini de Souza.

Oferecer acesso a ações e a serviços de imuniza-
ção às reeducandas do Presídio Santa Augusta. 
Esse foi o objetivo de uma atividade que o cur-
so de Enfermagem da Unesc realizou em setem-
bro em Criciúma. Durante essa ação, elas rece-
beram doses da vacina Antitetânica e da vacina 
contra a Hepatite.

Quem passou pelo Terminal Central de Criciú-
ma, em setembro, pôde tirar dúvidas sobre as 
doenças mais comuns que afligem os idosos, 
como hipertensão e diabetes melitus, bem como 
sobre prevenção de quedas, violência contra a 
pessoa idosa, saúde bucal, entre outros assun-
tos. A ação foi realizada pelos alunos e professo-
res dos cursos de Enfermagem e de Odontologia 
da Unesc.

A Primeira Meia Maratona de Criciúma mobili-
zou, em setembro, 1,5 mil pessoas, entre orga-
nização, apoio e atletas. O evento teve o apoio 
da Unesc e a participação de 68 alunos dos cur-
sos de Educação Física, Fisioterapia, Enferma-
gem e Nutrição, os quais estiveram acompanha-
dos de seus professores. Alguns participaram 
da corrida e outros prestaram atendimento aos 
competidores.

Tipagem sanguínea

Banco de Dentes

Ver/Viver SUS
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Colesterol Saúde às reeducandas

Dia do Idoso

Meia Maratona

Capacitação

guínea e a mantenha como informação básica. 
Para que a comunidade de Criciúma tivesse esse 
conhecimento, o curso de Biomedicina esteve 
no Shopping Della, em agosto, prestando aten-
dimento à comunidade.
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As pessoas que passaram pelo Shopping Della, 
em Criciúma, no último sábado de setembro, 
puderam aprender sobre o armazenamento, 
descarte e doações de medicamentos com os 
alunos e professores do curso de Farmácia da 
Unesc.

No comércio ou na Universidade, em Siderópolis 
ou em Criciúma. Outubro foi o mês de cuidar da 
saúde da mulher e de se vestir de rosa. Pensando 
nisso, em 2015, a Unesc, que já vem participando 
da campanha internacional há alguns anos, teve 
suas ações sobre esse cuidado iniciadas na Uni-
versidade logo no primeiro dia do mês.

O que fazer em caso de acidente aéreo? Várias 
respostas vêm à mente, mas nem todos os pro-
cedimentos são os mais indicados para o aten-
dimento às vítimas. Para capacitar nossa comu-
nidade aeroportuária, a fim de que possa agir 
adequadamente em situações de emergência, 
com um atendimento rápido, evitando ou mini-
mizando consequências maiores, foi que a Infra-
ero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária), com o apoio da Unesc, promoveu o 
curso CVE (Corpo de Voluntário de Emergência), 
no mês de novembro. As atividades ocorrem na 
Universidade e englobaram aulas teóricas e prá-
ticas e uma simulação de acidente aéreo.

Teste de coagulação, terapia manual, orien-
tações sobre o câncer de mama, testes de de-
pressão, orientação sobre higiene bucal, entre 
outras atividades, foram desenvolvidos pelos es-
tudantes dos cursos da área da Saúde da Unesc 
na frente da Biblioteca Professor Eurico Back em 
outubro.

O tabagismo é, reconhecidamente, uma doen-
ça crônica, resultante da dependência à droga 
nicotina, e um fator de risco para cerca de 50 
doenças, entre elas o câncer, a asma, a Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), infecções 
respiratórias e doenças cardiovasculares. Pen-
sando nisso, o curso de Enfermagem da Unesc 
criou o seu primeiro grupo de controle do taba-
gismo, em outubro, o qual conta com a partici-
pação de funcionários da Instituição.

Queimação, dor no peito e falta de ar são algum 
dos sintomas que as pessoas com DRGE (Do-
ença do Refluxo Gastroesofágico) apresentam. 
Para esclarecer sobre esse problema, no mês 
de outubro, os alunos do curso de Medicina da 
Unesc estiveram no Shopping Della, em Criciú-
ma, prestando orientações e entregando folders 
informativos.

O Clube de Mães de Forquilhinha recebeu a vi-
sita das extensionistas da Farmácia Solidária da 
Unesc, Edinara Premoli Serafim e Júlia Steiner, 
no mês de novembro. A ação envolveu 40 mu-
lheres daquele clube, as quais aprenderam so-
bre o uso racional de medicamentos, armazena-
mento e descarte de medicamentos.

Os alunos do Colégio Unesc receberam a visita 
de uma turma animada da Farmácia Solidária em 
novembro. Fantasiados de personagens infantis, 
alunos do curso de Farmácia e profissionais da 
Farmácia Solidária promoveram a conscientiza-
ção dos estudantes do primeiro ao quinto ano 
do Ensino Fundamental I sobre o uso racional de 
medicamentos e sobre a importância do arma-
zenamento e descarte correto de remédios.

Outubro Rosa

Descarte correto e doação de remédios

Simulação de acidente aéreo
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Conscientização

Saúde na Unesc

Grupo de Combate ao Tabagismo
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Professores e estudantes da Unesc estiveram na 
Praça Nereu Ramos, em Criciúma, a fim de pres-
tar orientações e realizar testes de saúde para a 
população. A iniciativa “Cuidados com a Saúde”, 
realizada em novembro, ofereceu serviços de 
aferição e de pressão arterial e de glicemia ca-
pilar, de relaxamento e de cálculo do IMC (Índi-
ce de Massa Corporal), além da apresentação de 
uma mesa com temperos saudáveis e de orien-
tações sobre o armazenamento e o uso racional 
de medicamentos.

O mês de novembro é dedicado à conscientiza-
ção sobre a saúde do homem. Pensando nisso, 
a Unesc, em 2015, realizou as atividades “Tudo 
Azul no Campus”. O movimento contou com 
ações voltadas aos colaboradores e aos estu-
dantes da instituição e à comunidade.

O Dia Mundial da Úlcera de Pressão foi lembra-
do pelos alunos do curso de Enfermagem da 
Unesc. Pacientes e funcionários do Hospital São 
José, em Criciúma, receberam esses alunos, em 
novembro, para trocar experiências e incentivar 
a prevenção da doença na campanha “Mude de 
lado: Evite Pressão”.

A primeira fase do curso de Farmácia da Unesc 
conscientizou os alunos do próprio curso e a co-
munidade sobre o uso racional, armazenamen-
to e descarte correto dos medicamentos. A ação 
ocorreu em dezembro, na disciplina de Introdu-
ção às Ciências Farmacêuticas. Além das orien-
tações, os estudantes também entregaram pan-
fletos e realizaram jogos e dinâmicas com os 
participantes.

Um dia de conscientização foi realizado em alu-
são ao “Dezembro Vermelho”, mês de prevenção 
e de combate à AIDS (Síndrome da Imunodefi-
ciência Adquirida). O Programa de Residência 
Multiprofissional da Unesc e o Pamdha (Progra-
ma de Atenção Municipal as DST/HIV/AIDS), es-
tiveram no Parque das Nações, em Criciúma, no 
mês de dezembro, prestando orientações à co-
munidade, inclusive com a distribuição de mate-
riais educativos e de preservativos.

O Nuprevips (Núcleo de Prevenção às Violên-
cias e Promoção da Saúde) é um serviço de as-
sistência às crianças, aos adolescentes, aos 
adultos e  aos idosos vítimas de qualquer tipo 
de violência.  O núcleo atende de forma inter-
disciplinar e multiprofissional, buscando a inte-
gralidade da atenção. Fazem parte da equipe os 
seguintes profissionais: Assistente Social, Psicó-
logo, Enfermeiros, Psiquiatra, Ginecologista e 
Infectologista.

MEDICINA: 8.370   |    FISIOTERAPIA: 8.965   | PSICOLOGIA: 6.095

PODOLOGIA: 1.006   | NUTRIÇÃO: 619   | SOS UNESC: 691

ODONTOLOGIA: 8.052   | FARMÁCIA SOLIDÁRIA: 13.728

FARMÁCIA ESCOLA: 31.036   | ENFERMAGEM: 20.777

VALOR DOADO À POPULAÇÃO EM MEDICAMENTOS: R$ 1.238.343,39

PRONTUÁRIOS UTILIZADOS EM PESQUISAS: 2.585

Farmácia Solidária

Tudo Azul no Campus

Curso de Farmácia

Dezembro Vermelho

Úlcera de Pressão

As Clínicas Integradas da Unesc oferecem aten-
dimento gratuito à população. O serviço de 
Medicina realiza atendimentos em diversas es-
pecialidades médicas. Também são disponibili-
zados atendimentos em Fisioterapia, Nutrição, 
Enfermagem, Farmácia, Psicologia, além de 
Odontologia.

Clínicas Integradas

Nuprevips
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O problema de desabastecimento do Sistema 
Cantareira, que ocorreu em São Paulo, foi um 
dos temas abordados pelo Laboratório de Ges-
tão de Recursos Hídricos da Unesc, em março, 
durante o evento em comemoração ao Dia Mun-
dial da Água (22/03). Foi o terceiro ano conse-
cutivo que o Laboratório recebeu estudantes 
do Ensino Fundamental e Médio para atividades 
voltadas à conscientização ambiental, ao uso 
racional da água e à preservação dos recursos 
hídricos.

Cuidar e tratar de um rio tão importante para a 
comunidade e para o desenvolvimento ambien-
tal da região. Esse é o principal objetivo da co-
missão Rio Mãe Luzia, formada por representan-
tes da Unesc e dos municípios de Forquilhinha, 
Maracajá, Siderópolis, Nova Veneza e Treviso. 
O grupo realizou um cronograma de ações em 
2015.

Professores das redes pública e privada da re-
gião de Criciúma e estudantes da Unesc estive-
ram reunidos em maio, no Laboratório de Ensi-
no de Ciências, para discutir o tema “Educação 
Ambiental: Aspectos Legais e Transversais”. O 
tema foi abordado pela professora doutora Vi-
viane Kraiesk de Assunção.

O Museu de Zoologia Professora Morgana Ci-
rimbelli Gaidzinski da Unesc abriu em maio a ex-
posição “O Rugido do Leão-marinho”. O evento 
uniu teatro, informação e muito aprendizado e 
contou com a visita dos alunos do terceiro ano 
do Ensino Fundamental do Colégio Unesc. A 
mostra apresentou o primeiro exemplar de leão-
-marinho taxidermizado do acervo da Unesc e 
fez parte da programação da 13ª Semana Nacio-
nal de Museus do Ibram (Instituto Brasileiro de 
Museus).

Grupo de Estudos

Leão-marinho

Dia Mundial da Água

Rio Mãe Luzia
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Da inconformação de três alunos da Unesc so-
bre a atual realidade da cadeia de resíduos no 
Brasil nasceu a Reverse, uma plataforma online/
aplicativo que auxilia pessoas, empresas e Insti-
tuições a destinarem corretamente seus resídu-
os de forma fácil e intuitiva. Por meio desse pro-
jeto inovador, Christian Engelmann (Ciências da 
Computação), Túlio Magnus e Jeison Cechella 
(Engenharia Ambiental) buscam contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida do País.

Atentos às explicações, os alunos do sexto ano 
da Escola Básica Cônego João Rertz aprende-
ram sobre a importância da preservação dos re-
cursos hídricos do planeta. A ação aconteceu 
na Unesc, durante a Semana do Meio Ambien-
te e Valores Humanos, que aconteceu em junho. 
As crianças, que moram no munícipio de San-
ta Rosa do Sul, compartilharam experiências do 
dia-a-dia de sua cidade, que é conhecida pela 
agricultura, com as alunas do curso de Geogra-
fia da Unesc.

A Universidade e a Famcri (Fundação do Meio 
Ambiente de Criciúma) assinaram, em julho, um 
convênio para a realização de atividades caixas 
de abelhas sem ferrão (meliponário), que estão 
no Parque Municipal Morro do Céu. A partir da 
parceria, estudantes e professores dos cursos de 
Ciências Biológicas e do PPGCA (Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Ambientais) desen-
volverão atividades de pesquisa e educação am-
biental no local.

Garantir o uso reduzido de energia na fabrica-
ção de cimento e trazer mais durabilidade às 
construções por meio de utilização de um dos 
subprodutos do carvão. Esses são os objetivos 
do Projeto Pozolana (inédito no Brasil), desen-
volvido pelo LabValora (Laboratório de Valora-
ção de Resíduos) do IDT (Instituto de Engenha-
ria e Tecnologia), localizado no Iparque (Parque 
Científico e Tecnológico) da Unesc. A inaugura-
ção de sua planta piloto aconteceu em julho.
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VALOR DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS  
 
 

Em valores monetários, foram concedidas as seguintes gratuidades em bolsas de           
estudo: 
 

Descrição 2015 2014 
Bolsas de estudo – Ensino médio 403.993,94 329.366,18 
Bolsas de estudo – Ensino superior 25.339.979,15 21.246.563,95 
Total de Bolsas de Estudo Concedidas 25.743.973,09 21.575.930,13 

 
 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ISENTA (§7º do art. 195, da Constituição Federal) 
 
O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela            
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA - FUCRI no exercício de         
2015 foi de R$ 19.144.937,51 (dezenove milhões, cento e quarenta e quatro mil,            
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) e no exercício de 2014                
foi de R$ 16.391.911,04 (dezesseis milhões, trezentos e noventa e um mil,           
novecentos e onze reais e quatro centavos). 
 

 

01/jan./15 01/jan./14
a a

31/dez./15 31/dez./14

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RECEITA LÍQUIDA 156.926.716,82       138.333.796,49       

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (21.885.396,83)       (22.833.541,09)       
1 Materiais de expediente e limpeza (2.267.684,62)         (2.464.971,86)         
2 Serviços de terceiros (7.003.860,70)         (9.510.069,97)         
3 Manutenções em geral, veículos e alugueis (3.137.849,84)         (2.626.388,55)         
4 Água, energia, telefone, combustível (2.428.468,35)         (1.762.677,99)         
5 Viagens, estadas, alimentação e deslocamentos (1.442.017,82)         (1.145.408,96)         
6 Serviços de fretes e correios (93.286,40)              (91.817,94)              
7 Propaganda e publicidade (1.473.926,18)         (1.291.945,82)         
8 Projetos (897.171,80)            (1.009.459,75)         
9 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.549.518,40)         (1.203.357,32)         
# Outros (1.591.612,72)         (1.727.442,93)         

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 135.041.319,99 115.500.255,40

(-) RETENÇÕES (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         
# Depreciação e amortização do período (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 130.752.343,71 111.779.744,24

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS 2.514.276,52 7.638.368,80
# Receitas financeiras 1.046.925,73           1.244.656,80           

Variações e correções monetárias 1.467.350,79           6.393.712,00           

(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 133.266.620,23 119.418.113,04

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 133.266.620,23 119.418.113,04
# Remuneração do trabalho, encargos e demais benefícios 83.892.810,89         70.747.560,87         
# Capacitação e treinamento 685.158,05              578.552,48              
# Gratuidades concedidas 25.743.973,09         21.575.930,13         

Bolsas de estudo 6.937.458,30           6.213.862,74           
# Governo (Impostos, taxas e contribuições) 314.539,48              360.341,20              
# Terceiros (Juros, multas e variações monetarias) 9.529.904,74           13.605.546,06         

Superávit (Déficit) do exercício 6.162.775,68           6.336.319,56           

PERÍODOS

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC 

CNPJ 83.661.074/0001-04

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores Expressos em Reais)

01/jan./15 01/jan./14
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31/dez./15 31/dez./14
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2 Serviços de terceiros (7.003.860,70)         (9.510.069,97)         
3 Manutenções em geral, veículos e alugueis (3.137.849,84)         (2.626.388,55)         
4 Água, energia, telefone, combustível (2.428.468,35)         (1.762.677,99)         
5 Viagens, estadas, alimentação e deslocamentos (1.442.017,82)         (1.145.408,96)         
6 Serviços de fretes e correios (93.286,40)              (91.817,94)              
7 Propaganda e publicidade (1.473.926,18)         (1.291.945,82)         
8 Projetos (897.171,80)            (1.009.459,75)         
9 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.549.518,40)         (1.203.357,32)         
# Outros (1.591.612,72)         (1.727.442,93)         

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 135.041.319,99 115.500.255,40

(-) RETENÇÕES (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         
# Depreciação e amortização do período (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 130.752.343,71 111.779.744,24

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS 2.514.276,52 7.638.368,80
# Receitas financeiras 1.046.925,73           1.244.656,80           

Variações e correções monetárias 1.467.350,79           6.393.712,00           

(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 133.266.620,23 119.418.113,04

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 133.266.620,23 119.418.113,04
# Remuneração do trabalho, encargos e demais benefícios 83.892.810,89         70.747.560,87         
# Capacitação e treinamento 685.158,05              578.552,48              
# Gratuidades concedidas 25.743.973,09         21.575.930,13         

Bolsas de estudo 6.937.458,30           6.213.862,74           
# Governo (Impostos, taxas e contribuições) 314.539,48              360.341,20              
# Terceiros (Juros, multas e variações monetarias) 9.529.904,74           13.605.546,06         

Superávit (Déficit) do exercício 6.162.775,68           6.336.319,56           

PERÍODOS

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC 

CNPJ 83.661.074/0001-04

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores Expressos em Reais)

01/jan./15 01/jan./14
a a

31/dez./15 31/dez./14

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RECEITA LÍQUIDA 156.926.716,82       138.333.796,49       

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (21.885.396,83)       (22.833.541,09)       
1 Materiais de expediente e limpeza (2.267.684,62)         (2.464.971,86)         
2 Serviços de terceiros (7.003.860,70)         (9.510.069,97)         
3 Manutenções em geral, veículos e alugueis (3.137.849,84)         (2.626.388,55)         
4 Água, energia, telefone, combustível (2.428.468,35)         (1.762.677,99)         
5 Viagens, estadas, alimentação e deslocamentos (1.442.017,82)         (1.145.408,96)         
6 Serviços de fretes e correios (93.286,40)              (91.817,94)              
7 Propaganda e publicidade (1.473.926,18)         (1.291.945,82)         
8 Projetos (897.171,80)            (1.009.459,75)         
9 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.549.518,40)         (1.203.357,32)         
# Outros (1.591.612,72)         (1.727.442,93)         

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 135.041.319,99 115.500.255,40

(-) RETENÇÕES (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         
# Depreciação e amortização do período (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 130.752.343,71 111.779.744,24

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS 2.514.276,52 7.638.368,80
# Receitas financeiras 1.046.925,73           1.244.656,80           

Variações e correções monetárias 1.467.350,79           6.393.712,00           

(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 133.266.620,23 119.418.113,04

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 133.266.620,23 119.418.113,04
# Remuneração do trabalho, encargos e demais benefícios 83.892.810,89         70.747.560,87         
# Capacitação e treinamento 685.158,05              578.552,48              
# Gratuidades concedidas 25.743.973,09         21.575.930,13         

Bolsas de estudo 6.937.458,30           6.213.862,74           
# Governo (Impostos, taxas e contribuições) 314.539,48              360.341,20              
# Terceiros (Juros, multas e variações monetarias) 9.529.904,74           13.605.546,06         

Superávit (Déficit) do exercício 6.162.775,68           6.336.319,56           

PERÍODOS

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC 

CNPJ 83.661.074/0001-04

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores Expressos em Reais)

01/jan./15 01/jan./14
a a

31/dez./15 31/dez./14

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RECEITA LÍQUIDA 156.926.716,82       138.333.796,49       

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (21.885.396,83)       (22.833.541,09)       
1 Materiais de expediente e limpeza (2.267.684,62)         (2.464.971,86)         
2 Serviços de terceiros (7.003.860,70)         (9.510.069,97)         
3 Manutenções em geral, veículos e alugueis (3.137.849,84)         (2.626.388,55)         
4 Água, energia, telefone, combustível (2.428.468,35)         (1.762.677,99)         
5 Viagens, estadas, alimentação e deslocamentos (1.442.017,82)         (1.145.408,96)         
6 Serviços de fretes e correios (93.286,40)              (91.817,94)              
7 Propaganda e publicidade (1.473.926,18)         (1.291.945,82)         
8 Projetos (897.171,80)            (1.009.459,75)         
9 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.549.518,40)         (1.203.357,32)         
# Outros (1.591.612,72)         (1.727.442,93)         

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 135.041.319,99 115.500.255,40

(-) RETENÇÕES (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         
# Depreciação e amortização do período (4.288.976,28)         (3.720.511,16)         

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 130.752.343,71 111.779.744,24

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS 2.514.276,52 7.638.368,80
# Receitas financeiras 1.046.925,73           1.244.656,80           

Variações e correções monetárias 1.467.350,79           6.393.712,00           

(=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 133.266.620,23 119.418.113,04

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 133.266.620,23 119.418.113,04
# Remuneração do trabalho, encargos e demais benefícios 83.892.810,89         70.747.560,87         
# Capacitação e treinamento 685.158,05              578.552,48              
# Gratuidades concedidas 25.743.973,09         21.575.930,13         

Bolsas de estudo 6.937.458,30           6.213.862,74           
# Governo (Impostos, taxas e contribuições) 314.539,48              360.341,20              
# Terceiros (Juros, multas e variações monetarias) 9.529.904,74           13.605.546,06         

Superávit (Déficit) do exercício 6.162.775,68           6.336.319,56           

PERÍODOS

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC 

CNPJ 83.661.074/0001-04

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores Expressos em Reais)
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