
Balanço Unesc



No ano comemorativo de seus 40 anos, a Unesc tem o

imenso prazer de levar à sociedade as realizações que

efetivaram sua presença comunitária durante 2007. Foram

inúmeras as ações, articuladas no âmbito do ensino, da

pesquisa e da extensão, que levaram seu aporte técnico e

científico à comunidade.

Todo o processo foi orientado ao encontro da

responsabilidade socioambiental, cujo conceito aparece

consubstanciado na missão que a Universidade carrega,

de "Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para

promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de

vida".

Os projetos, as atividades, os eventos, envolvendo

professores, funcionários e acadêmicos das várias áreas –

realizados no próprio campus ou nas diversas localidades

da região -, propuseram à população um ingrediente

especial: a alma de uma universidade comunitária.

Esta condição faz da Unesc uma instituição peculiar, que

soma esforços para transcender o mero repassar de

serviços, tornando-se um núcleo propositor de

possibilidades para a transformação social.

Os trabalhos apresentados neste espaço são igualmente

resultado de uma história de muito empenho, que

mobilizou esforços desde 1968, quando da criação da

Fucri – mantenedora da Universidade. A presente

publicação, portanto, reveste-se de um teor marcado pelo

forte comprometimento institucional, de uma trajetória há

quatro décadas voltada à melhoria das condições de vida

das pessoas e à formação de melhores cidadãos.

Alma de Universidade Comunitária



































Cidadania Cultural



Cerca de 4 mil espectadores assistiram gratuitamente, em outubro de 2007,  ao 8º

Festival de Dança e à 4ª Mostra Infantil promovidos pela Unesc no Teatro Municipal

Elias Angeloni. A ação cultural teve a participação de 47 grupos de dança de 13

municípios localizados entre Laguna/SC e Torres/RS, que apresentaram 78 trabalhos

coreográficos. Popularmente conhecido como Unesc em Dança, o projeto artístico-

cultural e didático-pedagógico tem como objetivo principal “apresentar o panorama da

dança da região Sul de Santa Catarina, no formato não competitivo”. A Fundação Cultural

de Criciúma é parceira desta iniciativa, que já é considerada um dos maiores eventos da

dança no estado.

Unesc em Dança



Comemorar a chegada da estação mais colorida e perfumada do ano e

socializar a produção das plantas dos colecionadores e as produções de

orquídeas feitas em artes plásticas. Estas são as intenções do

Primavera e Paz, evento promovido pela Unesc todos os anos, em

setembro, desde o ano de 2000. Durante uma semana, a comunidade

visita e adquire orquídeas e plantas ornamentais em exposição

organizada pela universidade junto com a AORMI (Associação dos

Orquidófilos da Região Mineira) e MS Orquidário, de Araranguá, A

programação acontece no Espaço Cultural da universidade, com entrada

franca, e integra o calendário anual de atividades do Programa Arte e

Primavera
e Cultura da Paz



O projeto Toque de Arte procura valorizar os talentos

artísticos da região, através de espaço aberto a mostras e

exposições artísticas (coletivas ou individuais),

apresentações musicais e lançamentos de livros. Por meio

dele, o setor Arte e Cultura também possibilita o acesso à

arte e o exercício da fruição artística, do público em geral.

Uma experiência que também tem dado certo é o Diálogo

com o Artista, momento em que os estudantes e o público

participam de palestra aberta com o artista expositor,

conhecendo a trajetória e o seu processo de criação.

Durante o ano de 2007 foram realizadas sete exposições de

arte no Espaço Cultural da universidade: coletiva de

produções artísticas e experiências estéticas dos

professores e funcionários da universidade; “Laços de Fé”,

frei Ricardo Regis (Fortaleza/Ceará); “Da Costa do Vale da

Serra: Modernismo em Santa Catarina – 1910 a 1960”, em

parceria com o Sesc Cultura; “Mitologia Marinha: desenhos

de Franklin Cascaes”, em parceria com o Sesc Cultura;

“Interligando Culturas através da Arte” , em parceria com

Companheiros das Américas/EUA; “Mostrando a cara: outro

lugar, novos conceitos”, com acadêmicos de Artes Visuais, e

“O Fantástico no desenho de Meyer Filho”, em parceria com

o Sesc Cultura.

Toque de Arte



O setor Arte e Cultura lançou em 2007 os livros A Saga dos Daros,

de Jorge Daros, e Insano Silêncio, de Rosimeri Goulart Brognoli. O

livro de Daros foi lançado dentro da Coletiva de Produções

Artísticas e Experiências Estéticas dos professores e funcionários

da universidade, com a participação do Sexteto. O livro de Brognoli

foi lançado dentro da Exposição de Artes Laços de Fé, com a

participação do Grupo de Dança da universidade e do Coral do

Bairro da Juventude.

Lançamento de livros

Composto por estudantes de diversos

cursos de graduação da universidade,

que ganham bolsas de estudos, e

membros da comunidade regional, este

projeto é desenvolvido através do

Grupo de Street Dance. O União Dança

de Rua proporciona melhor qualidade

de vida artística e cultural para seus

integrantes, que desenvolvem

concentração, sensibilidade, expressão

corporal, cooperação e respeito. Nos

eventos da instituição, eles são

presença constante, levando energia,

cultura e muita alegria.Un
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O Grupo Vocal Universitário é formado por estudantes da Unesc. Seu objetivo é

desenvolver o estudo das notas musicais aplicadas à música coral e ao resgate

das mais variadas vertentes formadoras da cultura musical brasileira.

Grupo Vocal
Universitário

Composto por estudantes de vários cursos, o Sexteto Instrumental estuda partituras e técnica

musical e instrumental no campus. Seu objetivo é aprimorar o conhecimento e servir a

comunidade com suas belíssimas apresentações. Os músicos encantam as platéias pelo bom

humor de seus integrantes e riqueza e diversidade musical.

Sexteto Instrumental

A comunidade universitária já sabe. Toda terça, quarta e quinta-

feira, entre os prédios XXI, no térreo, tem feirinha de artesanato. Por

meio dela, produtos artesanais produzidos pelos artistas de

Criciúma e região são expostos e comercializados. Além de fonte

alternativa de renda, a feira ajuda na aproximação entre o público

universitário e os artesãos, com a troca de experiências. Em datas

comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças e

Natal, a feirinha passou a ser a opção preferencial para presentearFe
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A formação dos bailarinos que compõem o Grupo de

Dança - universitários, funcionários e comunidade -

vem sendo oportunizada por meio de aulas e

oficinas de dança clássica e contemporânea

desenvolvidas no campus. O projeto desenvolve

coreografias com base na pesquisa e estudo dos

movimentos da dança clássica e contemporânea

adaptados ao contexto cultural da região.

Grupo de Dança



Áfricas em Sala de Aula: Desafios e Possibilidades da

Educação Afro nos Currículos Escolares foi o tema do 6º Maio

Negro, que aconteceu na Unesc entre 10 e 18 de maio. O

evento é uma promoção da ONG ACR (Anarquistas Contra o

Racismo) e curso de História. Em 2007, a programação contou

com oficinas, vídeo depoimento sobre Experiências do

cotidiano na Guiné Bissau, comunicações, apresentações

culturais, palestras, mesa-redonda e feijoada de

Maio Negro

O 3º Seminário Educação, Imaginação e Linguagens Artístico-Culturais

aconteceu na Unesc em junho. A promoção foi do Gedest (Grupo de Pesquisa,

Ensino e Extensão em Educação Estética). Participaram pesquisadores,

profissionais e estudantes das áreas de arte, arquitetura, cultura, educação,

história, letras, psicologia e áreas afins do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas

Gerais, Rio Grande do Sul e de 22 municípios de Santa Catarina.

Educação, Imaginação
e Linguagens Artístico-

Culturais



Profissionais e técnicos ligados a museus e centros culturais do Sul catarinense, além de educadores e

acadêmicos, participaram em março, nas dependências da Unesc, da oficina “Museu, Escola e

Comunidade”. Eles debateram possibilidades de parcerias entre várias instituições e a responsabilidade

compartilhada para facilitar o acesso da comunidade aos bens culturais. A promoção foi do DEMU-IPHAN

(Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

do Ministério da Cultura - MinC), em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Sistema

Estadual de Museus de Santa Catarina (SEM-SC) e Unesc. As aulas foram gratuitas.M
us

eu
,E

sc
ol

a
e

Comunidade

Museus: instituições públicas a favor da experiência cultural e da aprendizagem pessoal foi o

tema do 1º encontro que o Projeto "Museu da Infância"  da Unesc promoveu em março no

Museu da Imagem e do Som  no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. A expositora foi

Magaly Cabral, pedagoga mestre em Educação pela PUC-RJ, que atuou como coordenadora do

Comitê de Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus (CECA/ICOM) e

pesquisadora no Museu Casa de Rui Barbosa. O evento integrou a programação do 2º Ciclo

"Museu, Educação e Cultura em Debate".

Museu da Infância

Várias exposições aconteceram ao longo do ano que

passou no Espaço Cultural, no Complexo Esportivo e

no campus da Unesc. Infância em foco, Literatura e

Encantamento, Culturas da infância: as crianças

galibi-marworno e seus brinquedos e Mostra do

Acervo de Brinquedos na Feira das Profissões foram

algumas das mostras promovidas.Ex
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Ampliar o repertório de professores de educação básica de Criciúma e região em temas como fotografia,

literatura infantil, jogos e brincadeiras, comunidades indígenas e desenho de criança para fomentar o

interesse em visitação de museus em geral, e ao Museu da Infância em particular. Esta foi a meta do

Aprendendo nos Museus, promovido no campus da Unesc entre 7 e 12 de maio de 2007. Durante o período

foram promovidas as palestras Concepções de Infância - a criança na literatura, com Celdon Fritzen;

Concepções de Museu: pensando os museus virtuais - relações Museu-escola-universidade", com Ana

Beatriz Bahia; História da Literatura Infantil: diferentes usos da Literatura Infantil na Educação, com Gladir

Cabral, e Discutindo as práticas escolares: o antes e o depois da exposição de literatura infantil, com Aurélia

Honorato. As atividades estiverem ligadas à exposição Literatura e Encantamento .Ap
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“Caio Prado Jr. e a Associação dos Geógrafos Brasileiros” foi o tema central da exposição que o curso de

Geografia promoveu no Espaço Cultural da universidade em setembro. Originalmente organizada pelo Instituto

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, a exposição foi inaugurada em Goiânia em julho de

2004, durante o Congresso Anual da AGB, seguindo depois para São Paulo (USP), Recife e Fortaleza. O evento

contou com apoio dos cursos de História e Economia e integrou a programação dos 11 anos da Geografia e do

centenário de nascimento de Prado Júnior. O evento foi gratuito e aberto à comunidade.

Caio
Prado
Júnior

Professoras da Unesc participaram do 2º Ciclo Museu, Educação e Cultura em Debate no Museu da Imagem

e do Som, no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, durante o ano de 2007. A promoção foi do

Núcleo de Arte Educação do Museu de Arte de Santa Catarina (NAE/MASC), Centro de Educação da UFSC e

Museu da Infância, da Unesc. "A Infância representada nos espaços museais de Santa Catarina", com a

professora mestre Amalhene Baesso Reddig, e "Repensando o caráter educativo dos museus", com a

professora doutora Maria Isabel Leite, foram algumas das palestras que integraram a programação.

Ciclo de Debates



O curso de Artes Visuais e o Projeto Toque de Arte, do Programa Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da Unesc, realizaram em setembro a sexta edição do projeto “Mostrando a

Cara”. Com o tema “Outro Lugar. Novos Conceitos”, a mostra foi aberta à visitação pública até 23 de outubro,

em período integral, no Espaço Cultural da universidade. Foram mais de 80 manifestações artísticas dos

estudantes da terceira a oitava fases, que reuniram, além de música e artes cênicas, artes gráficas, gravuras,

designer de superfície, pintura, xilogravura e esculturas.M
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O Sesc Cultura e o programa Arte e Cultura da Unesc promoveram edição do projeto Sonora Brasil: Tradições

Contemporâneas em julho.  Quem se apresentou foi o multi-instrumentista, professor de música da UFPE,

compositor e pesquisador, Egildo Vieira, que também é inventor de instrumentos musicais e trabalha timbres,

afinações e materiais específicos. Reconhecido como um dos fundadores do Quinteto Armorial, Vieira esteve

acompanhado de Jean Elton da Silva Goibinhas, ex-aluno do Centro de Criatividade Musical do Recife, e Aglaia Costa

Várias fases da literatura infantil universal estiveram em exposição

no campus da Unesc de maio até final de junho, em período

integral. "Literatura e Encantamento" mostrou aos visitantes textos

informativos sobre a história da literatura infantil.

O espaço contou com ambiente para os visitantes lerem livros

infantis. Também teve horários com contações de histórias para

estudantes de primeira a quarta-série das escolas da região, com

oficinas que reuniram centenas de crianças da rede pública e

privada.  A iniciativa foi do projeto Museu da Infância, que objetivou

“disseminar a leitura literária entre as crianças”.

Literatura e Encantamento

Tradições
Contem

porâne as



O professor Edi Balod, do curso de Artes Visuais, promoveu a exposição “Trilhos” como parte da

programação da 1ª Oficina Internacional de Projetos Urbanos, organizada pelo curso de Arquitetura

e Urbanismo em Urussanga. Uma vagoneta, posta sobre dormentes, com carvão e vegetação,

compunham o cenário em frente à prefeitura daquela cidade. A idéia foi evocar a memória do carvão

– principal item da pauta da economia regional durante décadas do século XX - e o transporte do

minério desde Santana até o município, através de um teleférico usado no passado. A comunidade

visitou a exposição em agosto.

Exposição

Trilhos



O Setor de Arte e Cultura promoveu em julho a “Ação Cultura e Arte –

Tua Cultura Amplia a Minha”. Houve apresentações nas modalidades

música, poesia, dança, performance, artes plásticas e teatro, no

formato individual, dupla ou trio. O evento foi gratuito e aberto a toda

comunidade regional.
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O curso de Geografia da Unesc realizou em junho o concurso fotográfico "Diferentes Visões Geográficas,

Paisagens Urbanas do Sul Catarinense".

Concurso
Fotográfico



Meio Ambiente



A Unesc integra, desde 2005, o Conselho Gestor da APA (Área de Proteção Ambiental) da Baleia Franca. A
área compreende aproximadamente 156.100 hectares, entre o Sul da ilha de Florianópolis, na localidade de
Pântano do Sul, e a localidade de Balneário Rincão, em Içara. A instituição é uma das duas únicas
universidades participantes, além da UFSC, tendo sido escolhida por eleição em audiência pública. O
professor Carlyle Torres Bezerra de Menezes, do PPGCA (Programa de Pós-Graduação em Ciências
Ambientais) e do curso de Engenharia Ambiental, é o seu representante, levando conhecimento científico ao
órgão.

Em 2007, o pesquisador ofereceu subsídios para o aprofundamento dos debates ocorridos em GTs (Grupos
de Trabalho) dentro do conselho. Dentre os quais o GT sobre a abertura da Barra do Camacho e a Mineração
de Conchas Calcáreas e também acerca da avaliação de impactos ambientais causados por
empreendimentos na área de proteção. Numa das reuniões ordinárias, Menezes apresentou os resultados
de estudos sobre a interação entre as bacias hidrográficas e o ambiente costeiro. Essa participação, em seu
conjunto, vem contribuindo para o processo de fortalecimento comunitário, e para a gestão participativa da
APA, considerando o conhecimento construído e socializado no processo de inserção e integração da
universidade na comunidade local.AP
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O projeto “Estudo Etnobotânico das Plantas de Uso Medicinal Utilizadas pela Pastoral
da Saúde da Região de Criciúma - SC: A Fonte do Saber e a Valorização do
Conhecimento Popular” completou, em 2007, o seu sétimo ano de execução,
propiciando resultado expressivo. Ao longo do ano, foram realizados 10 encontros no
campus, com a promoção de capacitação e troca de saberes, envolvendo a participação

de acadêmicos e professores do curso de Farmácia. Foram beneficiados, ao todo, 730 agentes da Pastoral da
Saúde que atuam nos municípios de Criciúma, Araranguá, Cocal do Sul, Urussanga, Morro Grande, Nova Veneza
e Meleiro. A ação tem a participação de acadêmicos e professores do curso de Farmácia, o apoio do Herbário
Padre Doutor Raulino Reitz, da Unesc, e é realizada em parceria com a Pastoral da Saúde da Diocese de
Criciúma, regional Sul IV.



As atividades do Centro de Educação Ambiental Sala Verde em

2007 foram bastante diversificadas e envolveram públicos

diferentes. Além dos encontros dos Grupos de Estudo em

Educação Ambiental, formados por professores da região e

acadêmicos da Unesc, a Sala Verde participou de eventos

diversos. Entre eles, a Semana do Meio Ambiente, projeto “Sou

do Bem”, workshop sobre Salas Verdes durante o Fórum de

Extensão da Acafe, projeto Ação Social, Feira das Profissões da

Unesc, Seminário de Educação em Ciências promovido pelo

SESC e atendimento às escolas da região, com aulas teórico-

práticas no campus. Foram envolvidos diretamente 117

professores e acadêmicos, 2.400 alunos de escolas da região e

163 membros da comunidade em geral. Indiretamente foram

envolvidos 3.680 alunos, totalizando 6.350 atendimentos.

Sala Verde

O projeto “Eu sou do bem” mobilizou, em
junho de 2007, quatro professores e dois
acadêmicos do curso de Ciências Biológicas
em torno de atividades com o propósito de
popularização da ciência. A iniciativa
atendeu cerca de 300 pessoas do bairro
Santa Luzia, que tiveram acesso a
informações sobre a área de ciências
biológicas.

Sou do Bem



O projeto “Organização da Gestão Administrativa da Cooperativa de Catadores de Materiais

Recicláveis” deu, em 2007, continuidade ao seu objetivo, de promover capacitação aos membros

da Atmar (Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis). Mantida pelo PPAC (Programa

de Pesquisa e Ação Comunitária), a iniciativa beneficiou diretamente 80 pessoas (associados e

seus familiares), e, indiretamente, cerca de 14.500 pessoas, residentes em seis bairros de

Criciúma, onde foi implantada a coleta seletiva solidária.

Catadores de Recicláveis

Ensino de Ciências
O LEC (Laboratório de Ensino de Ciências) atende escolas da região
com aulas teórico-práticas acerca de temas solicitados dentro das
áreas de Ciências, Biologia e Educação Ambiental. Seu acervo
didático apresenta grande quantidade de materiais que auxiliam na
construção do conhecimento. As pessoas que visitam o laboratório
têm contato direto com animais que fazem parte de seu cotidiano,
conhecendo seus hábitos e ciclo de vida. Os animais que mais
despertam interesse são os caramujos e as borboletas, mas são
criados também peixes, larvas e formigas. Atividades de 2007
envolveram cerca de 805 alunos, sendo 449 de escolas
particulares, 155 de escolas municipais e 201 de escolas
estaduais. Entre todos os atendimentos realizados, os temas mais
abordados foram microscopia, oficina do corpo humano (os alunos
fazem modelos anatômicos com sucata e papel machê) e
atividades sobre água. Em todas as atividades é trabalhada a
consciência de responsabilidade social e ecológica.



O ano de 2007 foi um período repleto de atividades para o
PEGA (Programa de Educação e Gestão Ambiental), que
ajudaram a Unesc a cumprir sua responsabilidade
socioambiental. Internamente, o setor realizou 308
atendimentos nos diversos setores do campus, orientando
para a redução de resíduos sólidos nas fontes geradoras
(copos plásticos, papel branco). Na comunidade, sua
intervenção foi significativa, com uma série de ações. Dentre
estas, o projeto Natal Reciclado envolveu 90 detentos do
Presídio Santa Augusta, que produziram enfeites natalinos
usados na Unesc e em todo o município de Criciúma. A Feira
da Sucata, em sua terceira edição, reuniu 16 entidades, que
comercializaram seus produtos na Universidade, enquanto o
projeto de Compostagem transformou resíduos orgânicos
do campus em 1.400 quilos de composto para o Horto
Florestal. A Brinquedoteca atendeu 4.400 crianças da rede
pública e particular de toda a região, enquanto as oficinas de
Educação Ambiental atenderam 5.800 acadêmicos dos
vários cursos de graduação. O setor empresarial também foi
beneficiado, com a realização de 20 palestras, envolvendo
cerca de 1.100 participantes de diversas empresas ou
instituições de toda a região, além dos novos funcionários
estagiários da Unesc.

PEGA
O Laboratório de Geociências realizou atividades
interativas e oficinas na área de Geografia para
alunos de quatro escolas de Criciúma – duas da
rede pública e outra duas da particular. Foram
atendidas 103 crianças do Ensino Fundamental e
quatro professores.

Geociências



Plano Diretor

Os acadêmicos e professores do curso de Arquitetura
apresentaram proposições para o desenvolvimento de
Urussanga. A iniciativa foi um resultado concreto da 1ª
OPUR (Oficina de Projeto Urbano de Urussanga),
realizada em julho. O evento foi realizado a partir de um
convênio com a prefeitura local, e em parceria com a
Universidade Nacional de La Plata, da Argentina, UFSC e
UnB (Universidade de Brasília). Durante seis dias, nos
períodos da manhã e tarde -, participantes das
instituições envolvidas discutiram propostas para o
município, tendo como pontos de partida os temas
patrimônio socioambiental, mobilidade, turismo,
habitação e expansão industrial. O evento teve como
tema central “Desenvolvimento e identidade local em
Urussanga 2030”, e contou com a participação de várias
pessoas envolvidas na elaboração do processo de
elaboração do plano diretor da cidade em questão.



O Horto Florestal da Unesc prestou importante contribuição à comunidade, em 2008, ao atender

aproximadamente 2 mil estudantes, provenientes de escolas da rede pública e privada da região.

Nas diversas visitas ao longo do ano, crianças e jovens receberam informações sobre as várias

espécies nativas de árvores e outras plantas. O setor também doou cerca de 2,5 mil mudas para

escolas e comunidade em geral.

Horto
Florestal

O projeto “O uso da compostagem em pequena escala como

instrumento de sustentabilidade ambiental junto à população

do bairro Pinheirinho, em Criciúma” teve, em 2007,

importantes desdobramentos para a comunidade que

abrange. Cerca de 50 residências receberam informações

sobre a vantagem socioambiental da compostagem, com a

utilização dos resíduos domésticos orgânicos, que podem se

transformar em adubo para hortas. A escola Marcos Rovaris

também foi beneficiada, com atividades que envolveram 60

pessoas, entre alunos do Ensino Fundamental e funcionários.

Compostagem



Desenvolvimento Humano



Conferências com professores de outras universidades, oficinas e cursos
pontuais, a partir de necessidades específicas, são algumas atividades
desenvolvidas no Programa de Formação Continuada, implantado em
1999. Além disso, são oferecidos cursos a professores recém-
contratados. O principal objetivo é propiciar a capacitação permanente
dos docentes da Unesc. Em 2007 o projeto beneficiou 1.516 professores.

Formação Continuada



Mais de 50% dos alunos de graduação recebem algum tipo de auxílio no pagamento das mensalidades,
incluindo o Artigo 170, bolsas da Prefeitura de Criciúma, o ProUni e muitos outros. Em 2007 a Unesc
beneficiou 4.749 estudantes com bolsas de estudo, além de 415 do Banco do Estudante, que prevê o
financiamento de 50% dos estudos.Bo

ls
asde Estudo

Programa
Qualidade

de

Vida
A melhoria das relações interpessoais é um dos objetivos do

Programa Qualidade de Vida, vinculado à Diretoria de

Desenvolvimento Humano. São realizadas várias atividades,

envolvendo acadêmicos, professores e funcionários: yoga

(aberto à comunidade externa), yoga para gestantes,

palestras, saídas de campo, ginástica laboral, oficinas de

artesanato e atividades de harmonização em vários eventos,

entre outros.

Nº de pessoas beneficiadas: 861



Esportes



O Festival Lojas Fátima de Atletismo

contemplou cerca de 300 alunos das

escolas da Região Carbonífera. O

evento foi realizado na pista de

atletismo do Complexo Esportivo do

campus, mobilizando acadêmicos e

professores de licenciatura e

bacharelado do curso de Educação

Física. Foram realizadas várias provas,

nas diversas modalidades de atletismo.
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Cerca de 60 alunos do Bairro da Juventude participaram

de evento promovido pela disciplina de Atividades de Estágio

III, do curso de Educação Física, Bacharelado. As crianças

praticaram judô, aikidô, jiu-jítsu, capoeira e dança de rua,

orientados por acadêmicos da sétima fase.

Aikidô e Jiu-jítsu

A Unesc manteve, no ano passado, uma série de

atividades esportivas voltadas a crianças, por meio de

escolinhas de futsal, voleibol, atletismo e futebol. Os

projetos, sob coordenação do Setor de Esportes da

Universidade, foram desenvolvidos nos municípios de

Criciúma, Morro da Fumaça, Araranguá e Siderópolis,

em parceria com as respectivas prefeituras. Ao todo,

812 crianças foram atendidas, com o envolvimento de

11 acadêmicos bolsistas do curso de Educação Física.

Esporte e Educação



A Escola de Educação Básica Julieta

Torres Gonçalves, em São Bento Baixo,

Nova Veneza, foi beneficiada com uma

ação integrada dos cursos de Ciências

Biológicas, Educação Física, Letras e

Matemática. Cerca de 230 alunos, do

Ensino Fundamental, participaram em

setembro de uma manhã de atividades

esportivas, pedagógicas e culturais. A

iniciativa contou com a participação de

três professores e 11 acadêmicos.
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A 4ª Copa SC Holding/Unesc de Escolinhas de Futebol reuniu, em

2007, aproximadamente 2 mil pequenos atletas, de nove a 15 anos,

da região. O projeto, com o importante apoio da empresa SC Holding,

integrou crianças de 19 escolinhas nas categorias pré-mirim, mirim e

infantil. As equipes representaram 11 municípios - Nova Veneza,

Criciúma, Meleiro, Araranguá, Içara, Maracajá, Forquilhinha,

Siderópolis, Morro da Fumaça, Sangão e Cocal do Sul. Coordenado pelo

Setor de Esportes, o evento teve a participação de professores e

acadêmicos de Educação Física, envolvendo também 25 técnicos e 30

FutebolInfantil



Comunidade no Campus



Criar uma cultura de cinema e

espetáculos dentro da universidade,

favorecendo, ampliando e qualificando a

formação cultural de todos os membros

da comunidade acadêmica e

circunvizinha é o objetivo do projeto

Central de Cinema. Em 2007 foi

realizada a 2ª Mostra de Cinema,

atendendo 900 crianças de escolas

Cinema

no Campus

Biblio

teca

A Biblioteca Central Professor Eurico Back atende toda a comunidade nos três

turnos. Em constante atualização, possui 100% do seu acervo de livros e fitas

informatizados, pelo Programa Pergamum, desenvolvido pelo Centro de

Processamento de Dados da PUC/Paraná. Cadastrada no Comut (Programa de

Comutação Bibliográfica) e Bireme (Centro Latino Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde), a Biblioteca da Unesc conta com terminais de

acesso à Internet, disponíveis para a comunidade em geral, além da central de

consulta ao acervo e acesso ao acervo via Internet.

Números de 2007

Freqüência                          518.895
Consulta livro                      572.839
Empréstimo livros               259.201
Acesso à Internet                25.546



Apresentar os cursos, serviços e projetos é o

objetivo do programa Visitas Orientadas da Unesc. A

universidade atende grupos de escolas, empresas e

instituições. Para o roteiro completo, o tempo médio

da visita é de três horas e acontece de segunda a

quinta-feira, nos três períodos.  O agendamento

pode ser feito por telefone 3431-2701, à tarde, na

página do programa de Visitas Orientadas ou pelo e-

mail .

Número de visitantes em 2007:         3.575

visita@unesc.net
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asO Muesc (Museu Universitário do Extremo Sul

Catarinense) conta com cinco unidades – Arqueologia,

Documentação, Etnografia e Cultura Popular, Botânica

(Herbário Pe Raulino Hertz) e Zoologia. Em 2007 foi

realizada uma exposição conjunta, a mostra “Museu:

patrimônio universal. Conhecer e reconhecer o nosso

patrimônio cultural é construir nossa identidade”. A

iniciativa marcou a homenagem durante a Semana de

Museus e Dia Internacional de Museus (18 de maio),

ocupando os espaços do hall do Bloco Administrativo. O

evento recebeu 738 visitantes.

Durante o ano a Unidade de Zoologia recebeu 10.667

visitantes e o Cedoc (Centro de Documentação) 260.

Museu Universitário



Vida Saudável



Farmácia Solidária
Arrecadar medicamentos que não estão sendo utilizados pela população, para doação às

pessoas de baixa renda, mediante receita médica, é o principal objetivo da Farmácia

Solidária. O programa é uma ação conjunta do curso de Farmácia da Unesc, da Cruz

Vermelha e das secretarias da Saúde de Criciúma e Içara. A doação é permanente e pode

ser feita por qualquer pessoa da comunidade que disponha de remédios em casa e não

necessite usá-los mais. A entrega pode ser feita nas unidades e postos de saúde,

Delegacia Regional de Polícia, Delegacia da Mulher, Biblioteca da Universidade e

também na Farmácia Solidária, instalada junto às Clínicas Integradas da Saúde da

Em 2007 foram registrados 3.133
atendimentos.

Os medicamentos doados à população atingiram



Os estudantes de Medicina

atuam nos postos de

saúde de Criciúma e

Forquilhinha desde a

Ambulatórios Médicos

Atuação nos
Hospitais

Ambulatório de Psiquiatria

Ambulatório de

Interação
Comunitária

Os acadêmicos da 9ª,

10ª, 11ª e 12ª fases de

Medicina cumprem

estágio nos hospitais

Santa Catarina, São João

Batista, São José, São

Donato e Casa de Saúde

de Rio Maina, num total

de 3.168 horas.

O Ambulatório de Psiquiatria funciona duas vezes por semana, em

parceria com o Serviço de Psicologia das Clínicas Integradas de

Saúde.

A população de baixa renda recebe atendimento gratuito nos

ambulatórios médicos da Unesc em várias áreas: clínica médica,

ginecologia e obstetrícia, pediatria, nefrologia, pneumologia,

cardiologia, gastroenterologia, ortopedia, neurologia,

endocrinologia, oncologia, psiquiatria, geriatria e gerontologia,

hematologia, nefropediatria e dermatologia. Em 2007 foi incluído

o atendimento nas áreas de neurologia pediátrica, traumatologia

desportiva e reumatologia. Os pacientes são atendidos pelos

acadêmicos da quinta à 12ª fase de Medicina, com supervisão de

professores médicos especialistas em cada área.

Medicina
no Asilo
Um reflexo positivo da

atuação do curso de

Medicina da Unesc na

comunidade é o

ambulatório geriátrico, que

funciona no Asilo São

Vicente de Paula. Os alunos

da sexta fase atendem os

cerca de 70 internos duas

vezes por semana, o que

proporcionou uma melhora

na saúde e qualidade de

vida dos idosos. Os

acadêmicos são

monitorados pelos

professores Valdemar

Lichtenfels e Claudia Vidal

Heluany.

Os números de 2007

Consultas 10.471
Exames laboratoriais                                                        12.343
Eletrocardiogramas 81
Exames radiológicos                                                            2.003
Verificação de pressão arterial                                                79



Serviço de
Psicologia

Programas Desenvolvidos

Grupo de Depressivos

Anônimos
Quem sofre de depressão tem um importante aliado no
Grupo de Depressivos Anônimos do Serviço de
Psicologia da Unesc. São realizados encontros semanais,
com o objetivo de trocar informações e experiências,
tendo como mediador um psicólogo, que aprofunda os
temas que são abordados.

O Serviço de Psicologia das Clínicas
Integradas da Saúde da Unesc atende a
população carente com acadêmicos da nona
e décima fases do curso de Psicologia, com
supervisão dos professores. O trabalho
abrange as quatro áreas de estágio do curso
(educacional, social, organizacional e
clínica), cada uma com vários programas

Atendimentos da Clínica em 2007 – 6.882

Número de pacientes beneficiados – 2.760

Atendimentos realizados em 2007 155

Pacientes beneficiados                                           15



Apoiar o trabalhador para o retorno ao mercado de trabalho é o

principal objetivo do Pade (Programa de Apoio aos

Desempregados), do Serviço de Psicologia das Clínicas

Integradas da Saúde da Unesc. Os participantes recebem

orientação técnica e psicológica, com a abordagem de vários

temas: auto-estima, ansiedade, equilíbrio emocional, mercado

de trabalho, seleção pessoal, entrevista de emprego, curriculum

vitae e perfil profissional.

O POP (Programa de Orientação

Profissional) é dirigido às pessoas que têm

dúvidas sobre a escolha do curso

universitário ou técnico. O projeto é

desenvolvido em três etapas:

autoconhecimento (para cada um

conhecer seus interesses e habilidades),

informação profissional (com entrevistas e

palestras com profissionais de diversas

áreas) e escolha da profissão.

Apoio aos Desempregados

As gestantes recebem um tratamento especial na Unesc, por

intermédio do Pamif (Programa de Atenção Materno-infantil e

Familiar).  As gestantes participam de grupo de apoio, assistem a

palestras e praticam atividades como yoga e hidroterapia. Além dos

grupos de gestantes há as visitas domiciliares. As famílias recebem

o atendimento domiciliar entre 15 e 20 dias após o nascimento do

bebê, e o objetivo é prestar atendimento desde a gestação até a

criança completar cinco anos. Nesses encontros as mães

esclarecem dúvidas sobre vários temas, como desmame, tirada da

fralda, cuidados quando o bebê começa a engatinhar e andar e o

processo da fala.Ap
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Trabalhadores beneficiados em 2007 46

Número de beneficiados em 2007:        265

Atendimentos realizados em 2007 181 individuais e 28 grupais

Visitas domiciliares 21



Serviço de Fisioterapia

Arteterapia em AVC
Os pacientes acometidos de AVC (Acidente
Vascular Cerebral) recebem acompanhamento
psicossocial, avaliação e reavaliação
fisioterapêutica, assistem a palestras e
desenvolvem atividades de arteterapia. O
objetivo do projeto é aliviar suas tensões,
angústias e ansiedades, bem como melhorar o
convívio dos pacientes em relação à doença. O
trabalho envolve acadêmicos e professores de
Fisioterapia, Psicologia e Artes Visuais.

A população conta com atendimento gratuito de fisioterapia em várias
áreas, como ginecologia, cardiologia, neurologia, ortopedia e respiratória. O
atendimento é prestado por alunos da 10ª fase, com a supervisão de
professores. Também é prestado atendimento no Hospital Regional de
Araranguá, no Hospital São José e nas Unidades Básicas de Saúde dos
bairros Mineira Velha e Vila Manaus.

Os números de 2007

Local

Hospital Regional
de Araranguá

Hospital São José

Unidade Básica de
Saúde Mineira Velha
e Vila Manaus

Clínica de
Fisioterapia Unesc

TOTAL
2.725

8.597 1,605

857 35

2.618 435

3.361 650

15.433

Número de
Atendimentos

Pacientes
Beneficiados

Números 2007:

Pacientes                                                 9
Atendimentos                                        36



O Programa de Reabilitação Pulmonar atende

gratuitamente pacientes portadores de doenças

respiratórias, como enfisema, asma, bronquite crônica e

pneumoconiose, entre outras, propiciando-lhes melhora

na qualidade de vida. Os pacientes são submetidos a

avaliação médica, fisioterapêutica e da capacidade

física e funcional e passam por testes de capacidade

pulmonar e cardiorrespiratória. A partir disso é prescrito

um programa de atividades físicas para cada um, como

caminhadas, fortalecimento dos membros superiores e

inferiores e alongamento. Participam da iniciativa os

cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia,

Medicina, Psicologia e Ciências Biológicas.

Mulheres carentes entre

40 e 60 anos tiveram a

oportunidade de amenizar

problemas de coluna por

intermédio do programa

“De bem com a sua

coluna”. Com encontros

duas vezes por semana,

elas participaram de

atividades para reduzir as

dores e melhorar a

postura.

Reabilitação Pulmonar

De
 B

em
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om
 a

Sua Coluna

Números de 2007

Atendimentos                                              1.282
Pacientes                                                        189

Números de 2007

Pacientes beneficiadas              10
Encontros                                  138

É um projeto interdisciplinar de atenção ao cuidador do portador

da Doença de Alzheimer. São realizados encontros mensais, com

esclarecimentos sobre a doença, tratamento, reabilitação,

suporte nutricional e psicológico e atenção à saúde do cuidador.

Também é realizado um simpósio anualmente, aberto aos

profissionais da saúde, cuidadores e público em geral.
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Em 2007 foram prestados 40 atendimentos às famílias



Adaptando o Trabalho ao Mineiro

Distrofias Musculares

Escola de Posturas

Atletas
da Unesc

Professores e acadêmicos de Fisioterapia orientam alunos do Colégio Pascoal
Meller, do Bairro Pinheirinho, sobre os cuidados com a postura. São realizadas
palestras e avaliação postural. Em 2006 foram atendidas 138 crianças e
adolescentes.

A Ascadim (Associação Sul Catarinense de  Familiares e Portadores de Distrofias
Musculares Progressivas) reúne-se mensalmente na Clínica de Fisioterapia da
Unesc para discutir os aspectos da doença. O grupo é formado por professores e
alunos de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Farmácia, pais de portadores da doença
e pacientes
.
A distrofia muscular é uma doença genética que acomete principalmente os homens.
A incidência é de um caso a cada 3,5 mil meninos nascidos e os primeiros sintomas
aparecem aos quatro anos, com uma hipertrofia da panturrilha, dificultando a
capacidade motora e ocasionando quedas. O tratamento médico, fisioterápico e
nutricional retarda o avanço da doença, elevando a expectativa de vida do paciente.

O projeto “Ergomin: adaptando o trabalho ao mineiro” é desenvolvido na Carbonífera Metropolitana, em Treviso, desde
2003. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos mineiros, e um dos reflexos é o controle da lombalgia (dores
lombares). São realizadas palestras, adaptações de máquinas e orientação aos funcionários nos aspectos ergonômicos.

A Clínica de Fisioterapia também presta atendimento aos atletas das modalidades
esportivas mantidas pela Unesc: vôlei feminino, handebol feminino e futsal masculino
e feminino.

Número de trabalhadores beneficiados                     130

Em 2007 foram realizados nove encontros, beneficiando 298 pessoas da comunidade, entre pais, pacientes e amigos

Em 2007 foram beneficiados 65 atletas, com 205 atendimentos

Pessoas beneficiadas: 128 crianças e adolescentes



O Grupo de Extensão e Pesquisa em Exercício e

Saúde desenvolve várias atividades: produção

da revista Pesquisa e Extensão em Saúde, o

Seminário Integrado de Pesquisa e avaliação

físico-funcional.

As comunidades dos bairros Pinheirinho,

Paraíso, Tereza Cristina, Santa Augusta e

Grande Santa Luzia são beneficiadas desde

2006 com o projeto Promoção do Uso

Racional de Medicamentos. Alunos de

Medicina e Farmácia proferiram palestras

em escolas e postos de saúde sobre os

cuidados com os medicamentos e temas

como hipertensão, diabetes e sexualidade,

entre outros, além do presídio Santa

Augusta, sobre o uso de drogas.

O programa possibilitou o fortalecimento de

um grupo de professores e alunos que

disseminou os conceitos sobre o uso

racional de medicamentos. Como resultado,

a Unesc foi uma das universidades do

Estado que participaram da organização do

2º Congresso Brasileiro sobre o Uso

Racional de Medicamentos, realizado em

Florianópolis. Além disso, acadêmicos de

Medicina e Farmácia apresentaram

trabalhos no evento.

GEPeS

Uso Racional de
Medicamentos HRA

A Unesc administra o Hospital Regional de Araranguá

desde 1995. O HRA abrange principalmente a região

da Amesc (Associação dos Municípios do Extremo Sul

Catarinense), com 15 municípios e um total de 150

mil habitantes. O estabelecimento também recebe

pacientes de outras regiões, como Criciúma e do

município de Passo de Torres, na divisa com o Rio

Grande do Sul, e registra 93% do atendimento pelo

SUS.

O Hospital está instalado numa área total de

57.520m2, com 14.000m2 de área construída.

Atualmente existem 120 leitos ativados, com o

funcionamento de várias clínicas: pediatria,

maternidade, clínica cirúrgica, clínica médica

(masculino e feminino), pronto-socorro, UTI, bloco

cirúrgico e unidade intermediária.

Em junho de 2007 foi inaugurado o tomógrafo, com

uma média de 60 exames por mês para pacientes

externos da região, obedecendo cota do SUS, além de

cerca de 40 pacientes internados por mês, em média.

Em 2007 foram realizados 45.153 atendimentos de

emergência e 6.690 internações. O hospital também

desenvolve há oito anos o Mutirão de Catarata, que no

ano passado registrou 183 cirurgias.

Nº de pessoas beneficiadas:



Balanço Social 2007



O valor adicionado expressa a riqueza gerada pela UNESC nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pela análise

do valor adicionado gerado nos últimos anos, percebe-se a importância da instituição na geração de renda para a região.

Do total gerado em 2007, R$ 40.933.535,79 foram distribuídos diretamente para os colaboradores através dos

salários e demais benefícios sociais. No que se refere aos encargos sociais, como o FGTS, que beneficiam a população

como um todo, a UNESC desembolsou R$ 2.897.573,20 em 2007.



Ressalta-se assim a importância da Instituição para o desenvolvimento da cidade, gerando e distribuindo renda;

possibilitando o acesso das pessoas aos bens e serviços produzidos pelos diversos segmentos da economia local.

Ciente da importância dos colaboradores para a melhoria contínua dos serviços prestados pela UNESC, foi

investido R$ 705.963,66 em educação e treinamento e R$ 912.869,44 nos programas de bolsas de
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