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Universidade comunitária a serviço da vida

Localizada no extremo Sul catarinense, a Unesc é uma universidade comunitária que, há quase 43 anos, atende a 
população sulista com serviços que, muitas vezes, o Estado não oferece. São tantos e belos exemplos que é difícil 
citar todos e impossível quantificar, em recursos monetários, o valor de cada ação desenvolvida na vida do cidadão 
beneficiado.

Numa oficina de Meio Ambiente a criança aprende a importância de reduzir o consumo de produtos que geram lixo, 
consumir o necessário sem desperdício e reciclar os resíduos, para que os recursos naturais sejam poupados. Esta criança 
ensina depois o que aprendeu aos seus pais ou responsáveis, que por sua vez repassam o conhecimento adquirido 
aos amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho. No espaço de alguns anos, muitas pessoas estarão agindo como 
cidadãos responsáveis e conscientes dos efeitos de suas ações na vida da comunidade planetária. Este é apenas um dos 
inúmeros exemplos do trabalho comunitário e extensionista desenvolvido pela Unesc em 2010.

Diariamente, pessoas com algum tipo de dor, com poucas condições financeiras, chegam às Clínicas Integradas de Saúde 
da universidade ou no Hospital Regional de Araranguá em busca de uma solução para o seu sofrimento. Elas são oriundas 
de muitos lugares, dos bairros da periferia de Criciúma e demais cidades do Sul catarinense.  

O acolhimento humano, o atendimento técnico, o estudo de caso e a terapêutica oferecida por professores e estudantes 
da Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Psicologia e profissionais do HRA fazem toda a diferença 
na vida desses seres humanos. Sem contar aqueles que encontram, nas Casas da Cidadania, o último reduto capaz de 
possibilitar a manutenção ou resgate da sua cidadania.

Se a vida vivida nem sempre é fácil, há que se dar colorido a ela. Os projetos culturais da Unesc procuram semanalmente 
oportunizar à comunidade o acesso a uma nova dimensão do ser. A sensibilidade humana é trabalhada com exposições 
de arte, exibição de filmes, café literário, espaço do artesanato, feiras e apresentações dos grupos culturais, com canto 
coral, dança de rua e clássica e música instrumental. 

O alívio para a dor do corpo ou da alma, a sensibilidade desenvolvida num ser humano a partir da arte, a educação 
preservacionista e seus efeitos futuros na comunidade, o estímulo ao esporte são apenas alguns exemplos do muito que 
a Unesc realizou para e junto à comunidade em 2010. O Balanço Social retrata um pouco disso. Boa leitura.

Editorial
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Trote Solidário 2010/1 

A coleta de amostra para doação de medula foi a novidade 
da terceira edição do Trote Solidário da Unesc em 2010/1, 
que bateu o recorde com 20 equipes inscritas. Mais de 100 
estudantes passaram pelo Hemosc de Criciúma, no bairro 
Santa Bárbara. Dos 84 considerados aptos, 46 doaram sangue 
e 38 coletaram amostra para doação de medula. 

As provas tiveram cunho educativo, social e ambiental e teve 
tarefas de arrecadação e doação, mobilização socioeducativa, 
recreação e conhecimentos gerais. 

Foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos durante o 
evento, entregues a diversas instituições. A divulgação dos 
resultados e entrega do prêmio para a equipe vencedora – 
uma viagem a Itaimbezinho / SC – ocorreu dia 29 de março, 
após o encerramento das atividades, no Ginásio de Esportes 
José Antonio Carrilho, no campus. 

Trote Solidário 2010/2

Crianças e adolescentes do CRAS (Centro Regional de Assistência Social) do bairro Santa Luzia foram beneficiados 
com atividades recreativas e educativas da quarta edição do trote Solidário, em agosto. As atividades contaram com 
a colaboração do 28º GAC e da Polícia Militar, por meio de integrantes do Proerd. A Universidade, por sua vez, levou 
ao CRAS os trabalhos do projeto Sala Verde, voltados à Educação Ambiental, e os serviços de orientação em saúde, do 
curso de Enfermagem, além de orientação em direitos e cidadania da Casa da Cidadania, vinculada ao curso de Direito. 

Estudantes das 15 turmas de primeira fase dos cursos de graduação conseguiram 68 doações de sangue para 
transfusão e 41 amostras para o banco de medula. 

Os alimentos arrecadados pelos estudantes foram entregues em setembro e outubro. Foram beneficiados o Desafio 
Jovem, de Criciúma; a Comunidade Terapêutica São Jorge, de Araranguá; o Centro de Recuperação Vida Jovem, de 
Urussanga Velha; o Cerluz (Centro de Recuperação Luz do Vale), de Siderópolis; e a Associação Espaço Alternativo, do 
bairro São Cristóvão, em Criciúma. As entidades contempladas na quarta edição do Trote Solidário atuam na área de 
prevenção e recuperação de dependentes químicos e alcoolicos.

Fazendo a vida melhor
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Formação Continuada de Docentes

Professores da Unesc participaram de palestras, oficinas e debates durante a Formação Continuada ocorrida entre 8 e 
11 de fevereiro. Políticas de Ensino de Graduação, Políticas de Extensão, Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação, Cultura 
Digital e as Tecnologias da Informação e Comunicação na ação docente presencial e a distância e Avaliação Processual 
presencial e a distância: socializando experiências, entre outros, foram alguns dos temas trabalhados. 

Durante o ano as Unidades Acadêmicas realizaram encontros dirigidos aos cursos de cada área, com palestras e 
oficinas.

Casas da Cidadania

Professores e estudantes do curso de Direito da 
Unesc prestaram 4.164 atendimentos à população 
entre janeiro e dezembro de 2010. Acordos, 
conciliações, desavenças, relações comerciais e 
família foram alguns dos serviços prestados nas 
Casas da Cidadania do centro, Bairro Próspera, Rio 
Maina e Cocal do Sul, além do Juizado Informal 
Universitário. O projeto é uma parceria entre a 
Unesc e o Tribunal de Justiça de SC.
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Programas de Relacionamento com o Ensino Médio

O Setor de Marketing desenvolve os Programas de Relacionamento com o Ensino Médio: POP (Programa de 
Orientação Profissional), realizado em 2010 em conjunto com a Clínica de Psicologia, Fala Sério, Visitas Orientadas 
e Blitz.

Fala Sério
O Fala Sério é um programa de palestras 
gratuitas, solicitado pelas escolas públicas e 
privadas do Ensino Médio da região, sempre 
que seus estudantes têm dúvidas sobre o 
futuro profissional ou querem debater algum 
assunto atual. O projeto oferece 11 palestras, 
em diversas áreas do conhecimento, entre elas 
Sexualidade: comportamento e atitude; Uma 
chance para todos (inclusão social); Um lugar 
ao sol no mercado de trabalho; Profissão: a 
difícil decisão e Meio Ambiente como profissão 
do futuro.

Pessoas beneficiadas em 2010

Fala Sério nas Escolas     2.780

Fala Sério nas Empresas           90

Visitas Orientadas        1.231

Blitz nas escolas (SC e RS)      5.996

Blitz nas Empresas      100

Visitas orientadas
Apresentar os cursos, serviços e projetos da Instituição 
é o objetivo do programa Visitas Orientadas da Unesc. 
A universidade recebe grupos de escolas, empresas e 
instituições.

Blitz
A Blitz Unesc tem como objetivo informar os alunos do 
ensino médio sobre o diferencial dos cursos, as formas 
de ingresso, bolsas de estudo e outras questões de 
seu interesse. São visitadas escolas das redes pública 
e particular localizadas de Garopaba a Osório, no Rio 
Grande do Sul.
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1º Seminário Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes

O 1º Seminário Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foi 
realizado em abril no campus da Unesc. O simpósio foi promovido pelo Liberti (Laboratório de Erradicação do Trabalho 
Infantil) com apoio do Nuped (Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito) e do Ladssc (Laboratório de Direito 
Sanitário e Saúde Coletiva), núcleos de pesquisa do curso de Direito da universidade. 

5º Seminário de Direitos Sociais 
No dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos EUA, 
trabalhadores morreram enforcados e outros foram 
perseguidos por lutarem pela redução da jornada de 
trabalho, que era de 17 ou 16 horas, para oito horas, 
entre outros direitos que a classe usufrui hoje. Para 
homenagear aqueles trabalhadores e comemorar a data, 
o curso de Direito da Unesc promoveu o 5º Seminário de 
Direitos Sociais dos Trabalhadores e o Varal Jurídico de 
Direitos Trabalhistas na Praça Nereu Ramos. 

Ações judiciais para remédios
O Ministério Público Federal promoveu audiência 
pública no auditório da Amrec (Associação dos 
Municípios da Região Carbonífera) em maio. O objetivo 
foi debater a viabilidade do fornecimento público de 
análogos de insulina para tratamento de diabetes 
melittus tipo 1 no estado de Santa Catarina. O curso 
de Direito da Unesc, por meio do seu CPJ (Centro de 
Prática Jurídica), foi precursor no ingresso de inúmeras 
ações judiciais pedindo o atendimento deste direito.
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Alunos do Cedup aprendem  
espanhol
Estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Cedup 
(Centro de Educação Profissionalizante) tiveram aulas 
de espanhol para o vestibular no primeiro semestre 
de 2010. As aulas gratuitas foram ministradas por 
alunas da 7ª fase do curso de Letras, licenciatura 
Português/Espanhol, sob a coordenação da 
supervisora de estágio Ana Regene Varela.  

Minha Chance: 50 bolsas integrais 

O Programa de Concessão de Bolsas de Estudo da Prefeitura de Criciúma disponibilizou 50 bolsas integrais de estudo 
no segundo semestre de 2010. O Minha Chance destina-se a moradores da cidade com renda mensal per capita de até 
um salário mínimo e meio e que tenham cursado Ensino Médio em escola pública ou em instituição privada com bolsa 
integral. 

Fundosocial: 79 bolsas de estudo

O Programa de Bolsas de Estudo do Fundosocial (Fundo de Desenvolvimento Social), do governo do Estado de SC, 
disponibilizou 79 bolsas integrais de estudo para os interessados em estudar na Unesc no segundo semestre de 2010. 
Os candidatos tiveram que atender critérios como morar em Santa Catarina, ter certificado de conclusão do Ensino 
Médio, renda mensal per capita de até R$ 250,00, patrimônio de no máximo R$ 50.000,00 e não ter diploma de curso 
superior.
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32 projetos beneficiam 23 
instituições

Idosos, mães, crianças e adultos de 23 instituições do Sul 
catarinense foram beneficiadas pelo Projeto Solidariedade, 
realizado por estudantes das três primeiras fases do curso 
de Direito da Unesc, na disciplina de Ciência Política. No 
primeiro semestre foram contempladas 23 instituições, 
que receberam reformas, construção, serviços de limpeza 
e consertos, além de doação de computador, tevês, rádio, 
micro-ondas, liquidificador e DVD. 

 No segundo semestre foram beneficiadas 35 instituições 
de 12 municípios, entre elas escolas públicas, asilos, 
orfanatos, creches, APAEs e hospital. 

Cidadania em instituições sociais

Estudantes da segunda fase do curso de Farmácia da 
Unesc, na disciplina de Sociologia, uniram as teorias 
de sala de aula com atividades práticas na sociedade. 
Organizados em grupos, eles visitaram instituições 
sociais, fizeram levantamento dos problemas, 
escolheram aquelas que tinham mais necessidades 
e fizeram suas intervenções. O trabalho realizado no 
primeiro semestre resultou na doação de material 
escolar, fraldas geriátricas, produtos de limpeza e 
alimentos a asilos e orfanato. No segundo semestre 
seis instituições sociais foram contempladas.  

Unesc festeja 42 anos
A Unesc comemorou 42 anos de existência em 2010. Durante este 
período, entre vários serviços prestados à população, formou cerca de 
20 mil profissionais em seus 40 cursos de graduação. Para festejar esta e 
outras conquistas, atividades festivas como homenagens, inaugurações, 
apresentações culturais, palestras, serviços de saúde e oficina foram 
promovidas entre 28 de junho e 4 de julho.

Um dos destaques das comemorações foi a inauguração dos Espaços de 
Convivência internos e externos. Os internos são identificados por paredes 
com textura verde, placas de OSB ecologicamente corretas, painel e bancadas. 
A comunidade que transita pelo campus usa esses espaços para ler livros ou 
jornais ou acessar a internet. Os pufes e bancos servem para descanso ou 
relaxamento. Os externos têm uma estrutura de madeira tratada, base de 
lajota, bancos de cimento com madeira tratada, lixeira, iluminação indireta e 
vegetação, como trepadeiras e folhagens. 
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Projeto Rondon

A Unesc participou do Projeto Rondon em 2010. 
Em julho, um grupo de oito estudantes e dois 
professores atuou em Cacaulândia, no interior de 
Rondônia. Durante duas semanas, eles participaram 
da Operação Mamoré, coordenada pelo Exército, 
que integra o Ministério da Defesa do Brasil. Os 

representantes da Unesc ministraram 46 minicursos 
e oficinas, com 153 horas de atuação, nas áreas de 
saúde, educação, administração e cidadania para 1.074 
moradores de Cacaulândia. A equipe foi coordenada 
pela professora Rosemary de Oliveira Duarte, com apoio 
do professor João Batanolli. 
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1º Fórum de Projetos Sociais e  
Execução Penal
O 1º Fórum de Projetos Sociais e Execução Penal: 
Desafios e Propostas foi realizado no campus da 
Unesc em agosto. A iniciativa foi da universidade 
e do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 
Além de palestras, projetos sociais desenvolvidos 
individualmente ou em parceria pelas duas instituições 
foram apresentados à comunidade.

Mãos que Criam 
Beneficia 24 detentas do Presídio Santa Augusta com 
oficinas de arteterapia, com a produção de artesanato 
em patchwork. Em agosto foi inaugurada uma oficina 
no presídio para o desenvolvimento do projeto, que em 
outubro ganhou uma sala no Criciúma Shopping, para a 
comercialização dos produtos.

Integrar é possível 
É realizado na AMA (Associação de Pais e Amigos dos 
Autistas), com oficinas de artesanato. Beneficia 43 alunos.

Oficina de Editoração Eletrônica 
Promove a inclusão digital de crianças, jovens e adultos no 
CRAS (Centro Regional de Assistência Social) Teresa Cristina, 
CIP (Centro de Internação Provisória), Casa da Criança e do 
Adolescente, Abrigo Municipal de Criciúma e ONG Cidadania 
em Ação.
   

Aprendendo a Aprender 
Atende crianças com dificuldade de aprendizagem do CRAS 
Vila Miguel.

Comunicasom
Oferece oficinas de música, rádio e informática aos 
adolescentes do CIP da Vila Zuleima.

Do barro volta a vida
Compreende a realização de oficinas de artesanato com 
argila, envolvendo detentos do Presídio Santa Augusta.

Cuidando de si 
Beneficia idosos e pacientes psiquiátricos das instituições 
Recanto de Idosos Valentes de Davi, Lar e Auxílio aos Idosos 
Feistauer, Rede Viva, Asilo São Vicente de Paula e Cantinho 
do Idoso, com atividades de socioterapia.

Os Projetos
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Nossa Bolsa: 137 bolsas integrais

Quem sempre sonhou em cursar uma universidade, mas não tem recursos financeiros suficientes para tanto, teve uma 
oportunidade rara em 2010. O Programa Nossa Bolsa Unesc disponibilizou 137 bolsas integrais de estudo, decorrente da 
condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, no segundo semestre. 

5ª Feira do Livro de Criciúma

A Unesc participou da 5ª Feira do Livro de Criciúma 
em agosto na Praça Nereu Ramos. No stand da 
universidade o público pode comprar publicações 
da Editora da Unesc, aprendeu a acessar o acervo 
de livros da biblioteca professor Eurico Back na 
internet e leu livros infantis no Cantinho da Leitura. 
Inúmeras atividades interativas foram oferecidas à 
comunidade, como contação e ilustração de histórias, 
tatuagens desenhadas e pintadas no rosto, confecção 
de marca-páginas, interação com painel fotográfico, 
recital de poesias, performance teatral, blocos 
lógicos, material dourado e sólidos geométricos e 
oficinas interativas de boneco ecológico e de pintura.

Asilo ganha reforma da capela

Acadêmicos da segunda fase do curso de Administração de 
Empresas da Unesc reformaram a capela do Asilo São Vicente 
de Paula, em Criciúma. As obras foram feitas de meados de 
maio até agosto. O bispo diocesano de Criciúma, Dom Jacinto 
Inácio Flach, presidiu a missa inaugural. A iniciativa faz parte do 
projeto de Extensão Administração EducAÇÃO, coordenado pelo 
coordenador do curso, Jean Peterson Rezende, com parceria dos 
professores Miguel Angelo Mastela e Dino Gorini Neto.
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11ª edição do Parlamento Jovem 

Estudantes do CAP (Colégio de Aplicação) da Unesc 
representaram a região Sul de Santa Catarina na 
11ª edição do Parlamento Jovem, que ocorreu em 
novembro. O Programa é promovido pela Escola do 
Legislativo, órgão da estrutura administrativa da 
Assembleia Legislativa de SC. O objetivo do programa é 

Sexo na Adolescência

Cerca de 414 alunos do Ensino Médio das escolas de Ensino Básico Marcos Rovaris e João Frasseto, de Criciúma, 
participaram da palestra Sexo na Adolescência: Sexo Seguro. As palestras foram ministradas pela psicóloga da 
Secretaria de Saúde, Samira Abdnur; e pela enfermeira Michele Fortunato, de Içara. A iniciativa foi dos professores 
Ivanir Prá da Silva Thomé e Pedro Rosso e estudantes que integram o projeto de extensão Adolescência Saudável: 
Princípios para uma Sexualidade Responsável. O projeto foi aprovado pelo edital nº 133/2009 da Propex (Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão) e é financiado pela Unesc. 

estimular a participação política da juventude e propiciar 
a experiência de atuarem como deputados estaduais, 
vivenciando a atividade político-parlamentar com a 
elaboração, apresentação e votação de projetos de lei 
em sessão plenária. 
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Feira das Profissões

A 4ª edição da Feira das Profissões da Unesc foi realizada em setembro, no Ginásio de Esportes José Antonio Carrilho, 
no campus da universidade. Nos três períodos do dia, reuniu cerca de 6 mil jovens do Ensino Médio de 80 escolas, 
localizadas entre Laguna/SC e Terra de Areia/RS, que se inscreveram para participar. Ao transitar pelos estandes, 
eles tiveram a sua disposição professores e universitários de 35 cursos de graduação prestando informações sobre as 
carreiras profissionais ou tirando dúvidas, além de receberem brindes. Os que estavam em dúvida sobre qual profissão 
seguir, o POP (Programa de Orientação Profissional) ajudou a esclarecer, por meio de games interativos. Quem nunca 
tinha visitado a Unesc pode participar do programa Visitas Orientadas e das sessões de cinema 3D.

As campeãs do concurso de Soletração foram as estudantes Kariny Piovesan Teixeira, 17 anos, da Escola de Ensino 
Básico Professora Salete Scotti dos Santos, de Içara, e Jordana Egler Hahn, 17 anos, da Escola de Ensino Básico João dos 
Santos Areão, de Santa Rosa do Sul. Kariny ganhou  bolsa de estudos no valor de R$ 30 mil e Jordana foi contemplada 
com  uma bolsa no valor de R$ 15 mil.



Fazendo a vida melhor

16

Debate com candidatos

A Unesc e o DCE promoveram em setembro debate 
com candidatos a deputado estadual e federal de todos 
os partidos políticos às eleições de outubro. Durante 
o encontro, os candidatos conheceram os projetos 
prioritários da Unesc e das demais universidades 
comunitárias de SC.

12ª Mostra de Orquídeas e Plantas 
Medicinais 

A primavera, estação mais colorida e perfumada do ano, é 
saudada todos os anos na Unesc com uma atividade específica, a 
Primavera e Paz, com a Mostra de Orquídeas e Plantas Medicinais, 
em 2010 na 12ª edição. O evento foi realizado no Espaço Cultural 
da universidade, em setembro, com exposição e comercialização 
de orquídeas, distribuição de mudas de plantas nativas e mostra 
de plantas medicinais do Horto Florestal da universidade.

1ª Exposição de Laélia Purpurata 

A flor símbolo de Santa Catarina ganhou um espaço 
especial no campus em novembro. O Espaço Cultural da 
Unesc sediou em novembro a 13ª Mostra de Orquídeas: 1ª 
Exposição de Laélia Purpurata. 
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Mulheres do Mirassol 

Montar uma cooperativa para produzir estopas, de acordo 
com os princípios da economia solidária, proporcionando 
assim renda e emprego na comunidade de Mirassol, no 
Balneário Rincão, na cidade de Içara. Este é o objetivo do 
projeto de extensão Mulheres do Mirassol, que o curso de 
Economia da Unesc desenvolve naquela comunidade que 
abriga cerca de 1,5 mil moradores. No local funciona a 
Associação Beneficente Mulheres Voluntárias do Mirassol, 
que tem 364 famílias cadastradas e atende 227 crianças e 
jovens de zero a 17 anos.

Praça do Lazer

Grupo de acadêmicos da sexta fase do curso de Educação Física da Unesc promoveu a Praça do Lazer, na Praça Nereu 
Ramos, no centro de Criciúma, em outubro. O evento contou com diversas brincadeiras como pula corda, cama elástica, 
perna de pau, bambolê e amarelinha, entre outras. O objetivo foi resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar a 
comunidade à prática da atividade física.
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Muesc

Em 2010 o Muesc (Museu Universitário do Extremo Sul Catarinense) esteve 
movimentado a partir da atuação de suas diversas unidades. 

Em maio o Museu realizou a sua principal exposição do ano, tendo como 
tema “Museu para todos: repensando e redescobrindo este espaço!”, 
durante a 8ª Semana Nacional de Museus na Unesc. Compõem o 
Muesc as unidades de Zoologia e de Arqueologia, o Cedoc (Centro de 
Documentação) e o Herbário.

Durante o ano o Cedoc recebeu a visita de 44 alunos e participou de quatro 
eventos com exposições, como a mostra “As Margens”, que traz a relação 
dos moradores de Criciúma com o rio que corta a cidade. Já a Unidade de 
Arqueologia realizou 21 oficinas de Educação Ambiental em 17 cidades, 
atingindo mais de 700 pessoas, em sua maioria crianças.

Unidade de Zoologia 

Em 2010 a Unidade de Zoologia da Unesc recebeu a visita de 1.231 pessoas, provenientes de 
20 municípios. Os visitantes conheceram os diversos acervos da Unidade, como o de animais 
da Mata Atlântica e o de ecossistemas marinhos. Para incrementar ainda mais o seu acervo 
o setor ajudou no resgate e identificação de 82 animais, sendo que apenas dois não vieram 
para a Instituição. Três foram novidades para a Universidade, pois ainda não estavam no 
acervo da Unidade. É o caso de um Golfinho Orca, encontrado no Balneário Rincão, de uma 
Onça Pintada, de São José dos Ausentes/RS, e de um Puma, de São Joaquim. Durante o ano 
o setor também participou e organizou vários eventos, como o programa Férias no Museu. 
Crianças de escolas da região tiveram momentos inesquecíveis em julho durante a atividade, 
que ofereceu uma programação especial com diversão e interatividade para todas as idades. 

A Unidade de Zoologia do Muesc também representou a cidade de Criciúma no 1º Salão 
Catarinense de Turismo. O evento aconteceu em março no Centro Sul, em Florianópolis. As 
potencialidades da região foram divulgadas com cinco roteiros turísticos: Criciúma (Museu 
Universitário do Extremo Sul Catarinense), Garopaba (surf), Imbituba (baleia franca), Laguna 
(história de Anita e Giusepe Garibaldi), Tubarão (museu ferroviário) e Gravatal (termas).      



19

Políticas de Educação Inclusiva 

Portadores de necessidades especiais e demais pessoas 
interessadas na temática participaram em novembro do 
1º Encontro Unesc sobre Políticas de Educação Inclusiva: A 
inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. Foram 
debatidos temas como acessibilidade física e atitudinal, 
equidade e metodologia de ensino. As sugestões tiradas do 
encontro estão contribuindo para a construção das Políticas 
de Educação Inclusiva da universidade. A iniciativa é da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação e da CPAE (Coordenadoria de 
Políticas de Atenção ao Estudante). 

 

Pessoas com Deficiência

A Unesc participou em setembro do Dia Nacional 
de Luta das Pessoas com Deficiência, realizado 
no Ginásio de Esportes Professor José Antônio 
Carrilho, no campus. O evento foi promovido 
pelo Codec (Conselho Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência de Criciúma), que tem 
como representante da Unesc a professora Ariete 
Minetto, do curso de Fisioterapia. 

Inaugurada Livraria Universitária 

A Livraria Universitária da Unesc foi inaugurada em outubro, no andar térreo do bloco XXI-C. No local, a comunidade 
interna e externa da universidade pode comprar livros de nove editoras universitárias, mas este número será ampliado. 
Além dos livros publicados pela Unesc, a livraria universitária disponibiliza obras escritas por pesquisadores da UFSC, 
PUCRS, Universidade de Caxias do Sul e das comunitárias de SC como Furb, Univali, UnoChapecó e Unisul, entre outras. 
Caso o leitor não encontre no local a obra que deseja, pode fazer o pedido.  
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Empreendedores da Credisol

O POPE (Programa de Orientação ao Pequeno Empreendedor) 
da Unesc reuniu em novembro em uma oficina cerca de 70 
empreendedores que pegaram empréstimos na Credisol. A 
atividade teve a participação de professores e estudantes 
dos cursos envolvidos nesse projeto de extensão, como 
Psicologia, Economia e Ciências Contábeis. Enquanto a 
Economia trabalhou com questões que envolvem o negócio, 
como sustentabilidade e concorrência; a Contábeis focou 
a situação financeira, como fluxo de caixa e despesas, e a 
Psicologia cuidou da qualidade de vida do empreendedor, 
como relacionamento humano, stress e depressão.

EnModa 

Mais de 2 mil pessoas participaram em novembro no Siso’s Hall, em Criciúma, do EnModa. O encontro de moda foi 
organizado pelo Senai, que desde 2000 integra indústria, sociedade e acadêmicos do curso superior de Tecnologia em 
Design de Moda, em parceria com a Unesc. Além de desfile organizado pelos universitários, Lino Villaventura ministrou 
a palestra Criatividade e identidade na moda brasileira – 30 anos de trajetória de Lino Villaventura. 

Natal Solidário 2010

O Centro Acadêmico Celso Furtado, do curso de Economia da Unesc, promoveu a campanha Natal Solidário 2010. 
Lembrando que “com um simples gesto podemos mudar a realidade de muitas pessoas neste Natal”, os líderes 
estudantis arrecadaram alimentos não perecíveis e brinquedos para distribuir às famílias socialmente excluídas nas 
festas natalinas. 
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Aprender, Empreender e Crescer

Toda semana, às terças-feiras, durante quatro horas, 50 alunos do Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas, 
das turmas de formação em Panificação e Confeitaria, participam do curso de Administração de Pequenos Negócios 
com ênfase empreendedora e em qualidade total. O projeto Aprender, Empreender e Crescer tem carga horária total 
de 80 horas, sendo 40 por turma. As aulas nos turnos matutino e vespertino, que forma padeiros e confeiteiros, 
ocorrem no CEP (Centro de Educação Profissional) da instituição. A iniciativa é coordenada por Marcelo dos Santos, do 
Bairro. Segundo o professor Ricardo Zambrano, que ministra as aulas, ao final do período 65% dos participantes são 
encaminhados ao mercado de trabalho. O Aprender, Empreender e Crescer é um projeto de extenção da Unesc.

Contabilizando Natal e 
Solidariedade 

O curso de Ciências Contábeis da Unesc promoveu 
em dezembro uma noite de reflexão e alegria, com o 
“Contabilizando Natal e Solidariedade”. Os alunos foram 
agraciados com o coral de crianças do Bairro da Juventude 
e a animação da Banda Los Ativos Circulantes, composta 
por professores do curso. O evento contou também com um 
Papai Noel, que fez a entrega de presentes trazidos pelos 
estudantes e doados às crianças do Bairro.

Imposto de Renda

Acadêmicos e professores do curso de Ciências Contábeis 
orientaram a população sobre a declaração do Imposto 
de Renda em abril, na Praça Nereu Ramos. O evento 
integrou a programação comemorativa aos 35 anos do 
curso, que já formou mais de 1,8 mil profissionais.
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Projovem Adolescente

Acadêmicos da Unesc iniciaram em 2010 o trabalho como 
facilitadores do Programa Projovem Adolescente, que atende 
200 jovens na faixa etária de 15 a 17 anos. Eles participam de 
oficinas de esporte, informática, cidadania, dança, grafite e música, 
entre outras. O projeto é resultado de convênio entre a Unesc e a 
Prefeitura de Criciúma.

Solidariedade 

O CA (Centro Acadêmico) Sérgio Alice, do curso de Medicina da Unesc, 
juntamente com acadêmicos de Direito e Engenharia Civil, realizou um café 
da tarde com as crianças do orfanato Nossa Casa, de Criciúma. Os estudantes 
se divertiram com as 25 crianças, um coelho gigante e um palhaço, além de 
doarem fraldas descartáveis, leite e brinquedos. O CA Sérgio Alice também 
realizou a Páscoa Solidária no Hospital São José, em Criciúma. Durante uma 
tarde os alunos distribuíram doces e alegria aos pacientes, acompanhantes e 
funcionários do hospital.

Futsal feminino 

As atletas e a comissão técnica da equipe de futsal 
feminino da Unesc realizaram em maio de 2010 uma 
doação de sangue no Hemosc de Criciúma. A ação 
coletiva de cidadania contou com dez pessoas.
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Pintura Imobiliária e Moveleira 

Produção de artesanato, realização de pequenos retoques 
dentro de casa, uma profissão e independência. Foram estes 
os resultados do curso de Pintura Imobiliária e Moveleira 
realizado pelo Projeto de Extensão Reconstruindo a Cidadania, 
que beneficiou sete mulheres e um homem, moradores do 

Doação de  
computadores

A Unesc doou 23 
computadores a várias 

entidades em dezembro. 
Foram beneficiadas quatro 

escolas, uma cooperativa 
de catadores, um centro 

acadêmico e uma associação 
de bombeiros.

bairro Tereza Cristina, de Criciúma. A iniciativa foi da 
Unesc, por meio da UNACET (Unidade Acadêmica de 
Ciências, Engenharias e Tecnologias), em parceria 
com a Farben e a Secretaria Municipal do Sistema 
Social.
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Dança folclórica polonesa

A Unesc firmou acordo de cooperação com o Instituto 
de Canto e Danças Folclóricas Mazowsze no Brasil. A 
parceria prevê várias ações, entre elas o atendimento 
de acadêmicos e professores dos cursos da saúde aos 
integrantes do grupo, além de atividades culturais, 
intercâmbio de docentes e estudantes, realização de 
eventos, pesquisa e estágios de estudantes de vários 
cursos.

O Instituto de Canto e Danças Folclóricas Mazowsze 
no Brasil vai receber 120 crianças de oito a 12 anos, 
que estudarão no turno contrário à escola. Cem foram 
selecionadas em escolas públicas e serão atendidas 
gratuitamente, e as demais serão escolhidas nos 
colégios particulares. Eles terão aulas de canto, dança e 
instrumentos musicais e receberão informações sobre a 
cultura polonesa.

Matemática

A Unesc participou em 2010 do projeto de formação 
continuada dos professores de Matemática do 
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação. 

O objetivo principal do projeto é contribuir com 
o processo de implementação dos pressupostos 
teórico-metodológicos da proposta curricular da 
rede municipal de educação de Criciúma com vistas 
à elevação do IDEB (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica).

Os professores formadores são integrantes do 
GPEMAHC (Grupo de Pesquisa em Educação 
Matemática: uma abordagem histórico-cultural), 
coordenado pelo professor doutor Ademir Damazio, 
do PPGE (Programa de Pós-Graduação em Educação).

Troca-troca de artigos femininos

O Programa Qualidade de Vida do DDH (Departamento de 
Desenvolvimento Humano) da Unesc promoveu em março 
o Troca-Troca de Artigos Femininos, para comemorar a 
passagem do Dia Internacional da Mulher. Funcionárias da 
universidade selecionaram roupas, acessórios e calçados, 
que não servem mais ou que já cansaram de usar, e 
deixaram no bazar.
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Cursos do DDH

O Programa de Capacitação e Desenvolvimento, do 
DDH (Departamento de Desenvolvimento Humano) 
realizou 16 ações em 2010, entre cursos e palestras, 
beneficiando 1.641 professores e funcionários. Entre 
os cursos oferecidos, Produção de textos: esfera do 
trabalho, Segurança do trabalho e gestão ambiental 
e programa de capacitação para coordenadores de 
curso.

Papo Aberto

A Reitoria realizou duas edições do Papo Aberto em 
2010. O programa é uma forma de diálogo entre 
estudantes, professores e funcionários com a gestão 
superior. Na oportunidade os participantes podem 
apresentar críticas e sugestões e receber informações 
sobre as ações da gestão.
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SEESMT

A Unesc implantou oficialmente em dezembro o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em  
Medicina do Trabalho. O SEESMT presta atendimento médico na área da Saúde Ocupacional aos professores e  
técnico-administrativos da universidade e está instalado no Bloco das Clínicas Integradas da Saúde. O atendimento 
da Saúde Ocupacional é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h30, com agendamento prévio pelo ramal 
2694. O SEESMT compreende exames de ordem admissional, periódicos, demissional, mudança de função e retorno ao 
trabalho, abertura de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), investigação de acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho, levantamento de riscos e perigos que possam afetar a saúde do colaborador e ações preventivas para 
promoção da saúde e bem-estar físico e emocional do funcionário relacionadas ao trabalho.

4ª Sipat 

A 4ª Sipat (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho) da Unesc foi realizada em 
outubro e teve como foco “Prevenção e Segurança: 
a soma certa para a saúde”. A programação contou 
com palestras, peça de teatro, minicurso sobre 
socorrismo, exposição de equipamentos de proteção 
individual, cursos sobre maquiagem e limpeza de 
pele, distribuição de mudas de plantas e teste de 
acuidade visual, entre outras atividades. Os cursos 
da área da saúde prestaram diversos atendimentos. 
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“O que você tem a ver com a corrupção”
A Unesc assinou o Protocolo de Cooperação com o Ministério Público de 
Santa Catarina para desenvolver o projeto “O que você tem a ver com 
a corrupção”. A intenção da parceria, firmada em maio, é desencadear 
um processo educativo e cultural de formação de consciência e de 
responsabilidade dos cidadãos, a partir de três tipos de responsabilidades: 
individual para com os próprios atos, social ou coletiva para com os atos de 
terceiros e para com as gerações futuras, a partir de um agir consciente.

Sala dos Municípios   
O apoio aos municípios na identificação de oportunidades de captação de recursos e no acesso às fontes de fomento 
dos órgãos federais, capacitação do corpo técnico das prefeituras e monitoramento dos processos em andamento 
nas esferas estadual e federal são os principais objetivos da Sala dos Municípios, vinculada à Aditt (Agência de 
Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia). Em 2010 realizou várias capacitações, palestras e eventos 
voltados ao desenvolvimento regional.

Capacitações de técnicos de prefeituras
Centenas de técnicos de prefeituras da região sul participaram de 
cursos de capacitação. Entre os temas abordados, a elaboração de 
projetos e fiscalização de obras públicas, em parceria com a Caixa 
Econômica Federal; prestação de contas de convênios junto ao 
Ministério das Cidades; módulo de execução da plataforma Siconv e 
processos licitatórios e elaboração de contratos. 

Órgãos de Controle 
O combate à corrupção foi o foco do Seminário 

Estadual sobre os Órgãos de Controle na Gestão 
Municipal: os órgãos oficiais e as conquistas da 
cidadania, realizado em maio no Auditório Ruy 

Hülse. Entre os temas abordados, “Órgãos de 
Controle – Um instrumento Eficaz”, 

“Transparência Pública e Combate à Corrupção” e 
Órgãos de controle: cooperação e interação”.
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Gestão Estratégica 

Representantes de organizações empresariais e do 
setor público participaram em julho e agosto na 
Unesc do curso internacional de Gestão Estratégica 
de Desenvolvimento Regional e Local. O objetivo 
foi capacitar agentes públicos e privados para a 
elaboração e gestão de planos estratégicos de 
desenvolvimento local e regional, abrangendo 
aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos.

Conselho Permanente
Lideranças empresariais e políticas da região instalaram em julho de 
2010 o Conselho Permanente para o Desenvolvimento Integrado Sul 
Catarinense na abertura do curso internacional de Gestão Estratégica 
de Desenvolvimento Regional e Local. O Conselho será composto 
por representantes de segmentos da sociedade sul catarinense, com 
a finalidade de contribuir com o planejamento integrado da região, 
bem como encaminhar e coordenar ações que promovam o seu 
pleno desenvolvimento. A ação integra o projeto Prosperidade Sul 
Catarinense, realizado em 2009 a partir de parceria entre a Unesc, a 
Unisul e o Grupo RBS.

Hospitais da Amesc

A Sala dos Municípios da Unesc, a pedido da Aciva (Associação Empresarial do Vale do Araranguá), reuniu-se em julho 
com dirigentes dos hospitais que atendem à população dos municípios do Vale do Araranguá. Os encontros tiveram o 
objetivo de levantar a situação dos hospitais, construir um cenário ideal e propor um Plano de Ação que contribua para 
melhorar as condições de atendimento à saúde da população nestas cidades.
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Parlasul

A Sala dos Municípios da Unesc assumiu a coordenação executiva do Parlasul (Parlamento Metropolitano Sul 
Catarinense) em abril de 2010. O Parlasul busca reunir as 26 Câmaras de Vereadores dos municípios da Amrec 
(Associação dos Municípios da Região Carbonífera) e Amesc (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense). 
Ele tem como objetivos principais a preservação do meio ambiente comum, o desenvolvimento econômico e social da 
região, o crescimento urbanístico e rural de forma planejada e organizada e a resolução de outros problemas do sul 
catarinense, entre outros temas de interesse público. 

Mobilidade urbana 

Com o objetivo de sensibilizar os gestores dos municípios 
integrantes da região metropolitana de Criciúma, a classe 
empresarial e os governos estadual e federal da necessidade 
de elaboração de um plano de mobilidade urbana regional, foi 
realizado em novembro na Unesc o painel Pensando Mobilidade 
Urbana da Região Metropolitana de Criciúma. Organizado pela 
Sala dos Municípios, o evento contou com a presença de técnicos 
do Ministério das Cidades e do IPPUC (Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba).

Regularização fundiária 
O termo de cooperação para regularização fundiária em 
12 municípios da Amrec, Amesc e Amurel foi assinado 
durante o painel Pensando Mobilidade Urbana da Região 
Metropolitana de Criciúma pelo reitor Gildo Volpato e 
o representante da Secretaria de Programas Urbanos 
do Ministério das Cidades, Pedro Bastos. O projeto, 
desenvolvido pelo IPAT, vai beneficiar 12 mil famílias, 
que terão suas terras regularizadas.
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Unesc em Dança 

A dança é uma manifestação cultural. É o 
elo entre o físico e o metafísico, o concreto 
e o abstrato. Para trazer essa linguagem 
artístico-cultural para a comunidade, todos os 
anos, desde 2001, no mês de novembro, é 
promovido o Unesc em Dança. O evento tem 
sido responsável por evidenciar a produção 
dos trabalhos realizados por grupos de dança, 
academias, escolas de dança e escolas da rede 
pública e particular. Em 2010, a 11ª edição 
do festival contou com 81 grupos de dança, 
totalizando cerca de 1.500 bailarinos, vindos 
de 18 municípios, que apresentaram 120 
coreografias em quatro dias de realização. 
A entrada, como em todas as edições, foi 
gratuita.

Unesc Grupo de Dança 

Criado em 1999, sob a orientação dos professores Valter Savi e 
Marisa Barbosa Hertel, o Grupo de Dança da Unesc desenvolve 
coreografias com base na pesquisa e estudo dos movimentos da 
dança clássica e contemporânea adaptados ao contexto cultural da 
região. Em 2010, fez 26 apresentações. A formação dos bailarinos que 
compõem o grupo - universitários, funcionários e comunidade - vem 
sendo oportunizada por meio de aulas/oficinas de dança clássica e 
contemporânea desenvolvidas no campus da Unesc. 

Cidadania Cultural
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Grupo União Dança de Rua 

O Grupo União Dança de Rua da Unesc, criado em 1999, por intermédio 
do Programa Arte e Cultura, tem como objetivo proporcionar aos 
bailarinos uma melhor qualidade de vida artístico- cultural, edificando 
um grupo de dança na Universidade. O grupo recebe vários convites 
e atende solicitações da comunidade regional para apresentações em 
festivais de dança, aberturas de jogos e outras apresentações públicas. 
Só em 2010 foram 52 apresentações, como no 28º Festival de Dança de 
Joinville, nas modalidades Palcos Abertos e Encontro das Ruas. O projeto 
é gratuito para participantes da comunidade externa. Os acadêmicos, 
além de receberem noções teóricas e práticas sobre dança, também 
recebem percentual de bolsa nos cursos de graduação da Unesc. 

Coral da Unesc 

O Coral da Unesc é formado por aproximadamente 30 coralistas, na 
sua maioria acadêmicos, que são beneficiados com bolsa de estudos 
cultural. Sob a coordenação e regência do maestro Reginaldo Osvaldo 
da Silva, atualmente vem intensificando os ensaios a capela e em 
conjunto com o Sexteto Instrumental da Unesc, visando participar dos 
principais eventos ligados à música da cidade de Criciúma e região. O 
grupo realizou 19 apresentações em 2010. Entre elas, participou do 
Festival Internacional de Corais, no Teatro Municipal Elias Angeloni, em 
Criciúma. 

Sexteto Instrumental 

O Sexteto Instrumental da Unesc, criado em 2001 e sob a regência do 
maestro Carlos dos Passos Paulo Mattias, objetiva divulgar a cultura 
musical, do erudito ao popular, no âmbito acadêmico e regional, 
buscando a integração dos apreciadores da boa música. Em 2010, o 
grupo realizou 38 apresentações.
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Toque de Arte 

Estimular a produção e a difusão das artes, oportunizando o intercâmbio 
de conhecimentos entre a universidade e a comunidade, e valorizar 
os talentos artísticos da região com mostras, exposições anuais e 
apresentações musicais. Este é o objetivo do Espaço Cultural Unesc/Toque 
de Arte. Em 2010, foram promovidas sete exposições:

“Luminous” reuniu 20 artistas brasileiros e internacionais

Intervenção Silenciosa, de Rosimeri da Cunha Antunes

Meios, de Alexandre Cândido Antunes

Mostra Fotográfica, de diversos artistas da região

Lugares Imaginários, de Juliano Jahn, Camila Barbosa e Diego Rayck  

Mostrando a Cara, dos acadêmicos do curso de Artes Visuais da Unesc

Imanente e Transcendente, de Guilherme de Quadra

Unesc em Performance 

O grupo de performance da Unesc foi criado em agosto de 2010 em caráter 
de experimentação e é coordenado pelo professor Marcelo Feldhaus. O grupo 
tem como fio condutor de experimentação a representação da performance 
e pretende dialogar e desenvolver trabalhos que se veiculam na linguagem 
performática unindo linguagens da arte (visuais, cênicas, música e dança), 
abrindo novas perspectivas para a arte e a cultura regional. O grupo realizou 
nove apresentações no campus da universidade.
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Ponto do Artesanato 

O Ponto do Artesanato é um local criado pelo 
Programa Arte e Cultura para oportunizar aos 
artesãos regionais exporem seus trabalhos. A 
universidade destina um espaço no Bloco XXI, 
para estes artesãos exporem seus produtos 
todas as terças, quartas e quintas-feiras. 
Cerca de 46 artesãos estão cadastrados e 
se revezam na exposição e venda dos seus 
produtos. Em 2010, o projeto beneficiou 12 
deles, que expuseram seus trabalhos.

Quintas Culturais

O Projeto Quintas Culturais é uma iniciativa do Programa 
Arte e Cultura, que traz toda quinta-feira, das 18h30 às 
19 horas, apresentações artístico-culturais no campus da 
universidade. Em 2010, os grupos culturais de Criciúma e 
região fizeram 37 apresentações, em sistema de rodízio, 
no Espaço Cultural e no Bloco XXI. O objetivo é promover 
a percepção e compreensão de diferentes linguagens 
artísticas.

Grupos culturais

Os grupos culturais da Unesc, como o Sexteto Instrumental, o Coral, o União Dança de Rua e o Grupo de Dança 
apresentaram-se em setembro no Pavilhão de Exposição José Ijair Conti, na Festa das Etnias. Em 2010, cerca de 
50 acadêmicos ganharam bolsa cultural - percentual de desconto nas mensalidades - por participarem dos grupos 
culturais.



Cidadania Cultural

34

Ciclo de Filmes 

A DVDteca do Arte na Escola - Polo Unesc lançou o projeto Ciclo de Filmes em março. Toda quarta-feira, das 18h às 
18h30, na sala 2 do bloco B, no campus da universidade, foi exibido um filme que retratava alguma modalidade de 
arte como pintura, desenho, gravura, exposições, fotografia, objetos de arte, escultura e outros. O projeto iniciou as 
exibições com o filme “Aldemir Martins: Retratos do Brasil”. A mostra foi gratuita e aberta ao público. 

Professores de Arte 

O Arte na Escola - Polo Unesc promoveu cursos para 
os professores de arte que atuam na rede municipal 
de ensino de Criciúma em 2010. A parceria entre 
a Unesc e a prefeitura também garantiu a entrega 
de 71 lotes da DVDteca do Arte na Escola, com 30 
DVDs cada, à Secretaria de Educação do município. 
Arte e Cidade foi o fio condutor trabalhado com os 
educadores.

Arte na Gered

O Arte na Escola - Polo Unesc entregou lote com 15 DVDs 
do projeto na Gered (Gerência Regional de Educação de 
Criciúma) em maio. O objetivo da parceria é qualificar 
professores da educação infantil, ensino fundamental e 
médio, na perspectiva de formar sujeitos mais perceptivos, 
criativos e críticos de sua realidade, melhorando o ensino da 
arte no país.

Curso gratuito para professores  

Professores de artes que trabalham em escolas públicas 
de Criciúma e região participaram do curso gratuito 
de Formação de Professores: Encontro entre Polos, em 
novembro, nas dependências da Unesc, em Criciúma. A 
promoção foi uma iniciativa do Programa de Formação de 
Professores de Arte, Arte na Escola. Educadores que atuam 
em outras áreas, como Pedagogia, Letras e Educação Física, 
também puderam participar.
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Sessões de Filme na  
Comunidade

Escolas públicas e particulares de Criciúma se 
inscreveram e participaram do projeto Educação 
Estética: Sessões de Filme na Comunidade de abril 
a novembro. O projeto disponibilizou sessões de 
filmes nas próprias escolas, nos períodos matutino 
ou vespertino, e no campus da Unesc, à tarde. 

Inventário no Museu Augusto 
Casagrande 

O Cedoc (Centro de Documentação Regional 
da Unesc) continua o trabalho de inventário, 
fichamento e identificação das peças do acervo 
do Museu Augusto Casagrande, no bairro 
Comerciário, em Criciúma. No início de abril, a 
Fundação Cultural reabriu o local para visitação 
pública, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. 

50 anos da Abadeus 

Parte da trajetória dos 50 anos da ONG Abadeus 
esteve em exposição no Bloco do Estudante 
da Unesc em maio. Dez banners legendados 
retrataram as cinco décadas da instituição e 
seus projetos desenvolvidos na área social. “A 
exposição mostrou uma parte do que vivemos 
nestes 50 anos de muita luta, suor e alegrias na 
busca de um futuro e de uma sociedade mais 
justa e igualitária”, afirma a diretora executiva da 
Abadeus, Shirlei Monteiro. 
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Cultura regional une experiências 

Acadêmicos do curso de Artes Visuais da Unesc trocaram 
experiência com os alunos das séries iniciais da Escola 
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Padre Ludovico Coccolo, do bairro São Luiz, em Criciúma, 
em maio. Seis curtas, produzidos pelos universitários 
nas aulas de Cultura Regional, foram lançados no 
encontro e fomentaram seis oficinas com as crianças da 
escola. Os alunos, junto com seus professores e direção, 
apresentaram o boi-de-mamão da escola, caracterizando 
o momento de intercâmbio cultural.

5ª Mostra de Cinema

A 5ª Mostra de Cinema foi realizada em junho, no 
auditório Ruy Hülse, no campus da Unesc. Durante 
a Mostra, foram exibidos gratuitamente filmes com 
enfoque na Cultura Infantil. A exibição foi aberta a 
toda a comunidade interna e externa da universidade. 
A promoção foi do programa Arte na Escola - Polo 
Unesc em parceria com o GPEI (Grupo de Estudos sobre 
Educação Imaginativa), curso de Artes Visuais, Setor de 
Arte e Cultura, Museu da Infância e o Gedest (Grupo de 
Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação Estética). 

Exposição coletiva em Araranguá

Estudantes da 8ª fase do curso de Artes Visuais da Unesc 
promoveram a exposição coletiva Traços do Sul em outubro no 

Centro Cultural localizado na Praça Hercílio Luz, no centro de 
Araranguá. A mostra reuniu trabalhos dos artistas Alexandre 

da Rocha, Nilton Altieri e Valmir Oliveira, de Araranguá; Eliete 
Scaini, de Balneário Arroio do Silva; Angélica Neumaier e Rildo 

Ribeiro Batista, de Cocal do Sul; Breno Stern, Edi Balod, Maria 
Marlene Milaneze Just e Jussara Guimarães, de Criciúma, e 

Jorge Aragão, de Sombrio. 
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Exposição no Colegião 

Acadêmicas da 6ª fase do curso de História da Unesc promoveram 
a exposição “As Margens” no Colégio Sebastião Toledo dos Santos, 
o Colegião, em novembro. A exposição problematizou, por meio da 
perspectiva da História Ambiental, o modo como o poder público e 
a população da cidade de Criciúma foram, ao longo do tempo, se 
relacionando com o rio. Ele serpenteia a cidade e os passantes não o 
enxergam, pois foi quase que totalmente canalizado

Bairro da Juventude

Estudantes do 4º ano do CAP (Colégio de Aplicação) da Unesc apresentaram peça de teatro para seus amigos do Bairro 
da Juventude em novembro. A peça “A pequena vendedora de fósforos”, de Hans Christian Andersen, foi apresentada 
inicialmente por eles na 10ª Mostra Cultural de Literatura Infanto-juvenil, quando aproveitaram a oportunidade para 
arrecadar brinquedos para doarem no Natal. As bolas, bonecas, carrinhos e ursinhos arrecadados foram doados à ONG 
que funciona no bairro Pinheirinho, nas imediações da universidade, atende mais de 1.400 crianças e adolescentes e é 
mantida por doações da comunidade.

9º Maio Negro

O sociólogo e ministro substituto da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, João Carlos 
Nogueira, ministrou palestra no 9º Maio Negro. Ao falar sobre Políticas 
Públicas, Ações Afirmativas e o Debate Acadêmico, Nogueira destacou 
que “não há nenhuma maneira de um país se desenvolver se ele não 
abrir as portas para a educação”. O evento foi uma iniciativa do curso 
de História da Unesc, em parceria com a ONG ACR (Anarquistas Contra o 
Racismo) e UNA HCE (Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e 
Educação).
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Audax 200 

A terceira edição do Audax 200 Unesc movimentou o campus da Universidade 
com visitantes em 2010. Enquanto os ciclistas pedalavam os 200 quilômetros, 
entre Criciúma e Rio Fortuna, a comunidade conhecia os acervos “Animais 
da Mata Atlântica” e “Ecossistema Marinho” e se divertiam em espaços de 
recreação e na minipraça de alimentação.

O evento também contou com a participação de acadêmicos de Enfermagem, 
Fisioterapia e Nutrição, que orientaram a população. Já os estudantes de 
Educação Física envolveram-se com a organização do evento. As crianças da 
comunidade puderam ainda disputar o GP Infantil, que premiou todos os seus 
participantes e sorteou uma bicicleta e brindes.

Jogos e Joguinhos Abertos

A Unesc esteve envolvida na preparação de Criciúma 
para receber os Joguinhos Abertos de 2010, assim 
como dos Jogos Abertos de Santa Catarina 2011. O 
professor Joel Modesto Casagrande assumiu em março 
a função de coordenador executivo da CCO (Comissão 
Central Organizadora) das duas disputas.

Prêmio Incentivar

A Unesc foi homenageada pelo Bairro da Juventude 
com o Prêmio Incentivar em novembro de 2010. O 
reconhecimento é pelas escolinhas de vôlei, futebol, 
natação, atletismo e basquete que os acadêmicos de 
Educação Física da Universidade desenvolveram ao longo 
do ano junto às crianças do Bairro.

Bola Pra Cima

A parceria da Unesc com a Prefeitura de Araranguá beneficiou 354 crianças em 2010. O Setor de 
Esportes, com o projeto Bola Pra Cima, propiciou escolinhas gratuitas de atletismo, futsal, futebol de 
areia e voleibol para meninos e meninas. A iniciativa contou também com o envolvimento de dois 
estagiários, que trabalharam diretamente com as crianças.

Esportes
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Escolinhas de Voleibol e Handebol

Em 2010 a Unesc promoveu escolinhas gratuitas de 
voleibol e handebol feminino em parceria com a 
Prefeitura de Forquilhinha. A iniciativa do Setor de 
Esportes beneficiou 280 crianças, que representaram 
a cidade e a Universidade em competições. A ação 
também contou com seis bolsistas.

Morro da Fumaça

Quinhentos e vinte crianças e adolescentes de Morro 
da Fumaça foram beneficiadas em 2010 com a 
parceria da Unesc no voleibol feminino. As meninas 
participaram de escolinhas com o apoio de seis 
bolsistas da Universidade.

Natação

A Unesc em 2010 apoiou a equipe de natação do 
Colégio Marista. Foram disponibilizados atendimentos 
na Clínica de Fisioterapia e treinamento na sala de 
musculação e piscina.

Anjos do Futsal 

Seiscentas e oitenta crianças e adolescentes 
foram beneficiados em 2010 com a parceria 
entre a Unesc e a Anjo Tintas e Solventes no 

projeto Anjos do Futsal. Nas escolinhas de 
futsal masculino os participantes recebem 

uniforme completo e contam com a 
orientação de dois bolsistas da Universidade. 

A Unesc é parceira nos quatro núcleos do 
projeto em Criciúma.
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Projeto Segundo Tempo

Em uma ação visando à formação e 
desenvolvimento integral, mais de 300 crianças 
foram contempladas em 2010 pelo projeto 
Segundo Tempo. Os participantes são de áreas 
de vulnerabilidade social de Criciúma, como 
os bairros Anita Garibaldi, Cristo Redentor e 
Naspolini. Nos locais as crianças são envolvidas 
em atividades esportivas, recreativas e culturais 
(dança, teatro) três vezes por semana, no 
período oposto ao de aula.

Recreio nas Férias 

Cerca de 200 crianças dos bairros Naspolini e Anita 
Garibaldi participaram do projeto especial Recreio nas 
Férias, em janeiro de 2010. O projeto da Unesc faz 
parte do Programa Segundo Tempo, do Ministério dos 
Esportes, que em Santa Catarina é representado pelo 
Instituto Contato. Durante toda a semana as crianças 
participaram de atividades recreativas, esportivas 
e culturais na universidade, no 28º GAC e nas suas 
próprias comunidades. Os participantes também 
receberam lanches e almoço durante a temporada. 
O transporte foi garantido pelas comunidades dos 
participantes. 
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Tigrinhos nos Municípios 

A Unesc e o Criciúma Esporte Clube assinaram em 
outubro de 2010 a parceria para o projeto “Tigrinhos 
nos Municípios - Aqui Começa um Sonho”. O programa 
vai estruturar e organizar escolinhas de futebol em 
cada município conveniado, com perspectiva de 
encontrar talentos e formar novos atletas. A ideia é 
desenvolver escolinhas no âmbito social e de rendimento, 
oportunizando às crianças um espaço dentro do Tigre. 
A Universidade vai capacitar os profissionais, enquanto 
o clube vai disponibilizar os materiais esportivos e os 
municípios vão custear os professores e espaços.

Fórum de Futebol 

Antonio Carlos Gomes, membro do Comitê 
Olímpico Internacional, esteve na Unesc em 
junho participando do 2º Fórum de Futebol, 
que teve como tema “Futebol em Debate”. 
Organizado pelo Gepes (Grupo de Extensão 
e Pesquisa em Exercício e Saúde), curso de 
Educação Física e UNA HCE (Unidade Acadêmica 
de Humanidades, Ciências e Educação), o 
evento foi gratuito e aberto à participação da 
comunidade.
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Clínicas Integradas da Saúde
As Clínicas Integradas da Saúde constituem-se em um dos maiores projetos sociais da Unesc. No local é oferecido 
atendimento gratuito à comunidade de Criciúma e região nas áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e 
Enfermagem, com participação dos acadêmicos das últimas fases e supervisão de professores.

Ambulatórios médicos

A população carente 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, 
neurologia pediátrica, traumatologia desportiva e 
reumatologia. Os pacientes são atendidos pelos acadêmicos 

Vida Saudável

Os números de 2010 

Consultas              8.812

Eletrocardiogramas 220

da quinta à 12ª fase de Medicina, com supervisão 
de professores médicos especialistas em cada área. 
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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.

Atuação nos hospitais 
Os acadêmicos da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª fases de Medicina realizam estágio nos hospitais Santa Catarina, São João Batista, 
São José e São Donato, num total de 3.168 horas. Em 2010 participaram do internato médico 237 alunos. Já os da 8ª 
fase atuam na Casa de Saúde de Rio Maina.

Ambulatório de Interação Comunitária 
Os estudantes de Medicina atuam nos postos de saúde de Criciúma desde a primeira fase. Em 2010 
eles atenderam 15 comunidades, entre elas Ana Maria, Nova Esperança, São Luiz e Mina União, de 
Criciúma. Foi incluído também o município de Cocal do Sul.

Ambulatório de Psiquiatria
O Ambulatório de Psiquiatria funciona duas vezes por semana, em 
parceria com o Serviço de Psicologia das Clínicas Integradas de Saúde. 
Em 2010 foram realizados 339 atendimentos.
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Serviço de Psicologia

O Serviço de Psicologia das Clínicas Integradas da Saúde da Unesc oferece atendimento gratuito à comunidade nas 
quatro áreas de estágio do curso (educacional, social, organizacional e clínica), cada uma com vários programas.

O trabalho envolve acadêmicos da nona e décima fases do curso de Psicologia, com supervisão dos professores.

Apoio às gestantes
Gestantes, mães e bebês, profissionais, bolsistas, estagiários 
e voluntários do Pamif (Programa de Atenção Materno-Infantil 
e Familiar) realizaram 37 encontros e 24 visitas domiciliares em 
2010, com 63 famílias atendidas. As gestantes participam de grupo 
de apoio, assistem a palestras e praticam atividades como yoga e 
fisioterapia aquática. Após o parto são feitas visitas domiciliares.

São tratados vários temas nos encontros de grupo, entre 
eles maternidade e paternidade, amamentação e técnicas 
de preparação das mamas para o aleitamento materno, os 
diferentes tipos de parto, cuidados com o bebê, shantala e 
depressão pós-parto.

O projeto é desenvolvido por acadêmicos dos cursos de Psicologia, 
Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física.

  

Pessoas beneficiadas             265

Atendimentos da Clínica em 2010     5.745
Número de pacientes beneficiados     1.862

Programas desenvolvidos
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Orientação Profissional 
Contribuir com o processo de escolha da profissão é o principal 
objetivo do POP (Programa de Orientação Profissional). 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.

São realizados encontros em que são abordadas situações 
específicas da vida do estudante, incluindo aspectos pessoais, 

Clínica de Fisioterapia 
A Clínica de Fisioterapia da Unesc beneficia a população regional com 
atendimento gratuito em várias áreas, como ginecologia, cardiologia, 
neurologia, ortopedia e respiratória. O atendimento é prestado por 
alunos da 10ª fase, com a supervisão de professores 
Os acadêmicos e professores também atuam no Hospital Regional de 
Araranguá, no Hospital São José e nas Unidades Básicas de Saúde dos 
bairros Mineira Velha e Vila Manaus. 

Números de 2010 

Local Número de  
atendimentos

Pacientes  
beneficiados

Hospital Regional de Araranguá 2.487 934

Hospital São José 1.975 1.135

Unidade Básica de Saúde Mineira 
Velha e Mineira Nova

2.795 529

Clínica de Fisioterapia Unesc 7.952 1.129

TOTAL 15.209 3.727

Número de beneficiados             
em 2010 211

familiares e sociais que influenciam na escolha, 
além de oferecer informações sobre as profissões e 
o mercado de trabalho.

A Unesc também desenvolve desde 2008 o POP vai 
à escola, com encontros fora do campus.
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Bem Viver com Alzheimer 
A Unesc mantém desde 2003 o Grupo Bem Viver com Alzheimer. São realizados 
encontros mensais com cuidadores, com palestras ou oficinas com profissionais das 
áreas de Geriatria, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Sexologia, entre outras. Além 
disso, todo ano é realizado o Simpósio Bem Viver com Alzheimer, em alusão ao Dia 
Internacional de Apoio ao Portador de Alzheimer (21 de setembro).

O grupo é formado por professores e acadêmicos da Universidade e profissionais 
voluntários de Criciúma e região, que integram o projeto Bem Viver com Alzheimer, 
e representa a sub-regional da Abraz (Associação Brasileira de Apoio ao Alzheimer). 

Ergonomia 
Professores e acadêmicos de Fisioterapia realizaram em 
2010 um trabalho de avaliação ergonômica na Mecril 
(Metalúrgica Criciúma Ltda). A ergonomia estuda a 
adaptação do trabalho ao ser humano, com o objetivo de 
prevenir problemas musculares, articulares e posturais. 

Reabilitação Pulmonar 
A melhora da qualidade de vida de pacientes 
portadores de doenças respiratórias, como enfisema, 
asma, bronquite crônica e pneumoconiose, entre 
outras, é o principal objetivo do Programa de 
Reabilitação Pulmonar, desenvolvido na Unesc desde 
o ano 2000.  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 

atendimentos 1.570

pacientes 186

Números de 2010 

Pessoa beneficiadas em 2010         365

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.  

Foram beneficiados 360 trabalhadores da empresa. 
Também foram contempladas outras empresas, como a 
Sical (Siderúrgica Catarinense) e a Unidade de rações da 
Seara do Bairro São Luiz, com palestras sobre ergonomia.
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Atletas da Unesc
Os atletas das modalidades esportivas mantidas pela Unesc (vôlei feminino, 
handebol feminino e futsal masculino e feminino), além de externos, 
receberam atendimento na Clínica de Fisioterapia.

Equoterapia  
As crianças e adolescentes da APAE de Araranguá são beneficiadas com a equoterapia (tratamento de reeducação 
e reabilitação motora e mental através da prática de atividades equestres e técnicas de equitação). O estágio em 
equoterapia ocorre no Haras Araranguá e envolve os alunos da 8ª fase do curso de Fisioterapia. Em 2010 foram 
beneficiados 30 pacientes, com 254 atendimentos.

Massoterapia 
Os alunos da terceira fase de Fisioterapia da disciplina de Massoterapia e 
Fisioterapia Manipulativa beneficiaram a comunidade interna e externa no 
segundo semestre. Sob orientação dos professores Willians Longen e Ariete 
Minetto, eles avaliaram as tensões que as pessoas sentem no dia-a-dia, 
em função do trabalho, e mobilizaram a região atingida, com alongamento, 
massoterapia e terapia manipulativa, como a quiropraxia. Eles prestaram at-
endimento em eventos como a Sipat, ações pontuais ao longo do semestre 
dentro do campus e atendimentos pré-agendados semanalmente na Clínica 
de Fisioterapia. Em 2010 atingiu um total de 247 pessoas.

Ambulatório de Enfermagem 
O ambulatório de Enfermagem também presta atendimento gratuito à 
comunidade nas Clínicas Integradas da Saúde. No local são realizadas con-
sultas de enfermagem, coleta de preventivo, acompanhamento do desen-
volvimento e crescimento da criança, orientações sobre saúde da mulher 
e procedimentos gerais de enfermagem.

Atletas beneficiados 40

Atendimentos 116

Números de 2010 

Atendimentos em 2010     6.489
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SOS Unesc

O Programa SOS Unesc foi inaugurado em abril, na Clínica de 
Enfermagem, dirigido a acadêmicos, professores e funcionários. 
Instalado numa área de cerca de 70m2, o serviço oferece 
atendimento de primeiros socorros, e se houver necessidade os 
pacientes são encaminhados às Unidades de Saúde ou hospitais. 
São atendidas diversas situações, entre elas desmaios, crises 

Atendimentos em 2010     1.572

convulsivas, pequenas queimaduras, mal-estar 
súbito, hipoglicemia, traumas, dor, ferimentos, 
sangramento nasal e entorse, luxação e fraturas.

O programa conta com a parceria das secretarias da 
Saúde de Criciúma, Içara e Urussanga, Samu e Corpo 
de Bombeiros.
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Ambulatório de Nutrição

O ambulatório de Nutrição oferece orientação nutricional para pacientes 
com obesidade, diabetes, hipertensão, anorexia, úlceras e gastrites, entre 
outros casos. Em 2010 foram realizados 1.199 atendimentos, incluindo as 
consultas gerais e programas como Emagreça Feliz, Amigos do Coração, 
atletas e idosos.

Farmácia Escola 

A distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento de doenças raras e/ou cujo tratamento mensal tenha um 
custo elevado é o principal objetivo da Farmácia Escola Unesc, implantada em 2009 nas Clínicas Integradas da Saúde, 
a partir de parceria entre a Unesc e a Prefeitura. O acordo diz respeito ao programa de medicamentos de dispensação 

Farmácia Solidária 
A entrega gratuita de medicamentos a pessoas carentes, mediante a apresen-
tação de receita médica. Com este fim, a Unesc implantou em agosto de 2006 a 
Farmácia Solidária, em parceria com a Cruz Vermelha e a Secretaria de Saúde do 
Município de Criciúma. Os produtos são doados pela comunidade e a doação é 
permanente, podendo ser efetuada por qualquer pessoa que disponha de remé-
dios em casa e não necessite usá-los mais. A entrega pode ser feita nas unidades 
e postos de saúde, na Delegacia da Mulher e na Biblioteca da Universidade. A 
Farmácia Solidária funciona no bloco das Clínicas Integradas da Saúde da Unesc.

Atendimentos presenciais 16.000

Atendimentos por telefone 12.000

Total 28.000

Números de 2010 

Atendimentos 25.259

Valor de medicamentos doados à população R$ 784.706,92

Números de 2010 

excepcional, que envolve o Ministério da Saúde, o governo do 
Estado e a prefeitura de Criciúma. O serviço abrange mais de 
30 doenças, entre elas hepatite C, Mal de Alzheimer, Mal de 
Parkinson, esquizofrenia e osteoporose. A Farmácia Escola se 
configura como campo de estágio para os alunos do curso de 
Farmácia.
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Traumatologia desportiva

 O tratamento e prevenção de lesões é o objetivo do 
ambulatório de traumatologia desportiva, implantado 
pelo curso de Medicina da Unesc. São atendidos atletas 
da Universidade em todas as modalidades, além da 
população praticante de atividade física. O trabalho é 
realizado pelos alunos da 7ª e 8ª fases, com supervisão do 
professor Marcelo Beirão.

Dia Nacional de Combate à Morte 
Materna 

Uma exposição de fotos e a entrega de panfletos 
integraram a programação do Dia Nacional de 
Combate à Morte Materna, em maio, na entrada das 
Clínicas Integradas da Saúde. As fotos retrataram as 
atividades do Pamif (Programa de Atenção Materno-
Infantil e Familiar). 

Dia do Idoso

Acadêmicos e professores da quinta fase do curso de 
Enfermagem visitaram o Asilo São Vicente de Paula e o Lar 
de Auxílio aos Idosos Feistauer, do Bairro Jardim Angélica, 

Saúde na Estrada

Acadêmicos e professores dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia 
participaram em outubro do projeto Saúde na Estrada, 
desenvolvido em alguns postos de combustíveis 
Ipiranga da BR 101. Foram oferecidos vários 
serviços, como tipagem sanguínea e glicemia (para 
diagnosticar diabetes), aferição da pressão arterial e 
orientação nutricional, orientação sobre DSTs, entrega 
de preservativo, avaliação funcional e orientações 
posturais. 

no Dia do Idoso, em setembro. Eles entregaram 
material de higiene pessoal arrecadado entre os 
estudantes e realizaram consultas de enfermagem. 
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Viva Mulher 

O curso de Enfermagem da Unesc, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, participou do projeto 
Viva Mulher, com a coleta do exame preventivo do câncer de colo uterino para funcionárias do Hospital São José, 
detentas do presídio Santa Augusta e acadêmicas e funcionárias da Unesc. As mulheres também foram orientadas 
para o autoexame de mamas, por meio de consulta de enfermagem.

Plantas medicinais

O trabalho da Pastoral da Saúde da Diocese de 
Criciúma/Regional Sul 4 na difusão das propriedades 
terapêuticas das plantas medicinais tem recebido 
importante contribuição a partir de um projeto 
realizado pela Unesc. Um grupo de 35 agentes 
participa da iniciativa intitulada “Fitoterapia racional: 
aspectos etnobotânicos, taxonômicos, agroecológicos e 
terapêuticos”, mantido desde o ano 2000. 

São realizados encontros mensais entre professores 
e acadêmicos dos cursos de Farmácia e Ciências 
Biológicas e as agentes, com a troca de experiências 
sobre taxonomia (identificação correta da planta), 
cultivo e uso terapêutico das plantas medicinais. 
As agentes que participam dos encontros mensais 
retornam a sua comunidade e repassam as 
informações às demais agentes integrantes da Pastoral 
da Saúde, atingindo desta forma cerca de 730 outras 
agentes da comunidade regional.

Já passa de 60 o número de espécies estudadas e 

incluídas no rol de itens a serem divulgados para a 
comunidade, por suas propriedades terapêuticas e uso 
apropriado – fruto de atividades realizadas no campus e 
na própria comunidade. 

A Pastoral da Saúde - Regional Sul 4 abrange os 
municípios de Criciúma, Araranguá, Cocal do Sul, 
Urussanga, Morro Grande, Nova Veneza e Meleiro.
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Orientações sobre osteoporose 

Acadêmicos de vários cursos participaram em abril da Semana de Prevenção à Osteoporose nas Unidades de Saúde 
de Criciúma orientando as pessoas sobre a prevenção à doença e distribuindo materiais educativos. O projeto foi uma 
parceria entre o curso de Nutrição da Unesc e a Secretaria de Saúde de Criciúma, sendo que todos os participantes 
foram voluntários.

Doenças neuromusculares

A Unesc sediou em outubro o 2º Simpósio da Região Sul 
sobre Avanços da Ciência em Doenças Neuromusculares. 
Foram abordados aspectos como tratamento e apoio 
psicológico nas doenças neuromusculares, apoio 
nutricional, fisioterapia aquática e respiratória, além de 
novas pesquisas e atualidades em tratamento em doenças 
neuromusculares. Também foi realizado o Encontro das 
Associações de Distrofias Musculares do Sul do Brasil.

O evento é uma promoção da Unesc, por meio da Ascadim 
(Associação Sul Catarinense de Amigos e Familiares de 
Portadores de Distrofias Musculares Progressivas) e Fapesc 
(Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica 
do Estado de Santa Catarina). A Ascadim é um projeto de 
extensão da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, da 
Unesc, com encontros mensais. O grupo é formado por 
professores e alunos de Fisioterapia, Psicologia e Nutrição, 
pais de portadores da doença e pacientes. Nas reuniões os 
pais podem expor suas ideias, além de sanar dúvidas sobre 
a doença. Acontecem também palestras explicativas para 
os pais e dinâmicas de grupo. 

Distrofia muscular
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
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Clube do Celíaco

O Clube do Celíaco realizou oito encontros em 2010, além de orientação 
à população na Praça Nereu Ramos. O grupo foi criado em 2009 na 
Unesc com o objetivo de trocar experiências e informações sobre a 
doença celíaca, caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, 
principal proteína presente no trigo, aveia, centeio, cevada e malte 
(subproduto da cevada).

O projeto conta com cerca de 40 pessoas (portadores e familiares) 
e reúne-se mensalmente, com a orientação sobre alimentação e os 
cuidados necessários para manter uma vida saudável. Os participantes 
recebem orientação da médica gastropediatra Renata Gonçalves Rocha, 
professora do curso de Medicina da Unesc, coordenadora do projeto, e 
da nutricionista Maria Cristina Gonçalves de Souza.

Saúde Mental

A 2ª Conferência Regional de Saúde Mental foi realizada na Unesc em abril. 
Prefeitos, secretários de saúde, profissionais da área, familiares e usuários 
lotaram o Auditório Ruy Hülse para discutir propostas apresentadas na 
conferência estadual, em maio, em Florianópolis, e nacional, em junho, 
em Brasília. A temática central do evento foi “Saúde mental, direito e 
compromisso de todos: consolidar avanços e enfrentar desafios”.

Dia do Nutricionista

O curso de Nutrição comemorou o Dia 
do Nutricionista (31 de agosto) com 
atividades na Praça Nereu Ramos e 
no Terminal Central. Acadêmicos e 
professores realizaram orientação e 
avaliação nutricional, com verificação 
de peso e altura. O curso de Nutrição 
já formou cerca de 180 profissionais e 
hoje conta com 220 alunos.

Dia do Psicólogo

Uma atividade na Praça Nereu Ramos e uma palestra 
no campus da Unesc marcaram as comemorações do 
Dia do Psicólogo (27/8). Um grupo de professores 
e acadêmicos realizou panfletagens, exposição de 
banners e orientação à comunidade, com temas 
relacionados à Psicologia. No campus foi realizada 
palestra sobre “A psicologia e as políticas públicas na 
infância e adolescência”, com o psicólogo e professor 
Valdenir Martins de Oliveira, da Unisul. 
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Contra o tabagismo

Alunos e professores do curso de Enfermagem participaram do 
evento alusivo ao Dia Nacional de Luta Contra o Tabagismo: 
“Ambientes 100% Livres de Fumo: um direito de todos” em 
agosto. 

A troca de cigarros por plantas foi uma das atividades 
desenvolvidas na Praça Nereu Ramos. Também houve 
apresentação de varal com cartazes produzidos pelos alunos do 
Colégio de Aplicação da Unesc, Colégio João Frasseto e Colegião, 
aferição da pressão arterial, apresentação de DVD sobre 
tabagismo e entrega de panfletos.  

Enfermagem

Acadêmicos do curso de Enfermagem realizaram 
em setembro atendimento aos clientes na 
agência do Banco Real do Centro de Criciúma. Eles 
realizaram aferição da pressão arterial, glicemia 
capilar (teste de diabetes) e orientações. A ação foi 
promovida pelo curso de Enfermagem e Unidade 
Acadêmica de Ciências da Saúde, e coordenada 
pela professora enfermeira Ivanir Prá da Silva 
Thomé. 

Dia Internacional da Mulher

HPV: métodos de cuidado e prevenção e Sexualidade 
feminina foram os temas do ciclo de discussões que o curso 
de Enfermagem realizou em março, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. A médica ginecologista Ana Maria 
Pizzolatti Cardoso e a médica ginecologista e psicanalista Soraia 
Hiça Carvalho, de Belo Horizonte, foram as palestrantes.

Educa Saúde 

O atendimento de primeiros socorros foi o foco do projeto 
Educa Saúde - Cuidador Mirim, desenvolvido pelo curso de 
Enfermagem no Bairro da Juventude. A formatura dos alunos 
da entidade que participaram do projeto foi realizada em julho. 
Foi identificado o conhecimento dos alunos sobre primeiros 
socorros e desenvolvidas atividades lúdicas e práticas acerca do 
tema. Os participantes também visitaram o Corpo de Bombeiros 
e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Saúde para todos

 O curso de Fisioterapia realizou no primeiro 
semestre no Bairro Mineira Nova o projeto Saúde 
para Todos. Foram beneficiados moradores da 
comunidade, com atividades para prevenção de 
doenças crônico-degenerativas, como diabetes, 
hipertensão e obesidade.
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Capacitação de agentes 
comunitários

A Farmácia Solidária, por meio da coordenadora, professora 
Indianara Toretti Becker, participou em abril de capacitação 
dos agentes comunitários de saúde orientando-os sobre o 
funcionamento do projeto, como a comunidade em geral 
pode efetuar as doações de medicamentos e como podem 
receber as doações. Além disso, os agentes receberam 
orientação sobre uso racional de medicamentos e a 
importância do armazenamento domiciliar. A atividade fez 
parte de ação promovida pela EFOS (Escola de Formação 
em Saúde), em parceria com a Secretaria do Sistema de 
Saúde de Criciúma.

Auriculoterapia

O curso de Fisioterapia ofereceu a professores 
e funcionários no segundo semestre sessões de 
auriculoterapia. Trata-se de uma técnica oriental 
que integra a medicina tradicional chinesa que 
visa harmonizar as energias corporais através de 
estimulação de pontos da orelha.

Conselhos de saúde

O SUS, a participação popular e os conselheiros foram tema do Fórum 
sobre Conselhos de Saúde, realizado na Unesc em maio. A promoção foi 
do curso de Enfermagem da Unesc e do LADSSC (Laboratório de Direito 
Sanitário e Saúde Coletiva). Os conselhos são órgãos constituídos por 
representantes da comunidade que discutem assuntos pertinentes à 
saúde nos bairros.

Tarde do idoso 

Minigincana, orientação nutricional, massoterapia, café da 
tarde e baile integraram a programação  da Tarde do Idoso, 
realizada em novembro, no Complexo Esportivo da Unesc. 
As atividades foram desenvolvidas pelos acadêmicos da 
sexta fase do curso de bacharelado em Educação Física, 
sob a coordenação do professor Joni Marcio de Farias, e 
envolveram também os cursos de Nutrição e Fisioterapia. 
Foram beneficiados moradores de Criciúma e região, além 
de Sombrio.

Shantala

A shantala, técnica de massagem para bebês, 
beneficiou 30 crianças entre um e dois anos do 
Centro de Educação Infantil Municipal Mário Pizzeti, 
do Bairro Ana Maria. Acadêmicos da quarta fase 
do curso de Fisioterapia, da disciplina de Prática 
Fisioterapêutica I, acompanhados pela professora 
Evelin Vicente, ensinaram as técnicas para as 
professoras da escola. A shantala acalma a criança, 
melhora a qualidade do sono, auxilia na parte 
digestiva e beneficia a questão do afeto mãe-filho. 
A única contraindicação é a criança apresentar 
febre ou dor.
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Hospital Regional de Araranguá

Doação de órgãos
Uma campanha de conscientização para a doação 
de órgãos foi realizada pelo Hospital Regional de 
Araranguá em setembro, no calçadão da Avenida 
Getúlio Vargas, em Araranguá. Os profissionais do 
estabelecimento também prestaram orientações de 
saúde e verificaram a pressão arterial da população.

Ala de doenças infectocontagiosas 
A Ala de Doenças Infectocontagiosas do Hospital Regional de Araranguá foi 
inaugurada em março, com a presença do então governador Luiz Henrique 
da Silveira. Com área total de 448,73m2, o setor oferece seis leitos, com 
o atendimento de uma equipe multidisciplinar, composta por médica 
infectologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e assistente social.

Além de pacientes com AIDS, a nova ala do HRA atende também 
pessoas portadoras de hepatite e tuberculose, entre outras doenças 
infectocontagiosas. 

Atendimentos de emergência 39.945

Internações 6.100

Números de 2010 

O evento é promovido pela Cihdott 
(Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes), em 
referência ao Dia Nacional da Doação de 
Órgãos e Tecidos (27 de setembro).
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PET Saúde

Moradores de 20 comunidades de Criciúma e Içara estão sendo beneficiados 
pelo PET Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), que 
iniciou a segunda edição em 2010. Cerca de 60 alunos bolsistas e 120 
acadêmicos voluntários de todos os cursos da área da saúde (Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia) e um da área de 
Humanidades, Ciências e Educação (Educação Física) atuam em 20 postos de 
saúde dos dois municípios. 

O projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e as 
prefeituras e envolve também seis professores tutores e 30 (professores da 

Residência multiprofissional

A população de Criciúma conta desde 2010 com a atuação de profissionais 
de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia nos postos de saúde. O projeto Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade é financiado pelo 
Ministério da Saúde, e em Santa Catarina foram selecionadas duas 
universidades, a Unesc e a  UFSC. Até a atualidade apenas o curso de 
Medicina previa a residência, para o aperfeiçoamento dos profissionais.

O projeto conta com nove residentes e seis professores tutores que 
acompanham o trabalho dos profissionais em nove Unidades Básicas de 
Saúde. Os residentes vão atuar nos bairros por um período de dois anos.

Unesc e funcionários das Prefeituras).

Os acadêmicos desenvolvem pesquisas para levantar as necessidades das comunidades e depois realizar intervenções, 
envolvendo seis linhas de atuação: Saúde do homem, Qualidade de vida e atividade física na saúde do idoso, 
Hipertensão arterial e diabetes, Interação entre as políticas do SUS com a realidade das comunidades, Obesidade infantil 
e alimentação saudável, Atividade física e qualidade de vida para doentes crônicos, idosos, mulheres obesas, doenças 
psiquiátricas e trabalhadores de saúde do PSF.
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Viva Bem

Pessoas de todas as idades participaram em 2010 do projeto Viva Bem, realizado no Supermercado Bistek às quartas-
feiras, das 15 às 19h. O projeto é resultado de parceria entre a Unesc, por meio dos cursos de Educação Física, Nutrição 
e Enfermagem, e o Bistek Supermercado. Foram oferecidos serviços de avaliação do peso ideal e prescrição de 
exercícios físicos, orientação nutricional e controle da pressão arterial, entre outros.

Ônibus nas Clínicas Integradas da Saúde 

O acesso da população às Clínicas Integradas da Saúde foi facilitado a 
partir de julho, com a  extensão de linha de ônibus. O benefício atende 
diretamente os usuários das Clínicas, que diariamente circulam pelo 
campus buscando atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico, 
nutricional, farmacêutico e de enfermagem. O serviço, reivindicado 
pelos pacientes, foi encaminhado pela Reitoria junto à Câmara 
Municipal de Vereadores e a ASTC (Autarquia de Segurança, Trânsito e 
Transporte de Criciúma).

Pilates para idosos

A Clínica de Fisioterapia da Unesc ofereceu em 2010 aulas 
de pilates (solo e bola) dirigidas a pessoas entre 60 e 75 
anos. De acordo com o site da ABP (Associação Brasileira 
de Pilates), “são muitos os benefícios proporcionados 
pelo Pilates aos idosos: alívio da dor, principalmente 
as lombares, maior percepção dos movimentos, 

fortalecimento muscular, maior equilíbrio, aumento 
da flexibilidade (musculatura mais alongada), alívio 
do estresse, entre outros. A grande vantagem está na 
melhora da autoestima do praticante, uma vez que ele 
consegue realizar uma série de exercícios físicos que até 
então não se julgava capaz”.
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Gripe H1N1

A Unesc ofereceu a vacina contra a gripe 
H1N1 para acadêmicos, professores e 
funcionários, no Programa SOS Unesc, 
nas Clínicas Integradas da Saúde. O 
serviço foi viabilizado pela Unidade 
Acadêmica de Ciências da Saúde, por 
meio do curso de Enfermagem.

Cuidado estético no asilo

Moradores do Asilo São Vicente de Paula, no bairro Michel, em 
Criciúma, tiveram uma tarde muito especial em abril. Eles receberam 
visita dos acadêmicos da quinta fase do curso de Enfermagem da 
Unesc que desenvolveram atividades de cuidado estético aos idosos, 
musicoterapia, recreação e avaliaram o estado de saúde do grupo, 
além de distribuir  produtos de higiene pessoal. Os professores 
Mariana Freitas, Maria Salete Salvaro, Maria Teresa Zanini e Neiva 
Junkes Hoepers acompanharam os alunos.

CAP na luta contra o tabagismo

O CAP (Colégio de Aplicação) da Unesc participou das atividades alusivas 
ao Dia Nacional de Luta contra o Tabagismo (28/8), na Praça Nereu 
Ramos. Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental desenvolveram 
o projeto “Atividade física e o controle do fumo” na disciplina de 
Educação Física. Durante a execução do projeto, pesquisaram os males 
do consumo de cigarros (doenças e sintomas), estudaram a importância 
de atividade física para o combate ao uso do cigarro e aplicaram um 
questionário para identificar o grau de dependência dos fumantes. Os 
resultados da pesquisa, e as dicas de atividades físicas para amenizar os 
sintomas da falta do cigarro, foram divulgados em cartazes expostos na 
Praça.

Danças circulares 

Pessoas que vivem estressadas e correndo tiveram uma boa oportunidade de desacelerar o ritmo, com o projeto 
Rodas da Paz. O objetivo é estimular o desenvolvimento de uma cultura de paz através das danças circulares. A ação 
é promovida pelo Nuprevips (Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde), desenvolvido em parceria 
entre a Unesc e a Secretaria do Sistema de Saúde. O evento foi gratuito e aberto à participação da comunidade interna 
e externa.



60

Vida Saudável

Emagreça Feliz 
Em 2010 pessoas com sobrepeso e obesidade foram beneficiadas com o 
programa Emagreça Feliz: Cuidando da Saúde dos Obesos da Região. Os 
participantes assistiram a palestra e realizaram atividade física (camin-
hada orientada e musculação), sempre com o acompanhamento de 
professores e acadêmicos do curso de Bacharelado em Educação Física e 
Nutrição. O projeto tem como propósito, além da melhoria da saúde do 
indivíduo, a redução do peso corporal por meio do exercício e do con-
trole alimentar. O projeto é vinculado à UNA SAU (Unidade Acadêmica 
de Ciências da Saúde).

Saúde do Idoso 
Os idosos de Criciúma foram beneficiados em 2010 com o Programa 
de Atendimento Multidisciplinar à Saúde do Idoso. A ação é voltada a 
pessoas com mais de 60 anos, oferecendo atividades de recreação e 
cuidados com a saúde. O programa prestou atendimento através de 
professores e acadêmicos de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e 
Psicologia, oportunizando uma melhora na sua qualidade de vida. O 
projeto é desenvolvido juntamente com a UNA SAU. 

Gepes
Mais de mil pessoas foram beneficiadas em 2010 pelo Gepes (Grupo de Extensão e Pesquisa em Exercício e Saúde), da 
Unesc. O grupo promoveu gratuitamente vários projetos voltados à comunidade, envolvendo acadêmicos e professores 
de diversos cursos nas ações.

Beneficiados     180

Beneficiados     60
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Balneário Arroio do Silva 
Moradores do Balneário Arroio do Silva e turistas de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que passam suas férias 
naquela praia, ganharam um belo presente todos os finais de 
semana de janeiro de 2010. O projeto Viva Melhor Unesc esteve 
desenvolvendo atividades de saúde, esporte e diversão no local. 
A equipe da Unesc foi formada por três professores e 14 univer-
sitários dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Nutrição.

Viva Melhor 
O Viva Melhor Unesc é um projeto que busca a melhoria da qualidade de vida dos participantes, desenvolvendo 
uma rotina de exercícios físicos seguros de serem praticados. O projeto desenvolve avaliações físicas nas praças 
e parques da cidade de Criciúma e promove orientações sobre a prática regular de exercícios físicos. O projeto é 
vinculado à UNA HCE (Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação).

Amigos do Coração 
Com o objetivo de reduzir a morbidade, mortalidade e incapaci-
dade, decorrentes de doenças cardiovasculares, o Projeto Ami-
gos do Coração beneficiou várias pessoas em 2010. Por meio de 
educação, prevenção e reabilitação, o projeto buscou melhorar 
a qualidade de vida de indivíduos com fatores de risco ou com 
doença arterial coronariana. O projeto é vinculado à UNA SAU.

Beneficiados     10

Beneficiados     250
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Praticante de Exercício Físico e 
Atletas
Promover avaliações e orientações nutricionais 
e físicas foi o objetivo do Projeto de Atenção 
ao Praticante de Exercício Físico e Atleta. O 
programa ofereceu avaliações gratuitas a 
atletas e pessoas engajadas em programas de 
exercícios físicos. O projeto é vinculado à UNA 
da Saúde.

Seminário Integrado de Saúde
O Seminário Integrado de Pesquisa em 
Saúde realizou em 2010 em torno de 
40 palestras com temas relacionados ao 
exercício físico e saúde. Durante todo o 
ano foram abordados assuntos diversos 
em um espaço aberto à comunidade 
interessada.

Sim Para Você 2010 
Professores e estudantes de cursos da área da Saúde da Unesc realizaram em setembro atividades 
com aposentados do Besc e do Banco do Brasil. Denominado Sim Para Você 2010, o evento foi 
realizado no Mercoplaza por solicitação da Fusesc (Fundação Codesc de Seguridade Social), que 
contatou com o Gepes (Grupo de Extensão e Pesquisa em Exercício e Saúde) para organizar parte dos 
trabalhos. O objetivo da entidade foi reunir seus sócios aposentados e oferecer palestras e atividades 
que envolvam ações em saúde.

Pela manhã, os acadêmicos do curso de Educação Física, vinculados ao Gepes, realizaram avaliação 
física e apresentaram dicas de saúde. Os estudantes do curso de Enfermagem avaliaram pressão 
arterial e os de Fisioterapia fizeram manobras e técnicas de relaxamento e posturais. Na parte 
da tarde, a professora Neiva Junkes, da Enfermagem, ministrou a palestra “Cuidador do Portador 
de Alzheimer” e participou de mesa-redonda com a coordenadora regional da Abraz (Associação 
Brasileira de Alzheimer), Nádia Marisa Koche Nunes Souza.

Beneficiados     349

Beneficiados     180

Vida Saudável
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Lixo e Cidadania 

Na busca de ampliar a discussão e o envolvimento de governantes, 
instituições da sociedade civil e grupos de catadores no contexto 
local e regional para que a gestão integrada de resíduos sólidos 
se efetive como alternativa à inclusão social, foi realizado em 
novembro de 2010 o 2º Fórum Municipal Lixo & Cidadania. A Unesc, 
em parceria com várias entidades, realizou o evento, que teve 
como tema “Coleta seletiva com catadores e catadoras: do lixo à 
sobrevivência!”.

Coleta Solidária

O projeto Coleta Seletiva Solidária da Unesc, ação permanente da UNA CET (Unidade Acadêmica de Ciências, 
Engenharias e Tecnologias), ganhou destaque estadual em 2010. A experiência do programa e o seu papel na criação 
e coordenação do Fórum Municipal Lixo e Cidadania foram abordados no 2º Encontro Estadual de Catadores, em julho. 
A iniciativa conta com a atuação de professores e acadêmicos de Psicologia e Engenharia Ambiental. Seu objetivo é 
mobilizar a comunidade científica, catadores, lideranças comunitárias e organizações públicas e privadas em torno da 
continuidade e ampliação das atividades de coleta seletiva de resíduos sólidos em Criciúma. 

Projeto Piava Sul

Em 2010 a Unesc deu continuidade à elaboração do plano de gestão 
voltado à proteção da água nos municípios abrangidos nas bacias 
hidrográficas dos rios Araranguá e Urussanga. O Projeto Piava Sul, 
coordenado pelo curso de Geografia, resultou na promoção de 11 oficinas 
de capacitação de gestores de recursos hídricos, sendo quatro em 2010 
e o restante em 2009. Sua realização é uma extensão do Projeto Piava, 
desenvolvido pelo Comitê Gestor do Rio Itajaí e subsidiado pelo Programa 
Petrobras Ambiental. Participaram dos encontros pessoas provenientes 
dos vários municípios abrangidos pelas duas bacias. Ao longo do ano 
também foram realizadas oficinas de educação ambiental nas cidades.
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Forno ecológico
Alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola João Colodel, em 
Turvo, tiveram uma experiência peculiar durante a Feira de Ciências 
de 2010. Eles foram protagonistas na construção de um forno 
ecológico, à base de tijolos, barro e açúcar, durante uma oficina 
ministrada pela acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Unesc 
Tamires Ricardo de Freitas. A atividade foi promovida juntamente com 
o professor José Pedro Idalino, regente da turma e também professor 
de vários cursos da Universidade. 

Borra de café 
O gesto é simples, mas a parceria é valiosa para a natureza. A Unesc e 
a Damyller firmaram em 2010 um convênio para o desenvolvimento 
de uma linha de produtos intitulada “Damyller na Moda Café”. Com 
a parceria a Universidade vai doar à empresa os resíduos de café 
produzidos semanalmente nas copas do campus - entre 30 e 50 quilos 
de borra, que vão servir para o tingimento tanto de jeans quanto de 
malhas.

Mutirão de reciclagem
A Unesc, em parceria com a Famcri (Fundação de Meio Ambiente de Criciúma) e 28º GAC (Grupo de Artilharia de 
Campanha), realizou em 2010 um mutirão para o recolhimento de pneus inservíveis no município. A Universidade 
participou da ação por meio do projeto permanente RSTUV (Resíduos sólidos: transformação, utilização e valoração), 
vinculado à UNA CET (Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias). Os locais da coleta, 105 ao todo, 
foram preliminarmente levantados por bolsistas acadêmicos da Unesc.

Reeducação ambiental 
Dez apenados por crimes ambientais receberam em junho de 2010 
um curso sobre Reeducação Ambiental na Unesc, como forma de 
cumprimento de pena alternativa. A iniciativa é resultado de uma 
parceria envolvendo a Universidade, o MPF (Ministério Público 
Federal) e a Polícia Ambiental.

Meio Ambiente
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Lixo tecnológico 
A Unesc e a Famcri (Fundação de Meio Ambiente de Criciúma) lançaram 
em setembro o programa Ecoponto: Lixo Eletrônico. A Universidade, por 
meio do Pega (Programa de Educação e Gestão Ambiental), ajuda o 
município de Criciúma na reciclagem do lixo tecnológico. Só da Unesc, 
entre monitores, estabilizadores, impressoras, televisores e muitas outras 
peças, foram descartadas 1,2 tonelada de resíduos. O material foi enviado 
à empresa Peacock do Brasil, em Porto Alegre, através da empresa Colix 
(coleta e transporte de resíduos de saúde).

Destino correto 
Cerca de 1.900 lâmpadas da Unesc foram encaminhadas para a 
reciclagem em 2010. O Pega (Programa de Educação e Gestão 
Ambiental) encaminhou os resíduos à Brasil Recicle, empresa de 
Indaial que faz a sua reciclagem. A destinação correta destas lâmpadas, 
costumeiramente depositadas junto ao lixo comum, ajuda a evitar 
problemas ambientais sérios, em face do risco de contaminação do 
solo, dos animais, das águas e dos seres humanos pelo mercúrio.

Educação Ambiental
Em 2010 o Pega (Programa de Educação e Gestão Ambiental) da Unesc realizou 173 oficinas de Educação Ambiental 
junto aos alunos, professores e funcionários da Universidade, bem como alunos de escolas e funcionários de empresas 
de toda região. Foram 4.717 beneficiados.

Brinquedoteca 
Escolas da região da Grande Próspera ganharam em 2010 
uma brinquedoteca instalada na Avise (Associação dos 
Integrantes do Fórum Municipal pelo Fim da Violência 
e Exploração Sexual Infanto-juvenil). O espaço, com 
brinquedos dos mais variados, confeccionados a partir de 
sucata, foi montado pelo Pega (Programa de Educação 
e Gestão Ambiental) da Unesc. Pés-de-lata, vai-e-vem, 
carrinhos, bonecas e fantoches compõem o diversificado 
acervo da brinquedoteca. Dentro da Universidade o Pega 
mantém o mesmo espaço, que em 2010 recebeu a visita de 
615 alunos de escolas estaduais, municipais e particulares.
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Semana do Meio Ambiente

Lançamento do Fórum Municipal de 
Mudanças Climáticas, APA da Baleia Franca, 
discussão do Plano Diretor de Criciúma, 
do uso do celular e dos significados do 
rio Criciúma. Estes foram alguns dos 
ingredientes que movimentaram a Semana 
do Meio Ambiente da Unesc 2010. O 
evento teve como tema “A importância da 
Biodiversidade na preservação da Natureza” 
e contou ainda com a Mostra Fotográfica: 
Biodiversidade, Arte e Cultura Regional e 
com a “Rede de ideias”, em defesa dos 
animais marinhos, da Unidade de Zoologia.

Cooperativa de Trabalhadores de  
Materiais Recicláveis

Em dezembro de 2010 a Unesc assinou um Termo de Cooperação com 
CTMAR (Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de 
Criciúma). Durante todo o ano estagiários da Universidade passam nas 
comunidades para conscientizar sobre a coleta seletiva do lixo, recolhido 
pelos catadores, que fazem a triagem do material (plástico, papelão, 
vidro e metal), colocam em fardos e depois comercializam junto a 
fábricas de mangueiras, caixas de papelão, telhas e caixas d´água, entre 
outras. São cerca de 20 famílias inscritas na cooperativa e beneficiadas 
com a parceria. A Unesc apoia a CTMAR há alguns anos, auxiliando 
na estruturação e organização da cooperativa, com a participação de 
acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental, Psicologia e Direito.
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Sala Verde

Cerca de 8 mil pessoas foram atendidas de forma inteiramente gratuita pelo 
projeto de Educação Ambiental Sala Verde em 2010. O projeto desenvolve 
atividades enfocando questões ambientais, trazendo em paralelo temas que 
envolvem aspectos biológicos, econômicos, políticos, sociais e históricos. 
Só no 10º Simpósio Sul Catarinense Infanto Juvenil e 4º Fórum de Educação 
Ambiental foram atendidos 5.806 participantes. Nas mais diversas atividades 
realizadas ao longo do ano foram beneficiados estudantes, crianças, 
adolescentes, professores, associações, autoridades e toda comunidade. Todas 
estas ações contaram com o aporte do Ceciesc (Centro de Ensino de Ciências 
do Extremo Sul Catarinense) da Unesc.

Semana de Ciência e Tecnologia

A produção de conhecimento da Unesc, nos âmbitos da pesquisa científica 
e da extensão, entrou em pauta em outubro de 2010 durante a 1ª Semana 
de Ciência e Tecnologia. Durante cinco dias os participantes do evento 
socializaram projetos desenvolvidos nas áreas de Engenharia e Tecnologia, 
Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Educação. A programação contou com 
a realização de uma série de palestras, oficinas, minicursos, comunicações 
e exposição de pôsteres, reunindo professores pesquisadores e alunos de 
iniciação científica.

Nossa Rua 

Em 2010 o projeto Nossa Rua levou lazer, arte e educação ambiental para 
os moradores do Bairro Vila Manaus, de Criciúma. Ao longo do ano foram 
realizadas duas Ruas do Lazer - com oficina de produção de brinquedo 
com sucata, atividades de lazer e educação ambiental –, uma oficina 
sobre compostagem doméstica e um encontro de Terno de Reis, com o 
grupo Estrela Guia, de Orleans. A Rua de Lazer foi realizada em parceria 
com as escolas João Frassetto e Lili Coelho. O projeto surgiu em 1997 pela 
mobilização dos moradores da Rua 15 e avançou às demais ruas do bairro, 
trabalhando a educação ambiental através da coleta seletiva, atividades 
recreativas e arborização. O projeto conta com parceria da UNA HCE (Unidade 
Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação).
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Balanço Social - 2010
Demonstração do Valor Adicionado

Introduzida pela Lei nº 11.638/07 e Resolução CFC nº 1.138/08 para compor o conjunto das demonstrações contábeis a 
partir do exercício de 2008, a Demonstração do 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.

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RECEITA BRUTA

2010

 85.467.253,41 

2009

79.175.331,81 

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (17.394.267,33) (14.135.388,89)

Materiais de expediente e limpeza (1.132.947,12) (1.260.411,75)

Serviços de terceiros (6.442.221,90) (5.110.511,58)

Manutenções em geral, veículos e aluguéis (1.473.513,74) (1.308.508,00)

Água, energia, telefone, combustível (1.635.183,07) (1.603.983,80)

Viagens, estadas, alimentação e deslocamentos (986.796,43) (953.195,19)

Serviços de fretes e correios (100.605,28) (76.506,28)

Propaganda e publicidade (1.071.087,46) (1.118.007,22)

Projetos (2.696.758,53) (1.194.728,35)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.255.198,42) (877.145,83)

Outros (599.955,38) (632.390,89)
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GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

2010

68.072.986,08

65.170.770,65

66.721.382,95

2009

65.039.942,92

62.265.927,87

63.252.695,30

(-) RETENÇÕES (2.902.215,43) (2.774.015,05)

Depreciação e amortização do período (2.902.215,43) (2.774.015,05)

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS 1.550.612,30 986.767,43

Receitas financeiras 1.550.612,30 986.767,43

(+) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 66.721.382,95 63.252.695,30

Remuneração do trabalho, encargos e demais 
benefícios

(47.997.164,88) (43.458.759,39)

Capacitação e treinamento (142.540,81) (162.813,33)

Gratuidades concedidas (8.926.311,86) (18.795.598,01)

Bolsas de estudo (5.859.070,18) -

Governo (Impostos, taxas e contribuições) (51.191,17) (51.889,32)

Terceiros (Juros, multas e outras despesas 
financeiras)

(2.670.189,11) (2.862.475,18)

Déficit do exercício (1.074.914,94) 2.078.839,93
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