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Total: 492 

Uma instituição comunitária que faz a diferença. Esta é a Unesc 
(Universidade do Extremo Sul Catarinense), que há 43 anos atua junto à 

comunidade onde está inserida, comprometida com o desenvolvimento da 
região e com a melhoria da qualidade de vida da população.

Neste boletim você terá acesso a parte dos serviços prestados pela Unesc 
no segundo semestre de 2011, no cumprimento de sua missão.

Graduação: 9.061
Especialização: 1.240 
Mestrados: 139
Doutorado: 36
Colégio Unesc: 269
Total: 10.745 

Alunos

Funcionários 

Especialistas: 242
Mestres: 251
Doutores: 72
Graduados cursando especialização: 7
Graduados cursando mestrado: 8
Total: 580

Professores 

Estudantes contemplados 
com bolsas, financiamentos 
e estágios remunerados

Ensino

Bolsa Artigo 170:  1.412
Prouni: 773
Nossa Bolsa: 350
Bolsa Minha Chance: 181
Bolsa Fundo Social: 84
Bolsa Fumdes: 37
Bolsa Monitoria: 137
Bolsa DCE/CA: 104
Bolsa Prefeitura Municipal 
de Criciúma: 294
Plano Nacional de Formação 
de Professores (Sociologia): 20
FIES: 271
Crédito Pravaler: 24
Estágio interno (não obrigatório): 142
Estágio externo (não obrigatório): 1.541 

Total: 5.370
alunos beneficiados pelos programas 
de bolsas de estudo, financiamentos e 
estágios remunerados.

45 cursos de graduação 
297 projetos em andamento

291 bolsas para estudantes de graduação
17 bolsas para estudantes do ensino médio

14 bolsistas produtividade – CNPq
3 membros afiliados da Academia 

Brasileira de Ciência 

18 cursos em andamento
1.240 estudantes matriculados

15 bolsas de estudo no lato sensu 

4 programas (4 mestrados e 1 doutorado)
175 estudantes matriculados

(139 mestrado e 36 doutorado)
77 bolsas de estudo - 50 bolsas Unesc 

(36 mestrado e 14 doutorado) e 27 externas 
(16 mestrado e 11 doutorado)

Pesquisa

Pós-graduação

Pós-graduação
Stricto Sensu

Lato Sensu



Clínica de Fisioterapia
Total 1.157 pacientes 
9.849 atendimentos
(Clínica na Unesc, programas, 
unidades de saúde, Hospital São 
José e Asilo São Vicente de Paulo)

Ambulatórios Médicos 
5.821 consultas

Clínica de Psicologia 
3.661 atendimentos
1.438 pacientes 

79 projetos de extensão em andamento
259 bolsas de extensão para alunos de 
graduação

Alguns exemplos de projetos de extensão:
Projeto Solidariedade (leva estudantes a atuar junto a 
entidades sociais)
Popularização Científica e Tecnológica 
Sala de Leituras (promove contato de alunos do 
Ensino Fundamental com a literatura)
Casa da Cidadania (assistência jurídica)
Educar para empreender (orientação profissional para 
alunos do Ensino Médio)
Pastoral da Saúde (troca de saberes sobre o uso de 
plantas medicinais)
Reconstruindo a Cidadania (capacitação para a 
construção civil)
Escritório de Cooperação Técnica (inserção de 
acadêmicos das engenharias na comunidade)
Arte na Escola - Polo Unesc Rede Arte na Escola
Farmácia Solidária
PET Saúde (Criciúma e Içara)
Viva Melhor Unesc (orientação para atividade física)
Tigrinhos (escolinhas de futebol)
Projeto Rondon
Lendo, Escrevendo e Assumindo o Papel de Cidadão 
(minimiza os problemas de escrita e leitura de jovens)

Extensão Clínicas 
Integradas 
da Saúde

4 programas (4 mestrados e 1 doutorado)
175 estudantes matriculados

(139 mestrado e 36 doutorado)
77 bolsas de estudo - 50 bolsas Unesc 

(36 mestrado e 14 doutorado) e 27 externas 
(16 mestrado e 11 doutorado)

Criciúma
(julho a outubro)
Centro: 523
Próspera: 240
Rio Maina: 268

Cocal do Sul:
(até setembro) 110

Juizado Informal 
Universitário: 145 
(julho a setembro)

Juizado Especial Informal 
Federal: 64 (até setembro)

Total: 1.350 atendimentos

Casas da 
Cidadania 

Farmácia Solidária
14.608 atendimentos
Valor de medicamentos 
doados à população
(até novembro de 2011): 
R$ 446.356,12

Farmácia Escola 
25.000 atendimentos  

Clínica de Enfermagem 
6.283 atendimentos

Clínica de Nutrição 
Comunidade em geral: 
458 atendimentos

Projetos de Extensão
Idosos: 60 atendimentos
Atletas: 141 atendimentos
Obesos: 160 atendimentos
Total: 819 atendimentos

SOS Unesc
550 atendimentos



Conquistas em 2011

O Iparque (Parque Científico e Tecnológico) da Unesc foi 
inaugurado em 2011. O Parque Científico contribui para a 
potencialização e a diversificação da economia regional. O 
empreendimento reúne, em um só local, quatro diferentes 
Institutos e uma incubadora: IPAT (Instituto de Pesquisas 
Ambientais e Tecnológicas), IDT (Instituto de Engenharia e 
Tecnologia), IALI (Instituto de Alimentos), Ipese (Instituto de 
Pesquisa Socioeconômica Aplicada) e Itec-In (Incubadora 
Tecnológica de Ideias e Negócios).

Realizar uma gestão compartilhada, participativa, 
democrática, transparente e descentralizada. É 
com estes objetivos que a Reitoria da Unesc 
apresentou em 2011 o seu Portal da 
Transparência. O espaço pode ser acessado a 
partir do site da Universidade e contém todos os 
documentos oficiais e números da Instituição. 

O ministro da Educação, professor doutor Fernando 
Haddad, recebeu em 2011 o título de Doutor Honoris 
Causa da Unesc. Esta é a mais alta honraria concedida 
por uma instituição universitária. O título concedido pela 
Unesc é devido aos estudos, trabalhos e ações do 
ministro em prol da educação brasileira.

Em 2011 a Unesc criou dois cursos novos: Biomedicina e Design (ênfase em produtos), que vão 
iniciar as atividades no primeiro semestre de 2012. No início do ano já haviam sido implementadas 
quatro novas graduações: Odontologia, Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Financeira 
e Tecnologia em Segurança no Trânsito.

O reitor da Unesc, Gildo Volpato, recebeu o 
Diploma de Amigo do 28º GAC (Grupo de Artilharia 
de Campanha). O reconhecimento foi concedido 
durante as comemorações do Dia do Soldado. 
O diploma é um reconhecimento pelas parcerias 
que a Universidade mantém junto ao 28º GAC.

Portal da Transparência 

Parque Científico e Tecnológico
Doutor Honoris Causa da Unesc

Dois cursos novos

Amigo do 28º GACO professor da Unesc Mário Ricardo 
Guadagnin foi nomeado pelo MMA (Ministério 
do Meio Ambiente) consultor para questões 
relacionadas a resíduos sólidos urbanos e 
catadores. Guadagnin viajou o Brasil para 
participar de audiências que definirão o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Consultor do Ministério 
do Meio Ambiente



Conquistas em 2011

Os alunos da Unesc tiveram 100% de aproveitamento nos 55º JUCs 
(Jogos Universitários Catarinenses). A Unesc participou com 46 
atletas e quatro técnicos nas modalidades de atletismo e futsal 
masculino e feminino, handebol feminino e natação masculino. 
Foram dez medalhas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.

A Unesc conquistou a liberação do Portal de 
Periódicos da Capes para uso dos estudantes, 
professores e funcionários. O Portal é uma 
biblioteca virtual, que reúne e disponibiliza às 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor 
da produção científica internacional. 

O professor da Unesc José Antônio Carrilho foi homenageado com a medalha do Mérito da Educação 
Física “Professor Murillo Barreto de Azevedo”, concedida pelo CREF/SC (Conselho Regional de Educação 
Física de Santa Catarina). O prêmio é destinado aos profissionais da área que tenham se distinguido de 
forma notável ou relevante, bem como contribuído com seu trabalho ou ações para o engrandecimento e 
defesa da profissão.

A Unesc esteve presente em três operações do Projeto 
Rondon este ano. Em janeiro alunos e professores 
desenvolveram atividades nas áreas de Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça, Educação e Saúde nas cidades de 
Francisco Santos (PI) e Itaguatins (TO). Já em julho os 
representantes da Universidade foram até Comodoro (MT), 
onde ministraram palestras, oficinas, cursos, minicursos e 
outras atividades.

A Unesc foi contemplada com seis bolsas de 
estudos de graduação do PCSF (Programa 
Ciência sem Fronteiras), do Governo Federal. O 
programa visa aperfeiçoar a formação dos alunos 
no exterior e estimular suas competências e 
habilidades para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, empreendedorismo e inovação.

Programa Ciência 
sem Fronteiras

Portal de Periódicos
da Capes

 O Colégio Unesc está entre as três melhores escolas particulares de Criciúma, segundo resultado do último 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). O colégio recebeu uma média de 647,84 na redação e nas 
avaliações objetivas. Na redação teve a melhor nota e ficou em primeiro lugar, atingindo uma média de 
695,83. A prova foi aplicada em 2010 e teve a participação dos alunos do terceiro ano do ensino médio da 
instituição.

Colégio Unesc entre os três melhores

Jogos Universitários Catarinenses

 A Unesc conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata no JUBs 
(Jogos Universitários Brasileiros). A atleta Iara Crepaldi foi ouro no salto 
em altura e no salto triplo, com 12,11 metros e 1,60 metros. Já na prova 
de lançamento de dardo a Unesc fez dobradinha, com ouro para 
Mauricio Felisberto dos Santos (bicampeão na categoria) e prata para 
Juliano Mondardo Dal Molin, com 63 e 58 metros, respectivamente. 
O futsal feminino também foi bicampeão da modalidade.

Jogos Universitários Brasileiros

Mérito da Educação Física

Solidariedade no Projeto Rondon



A Unesc foi a única universidade comunitária do Brasil a receber o 
Prêmio ABC/L'Oreal/Unesco 2011. A professora doutora do PPGCS 
(Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) Tatiana Barichello 
trouxe a honraria pelo terceiro ano consecutivo para a Universidade. 
Tatiana foi uma das mulheres premiadas pelo destaque na ciência, 
sendo a única professora de uma instituição catarinense desta edição.

Prêmio ABC/L'Oreal/Unesco 

Conquistas em 2011

Com o intuito de ampliar as possibilidades de 
acesso, visitação e pesquisa, o Muesc (Museu 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense) 
da Unesc está disponibilizando o acervo online. 
Os museus integrantes (Herbário, Zoologia, 
Cedoc, Arqueologia e Infância) digitalizaram as 
peças de seus acervos, criando um banco de 
dados com mais de 1.000 peças. 

Facilitar o acesso do público a direitos fundamentais, 
orientação e assistência jurídica gratuita. Este é o 
objetivo da Casa de Justiça e Cidadania, inaugurada em 
2011 pela Justiça Federal, CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) e Unesc. O projeto é inédito na Justiça Federal 
do Brasil e ficará aberto à população na própria sede do 
órgão, no Bairro Santa Bárbara. A orientação e a 
assistência jurídica da Casa de Justiça e Cidadania 
serão realizadas por alunos do curso de Direito, com 
orientação de três professores advogados.

A UJC (Unidade Judiciária de Cooperação) foi inaugurada no 
campus da Unesc em outubro.  Considerada uma extensão do 
Fórum da Comarca de Criciúma, tem como objetivo garantir o 
acesso à Justiça às camadas da população menos favorecidas 
e favorecer o exercício da cidadania. A UJC conta com um 
servidor do Tribunal de Justiça, um juiz e um promotor de 
Justiça, além dos professores e acadêmicos de Direito, por 
meio dos estágios obrigatórios realizados no CPJ (Centro de 
Prática Jurídica).

A professora doutora Patrícia Martins 
Goulart foi nomeada para o Conselho 
Gestor de Economia Solidária da Região 
Sul, como representante do PAES 
(Programa de Ações em Economia 
Solidária), da Unesc. O Conselho é 
vinculado à Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Economia SolidáriaMuseu virtual

Casa de Justiça e Cidadania

Unidade Judiciária de Cooperação


