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MISSÃO DA CPAE

“Acolher e servir para promover o acesso e a 
permanência do estudante no ensino 
superior, proporcionando bem estar e superior, proporcionando bem estar e 
desenvolvendo potencialidades”.



Com o Programa Voluntariado, queremos 
propiciar o exercício da responsabilidade 

social e da consciência cidadã.



Mais de 500 instituições distribuídas no 
extremo sul catarinense, recebem os 

estudantes da Unesc bolsistas do Artigo 
170 e voluntários, desenvolvendo    mais 
de 90 projetos nas diversas áreas de de 90 projetos nas diversas áreas de 
atuação (educação, saúde, meio 

ambiente, cultura, esportes, dentre outras.



BENEFÍCIOS PARA AS PESSOAS QUE 
REALIZAM ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E 

VOLUNTÁRIA

São diversos os benefícios no São diversos os benefícios no 
desenvolvimento destas ações, desde o 

âmbito pessoal, acadêmico até o 
profissional.



ARTIGO 170
os estudantes recebem 6 parcelas de 

40% 
Estudantes com deficiência 6 parcelas 

de 100%de 100%
Todos receberão em 4 parcelas
de acordo com o convênio do 

Governo do estado



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tribunal de contas
Governo do Estado de Santa Catarina

prazo para assinatura será prazo para assinatura será 
comunicado via e-mail



PASSO A PASSO 
PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

SOCIOEDUCATIVA



1º Passo

Você deverá acessar o sistema acadêmico com código 
e senha, para visualizar as instituições e projetos 

cadastrados no endereço: www.unesc.net/sau, no 
link Atividades socioeducativas Artigo 170 2013-2. 

Em cada instituição encontram-se os dados para que Em cada instituição encontram-se os dados para que 
você possa entrar em contato com o responsável na 
institução e combinar sobre a atividade que será 

desenvolvida.



2º Passo
Para acessar as instituições clique sobre a cidade desejada



3º Passo
Nesta tela você  visualiza as instituições cadastradas, com os respectivos endereços e telefones, 

bem como os projetos de cada instituição. Você deverá contatar  a instituição e posteriormente 

nesta tela, clicando sobre a instituição e depois sobre o projeto o Termo de Adesão estará sendo 

preenchido.



4º Passo
Para escolha do Projeto, você deverá clicar sobre o projeto desejado que aparecerá as 

atividades e em seguida clicar na atividade e continuar.



5º Passo
Nesta etapa você preencherá o dia e horário da semana que a atividade será desenvolvida, 

conforme modelo abaixo, dias da semana e horário e data inicial e final.



6º Passo
Nesta tela você aceitará o Termo de Adesão ou não aceitará, caso ainda não queira 

concluir o preenchimento.



7º Passo
Aqui você já concluiu o preenchimento do Termo de Adesão e clicando sobre os links de cada 

documento, abrirá o documento que deverá ser impresso duas vias do Termo de Adesão, duas 

vias da Declaração e uma via do Relatório



8ª Passo
Nesta  etapa você visualiza o Termo de Adesão já preenchido e deverá imprimir as duas 

vias, para ser encaminhado para a CENTAC, até o dia 14 de outubro/2013



9º Passo

Nesta página você visualiza a Declaração, que após a conclusão das atividades, deverá 

ser impressa em duas vias e  encaminhada para a instituição onde você realizou a 

atividade para ser assinada, carimbada e entregue na CENTAC junto com o Relatório 

até o dia 14 de dezembro de 2013.



10º Passo

Este é o Relatório que deverá ser preenchido, impresso e encaminhado para a 

instituição onde foi realizada a atividade, para que a instituição faça o parecer, 

assine e carimbe para ser entregue junto com a Declaração até dia

14 de dezembro de 2013



Datas para entrega dos documentosDatas para entrega dos documentos

PERÍODO PARA PREENCHIMENTO DO TERMO DE PERÍODO PARA PREENCHIMENTO DO TERMO DE 
ADESÃOADESÃO

25 de setembro a 14 de outubro/201325 de setembro a 14 de outubro/2013

PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO E 
RELATÓRIO

14/12/2013



CPAE 
Programa Voluntariado 

Bloco do Estudante - sala 4Bloco do Estudante - sala 4
cpae@unesc.net
fone: 3431-2686


