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A Unesc e as demais instituições de Ensino Superior, que se denominam universidades, não se resumem ao ensino. As 
fundações educacionais, ao decidirem se tornar universidades, também assumiram como missão atuar com a pesquisa e 
a extensão. Uma missão que vai além de salas das aulas, prédios e laboratórios. As pessoas que aqui estão, que aqui 
passam, mudam e levam consigo essas mudanças. Há décadas a Unesc vem transformando pessoas em melhores cidadãos, 
contribuindo para fazer um Mundo Melhor.

Mas para querer um mundo melhor não basta apenas ensinar como fazer isso. É preciso ser exemplo, como os projetos 
de extensão, que levam nossos alunos a atuar em comunidade, seja promovendo oficinas de conscientização ambiental 
ou mostrando aos presidiários que há uma alternativa para quando estiverem em liberdade, seja lutando pelos direitos das 
mulheres e das crianças ou promovendo atividades culturais.

Lembremos sempre das pessoas que permitem que isso se torne possível, nossos professores e funcionários. Por isso, 
constantemente, são oferecidas capacitações e ações de valorização desses colaboradores. E isso pode ser visto no sorriso 
com que cada funcionário recebe um novo visitante, como se fosse um velho amigo. Mesmo nas dificuldades a equipe Unesc 
se mantém firme e unida, pois sabe que a mudança começa dentro da própria instituição.

E como não lembrar das centenas de pessoas que diariamente são atendidas gratuitamente na Unesc. Só nas Clínicas 
Integradas são atendidas mais de 100 mil pessoas por ano nos serviços de Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Farmácia, 
Nutrição e Enfermagem. A UJC (Unidade Judiciária de Cooperação) também garante o acesso à Justiça às camadas da 
população menos favorecidas e favorece o exercício da cidadania com cerca de 5 mil atendimentos por ano.

Unesc, a busca 
por um Mundo Melhor



Outra parte dessa missão é favorecer a cidadania cultural, permitindo às pessoas o acesso a apresentações, como teatros, 
exposições e saraus, além de motivar que novos talentos sejam encontrados e incentivados. Assim como abrir espaços para 
a prática de esporte, como ocorre nas escolinhas espalhadas em diversas cidades de nossa região. Só o Projeto Tigrinhos 
beneficiou quase 3 mil crianças de 29 municípios em 2012.

Importante destacar também a preocupação com o meio ambiente, algo que está inserido na própria missão da Unesc. E não 
ficamos apenas na teoria, pois tentamos sempre ser exemplos, seja com ações educativas, debates e fóruns, seja com pesquisas 
sobre tecnologias sustentáveis e atividades práticas.

Mas tudo isso sem jamais esquecer do ensino. E os resultados como os números do Enade (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes) demonstram isso, quando a Unesc foi mais uma vez reconhecida pela sua qualidade. Todos os anos os cursos da 
Universidade que fazem a prova sobem de conceito ou mantem a mesma nota.

O Balanço Social traz fatos, números e ações, os quais demonstram essa preocupação da Unesc em fazer um Mundo Melhor. 
Nas páginas que seguem você encontrará o porquê dessa Universidade se destacar na sua cidade, região, estado, país e, porque 
não, seu mundo. Aproveite, inspire-se e tenha uma boa leitura.

Gildo Vilpato
Reitor da Unesc
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A Unesc comemorou os seus 44 anos de história, em 2012, 
com a presença de ex-diretores, personagens que marcaram 
a história da Universidade, a atual gestão, colaboradores e 
alunos. Entre muitas homenagens a celebração contou com o 
lançamento do livro “Unesc: a trajetória de uma universidade 
comunitária”.

Com cerca de 150 atividades paralelas, a 3ª Semana de Ciência 
e Tecnologia da Unesc teve como foco esse ano “Economia 
verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”. Em outubro 
de 2012, a Universidade recebeu alunos, professores e toda 
a comunidade para debater assuntos, participar de palestras, 
aprender em oficinas e conhecer os trabalhos de ensino, 
pesquisa e extensão.

Fazendo a Vida Melhor

44 anos de conquistas  Semana de Ciência e Tecnologia  
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Promover condições melhores no ambiente de trabalho. 
Esse é o objetivo da Sipat (Semana Interna da Prevenção de 
Acidentes de Trabalho), que ocorreu em outubro na Unesc. 
O evento, aberto e gratuito a todo o público interno, ofereceu 
palestras, minicursos e orientações.

Com o objetivo de garantir o acesso à Justiça às camadas 
da população menos favorecidas e auxiliar com o exercício 
da cidadania, a UJC (Unidade Judiciária de Cooperação) da 

Unesc realizou 4.943 atendimentos em 2012.

Luz, câmera, ação. “Colégio Unesc 20 anos: memórias de uma 
escola traduzidas na linguagem cinematográfica” foi o tema da 
Festa de Inverno da escola, ocorrida no mês de julho, a qual 
animou e encantou tanto os pais e professores dos estudantes 
quanto os seus amigos. Ao longo da noite, os alunos de todas 
as séries se apresentaram no Ginásio José Antônio Carrilho 
fazendo, em suas peças, uma ligação da história da instituição 
com a trajetória do cinema.

Sipat  

Unidade Judiciária de Cooperação

Vinte anos  

(Criciúma - Centro, Próspera e Rio Maina - Cocal do Sul)

(Posto de Atendimento e Conciliação)

(Justiça Federal)
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O Colégio Unesc ajudou a colocar um sorriso no rosto das 
crianças carentes de Criciúma por meio do Pedágio do 
Brinquedo, uma parceria com a RBS TV. Além de montar 
pontos de coleta que ficaram distruídos pela Unesc, o Colégio 
organizou um evento no dia 6 de outubro, na Praça Nereu 
Ramos, para motivar a população a doar. Um brinquedômetro 
foi montado e nele a comunidade pôde depositar brinquedos 
novos e usados, enquanto as crianças participavam de 
atividades lúdicas com profissionais do Colégio Unesc e com 
acadêmicos e professores de cursos da Unesc. A ação fez 
parte das comemorações dos 20 anos do Colégio. 

Em 2012 a Unesc premiou 64 pessoas com ingressos para 
shows, espetáculos e jogos de futebol. Foram ao todo nove 
promoções, as quais levaram professores, funcionários e 
alunos aos shows de Ana Carolina, Milton Nascimento e Kid 
Abelha, Tributo aos Engenheiros do Hawaii, Café colonial 
Della Happy Day e camarote do Criciúma Esporte Clube nos 
jogos da Série A.

Pedágio do Brinquedo Promoções  
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O curso de Economia da Unesc, em parceria com o seu CA 
(Centro Acadêmico), doou em torno de 100 peças de roupas 
de inverno em 2012. A entrega foi feita à Pastoral da Saúde da 
Igreja São Paulo Apóstolo, do Bairro Michel. A iniciativa contou 
com a parceria entre alunos e professores de Economia, que 
fizeram a arrecadação e doação.

O programa Qualidade de Vida do DDH (Departamento 
de Desenvolvimento Humano) da Unesc realizou em 2012 
diversas atividades gratuitas para os colaboradores. Ao longo 
do ano foram realizadas oficinas de sapatos de lã de crochê 
e de decoração para a Páscoa, além de aulas Yogilates 
(combinação entre Yoga e Pilates). O programa existe na 
Unesc desde o ano 2000 e nesse período várias oficinas já 
foram realizadas, como pintura, reciclagem de caixa de leite, 
bolsas e patchwork. 

Roupas de inverno

Qualidade de vida  

Com o objetivo de ver sorrisos nos rostos dos pequenos, o 
grupo “Amigos das Crianças” promoveu, em dezembro de 
2012 tardes de lazer. Os eventos tiveram cama elástica, 
piscina de bolinhas, pintura no rosto, algodão doce, 
cachorro-quente, chegada do Papai Noel e entrega de 
brinquedos. Ao todo foram 450 crianças beneficiadas: do CEI 
(Centro de Educação Infantil) Vila Esperança, do CEI Santa 
Luzia e do Bairro Progresso. O grupo, composto em grande 
parte por colaboradores da Unesc, realiza a ação desde 2010. 
 

Amigos das Crianças
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Comprometida com toda a comunidade, a Unesc abriu as portas 
para os alunos bolsistas do Prouni da Facierc/Energia, que 
pediu falência em fevereiro. Os estudantes dos quatro cursos 
de graduação (Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia 
e Sistemas de Informação) puderam pedir transferência para a 
Instituição. Foram 57 alunos que optaram pela Unesc.

Alunos do Prouni

A Reitoria da Unesc recepcionou mais de 1.761 calouros no 
primeiro e segundo semestres de 2012. Durante as boas-
vindas os alunos conheceram melhor a estrutura da Unesc, 
ganharam brindes e se animaram com as atrações culturais. 

A Unesc inaugurou em junho a Sala de Acesso às Bases 
de Dados (biblioteca virtual), única na região do extremo 
sul catarinense, localizada na Biblioteca Central Professor 
Eurico Back. No local, professores, funcionários, alunos e a 
comunidade em geral têm acesso a bases de dados, como o 
Portal de Periódicos da Capes, além de participar de oficinas 
de capacitação, sempre acompanhados de um profissional. 

Recepção aos Calouros  

Sala de Acesso às Bases de Dados  
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O projeto Unesc nos Bairros contou com a participação de 
mais de 100 crianças e adolescentes de Criciúma em 2012. 
Buscou socializar os conhecimentos da cultura corporal, 
principalmente do esporte, para as pessoas que se encontram 
em área de vulnerabilidade e que normalmente não têm 
acesso a tais conhecimentos.
 

Estudantes do curso de Tecnologia em Gestão de Processos 
Gerenciais arrecadaram produtos de higiene pessoal e 
materiais de limpeza, que foram doados em agosto para o 
Asilo São Vicente de Paula, em Criciúma. 

Realizado no primeiro semestre de 2012, o Trote Solidário 
da Unesc rendeu bons frutos. Foram coletados, arrecadados 
e doados 3.832 pneus para o Ecoponto; 7.949 itens de 
medicamentos; 2.356 livros e gibis; 4.264 quilos de alimentos; 
115 litros de óleo e 2.251 quilos de tecidos. Também ocorreram  
123 doações de sangue e 44 cadastros de doadores de medula. 
A edição de 2012 teve como vencedor o curso de Odontologia.“Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores” foi o 

tema da 8ª Conferência de Assistência Social, que ocorreu 
em julho na Unesc. O evento avaliou e propôs diretrizes 
para o aprimoramento da gestão do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social) na perspectiva da valorização dos 
trabalhadores e da qualificação dos serviços, programas, 
projetos e benefícios, contou com a participação de 
trabalhadores do SUAS e de profissionais da rede 
governamental e não governamental. 

Unesc nos Bairros  

São Vicente de Paula

Trote Solidário  

Assistência Social
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Apresentar um estudo do trânsito em áreas específicas 
da cidade, como problemas de segurança e ineficiência 
da circulação, visando o desenvolvimento de um plano de 
ação imediata, observando a sustentabilidade ambiental 
e econômico-social. Esse foi o objetivo do Estudo de Caso 
desenvolvido pelos alunos do curso de Tecnologia em 
Segurança no Trânsito da Unesc em 2012. A atividade foi 
realizada nas cidades de Araranguá, Braço do Norte, Criciúma, 
Forquilhinha, Içara e Sombrio.

O espírito de solidariedade natalino tomou conta dos 
estudantes da Unesc. Os cursos da UNA CSA (Unidade 
Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas) promoveram a 
Campanha Solidária de Natal em 2012, em parceria com os 
cursos de Medicina, Nutrição, Artes Visuais, Engenharia Civil, 
Psicologia e Fisioterapia. Foram arrecadados alimentos, água, 
materiais de higiene pessoal e ventiladores, destinados ao 
Asilo Vó Marina, em Criciúma.

Debater as políticas de integração entre os sistemas de ensino 
das redes municipal, estadual e federal, a fim de melhorar os 
índices educacionais e a qualidade do aprendizado, esse foi 
o principal objetivo do 2º Seminário Estadual dos Sistemas de 
Ensino, realizado em julho na Unesc.

Trânsito  

Campanha Solidária de Natal

Seminário Estadual de Educação 

Os cursos de Pedagogia, Artes Visuais e Secretariado Executivo 
da Unesc participaram, em 2012, de diversas atividades do 
Cermoful Social 50 anos, com ações sociais à comunidade. 
O evento da Cooperativa Fumacense de Eletricidade foi 
realizado em 11 localidades, em datas diferentes.

Cermoful Social
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A Unesc deu de presente de Natal uma bolsa de estudos no 
valor de R$ 40 mil. A Universidade esteve junto com o Criciúma 
Shopping na campanha de Natal do empreendimento. O sorteio 
ocorreu em janeiro de 2013, entre os clientes do shopping. 
O ganhador poderá utilizar o prêmio estudando no Colégio 
Unesc, fazendo um curso de graduação, especialização, 
mestrado ou doutorado na Universidade. 

Presente de Natal 

Os alunos da segunda fase do curso de Biomedicina da 
Unesc arregaçaram as mangas e ajudaram diversas creches 
da região. Usando teatro de fantoches, números de mágica 
e brincadeiras, os universitários ensinaram às crianças como 
evitar piolhos e escovar os dentes corretamente; sobre o 
benefício de consumir frutas e verduras na alimentação; sobre 
os direitos e os deveres do cidadão e os malefícios do bullying, 
entre outros. Cerca de 500 crianças foram atendidas em  cinco 
instituições.

Ações práticas  
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Debater os desafios atuais e os projetos de acessibilidade, 
responsabilidade social e inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho foi o objetivo do 2º Seminário de 
Acessibilidade, que ocorreu na Unesc em junho. O evento, que 
foi aberto ao público, contou com diversas palestras, como 
“Acessibilidade: desafios atuais e perspectivas” e “Deficiência 
e mobilidade reduzida: aspectos conceituais”. 

A Unesc recebeu em dezembro de 2012 os prefeitos eleitos da 
Amrec, Amesc e Amurel. Durante o encontro os representantes 
da população conheceram as diversas propostas, alternativas 
e serviços que a Universidade tem a oferecer em benefício 
dos municípios. Prefeitos, vice-prefeitos e representantes de 
14 municípios participaram da Acolhida dos Prefeitos.

Acessibilidade e inclusão  Acolhida dos prefeitos  
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Professores e funcionários da Unesc foram homenageados 
pela Reitoria com o Almoço de Primavera. O evento de 
integração e comemoração foi realizado no Iparque (Parque 
Científico e Tecnológico da Unesc) em outubro.

Os professores da UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências 
da Saúde) da Unesc tiveram uma programação especial 
para comemorar o Dia do Professor (15 de outubro). A UNA 
ofereceu diversos serviços de saúde e relaxamento, além de 
orientações e degustações.

A Unesc promoveu em 2012 o programa “Cadê Você”, com o 
sorteio de um Ipad da Apple para os ex-alunos de graduação 
que se cadastraram e responderam a um questionário. O 
concurso buscou conhecer a opinião dos egressos sobre a sua 
formação e sobre a Unesc, além de identificar como está a sua 
carreira. A egressa do curso de Psicologia da Unesc, Daniela 
Uggioni Comin, de Criciúma, foi a premiada.

Almoço de Primavera  Homenagem aos docentes  

Cadê você

Um portal de acesso às coleções digitais (livros, TCCs, teses, 
dissertações, artigos) produzidas sobre a Unesc. Esse é o RI 
(Repositório Institucional) da Unesc, o qual pode ser acessado 
por qualquer pessoa interessada em algum assunto por meio 
do endereço repositorio.unesc.net. Criado em 2012 o espaço 
já tem mais de mil documentos disponíveis.

Coleções digitais
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Depois de visitar 33 escolas da Amrec e Amesc, a Blitz Unesc 
sorteou um tablet  entre os mais de dois mil alunos. A estudante 
do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Natálio Vassoler, 
de Forquilhinha, Francine da Silva de Moraes, foi a premiada. 
A Blitz Unesc faz parte dos Programas de Relacionamento da 
Universidade, que visitam as escolas da região para divulgar 
as oportunidades e a estrutura que a instituição oferece aos 
estudantes.

A Reitoria da Unesc deu as 
boas-vindas aos 174 novos 
professores e funcionários em 
2012. Durante a integração 
os colaboradores conheceram 
melhor a instituição.

Blitz Unesc  

Boas-vindas  

O Brechó da Jujuca, do curso de Artes Visuais da Unesc, 
foi realizado, em 2012, por uma aluna e uma funcionária do 
curso. Com o tema “As bondades perpetuam...” a ação teve o 
intuito de arrecadar dinheiro para a compra de novos materiais 
para os ateliês. O brechó foi feito em homenagem à professora 
Jussara Guimarães (in memorian), criadora e motivadora da 
iniciativa.

Brechó da Jujuca  
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Os alunos do curso de Sociologia da Unesc transformaram 
a teoria que aprenderam ao longo de 2012 em maquetes, 
que representam cidades humanizadas. Utilizando materiais 
alternativos, eles criaram ambientes que pensam a união entre 
a forma física, dada pelas edificações, e a humana, dada pela 
presença das pessoas nas ruas e nos espaços públicos.

A Unesc firmou, em 2012, convênio com a AFASC (Associação 
Feminina de Assistência Social de Criciúma), para concessão 
de vagas nos CEI’s (Centros de Educação Infantil), distribuídos 
nos diversos bairros de Criciúma. Foram oferecidas vagas 
para filhos de professores e técnico-administrativos com idade 
entre zero a três anos. 

A Unesc recebeu a última etapa da 4ª Conferência Estadual de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, em dezembro. O evento, que 
foi organizado pela Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa 
e Inovação do Estado de Santa Catarina), estabeleceu 
as prioridades de atuação do Estado no apoio a pesquisas 
científicas, tecnológicas e a inovações, realizadas por 
pesquisadores, instituições e empresas de Santa Catarina.

Cidades humanizadas  

Creche

Ciência, Tecnologia e Inovação  

O FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior) beneficiou 682 alunos da Unesc em 2012. O FIES é 
destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no ensino 
superior de estudantes que não têm condições de arcar com os 
custos de sua formação e estejam regularmente matriculados 
em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

FIES
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Alunos do Colégio Unesc entregaram chocolates para 
funcionários da Unesc em abril. Os saborosos doces em 
forma de coração foram produzidos pelas crianças durante 
atividades em parceria com o curso de Nutrição. 

Chocolate  

O Coletivo Memória, Verdade e Justiça: João Batista Rita 
foi lançado em agosto na Unesc. O Coletivo reúne-se 
quinzenalmente e promove ações de conscientizações como 
palestras e exposições. Ele é organizado numa parceria 
entre a FCC (Fundação Cultural de Criciúma) e a Unesc, por 
meio do Cedoc e dos cursos de Direito, Economia, História e 
Sociologia. Seu objetivo é investigar os desaparecidos políticos 
para sensibilizar a comunidade para que esses crimes nunca 
mais ocorram.

Os integrantes do LMPP (Laboratório de Materiais Avançados 
e de Processos) da Unesc arrecadaram e doaram brinquedos 
à Abadeus em dezembro de 2012. A ação envolveu os 30 
pesquisadores do laboratório, alunos de graduação, mestrado 
e doutorado na área de Engenharia Química e Engenharia de 
Materiais.

Coletivo Memória  

Doação de brinquedos
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O 1º Contabilizando Trote, do curso de Ciências Contábeis 
da Unesc, uniu diversão com solidariedade. Os alunos do 
curso participaram de uma gincana e promoveram a doação 
de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea, além 
de contribuírem com fraldas geriátricas, as quais foram 
encaminhadas aos asilos de Criciúma.

Com o objetivo de despertar o espírito de Natal e de 
solidariedade, o curso de Ciências Contábeis da Unesc 
promovem em novembro o Contabilizando Natal. O evento 
contou com um teatro, apresentado por professores e alunos, 
e a doação de brinquedos para crianças de escolas públicas 
de Criciúma, que também fizeram uma apresentação artística. 

Contabilizando Trote  Contabilizando Natal  

A Unesc e a Justiça Federal desenvolveram em conjunto em 
2012 dois projetos sociais: Mãos que Criam e Comunicasom. 
Os projetos trabalham com reeducandos do Presídio Santa 
Augusta.

O Comunicasom busca a ressocialização dos reeducandos 
por meio de atividades como música, rádio, informática, 
teatro, poesia e composição. Em 2012, também desenvolveu, 
nas escolas da região, atividades preventivas quanto à  
criminalidade.

O Mãos que Criam beneficia reeducandas do Presídio 
Santa Augusta com oficinas de patchwork, aliadas ao 
acompanhamento psicológico. 

Justiça Federal

Comunicasom

Mãos que Criam
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O curso de Pedagogia da Unesc promoveu, em maio de 
2012, a exposição “Desenvolvimento infantil: Dentro da 
corporeidade na Pedagogia”. A ação ocorreu no Bloco F e 
contou com brinquedos e jogos pedagógicos confeccionados 
durante as aulas das disciplinas Fundamentos do Movimento 
e Corporeidade (2ª fase).

Em comemoração ao Dia das Mães, a Unesc presenteou as 
320 mães professoras e funcionárias da universidade. Os 
brindes foram entregues pelos gestores de cada setor.

A Unesc doou, em 2012, trinta e quatro computadores a 
diversas entidades de Criciúma e região. Foram beneficiadas 
instituições como a Aiesec, a escola Antonieta Quintanilha de 
Andrade (Urussanga), o CRAS Tereza Cristina e o Centro de 
Convivência da Terceira Idade da Afasc, o Centro Acadêmico 
de História, o Centro Acadêmico de Educação Física, o 
Presídio Santa Augusta, a Escola Rogacionista Pio XII e o 
Conselho Comunitário de Ibiraquera, em Imbituba. 

Desenvolvimento infantil  

Dia das Mães  

Pensão, divórcio, direito do consumidor e acidentes de 
trânsito foram alguns dos assuntos que levaram as pessoas 
até a Praça Nereu Ramos para participar do Direito em Ação 
na Praça, promovido pela Unesc em novembro de 2012. O 
objetivo da atividade foi facilitar o acesso das pessoas à 
justiça, aproximando-os. Todos os que foram atendidos saíram 
com as dúvidas sanadas e os que se encaixaram na justiça 
gratuita foram encaminhamos para as Casas da Cidadania.

Direito em Ação  

Doação de computadores
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Diversos expositores, entre agricultores e artesãos, 
participaram da 2ª Feira de Economia Solidária, que tem como 
símbolo o catavento representando o movimento da economia, 
a qual gera trabalho e bem viver. O evento, realizado em junho 
na Unesc, contou com oficinas, desfiles, palestras, cursos, 
mostras e atividades culturais, além da venda de produtos.

Mais de 20 empreendimentos participaram em setembro, 
na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, da Feira Regional de 
Economia Solidária. O evento foi promovido pela Cáritas 
Diocesana de Criciúma em parceria com o Fórum Regional 
de Economia Solidária, do qual a Unesc faz parte por meio 
do PAES (Programa de Ações em Economia Solidária), e 
patrocinado pelo Programa de Desenvolvimento e Cidadania 
da Petrobras.

A Unesc assinou convênio em novembro para a realização 
semanal da Feira de Economia Solidária. No espaço, ao 
lado da Biblioteca, são comercializados produtos artesanais, 
hortifrutigranjeiros, cereais, conservas, doces, bolachas 
caseiras e produtos de origem animal.

Segunda edição  

Feira Regional

Feira permanente  

Feira de Economia Solidária
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Para preparar ainda mais os professores, a Unesc promoveu 
diversas ações de Formação Continuada em 2012. As 
atividades buscaram propiciar um espaço de reflexão sobre 
temas de interesse geral dentro do contexto sociopolítico-
educacional da Universidade.

O curso de Ciências Contábeis da Unesc promoveu em abril 
uma ação de orientação sobre os procedimentos de declaração 
de Imposto de Renda para pessoas físicas na Praça Nereu 
Ramos. A ação faz parte do projeto “Imposto de Renda na 
Praça”, que, pelo quarto ano seguido, levou professores até 
os cidadãos com dúvidas em suas declarações.

Enfrentar a violência e a criminalidade em Criciúma por meio 
de projetos que articulem políticas de segurança com ações 
sociais e de cidadania. Esse é o objetivo do GGI (Gabinete 
de Gestão Integrada), coordenado pela Unesc e formado 
em 2012. A formação do gabinete reúne as instituições de 
segurança pública (Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia 
Civil e Guarda Municipal), Conseg, secretarias municipais de 
Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social, Poder 
Judiciário, Câmara de Vereadores e entidades comunitárias, 
entre outras instituições.

Formação Continuada  Imposto de Renda  

Gabinete de Gestão Integrada  
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O curso de Direito da Unesc realizou em maio o Mutirão 
Universitário do IPTU.
Alunos, professores, servidores do Fórum de Criciúma e do 
Governo Municipal de Criciúma realizaram a conciliação de 
processos judiciais que estão em andamento na 1ª Vara da 
Fazenda, referentes ao imposto municipal.

A Unesc proporcionou uma visita em grande escala dos alunos 
do Ensino Médio em setembro de 2012. O Invasão Unesc 
propiciou a descoberta de um mundo novo pelos visitantes, 
que é a Universidade. Foram diversas atividades, como a 
realização do Quiz do Conhecimento, com R$ 45 mil em bolsas 
de estudo em premiação. O Invasão Unesc também ofereceu 
palestras, esportes radicais, shows e sorteios de brindes.

A Unesc e a Fecam assinaram em agosto um acordo de 
cooperação para troca de informações de indicadores de 
desenvolvimento municipal. Com a parceria, a Universidade 
e a Federação vão trocar informações dos municípios 
catarinenses. O Ipese (Instituto de Pesquisa Socioeconômica 
Aplicada), do Iparque (Parque Científico e Tecnológico da 
Unesc), vai fazer o acompanhamento desses dados, que 
integrarão um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 
Municipal de todo o estado.

Mutirão do IPTU

Invasão Unesc  

Indicadores de desenvolvimento municipal  
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O curso de Secretariado Executivo da Unesc realizou em 
2012 uma Paella Beneficente em prol de uma de suas alunas. 
Estudantes, com a ajuda da coordenação, organizaram o 
almoço para ajudar uma das acadêmicas com dificuldades 
financeiras para se manter na Universidade.

A Unesc estabeleceu mais um marco na sua história em 
abril ao lançar o Ipete (Instituto de Pesquisa e Tecnologia 
Educacional), que faz parte do Iparque (Parque Científico 
e Tecnológico). O novo instituto vai desenvolver recursos 
tecnológicos educativos (softwares), inovar e prestar serviços 
de assessoria e capacitação especializada na área da 
educação e tecnologia.

Como forma de reconhecer os professores do Ensino Médio 
das regiões da Amrec, Amesc e Amurel, a Unesc promoveu 
o concurso Jogada de Mestre. A iniciativa valorizou boas 
práticas em sala de aula com prêmios. Professores de escolas 
de Criciúma, Içara, Cocal do Sul, Sombrio, Nova Veneza e 
Araranguá ganharam mais de R$ 60 mil em bolsas de estudo.

O Parlasul (Parlamento Metropolitano Sul Catarinense) 
ofereceu, em 2012,14 cursos gratuitos para os profissionais das 
Câmaras de Vereadores da Amrec e Amesc. As capacitações 
são oferecidas na modalidade a distância, por meio da Sala 
dos Municípios da Unesc, sendo ministradas pela CGU 
(Controladoria Geral da União). O principal objetivo do Parlasul 
é a integração econômica, política, social, cultural e ambiental 
entre as populações do Sul Catarinense, constituindo-se num 
fórum de discussão e reivindicações.

Paella Beneficente

Ipete  

Jogada de Mestre   

Parlasul
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O Museu de Zoologia da Unesc completou 10 anos em 2012 
e presenteou a toda a comunidade com um dinossauro. Uma 
réplica de um filhote de Tiranossauro Rex, com cerca de cinco 
metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 70 quilogramas 
surpreendeu crianças e adultos na comemoração.

Com o objetivo de proporcionar melhorias para a população 
e atender as demandas do mercado da construção civil, 
o IDT (Instituto de Engenharia e Tecnologia) do Iparque 
(Parque Científico e Tecnológico) da Unesc inaugurou em 
abril os laboratórios de Pavimentação e Mecânica de Solos. 
Os laboratórios possuem equipamentos de qualidade e uma 
equipe técnica preparada para atender às necessidades 
locais, regionais e até estaduais, além da disponibilidade de 
prestar serviços aos setores público e privado.

Museu de Zoologia  Laboratórios  
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Pesquisadores da Unesc publicaram um artigo em parceria 
com o doutor Andrew Schally, vencedor do Prêmio Nobel 
em Medicina/Fisiologia em 1977. Participaram do estudo 
professores e alunos do PPGCS (Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde).

Buscando melhorar cada vez mais a comunicação com 
funcionários, professores e alunos, a Reitoria da Unesc 
promoveu em 2012 duas edições do Papo Aberto, no primeiro 
e segundo semestre. O programa é um espaço em que os 
participantes podem opinar, sugerir, propor, debater, reivindicar 
ou simplesmente ouvir os projetos e ações que estão sendo 
encaminhados pela atual gestão. O Papo Aberto tem edições 
semestrais e é um compromisso da gestão da Unesc, pautada 
na ampliação da participação da comunidade acadêmica e 
transparência na administração universitária.

A Unesc e diversas entidades de Criciúma assinaram em 
outubro a carta de compromisso com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio da Unesco. São oito objetivos: 
Acabar com a fome e a miséria; Educação básica de qualidade 
para todos; Igualdade entre os sexos e a valorização da 
mulher; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde das 
gestantes; Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e Todo mundo 
trabalhando pelo desenvolvimento.

Nobel de Medicina

Papo Aberto  

Objetivos do Milênio  
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O curso de Secretariado Executivo da Unesc participou, 
em abril de 2012, da Festa de Páscoa da ACC (Associação 
das Crianças com Câncer). No local, alunos e professores 
entregaram mantimentos como biscoitos, leite e doces 
arrecadados pelo curso.

Com altos e baixos, incertezas, desafios e medos, muitos 
professores têm dificuldades no seu início de carreira. Pensando 
nisso, o curso de Educação Física da Unesc promoveu em 
2012, gratuitamente, o PADI (Programa de Acompanhamento 
Docente no Início da Carreira para Professores de Educação 
Física). O Programa busca realizar um acompanhamento de 
professores iniciantes, com o objetivo de contribuir para que o 
processo de desenvolvimento profissional esteja centrado na 
escola.

Aproximar e criar vínculos entre os alunos dos cursos de 
licenciatura e a rede pública de ensino. Esse é o objetivo 
do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), em que a Unesc aprovou o projeto 
e oportunizou bolsas para alunos dos cursos de Letras (Língua 
Portuguesa), Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas 
(Licenciatura) e Artes Visuais (Licenciatura).

Páscoa solidária

Professor em início de carreira  Pibid  
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Possibilitar o conhecimento é papel fundamental de 
qualquer universidade. Mas a Unesc vai além disso e 
oferece diversos programas que facilitam a permanência do 
estudante com sucesso. É o exemplo do PAP (Programa de 
Aulas Preparatórias) da UNA CET (Unidade Acadêmica de 
Ciências, Engenharias e Tecnologias), que foi implantado 
cuidadosamente pelos professores para que os alunos das 
Engenharias e Tecnologias possam revisar os conteúdos 
básicos que tiveram no Ensino Médio, para então iniciar a 
construção do conhecimento no Ensino Superior.

Em 2012, o POP (Programa de Orientação Profissional) da 
Unesc foi ampliado e introduzido nas escolas da região. O 
objetivo principal do POP é contribuir com o processo de 
escolha da profissão, possibilitando ao participante conhecer 
a si mesmo, qual seu projeto profissional e de vida, como se 
vê no futuro, qual a expectativa da família, quais os anseios 
pessoais, os seus principais gostos, habilidades, interesses e 
valores. 

Programa de Aulas Preparatórias  Programa de Orientação Profissional  
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Capacitações

Os membros da gestão 2012/2013 da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes) da Unesc participaram em 
novembro de uma série de capacitações para exercer melhor 
a função. Foram oito temas abordados, ministrados por cinco 
palestrantes.

CIPA  

“A vida como um jardim: Cuidando de si e do outro” foi o tema do treinamento que o DDH (Departamento de Desenvolvimento Humano) da 
Unesc promoveu em maio para os funcionários que realizam atendimento ao público interno e externo. A capacitação buscou demonstrar 
a importância do atendimento como ferramenta estratégica para atrair e manter clientes.

A UNA CSA (Unidade Acadêmica de Ciências Sociais 
Aplicadas) promoveu em agosto de 2012 um curso gratuito 
sobre “Técnicas para organização e apresentação de 
informações em Pesquisa Científica”. A capacitação integrou 
o Programa de Formação Jovem Pesquisador/2012.

Cuidando do outro

Jovem Pesquisador
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Os funcionários da Centac (Central de Atendimento ao 
Acadêmico) e da Tesouraria da Unesc e Iparque participaram 
de uma capacitação para aprimorar o atendimento aos alunos. 
A oficina de “Conceitos básicos de negociação” foi realizada 
em setembro.

“Apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos” 
foi o tema da oficina que a Biblioteca Central Eurico Back 
promoveu gratuitamente em maio. O curso foi dividido em 
dois módulos: Formatação NBR14724/2011 e Numeração de 
página e sumário.

Atendimento

Biblioteca

Professores e tutores do curso de Medicina da Unesc 
participaram em julho de 2012 de uma capacitação sobre a 
metodologia ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas). O 
curso consistiu em palestras, aulas práticas (com simulação 
de sessão tutorial) e construção de instrumentos de avaliação 
do tutorial.

“Curso Introdutório de Facilitação de Reuniões Participativas” 
foi o tema da capacitação com os gestores da Unesc realizada 
em abril de 2012. O encontro foi ministrado pela uruguaia Ana 
Rubia Azevedo, representante para América Latina do IIFAC 
(Instituto Internacional de Facilitación y Cambio), na Fundação 
Shalom, no Bairro Linha Batista.

Professores de Medicina

Gestores  
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A Unesc encerrou 2012 com 1021 alunos beneficiados com 
bolsas do Artigo 170. A bolsa é, no mínimo, 40% do valor 
da mensalidade. Ela é um recurso financeiro oferecido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina, de acordo com as Leis 
Complementares nº 281/2005, nº 296/2005 e nº 420/2008.

Foram 131 estudantes contemplados, em 2012, na Unesc, 
com a Bolsa Monitoria. Nela os alunos são remunerados para 
auxiliarem os professores no processo de aprendizagem na 
universidade.

Artigo 170: 1.021 beneficiados Bolsa Monitoria: 131 beneficiados

Bolsas e benefícios

Em 2012, 489 alunos da Unesc foram beneficiados pela Bolsa 
PMC (Prefeitura Municipal de Criciúma). O recurso financeiro 
é destinado a acadêmicos comprovadamente carentes e aos 
com necessidades especiais.

Oitenta e cinco alunos da Unesc foram beneficiados com 
bolsas de estudo integrais do Fumdes (Fundo de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior) em 
2012. O Fumdes é um programa da Secretaria da Educação do 
Estado de Santa Catarina, previsto no Art. 171 da Constituição 
Estadual. Ele visa garantir condições efetivas para o fomento 
do desenvolvimento e das potencialidades regionais pela 
inserção de jovens na educação superior.

Bolsa PMC: 489 beneficiados

Fumdes: 85 beneficiados

Em 2012, 192 cidadãos criciumenses foram beneficiados pelo 
programa Minha Chance. O programa, que tem a parceria da 
Unesc e do Governo do Município de Criciúma, conta com 
bolsa de 100% e beneficia criciumenses sem diploma superior 
que não estejam matriculados na Universidade. 

Minha Chance: 192 beneficiados
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A Bolsa DCE/CA é destinada ao DCE (Diretório Central dos 
Estudantes) e aos CAs (Centros Acadêmicos) da Unesc, 
sendo concedida todos os semestres aos estudantes. Em 
2012, foram 72 alunos beneficados.

Bolsa DCE/CA: 72 beneficiados

A Unesc iniciou, em 2012, um projeto inédito no Sistema 
Acafe para os cursos das Licenciaturas. Alunos de Pedagogia, 
Geografia, História e Letras iniciaram as suas aulas na 
instituição no período da tarde. Os estudantes fazem parte 
de um programa de acesso e permanência na Universidade. 
No novo modelo os alunos são beneficiados com o programa 
Nossa Bolsa, que concede bolsas de 100% e 50%. Neste ano 
foram 620 alunos beneficiados na graduação e 62 no Colégio 
Unesc.

Em 2012, 95 alunos foram beneficiados por meio do PIC 170 
(Programa de Iniciação Científica). O PIC 170 contribui para 
a formação de acadêmicos pesquisadores, inserindo-os em 
atividades de pesquisa e incentivando o seu desenvolvimento 
técnico-científico, além de beneficiar bolsas de estudos.

Cento e cinquenta alunos da Unesc foram contemplados em 
2012 com bolsas integrais do Fundo Social (Programa de 
Bolsas de Estudo do Fundo de Desenvolvimento Social), do 
Governo do Estado de Santa Catarina.

Em 2012, 920 estudantes da Unesc foram beneficiados com 
bolsas integrais do Prouni (Programa Universidade para 
Todos). O Programa tem como finalidade a concessão de 
bolsas de estudo a estudantes de escolas públicas ou em 
particular com bolsa integral, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica em instituições privadas 
de educação superior. 

Nossa Bolsa: 620 beneficiados  PIC 170: 95 benef iciados

Fundo Social: 150 beneficiados

Prouni: 920 beneficiados
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Em 2012, a Unesc desenvolveu dezenas de projetos de 
extensão, que levaram os alunos e professores a somar 
conhecimento atuando junto à comunidade. No início do ano a 
Propex (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão) 
aprovou 12 projetos por Unidade, totalizando 48 iniciativas. 

O bullying e a Lei Maria da Penha foram alguns dos assuntos 
das palestras que alunos da Unesc ministraram ao longo do 
ano em escolas da região. A atividade fez parte de projeto 
“Adolescência e Cidadania: Construindo e socializando 
conhecimentos sobre a violência de gênero e a Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/2006) com jovens do ensino médio de 
Criciúma - SC”.

Reeducandos do presídio Santa Augusta e da Penitenciária 
Sul, que estão em fase de cumprimento de pena, tiveram a 
oportunidade da assistência judiciária com advogados da 
Unesc, gratuitamente, em 2012. Isso foi possível devido 
ao projeto “Assistência judiciária para os reeducandos dos 
estabelecimentos prisionais de Criciúma”.

Oferecer um espaço de formação continuada com ênfase na 
oralidade para professores de língua inglesa e língua espanhola 
da rede pública. Esse foi o intuito do projeto “Aperfeiçoamento 
Oral para Professores de Língua Estrangeira”, realizado no 
Laboratório de Línguas do curso de Letras da Unesc em 2012.

Adolescência e Cidadania  

Assistência judiciária  

Aperfeiçoamento Oral

Projetos de extensão 
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O projeto “Bola para Frente: práticas esportivas para terceira 
idade”, realizado em 2012, teve como objetivo criar um espaço 
de integração e desenvolvimento cognitivo-motor por meio de 
práticas corporais e modalidades esportivas adaptadas para 
a terceira idade, construindo um elo entre Universidade e 
sociedade. A atividade envolveu a comunidade acadêmica em 
ações articuladas entre ensino, pesquisa e extensão.

Professores e alunos da Unesc realizaram o projeto 
“Brinquedoteca do Guido” na Casa do Guido (Grupo pela 
Unidade Infanto-juvenil de Onco-hematologia) em 2012. Com 
a ação, os alunos da Unesc contribuíram de maneira efetiva 
para a formação cultural de crianças, adolescentes e familiares 
envolvidos no tratamento do câncer.

Bola para frente

Casa do Guido  

Em 2012, o projeto “Coleta Seletiva Solidária” promoveu 
diversos debates sobre o papel do catador de resíduos 
recicláveis, a coleta seletiva e o lixo, entre outros.

Coleta Seletiva

O projeto “Mulheres e Cidadania: Costurando Conhecimentos 
Sobre a Lei Maria da Penha” da Unesc foi um dos finalistas do 
programa de seleção anual de projetos da BrazilFoundation. A 
ação levou palestras aos grupos de Inclusão Produtiva (antigo 
Clube de Mães), sobre os direitos da mulher e as leis, entre 
outras informações.

Mulheres e Cidadania

Preservar, manter, desenvolver e restaurar a funcionalidade 
dos pacientes com Câncer. Este é o objetivo do projeto 
de extensão “Atendimento Fisioterapêutico a Pacientes 
Oncológicos”, que foi desenvolvido em Orleans e Criciúma pelo 
curso de Fisioterapia em 2012. O projeto teve a participação 
de alunos e professores, sendo realizado em Orleans, em 
parceria com a Liga  Feminina de Combate ao Câncer, e em 
Criciúma, nas Clínicas Integradas.

Pacientes Oncológicos 
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Durante o ano de 2012, o projeto “Inclusão produtiva – curso de 
culinária profissional” da Unesc mostrou uma chance de futuro 
para as reeducandas do Presídio Santa Augusta. A iniciativa 
preparou essas mulheres para ingressarem no mercado de 
trabalho depois de concluírem suas penas.

Culinária Profissional  

O projeto de extensão “Cuidando da Terceira Idade com 
Saúde” capacita cuidadores de idosos de instituições de longa 
permanência de Criciúma desde 2009. Em 2012, os temas das 
reuniões foram violência contra o idoso, alimentação saudável 
na terceira idade, prevenção de quedas e o uso racional de 
medicamentos. A capacitação é uma parceria da Unesc com 
o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a 11ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma.

Cuidadores  

O projeto “Estudo do Mercado Imobiliário de Criciúma” da 
Unesc, em parceria com o Sinduscon, traçou o perfil do 
mercado imobiliário de Criciúma. Durante o ano de 2012, 
foram realizadas diversas consultas para traçar um perfil das 
vendas dos apartamentos oferecidos na cidade.

Mercado imobiliário
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O projeto “Ações para Educação Ambiental” promoveu 
o envolvimento dos professores e alunos em ações que 
possibilitem a eles se perceberem como cidadãos, que 
ocupam um lugar na natureza e na sociedade. Para tornar isso 
possível a iniciativa ampliou a percepção dos professores da 
Escola Pascoal Meller para os problemas ambientais em que 
os alunos estão inseridos.

Uma parceria entre a Unesc e o Bairro da Juventude possibilitou 
aos alunos do Bairro da Juventude aulas de empreendedorismo. 
Cerca de 60 alunos desenvolveram 24 projetos inovadores 
dentro da área que atuam, sempre orientados por professores 
e alunos do curso de Administração da Universidade.

Educação Ambiental  Empreendedorismo  

O projeto “Museu da Infância e o CRAS: uma parceria visando 
estabelecer relações entre infância, identidade e memória” 
propiciou um verdadeiro passeio à história para as crianças de 
diversas escolas. Desenvolvido em 2012, o projeto resgatou 
e repassou informações sobre a história do trem na região 
de Criciúma e suas influências na vida das pessoas que 
ouvem o seu apito, o som da máquina e voltam seu olhar para 
apreciá-lo.

Museu da Infância  
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O projeto “Gestão ambiental participativa comunitária no 
projeto nossa rua: Bairros Santo André e Vila Manaus” 
despertou o interesse e a curiosidade dos jovens desses 
bairros, conscientizando não somente os adolescentes, mas 
toda a comunidade.

Noções básicas de informática, assim como lições de 
matemática e português. A partir do projeto “Escola de 
Informática”, detentos do Presídio Santa Augusta foram 
beneficiados com aulas ministradas por alunos da Unesc.

Gestão ambiental  Informática no presídio  

Os bancos do Parque das Nações, em Criciúma, ganharam 
uma nova “cara” com a ajuda do projeto “Mosaico no Parque 
das Nações – Criciúma SC – Em Diálogo com o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão”. Em uma parceria da Afasc com a 
Unesc, alunos do curso de Artes Visuais da Universidade e 
das oficinas de mosaico da entidade colocaram em prática o 
que aprenderam em sala de aula transformando os bancos do 
Parque.

Mosaico  
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A Unesc, a Associação Beneficente Abadeus e a empresa Rio 
Deserto formaram mais dezenas de profissionais na área da 
construção civil por meio do projeto “Obra Cidadã”. A iniciativa 
ofereceu cursos de pedreiro, e de leitura e interpretação de 
projetos.

O paciente ostomizado não precisa só de bolsa, ele precisa 
de atendimento, orientação e carinho. Por isso, o curso 
de Enfermagem da Unesc atuou em 2012 com o projeto 
“Assistência aos Ostomizados da Região Carbonífera”.

Obra Cidadã  Pacientes ostomizados  

Promover uma maior aproximação entre a terceira idade e a 
filosofia, a fim de se pensar o tema do envelhecimento com um 
significado ético-pedagógico do cuidado e cultivo de si. Esse 
foi o intuito do projeto “Filosofia vai à terceira idade: cultivando 
e cuidando de si” da Unesc, realizado em 2012. 

Terceira idade

O projeto “Popularização Científica e Tecnológica” levou 
experimentos de Química e Física até as escolas públicas. Em 
2012, foram alcançados em torno de 2300 alunos.

Popularização da ciência
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Estudantes da Unesc realizaram o projeto “Solidariedade” em 
cerca de 50 instituições sociais em 2012. Quase 300 alunos do 
curso de Direito da Unesc beneficiaram mais de 3 mil pessoas 
ao longo do ano. As ações ajudaram orfanatos, asilos, centros 
de recuperação de dependentes químicos, creches, APAEs 
e ONGs. Ações como palestras, montagem de biblioteca, 
doação de agasalhos e organização de horta.

Em 2012, o “Reconstruindo a Cidadania” preparou dezenas 
de pessoas para atividades de pintura na construção civil e na 
indústria moveleira gratuitamente. As aulas iniciaram em maio, 
com encontros teóricos no Centro de Convivência de Idosos 
de Jacinto Machado e aulas práticas na Farben. 

Solidariedade  Reconstruindo a Cidadania  

Alunas da sétima fase do curso de Engenharia Ambiental da Unesc ajudaram a Abadeus fazendo a entrega de cobertores, fruto de 
campanha organizada pelos estudantes. Os cobertores foram direcionados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendida pela 
Associação. A iniciativa surgiu do projeto “Efeitos da ocupação urbana irregular na saúde da população e no meio ambiente. Estudo de 
caso: comunidade situada nas imediações da instituição beneficente Abadeus, Bairro Cristo Redentor, Criciúma/SC”.

Vulnerabilidade social
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Cidadania 
Cultural

Em 2012, a Unesc recebeu pela segunda vez o Prêmio Darcy 
Ribeiro. O Muesc (Museu da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense) foi premiado pelo “Museus em Movimento: 
Rizomas”. Foram premiadas 15 práticas e ações de educação 
museal que valorizam e promovem a preservação do patrimônio 
cultural pelo Programa de Fomento aos Museus Ibram 2012.

Levar danças urbanas a seis festas religiosas de Criciúma é 
o objetivo do projeto “Mudanças”, do Setor de Arte e Cultura 
da Unesc, que foi aprovado no Prêmio Cultura de Criciúma. 
“Mudanças” é o nome da coreografia do grupo União Dança 
de Rua da Unesc, que circulou pelas festas.

O Museu da Infância da Unesc e o Museu de Zoologia da 
Unesc integraram, em 2012, a 6ª Primavera dos Museus, 
do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), com exposições, 
palestras, visitas e recreações. A Primavera dos Museus é 
um evento anual, que tem por objetivo chamar a atenção de 
museus e da sociedade em geral para o debate em torno de 
assuntos da atualidade. O tema do evento foi “A Função Social 
dos Museus”.

Prêmio Darcy Ribeiro  

Prêmio Cultura

Primavera dos Museus  
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Um projeto de extensão com foco em pacientes com Câncer, 
atendimentos gratuitos na especialidade de mastologia e 
oncologia e diversas atividades educativas de orientação. 
Ao longo do ano, a Unesc desenvolve inúmeras atividades 
gratuitas à comunidade, mas no décimo mês de 2012 o 
“Outubro Rosa” movimentou professores, funcionários e toda 
a comunidade, principalmente nas Clínicas Integradas.

A Unesc participou com o Muesc (Museu da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense) e o Laboratório de Geociências da 
3ª Feira do Livro de Praia Grande, em maio. O Muesc levou 
exposições dos seus cinco museus: Zoologia, Cedoc (Centro 
Regional de Documentação e Memória), Infância, Herbário e 
Arqueologia até a cidade. Já o Laboratório de Geociências 
levou amostras de rochas e minerais da região, a história 
geológica dos Aparados da Serra e um mapa do sistema 
hídrico da região.

As histórias e aventuras do Pequeno Príncipe foram 
apresentadas pelos alunos do Colégio Unesc durante a 12º 
Mostra Cultural de Literatura Infanto-Juvenil em novembro. 
O evento, aberto ao público, teve como tema “Conhecendo 
histórias, guardando lembranças”.

Outubro rosa  

Feira do Livro

Mostra Cultural 
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A 5ª Mostra de Teatro do Curso de Artes Visuais (Licenciatura) 
da Unesc encantou o público em junho de 2012. Figurinos, 
personagens e cenários, criações dos alunos da terceira fase, 
ajudaram a socializar as experiências construídas ao longo do 
primeiro semestre.

Um espaço onde as pessoas podem trocar seus livros ou 
apenas pegar uma obra gratuitamente. Este é o Programa 
Livro em Movimento da Ediunesc (Editora Unesc), que tem 
como objetivo principal contribuir para a formação de uma 
cultura de leitura. O projeto circulou por diversos espaços da 
Universidade em 2012.

O Primavera e Paz - 14ª Mostra de Orquídeas da Unesc 
antecipa o início da estação na Universidade em 2012. No mês 
de setembro, a beleza e o colorido das orquídeas invadiram a 
Universidade. O Espaço Cultural da Unesc recebeu a exposição 
e a comercialização de flores, envolvendo orquidófilos e 
colecionadores de Criciúma, Araranguá e Içara, além de 
exposições de caricaturas, cartoons, retratos e apresentações 
culturais.

Mostra de Teatro  Livro em Movimento  

Mostra de Orquídeas  
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A Unesc esteve presente na 24ª Festa das Etnias de Criciúma por meio da Ediunesc (Editora Unesc), do Setor de Arte e Cultura e do 
Colégio Unesc. O evento reuniu, em setembro, apresentações culturais, shows e muita gastronomia. A Ediunesc participou com um espaço 
cultural dos seus autores. Alunos do Colégio Unesc apresentaram a dança “Madagascar e as princesas da Disney”. E o Setor de Arte e 
Cultura participou com o Coral Unesc, o Grupo União Dança de Rua da Unesc e o Grupo de Dança da Unesc.

O Espaço Cultural Toque de Arte da Unesc recebeu em 
2012 seis exposições. O seu objetivo é estimular a produção 
e a difusão das artes, possibilitando o intercâmbio de 
conhecimentos entre a Universidade e a comunidade. Esse 
espaço também valoriza os talentos artísticos da região com 
mostras, exposições e apresentações musicais. Algumas 
exposições que passaram por aqui:

•	 Exposição de Barbies do curso Tecnologia em Design de 
Moda do Senai/Unesc;

•	 Exposição “O Eu é um Outro”, dos estudantes, ex-alunos 
e professores do curso de Artes Visuais;

•	 Exposição “E nós, quem somos?”, dos alunos de Artes 
Visuais;

•	 Exposição “Poesia em Imagens”, do fotógrafo criciumense 
Celso Pieri, sobre a 11ª edição do Unesc em Dança;

•	 Exposição “Trânsito Inusitado”, da artista Heloisa Helena 
Borges de Souza;

•	 Exposição Rizomas, das Unidades do Muesc e do Setor 
de Cultura.

Festa das Etnias

Espaço Cultural
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Desde 1999, o Grupo União Dança de Rua tem proporcionado 
aos bailarinos uma melhor qualidade de vida artístico-cultural, 
edificando um grupo de dança na Universidade. Em 2012, o 
grupo que recebe vários convites da comunidade regional 
para realizar apresentações em festivais de dança, aberturas 
de jogos e outras apresentações públicas, realizou 24 
apresentações. Lugares como Festivais de Dança em Joinville, 
o Espaço Cultural da Unesc, o Terminal Central, o Teatro Elias 
Angeloni e a Praça Nereu Ramos receberam apresentações 
do Grupo de 14 bailarinos.

A 12ª edição do “EnModa” estimulou a criatividade e a 
preparação dos alunos para o mercado de trabalho na área do 
desenvolvimento do produto, da produção e na comunicação 
de moda. O evento, produzido pelos alunos do curso de 
Tecnologia em Design de Moda, do Senai/Unesc, contou com  
a exposição de bonecas barbies, book, desfile e muitos outros 
atrativos, sempre com um espaço aberto a toda a população.

O acervo artístico-cultural da Unesc ganhou mais 17 obras 
em 2012. As obras são doações dos artistas Luiz Fernando 
Siqueira, o Chibita; Marcius Hess; Manoel da Silva; Dela 
Souza; Alenir Fernandes de Souza; Breno Stern; Vitor Maccari; 
Claudine Silveira; Simone Milack; Odete Calderán;Patrícia 
Benedet; Adelar de Souza; Celso Pieri; Leandro Jung; Luan 
Aléssio; Daniela Mello; Heloísa Helena Borges de Souza; 
Maria Angelina Tem Caten e Karize Pereira Consoni.

Grupo União Dança de Rua

EnModa 

Doação de obras  
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“Dança: história, magia, técnica e educação” foi o tema do 
encontro que comemorou o Dia Internacional da Dança (29 
de abril) na Unesc, organizado pelo curso de Educação 
Física. O evento incluiu a apresentação de pôsteres de dança, 
exposição de fotos, obras de arte, figurinos de dança, mostra 
de dança e videodanças, além das aulas de ritmos variados  
abertas para a participação do público.

O curso de Artes Visuais da Unesc compartilhou cultura pelo 
campus, em março de 2012, durante a sua aula inaugural. 
Entre o Auditório Ruy Hülse e a Praça do Estudante a arte foi 
destaque. Nesse percurso, o Grupo Unesc em Performance 
fez uma participação especial. Alunos, vestidos de preto e 
segurando obras de artes representavam a performance 
“Espaço e lugar”. Na praça, estudantes, professores e 
funcionários de toda a instituição presenciaram o espetáculo 
teatral “Clov’s, o Internacionável”.

Dia Internacional da Dança  

Compartilhando cultura  
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Em 2012, o curso de Psicologia da Unesc promoveu diversos 
Cafés Filosóficos. Os eventos contaram com palestras gratuitas. 
O objetivo foi fazer abordagens filosóficas relacionadas aos 
temas de cada encontro, além de promover debates com os 
participantes.

A troca de experiências entre alunos do Colégio Unesc e um 
grupo de crianças indígenas guarani, da aldeia de Imaruí, 
foi uma das atividades marcantes da 1ª Semana Indígena 
da Universidade. Com o tema “História e Cultura do Povo 
Guarani” o evento foi uma iniciativa de diversos cursos e 
setores da Unesc. 

O Carnevalle di Veneza encantou o sul do estado em 
junho de 2012 e a Universidade marcou sua presença com 
integrantes do grupo Unesc em Performance. O grupo realizou 
intervenções com o público e participou dos desfiles “Tributo 
ao Amor” e “Saga dos Valentes”. 

Café Filosófico

Cultura guarani  

Carnevalle di Veneza  

A professora da Unesc Silemar Maria de Medeiros da Silva, 
coordenadora geral do Arte na Escola/Polo Unesc, participou 
de um Grupo de Trabalho do MEC (Ministério da Educação), 
em Brasília. Ela atuou nas discussões sobre “Direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento”, da área de Conhecimento 
e Linguagem. 

Grupo de Trabalho no MEC
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Com o ideal de melhorar o ensino da arte no país, o projeto 
Arte na Escola/Polo Unesc promoveu diversas atividades 
em 2012. O projeto, que é gratuito e aberto ao público, teve 
uma programação especial ao longo do ano, com visitas às 
exposições, galerias de arte e viagens para ampliação de 
repertório. O Arte na Escola/Polo Unesc é conveniado com o 
Instituto Arte na Escola de São Paulo, desde 2004. Existem 
50 polos no Brasil, distribuídos por 24 estados e 46 cidades. 

Arte na Escola  

Com o objetivo de integrar a comunidade do Bairro Jardim 
Angélica, professores e funcionários, e os estudantes da oitava 
fase do curso de Artes Visuais promoveram, em outubro de 
2012, uma mostra cultural. O evento teve como tema “Você faz 
(p)arte?”, com o intuito de provocar uma experiência estética, 
enriquecendo o repertório artístico-cultural dos visitantes.

Você faz (p)arte?

O Sexteto Instrumental da Unesc, criado em 2001 com o 
objetivo de divulgar a cultura musical, do erudito ao popular, 
realizou quatro apresentações ao longo de 2012 sobre a 
regência dos maestros Carlos Matias e Joel de Oliveira 
levando a boa música aos seus apreciadores.
Unir as linguagens visuais, cênicas, musicais e de dança 
abrem novas perspectivas para a arte regional por meio do 
Unesc em Performance, que realizou uma apresentação em 
2012 para os estudantes da Universidade.
O Ponto de Artesanato, que propicia aos artesãos da região 
um local onde eles possam expor seus trabalhos, realizou 
dois momentos de exposição para os cerca de 10 artesãos 
cadastrados no projeto.

Sexteto Instrumental, Unesc em 

Performance e Ponto de Artesanato

O Coral da Unesc, formado por aproximadamente 40 coralistas, 
cantou e encantou durante 2012. Sob a coordenação do 
maestro Joel de Oliveira, foram realizadas 12 apresentações na 
Universidade e fora dela. O Coral é formado majoritariamente, 
por alunos com bolsa de estudo cultural.

Coral da Unesc 
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O curso de Pedagogia da Unesc inaugurou em novembro de 
2012 a Brinquedoteca e o Laboratório de Práticas Pedagógicas. 
O local serve como ponto de estudo e aprendizado para os 
estudantes do curso e pode ser visitado por escolas de toda 
a região. Além dos brinquedos produzidos pelos próprios 
universitários, o local possui diversos livros e recebeu doações 
de alunos do curso de Design e de Letras da Unesc. 

Brinquedoteca  

Inspirada nas antigas matinês, a oitava fase do curso de Artes 
Visuais da Unesc promoveu em outubro o “Soirée: Cultura, 
diversão e arte”. A ideia do evento foi contribuir na ampliação do 
repertório artístico cultural dos jovens e adultos universitários, 
por meio de exposições e apresentações artísticas.

Soirée 

Promover o desenvolvimento na comunidade acadêmica da 
percepção e compreensão de diferentes linguagens artísticas. 
Esse é o objetivo do projeto “Quintas Culturais da Unesc”, que 
trouxe 56 apresentações culturais a diferentes espaços da 
Unesc em 2012. Grupos e artistas mostraram seu talento e 
pluralidade cultural gratuitamente.

Quintas Culturais  
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O Unesc em Dança, que ocorreu em outubro, propiciou um 
espetáculo gratuito e aberto a todos os públicos. Mais de 700 
bailarinos de 48 grupos, vindos de 16 municípios dos três 
estados do Sul do Brasil, apresentaram-se no palco do Teatro 
Elias Angeloni, propiciando um espetáculo de cores, técnica, 
música e dança.

Unesc em Dança  

Alunos do curso de Artes Visuais da Unesc organizaram, 
em novembro de 2012, um Sarau Cultural. O evento contou 
com exposições de artes, peças teatrais, bandas musicais 
e apresentações de filmes clássicos no galpão das artes da 
Fundação Cultural de Criciúma.

Sarau Cultural
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Consolidado há cinco anos, o Audax 200 Unesc contou com 
a 3°GP de Ciclismo. Crianças de três a 14 anos participaram 
do circuito de dois quilômetros gratuitamente e com direito a 
medalhas e sorteio de brindes. O evento infantil se caracterizou 
como um passeio para incentivar a prática de esportes e a 
integração das crianças com a Universidade.

Mais de 60 crianças e adolescentes foram beneficiados com 
escolinhas de handebol feminino e masculino em Forquilhinha 
em 2012, em parceria com a Prefeitura. A ação do Setor de 
Esportes também beneficiou 50 adolescentes e adultos, que 
representaram a Unesc em competições.

Audax 200 Unesc  

Handebol

Esportes

A Unesc e a Associação de Pais e Atletas de Natação Marista 
foram parceiros em 2012 no Programa de Incentivo de Atletas 
de Alto Rendimento. A Universidade disponibilizou a Clínica 
de Fisioterapia para a reabilitação de atletas, a sala de 
musculação e a piscina para o treinamento dos atletas, além 
de  bolsas de estudo. Em 2012, o projeto beneficiou cerca de 
200 crianças com natação gratuita.

Natação  

Quase 350 quilos de alimentos entre arroz, feijão, açúcar, 
leite, café, óleo, macarrão e farinha foram arrecadados na 1ª 
Gincana Interfases realizada da 10ª Semana de Enfermagem 
da Unesc. Durante o evento, também foram arrecadados 110 
pacotes de fraldas geriátricas, 40 cobertores, 1.919 peças 
de roupa e 66 pares de calçados, além de medicamentos, os 
quais foram entregues a entidades sociais.

Gincana Interfases
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O Projeto Anjos do Futsal/Unesc envolveu 720 crianças em 
escolinhas de futsal masculino em 2012. A programação de 
2012 teve o Festival Anjos do Futsal/Unesc e o Campeonato 
Anjos do Futsal/Unesc, que envolveram todos os garotos, a 
segunda edição do Curso de Futsal, a realização das Clínicas 
de Futsal (encontros mensais para discutir trabalhos técnicos), 
além de competições internas nos núcleos. Ao todo são 18 
núcleos, espalhados por Araranguá, Balneário Arroio do Silva, 
Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, 
Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Treviso, Turvo e 
Urussanga. 

O curso de Educação Física da Unesc ofereceu, em 2012, 
escolinhas de atletismo, basquetebol e voleibol gratuitas. 
Foram beneficiadas 60 crianças e adolescentes de 10 a 14 
anos. 

Uma parceria entre a Unesc e a FME de Criciúma, o Projeto 
Pé na Bola Cabeça na Escola propiciou escolinhas de futsal 
feminino e masculino em núcleos de Araranguá, Criciúma e 
Rio Fortuna. Foram 520 crianças beneficiadas.

Futsal masculino  

Escolinhas gratuitas

Pé na Bola Cabeça na Escola

Em 2012, o Setor de Esportes da Unesc, em parceria com a 
Prefeitura de Siderópolis, desenvolveu escolinhas de futsal, 
futebol e voleibol feminino e masculino. Foram beneficiadas 
350 crianças e adolescentes em cinco núcleos.

Siderópolis

Cerca de 280 crianças e adolescentes foram atendidas em 
escolinhas de atletismo, futsal e voleibol masculino e feminino 
em 2012 pelo projeto Bola Para Cima, em parceria com a 
Prefeitura de Araranguá, por meio do Setor de Esportes.

Bola Para Cima

Quase 400 crianças, adolescentes e adultos foram beneficiados 
em 2012 pelo Setor de Esportes, na parceria com o clube 
Rui Barbosa, de Morro da Fumaça. A ação desenvolveu 
escolinhas de futebol de campo, sendo que parte dos atletas 
representaram a Unesc em competições.

Futebol de campo
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Quase 3 mil crianças de 29 municípios participaram, em 2012, 
do Projeto Tigrinhos. O projeto reuniu crianças carentes para 
a prática do futebol, com o intuito de formar um grupo de alto 
rendimento em cada cidade. A iniciativa é uma parceria entre 
a Unesc, o Criciúma Esporte Clube e prefeituras. Ao longo 
do ano, diversos participantes já foram promovidos paras as 
categorias de base do Criciúma. O projeto também realizou a 
2ª Copa Tigrinhos, que promoveu a interação entre as crianças 
das diferentes escolinhas.

Projeto Tigrinhos  

Alunos do curso de Educação Física (Licenciatura), 
coordenação do curso e professores do Núcleo Docente 
Estruturante, realizaram, em novembro, o Festival da Cultura 
Corporal do Movimento. O evento ocorreu no Complexo 
Esportivo da Universidade e na Escola José do Patrocínio, 
em Siderópolis, e contou com atividades como basquetebol, 
futsal, futebol, recreação e lazer, dança e atividades rítmicas, 
jogos, brincadeiras, brinquedos e esportes de raquete. A 
ação envolveu 110 acadêmicos e 170 alunos da escola de 
Siderópolis.

Cultura do Movimento

O curso de Educação Física (Licenciatura) da Unesc promoveu 
em junho de 2012 uma Oficina de Capoeira Angola aberta a 
todos os interessados. A ação fez parte de um conjunto de 
atividades organizadas pelos alunos com a proposta de 
trabalhar aspectos teórico-práticos da Capoeira Angola.

Capoeira Angola

O Setor de Esportes da Unesc realizou em 2012 três 
campeonatos intercursos. A competição de Futebol Suíço teve 
como vencedor o time do curso de Ciências Contábeis. No 
Futsal Masculino, Engenharia de Agrimensura foi o campeão. 
Já Educação Física Bacharelado foi a vencedora do Futsal 
Feminino.

Campeonato Intercursos  
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Vida Saudável

A Unesc promoveu em novembro a 1ª Caminhada Azul pelo 
Diabetes. A ação, uma parceria entre a Universidade, a 
prefeitura de Criciúma e o grupo de voluntário Ação Mais, 
iniciou no Estádio Heriberto Hülse e foi até o Parque das 
Nações. No Parque das Nações, durante todo o dia, houve 
diversas atividades, como testes de glicemia, orientação por 
profissionais e sorteio de kits. Ainda durante novembro, por 
meio da UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde), 
foram realizadas diversas outras ações para os diabéticos.

Os funcionários que atuam nos setores administrativos da 
Unesc participaram, em 2012, do programa de ginástica 
laboral. Todas as semanas, além de promover o relaxamento 
do corpo devido às atividades repetitivas, a atividade previniu 
o aparecimento de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e 
DORT (Distúrbio Osteomuscular relacionado ao trabalho), 
diminui o estresse e integrando colegas de trabalho de setores 
diferentes.

Caminhada Azul  

Ginástica laboral

Os alunos da primeira fase do curso de Fisioterapia da Unesc 
participaram do projeto Afasc em Movimento – Ginástica nos 
Bairros, em 2012. Os estudantes acompanharam as atividades 
de interação com a comunidade e de melhoria da qualidade de 
vida dos participantes, observando na prática a teoria de sala 
de aula.

Ginástica nos Bairros
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O projeto Viver SUS Unesc, desenvolvido durante o mês de 
julho de 2012, buscou facilitar a compreensão da lógica de 
funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde) estimulando 
discussões relativas à integração entre educação e trabalho 
na saúde, fortalecendo a atenção em saúde oferecida à 
população e contribuindo para o amadurecimento da prática 
multiprofissional e interdisciplinar.

Viver SUS  

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família da Unesc iniciou, em 2012, a sua terceira turma de 
alunos. Os nove ingressantes se juntam as duas primeiras 
turmas, totalizando 27 estudantes. O projeto Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família conta com a atuação de 
profissionais de odontologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, 
farmácia, educação física e enfermagem nas unidades básicas 
de saúde de Criciúma, por intermédio do PSF (Programa 
Saúde da Família). Os residentes aprovados no processo 
seletivo participam do projeto por um período de dois anos, 
com bolsa financiada pelo Ministério da Saúde. 

Residência Multiprofissional  
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Os alunos da primeira fase do curso de Fisioterapia da Unesc 
participaram do projeto Afasc em Movimento – Ginástica nos 
Bairros, em 2012. Os estudantes acompanharam as atividades 
de interação com a comunidade e de melhoria da qualidade de 
vida dos participantes, observando na prática a teoria de sala 
de aula.

Alertar as pessoas sobre a importância da prática esportiva no 
dia a dia, colaborando para a melhoria da qualidade de vida. 
Esse foi o intuito do Contabilizando Saúde, que levou alunos 
e professores do curso de Ciências Contábeis da Unesc 
a percorrer 10 quilômetros, entre a Unesc e o Santuário do 
Caravaggio, em maio de 2012.

Ginástica nos Bairros

Contabilizando Saúde

Em 2012, a UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências da 
Saúde) realizou dezenas de ações gratuitas no Shopping 
Della. Os cursos da Unidade participaram dessas ações, uma 
vez por mês, com atividades como conscientização sobre 
gravidez, orientações sobre o teste do pezinho, dicas sobre a 
saúde da mulher e informações sobre o vírus H1N1.

Saúde em ação  

A Unesc, por intermédio da UNA SAU (Unidade Acadêmica 
de Ciências da Saúde), engajou-se na coleta de assinaturas 
dentro do campus para a elaboração do Projeto de Lei Nacional 
de Iniciativa Popular, que assegura o repasse de 10% das 
receitas correntes brutas da União para a saúde pública. 

Saúde pública
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Ao longo de 2012, a Unesc desenvolveu gratuitamente o Pamif 
(Programa de Atenção Materno-Infantil e Familiar). No Pamif 
as gestantes participam de grupo de apoio, oficinas, assistem 
às palestras e praticam atividades como pilates, hidroterapia 
para gestantes e bebês, confraternização e oficinas. 

Pamif   

O Pamsi (Programa de Atenção Interdisciplinar à Saúde do 
Idoso) da Unesc prestou atendimento à saúde dos idosos 
da região Sul de Santa Catarina gratuitamente em 2012. Ele 
oportunizou uma melhora na qualidade de vida, buscando a 
transformação social a partir da autonomia dos participantes, 
norteando ações intergeracionais para um melhor convívio 
social. O projeto teve a participação dos cursos de Educação 
Física, Nutrição e Psicologia e apoio do Gepes (Grupo de 
Extensão e Pesquisa em Exercício e Saúde). 

Pamsi  

No segundo semestre de 2012, por meio da UNA SAU (Unidade 
Acadêmica de Ciências da Saúde), a Unesc promoveu o Curso 
Introdutório para a Saúde da Família aos profissionais da 
saúde de Içara.

Saúde da Família
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O Ambulatório de Transtorno do Humor Bipolar da Unesc 
recebeu gratuitamente pacientes diagnosticados com THB 
(Transtorno do Humor Bipolar) para estudo desta doença 
em 2012. O THB é um transtorno mental caracterizado por 
mudanças no humor e depressão. O Ambulatório também 
promoveu em novembro uma reunião do Grupo de Apoio a 
Pacientes com Transtorno Bipolar do Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre. O encontro foi aberto a toda a comunidade e 
promoveu palestras informativas para familiares, pacientes e 
portadores do diagnóstico.

Transtorno do Humor Bipolar

Alunos e professores de diversos cursos da Unesc realizaram 
atividades para toda a comunidade no Parque das Nações 
em 2012. Durante alguns sábados os colaboradores 
ofereceram gratuitamente avaliação de composição corporal, 
tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial, prescrição 
de exercícios físicos, orientação para realizar exercícios 
aeróbicos e resistidos, aulas de ginástica (jump), dança, 
recreação e lazer.

Parque das Nações  

Teste de estresse, orientações e prevenção quanto ao 
consumo de drogas, tipagem sanguínea, orientações sobre 
uso de medicamentos e campanha de arrecadação de 
medicamentos. Esses foram alguns dos serviços prestados à 
população de Forquilhinha em março de 2012 durante a ação 
comunitária da Unesc.

Unesc em Forquilhinha
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Pessoas interessadas em perder peso com saúde e 
responsabilidade puderam participar do programa “Emagreça 
Feliz” promovido pela Unesc em 2012. O principal objetivo da 
ação foi orientar sobre como regular o peso de forma saudável, 
com exercícios físicos e uma boa alimentação.

Emagreça Feliz  

Diversidade sexual, bullying, homofobia, discriminação e 
preconceito no cotidiano escolar. Esses foram os temas 
abordados em palestras ao longo de 2012 nas escolas da rede 
municipal de ensino de Criciúma, visando à sensibilização 
para uma cultura de paz. Os encontros foram coordenados 
pelo Nuprevips (Núcleo de Prevenção às Violências e 
Promoção da Saúde) da Unesc.

Os alunos da quarta fase do curso de Enfermagem da Unesc 
iniciaram em novembro os trabalhos do grupo terapêutico 
“Cuidando do Cuidador”, na Unidade de Estratégia de Saúde 
da Família do Bairro Pinheirinho. Eles desenvolveram um 
projeto, que foi entregue aos enfermeiros da Unidade, para 
que estes possam dar continuidade.

Diversidade sexual, bullying

Cuidando do Cuidador  
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Entre 2011 e 2012, o projeto de extensão PET Saúde 
Mental (Programa de Educação pelo Trabalho) beneficiou 
aproximadamente 3 mil pessoas, entre profissionais de saúde 
da rede municipal e professores e alunos de escolas públicas 
e particulares. Identificação e prevenção ao uso de drogas e 
prevenção à violência foram temas abordados por acadêmicos 
e professores dos cursos de Enfermagem e Psicologia da 
Unesc em locais como Unidades de Saúde, escolas e CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social). O PET Saúde 
Mental é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde e 
foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal do 
Sistema de Saúde de Criciúma.

PET Saúde Mental

Utilizando o mundo mágico dos contos infantis, o Colégio 
Unesc, em parceria com o curso de Nutrição da Universidade, 
deu uma aula de alimentação saudável aos alunos do 
primeiro ano do Ensino Fundamental em 2012. Os estudantes 
participaram do projeto “Contos infantis: do mundo mágico ao 
mundo real”. A ação buscou relacionar as fantasias e magias 
das histórias com os acontecimentos do mundo real.

Alimentação saudável  

O grupo Bem Viver com Alzheimer reuniu-se diversas vezes 
ao longo do ano para a realização de reuniões e capacitações. 
O projeto iniciou em 2003, com professores, alunos da 
Universidade e voluntários. São realizadas reuniões mensais 
com os cuidadores, nas quais são abordados temas de 
interesse, por meio de palestras ou oficinas com profissionais 
das áreas de Geriatria, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia, Sexologia, entre outras.

Bem Viver com Alzheimer  
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Professores da UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências 
da Saúde) da Unesc promoveram uma atualização sobre 
as avaliações de pacientes diabéticos para as equipes das 
Unidades de Saúde de Criciúma. Foram capacitados cerca de 
70 profissionais de saúde sobre a avaliação do pé diabético.

O Clube do Celíaco da Unesc ofereceu um minicurso gratuito 
com receitas sem glúten, em maio de 2012, entre diversas 
outras ações. O grupo de portadores de doença celíaca existe 
há três anos e é formado por portadores e familiares, que 
se reúnem mensalmente para trocar conhecimentos sobre 
alimentação e os cuidados necessários para manter uma vida 
saudável.

Camisinhas, leques e folders (contendo orientações sobre 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e realização 
de exames) foram entregues pelo bloco da prevenção do 
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho) da Unesc em fevereiro de 2012. 
O evento faz parte do Programa de Saúde e Segurança do 
Trabalhador “Multiplicando a Prevenção”.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Tuberculose (17 de 
novembro) o curso de Enfermagem da Unesc realizou ações 
para orientar a respeito da doença. Os estudantes do curso 
distribuíram panfletos e realizaram aferimentos de pressão e 
análises de materiais para exame.

Pacientes diabéticos

Clube do Celíaco Bloco da prevenção  

Combate à Tuberculose  
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No ano de 2012 a Unesc atendeu milhares de pacientes 
gratuitamente nas Clínicas Integradas. No total foram 102.994 
atendimentos gratuitos nas áreas de Medicina, Fisioterapia, 
Psicologia, Farmácia, Nutrição e Enfermagem. 

A comunidade de Criciúma e região pôde contar com um 
atendimento gratuito e de qualidade na Unesc em 2012. 
Alunos do curso de Medicina, supervisionados pelos seus 
professores, realizaram 10.579 consultas. A Universidade 
oferece diversas especialidades, como: Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, 
Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, 
Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, 
Ginecologia, Mastologia, Medicina do Adolescente, Nefrologia, 
Neurologia, Neurologia Pediátrica, Oncologia, Ortopedia, 
Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia.

Clínicas Integradas

Serviço de Medicina: 10.579 consultas

O serviço de Fisioterapia da Unesc realizou 5.667 atendimentos 
à população em 2012 por meio de seus alunos e professores. 
O serviço conta com salas amplas e bem equipadas e vários 
espaços especializados, com equipamentos próprios para o 
atendimento nas diversas áreas.

Serviço de Fisioterapia: 5.667 atendimentos  

No serviço de Psicologia foram realizados 8.208 atendimentos 
psicológicos e psiquiátricos, em 2012, beneficiando a 
população e aprimorando os aprendizados dos alunos que 
acompanham os professores nas consultas.

Serviço de Psicologia: 8.208 atendimentos
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A Farmácia Escola é um espaço estabelecido por meio do 
convênio entre a Unesc e a Prefeitura Municipal de Criciúma, 
que prevê o fornecimento de medicamentos de alto custo para 
o tratamento de doenças crônicas e raras, como: hepatite 
C, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esquizofrenia e 
osteoporose. Em 2012, foram 17.411 beneficiados.

Farmácia Escola: 17.411 atendimentos  

A Farmácia Solidária da Unesc recebeu 17.382 itens de 
medicamentos em 2012. O Programa garante o acesso gratuito 
aos medicamentos, que são doados para a comunidade, 
mediante receituário médico recente. No total foram R$ 
1.278.229,18 em valor de medicamentos doados.

Farmácia Solidária: 17.382 atendimentos

Valor dos medicamentos doados à 

população: R$ 1.278.229,18

No serviço de Enfermagem da Unesc foram realizados 39.887 
atendimentos, em 2012, nas mais diversas áreas, como 
consultas de enfermagem, coleta de preventivo, orientações 
sobre a saúde da mulher e procedimentos gerais.

Serviço de Enfermagem: 39.887 atendimentos

Clínicas Integradas
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No serviço de Nutrição diversos serviços são oferecidos para 
públicos específicos. Além disso, também são prestados 
atendimentos gerais, atividades que constituem o estágio 
clínico dos alunos de Nutrição da Universidade. Em 2012, 
foram realizados 414 atendimentos.

O SOS é um serviço de atendimento à comunidade interna e 
externa que estiver dentro da Unesc e precisar de atendimento 
de emergência e urgência. Ele dispõe de sala, veículo e 
equipamentos necessários para atuar. Em 2012, foram 
realizados 739 atendimentos.

Serviço de Nutrição: 414 atendimentos SOS Unesc: 739 atendimentos
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A Semana do Meio Ambiente buscou discutir e apontar 
possibilidades para um mundo melhor em 2012. O evento 
reuniu experiências de sustentabilidade bem-sucedidas em 
nossa região e debates sobre a Rio +20 (Conferência das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente) e 
Cúpula dos Povos, entre outras atividades, como o Bazar de 
Trocas. O evento ocorreu em junho com o tema “Outro mundo 
é possível”. 

O estudante de Direito da Unesc, André Demetrio fez parte 
de um grupo premiado por promover a participação em 
debates da Rio +20 (Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e Meio Ambiente). Demetrio foi voluntário 
durante a Rio +20, na qual teve o papel de mobilizar o maior 
número de pessoas para contribuir com ideias e sugestões para 
uma das partes do evento: o Diálogo para o Desenvolvimento 
Sustentável. Sua equipe foi a vencedora do “Volunteering 
Award 2012”, eleita pelo voto popular na internet.

Os alunos do curso de Engenharia Ambiental deram a sua 
contribuição ao futuro do planeta em palestras, oficinas e 
debates, que ocorreram diariamente, durante a Cúpula dos 
Povos, paralela a Rio +20. Em uma das participações dos 
alunos foi compartilhada a experiência da Unesc nos últimos 
oito anos no processo de consolidação do Conselho Gestor da 
APA (Área de Proteção Ambiental) da Baleia Franca.

Meio Ambiente
Semana do Meio Ambiente  

Desenvolvimento Sustentável
Rio +20

Cúpula dos Povos
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O Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos da Unesc, 
em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
ofereceu, em 2012, o curso “Ações educativas na Bacia do Rio 
Urussanga”, gratuitamente. A oficina preparou os participantes 
para atuarem como multiplicadores na área de educação 
ambiental, por meio da aplicação da legislação ambiental em 
ações educativas voltadas à gestão de recursos hídricos no 
Rio Urussanga.

Os alunos dos cursos de tecnologia em gestão da Unesc 
fizeram a entrega do valor arrecadado durante o Bazar 
da Sustentabilidade da Unesc à Escola João Frasseto, no 
Bairro Santa Luzia. O evento, que foi o encerramento da 9ª 
Semana Acadêmica de Desafio Empresarial, contou com a 
comercialização de produtos, além de oficinas, na escola.

Ações educativas  

Bazar da Sustentabilidade  

O 4° Fórum Ampliado do Lixo e Cidadania refletiu sobre o 
papel do Estado junto aos catadores e catadoras da região 
sul do Estado. O encontro foi realizado em junho de 2012, em 
Criciúma. O Fórum foi organizado pela Cáritas Diocesana de 
Criciúma, com a parceria da Unesc e outras entidades.

Lixo e Cidadania
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O aluno do curso de Ciências Biológicas da Unesc, Caio Feltrin, 
foi o único catarinense participante da Expedição Aguaí 2012, 
que ocorreu em julho, no Sul do Estado de Santa Catarina, na 
Reserva Biológica Estadual do Aguaí. O principal objetivo da 
operação foi apresentar a estudantes e naturalistas diferentes 
estratégias de conservação da natureza, bem como estimular 
discussões sobre ecologia e conservação com ênfase na 
Floresta Atlântica, oportunizando um aprimoramento pessoal 
e profissional.

Expedição Aguaí

O desenvolvimento da tecnologia em energia fotovoltaica (que 
usa a luz solar para gerar eletricidade) é o foco de um projeto 
que a Unesc, em parceria com a empresa A Vero Domino, 
começou a desenvolver em 2012. O desenvolvimento da 
tecnologia será financiado com recursos da Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) em parceria com as empresas 
do setor energético: Baesa, Enercan e Sefac.

Para garantir um futuro com água potável nada melhor do que 
conscientizar as crianças. Pensando nisso, o Laboratório de 
Geociências e Gestão de Recursos Hídricos da Unesc realizou 
a Semana Mundial do Dia da Água, recebendo, em março de 
2012, 200 crianças da região.

Energia renovável

Importância da água  

A Unesc esteve presente, com alguns de seus pesquisadores,  
na Reunião do Fórum Catarinense de Indicações Geográficas 
e Signos Distintivos, que ocorreu em novembro de 2011, em 
Urussanga. Os colaboradores da Universidade vêm apoiando 
o “Vales da Uva Goethe” com estudos que analisam o mercado 
de vinho, o uso da terra e o impacto do valor agregado devido 
à adoção da Indicação de Procedência para a região. Em 
pauta na reunião, a importância da IG (Indicação Geográfica) 
para a promoção e o desenvolvimento de uma região.

O egresso do curso de Engenharia Civil da Unesc, Pablo 
Cardoso Jacoby, recebeu em março o prêmio Odebrecht 
- Contribuições da Engenharia para o Desenvolvimento 
Sustentável. Jacoby estudou a utilização da lama, que é resíduo 
do processo de polimento do porcelanato, na fabricação de 
materiais de construção à base de cimento.

Vales da Uva Goethe

Reutilização de resíduos cerâmicos
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A Unesc e a Pastoral da Saúde da Diocese de Criciúma 
lançaram em 2012 o livro “Fitoterapia Racional: Aspectos 
taxonômicos, agroecológicos, etnobotânicos e terapêuticos”. 
A obra une os conhecimentos científico e popular adquiridos 
por meio de um projeto de extensão e os coloca acessíveis a 
qualquer cidadão. Por ser um livro patrocinado pela Fapesc, 
sua distribuição foi gratuita.

Plantas medicinais  

Raios x de pulmão pendurados em árvores chamaram 
a atenção de professores, alunos, funcionários e toda a 
comunidade que passaram pelo campus da Unesc em junho 
2012. A intervenção artística, da aluna do curso de Artes 
Visuais, Maria Cristina Pacheco Teixeira, fez uma reflexão 
crítica sobre as questões ambientais, demonstrando que tudo 
que afeta o meio ambiente também afeta o ser humano.

Árvores com raios x  
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No Iparque (Parque Científico e Tecnológico da Unesc) iniciou, 
em 2012, um de seus maiores projetos: o monitoramento 
ambiental da recuperação de uma área de 96 hectares. A obra, 
que está sendo realizada dentro do Iparque pela Petrobras 
Gás SA – Gaspetro, tem o acompanhamento e a avaliação da 
Unesc quanto a sua eficiência. O terreno, que corresponde 
aproximadamente a 90 campos de futebol, fica dentro dos 
municípios de Criciúma e Forquilhinha.

Recuperação ambiental  Sala Verde  

O Centro de Educação Ambiental Sala Verde da Unesc permite 
aos participantes a troca de experiências, o aprofundamento 
teórico e a possibilidade de planejar, implementar e relatar os 
resultados dos projetos de Educação Ambiental, que realizam 
em suas escolas ou comunidades. O grupo de estudos 
busca desenvolver a educação ambiental como caráter 
interdisciplinar. Ele também ajuda a ampliar a consciência 
dos educadores, acadêmicos e demais profissionais sobre 
os problemas ambientais. Em 2012, 1353 pessoas foram 
beneficiadas com suas ações.

O professor da Unesc, Mário Ricardo Guadagnin foi designado 
pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente) para analisar e propor 
soluções aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
das cidades de Santa Catarina. Guadagnin viajou pelo estado 
acompanhando como está a implantação de políticas públicas 
de resíduos sólidos e propondo medidas com o objetivo de 
melhorar os planos de resíduos de Santa Catarina.

Resíduos sólidos de SC



Balanço Social

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.

Demonstração do Valor adicionado

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2012 2011

RECEITA BRUTA 106.945.399,80 94.301.477,96

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO

(22.996.652,40)

83.948.747,40 76.635.868,03

(6.673.802,66)
(8.094.569,15)
(1.848.388,20)
(1.681.086,07)
(1.112.326,25)

(91.217,81)
(1.038.076,98)
(795.734,86)

(1.661.450,42)
-

(1.643.434,85)
(6.535.219,75)
(1.441.273,29)
(2.068.219,57)
(1.152.785,07)

(93.392,28)
(1.271.277,73)
(1.081.282,79)
(1.183.875,30)
(1.194.849,30)

(17.665.609,93)



GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2012 2011

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

(+) VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS

(+) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Depreciação e amortização do período
(-) RETENÇÕES (2.942.322,07) (2.594.686,08)

(60.238.982,57)
(349.686,89)

(12.712.781,90)
(3.575.180,29)

50.661,31
(5.521.540,30)

192.364,07

(54.192.836,36)
(627.080,89)

(12.782.390,21)
(5.738.403,25)
(182.559,89)

(2.058.053,06)
55.711,62

(2.942.322,07)

81.006.425,33
1.148.721,24 1.484.430,09
1.148.721,24

82.155.146,57

(82.155.146,57) (75.525.612,04)

1.484.430,09

75.525.612,04

74.041.181,95

(2.594.686,08)
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