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Após superarmos momentos que jamais imaginaríamos encarar, com a pandemia 
mundial e todos os seus reflexos, encontrando nesta realidade novos significados 
e caminhos para o processo de ensino, pesquisa e extensão, encontramos, em 
2021, um cenário ainda mais desafiador. As mudanças em todos os aspectos 
foram profundas e capazes de tirar a todos daquilo que nem de longe podia ser 
chamado de zona de conforto. Na Unesc não foi diferente. No entanto, mais uma 
vez encontramos meios de, com resiliência, olhar para trás e ver a grandiosidade 
do que foi construído, mesmo em meio a tantas adversidades.

Neste ano recebemos mais uma vez a chancela da comunidade acadêmica para a 
honrosa missão de comandar a Universidade. Com 97% dos votos, fomos eleitos 
para uma segunda gestão de desafios e infinitas possibilidades de crescimento 
e aprendizado em prol daquilo que nos move: a educação e a forma como ela 
transforma realidades.

Ao longo desta caminhada intensa, passada a adaptação ao chamado “novo 
normal”, coube à Universidade seguir levantando bandeiras de defesa da educação, 
participando ativamente dos processos de cuidado à saúde da comunidade e, 
principalmente, impondo a qualidade que faz da Instituição a grande referência 
que é.

Maiores que os desafios foram as conquistas deste período. Projetos grandiosos 
como a elaboração Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Associação dos 
Municípios do Extremo Sul (Amrec) de forma participativa com a comunidade; a 
parceria firmada com o Instituto Mix (Rede IM) por meio da qual a Universidade 
passou a levar cursos de graduação para mais de 150 franquias do Instituto; e a 
criação do maior projeto institucional já colocado em prática de forma transversal 
na Universidade, a Graduação Multi; entre tantas outras ações reconhecidamente 
importantes, inclusive por meio de premiações, fazem com que possamos olhar 
para este compilado com o coração transbordando orgulho e gratidão por fazer 
parte desta história.

Temos aqui na Unesc um time único, formado por estudantes, professores, 
colaboradores e colegas gestores, capaz de alcançar o inalcançável e, fortalecidos 
pelo propósito de uma Universidade Comunitária, encontrar soluções por meio das 
quais oferece muito mais que conhecimento, mas acolhimento, cidadania e infinitas 
oportunidades em educação, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social.

Ao apresentarmos mais um balanço temos a convicção de que registramos nestas 
páginas não apenas números, mas vidas transformadas. Aqui está uma “pílula” do 
que encontramos todos os dias por nossos corredores.

Apresentação





A Unesc inicia sua história em razão de uma 
movimentação regional envolvendo educadores, 
intelectuais, políticos, magistrados, lideranças 
comunitárias da sociedade civil organizada e 
imprensa que clamavam pela abertura de uma 
instituição de ensino superior comunitária no Sul 
de Santa Catarina.

DA FUCRI À
UNESC
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Lei n. 697: Criação da Fucri, cursos voltados para o Magistério.

Decreto n. 66.229: Início das atividades com a aprovação da 
Faculdade de Ciências e Educação (Faciecri), com a oferta dos 

cursos de Matemática, Desenho, Ciências e Pedagogia.

Construção dos primeiros blocos do campus atual.

1968

1970

1973

Fonte: acervo pessoal de Rodeval José Alves
Ponto alto do Seminário de Estudos Pró-Implantação do Ensino Superior na Região Sul 

Catarinense: o momento da assinatura da Lei n. 697/68.
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Decreto n. 75.447: Autoriza a criação da Escola Superior de Tecnologia (Estec);
Decreto n. 78.471: Autoriza a criação e oferta do do curso de Engenharia de Agrimensura;
Decreto n. 75.920: Autoriza a criação da Escola Superior de Ciências Contábeis e 
Administrativas (Escca), e a criação e oferta dos cursos de Ciências Contábeis e Administração.

Decreto n. 73.727: Autoriza a oferta dos cursos de Estudos Sociais e Letras;
Decreto n. 73.734: Autoriza a criação da Escola Superior de Educação Física e 
Desportes” e do curso de Educação Física.

Fonte: Biblioteca Eurico Back - Unesc
A construção dos primeiros blocos do campus universitário.

1974

1975
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Fonte: Biblioteca Eurico Back - Unesc
A construção do campus em 1976 .

Fonte: Relatório de Gestão – Criciúma Amor e Trabalho [197-]
Campus Fucri

Fonte: Biblioteca Eurico Back - Unesc
Aprovação do Regimento da Unifacri.

Parecer CEE/SC n. 256: Conselho Estadual de Educação 
aprovou integração das quatro escolas da União das Faculdades 

de Criciúma (Unifacri).1991
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Fonte: Biblioteca Eurico Back - Unesc
Detalhe da chegada dos ônibus a Criciúma.

Fonte: Biblioteca Eurico Back - Unesc
Flagrante da comemoração pela transformação em Universidade. O dia 17 de junho de 1997 
teve uma longa noite festiva.

CFE Parecer n. 435: Conselho Federal de Educação acolheu a 
carta consulta para transformação da Unifacri em Unesc.

Resolução n. 35/1997/CEE/SC: Conselho Estadual da Educação 
aprovou transformação em Unesc e a Fucri como mantenedora.

1992

1997

13









A UNESC
Desde a consolidação como Instituição de Ensino 
Superior Comunitária, a Unesc reafirma a cada dia seu 
compromisso com a inserção social e o desenvolvimento 
da comunidade em que está inserida, por meio do 
ensino de qualidade, da produção e da disseminação do 
conhecimento pela pesquisa e pelas ações de extensão. 

No ano em que iniciou sua trajetória como Universidade 
a Unesc já se destacou ao oferecer uma gama de cursos 
de graduação em: Ciências, Ciências Biológicas, Desenho, 
Educação Artística, Artes Visuais, Matemática, Pedagogia, 
Estudos Sociais, Letras - habilitações: Português/Inglês 
e Português/ Espanhol, Educação Física, Administração, 
Ciências Contábeis, Engenharia de Agrimensura, Direito, 
Geografia, História, Tecnologia em Cerâmica, Ciência 
da Computação, Engenharia de Materiais, Fisioterapia 
e Letras - habilitação Secretariado Executivo Bilíngue. 

Atualmente a Instituição conta com mais de 50 cursos 
de graduação presencial e 20 em modelo de Ensino a 
Distância, afora cursos técnicos e o fortalecido Colégio 
Unesc, com significativa ampliação no número de alunos 
atendidos em 2022 e reposicionamento de marca.
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Diretrizes Organizacionais

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida.

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na formação 
profissional e ética do cidadão, na produção de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, com compromisso socioambiental.

Na gestão universitária, buscamos:

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por:

Como profissionais, devemos:

Missão 

Visão do Futuro

Princípios e Valores

Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada.

Excelência na formação integral do cidadão.

Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da 
Instituição.

Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações.

Universalidade de campos de conhecimento.

Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão.

Racionalidade na utilização dos recursos.

Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas.

Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade.

Valorização e capacitação dos profissionais.

Equilíbrio nas dimensões acadêmicas.

Fortalecer o trabalho em equipe.

Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho.

Inserção na comunidade.

Ser comprometidos com a própria formação.

Compromisso sócio-ambiental.

Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos 
valores humanos.
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Governança Institucional

A Unesc, em conformidade com seus Princípios e Valores, tem a sua governança 
materializada por meio de colegiados nos quais há representantes da comunidade 
acadêmica e externa. 

Na Fucri – mantenedora, a governança se realiza nos: Conselho Superior de 
Administração (CSA) – caráter deliberativo e o Conselho Curador – fiscalizador.  
Na Unesc – a mantida, têm-se: o Conselho Universitário (CONSU) e as câmaras 
deliberativas: Câmara de Ensino de Graduação, Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão e Câmara de Administração e Finanças. Além desses, há os colegiados 
das Unidades Acadêmicas e dos cursos de graduação.

Conselho Superior de Administração – CSA

Diretor Presidente da FUCRI, seu Presidente e Vice-Diretor Presidente da 
FUCRI.

Pró-Reitores da Unesc.

Representante da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC).

Representante da Prefeitura Municipal de Criciúma.

Responsáveis das demais entidades mantidas.

Representante do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino de Criciúma.

Diretores das Unidades Acadêmicas da Unesc.

Representante do Conselho Curador.

Dois representantes discentes indicados pelo DCE da Unesc.

Representante do Conselho Universitário da Unesc.

Um representante da Associação dos Municípios da Região Carbonífera 
(AMREC).

Representante do corpo docente da Fucri, indicado pela Associação de 
Professores e Funcionários da Fucri - Aprofucri.

Representante da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC).

Representante do corpo técnico-administrativo da Fucri, indicado pela 
Associação de Professores e Funcionários da Fucri - Aprofucri.

19



Conselho Universitário – CONSU

Reitor e Vice-Reitor.

Pró-Reitores.

Diretores.

Representante da Fundação Educacional de Criciúma.

Três Coordenadores de Curso de Graduação por área do conhecimento.

Representante da Associação dos Municípios da Região Carbonífera.

Um Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu por área do 
conhecimento.

Representante da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense.

Dois representantes do corpo docente por área do conhecimento. 

Representante da Prefeitura Municipal de Criciúma.

Representantes discentes na proporção de um quinto dos membros, 
garantido o mínimo de um representante discente da pós-graduação stricto 
sensu.

Representante da União das Associações de Bairros de Criciúma.

Dois representantes do corpo técnico-administrativo. 

Conselho Curador

Representante do Poder Executivo do Município de Criciúma.

Representante do Poder Legislativo do Município de Criciúma.

Representante do Conselho Superior de Administração da Fucri.

Três representantes da comunidade do Município de Criciúma sendo um 
do setor cultural, um do setor empresarial e um da classe trabalhadora, 
indicados pelas entidades credenciadas pelo Conselho Curador.

Representante dos docentes da Unesc indicado pela Associação de 
Professores e Funcionários da Fucri - Aprofucri.

Representante dos demais docentes das outras Instituições de Ensino 
mantidas pela Fucri.

Representante do corpo técnico-administrativo da Unesc indicado pela 
Associação de Professores e Funcionários da Fucri - Aprofucri.

Representante discente da Unesc indicado pelo Diretório Central dos 
Estudantes (DCE).
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Câmara de Ensino de Graduação

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação

Pró-Reitor Acadêmico, seu Presidente.

Pró-Reitor Acadêmico, seu Presidente.

Dois Coordenadores de Curso de Graduação, por área de conhecimento.

Um Coordenador de Curso de Graduação por área de conhecimento.

Responsável pelo Setor de Avaliação Institucional.

Responsável pelo Setor de Pós-Graduação Lato Sensu.

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Um professor representante por área de conhecimento.

Um Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu por área de 
conhecimento.

Responsável pelo Setor de Mapeamento Docente.

Editor Chefe da Editora da UNESC.

Diretores.

Diretores.

Representantes discentes na proporção de um quinto dos membros.

Dois professores representantes dos grupos de pesquisa com projeto 
aprovado pela UNESC.

Responsável pela Comissão de Credenciamento Docente.

Responsável pelo Setor de Inovação.

Um assessor pedagógico, por área de conhecimento.

Responsável pelo Parque Científico e Tecnológico.

Responsável pelo Setor de Atendimento ao Estudante.

01 (um) representante do corpo técnico-administrativo.

Um representante do corpo técnico-administrativo.

Representantes discentes na proporção de um quinto dos membros, 
garantido o mínimo de 01 (um) representante discente dos cursos de pós-
graduação stricto sensu, 01 (um) discente envolvido em projeto institucional 
aprovado de Iniciação Científica.

Responsável pelo Setor de Relações Internacionais.

Responsável pelo Setor de Relações Internacionais.
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Câmara de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias:

Câmara de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Pró-Reitor Acadêmico, seu Presidente.

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, seu Presidente.

Um professor por área de conhecimento. 

Responsável pelo Setor de Orçamento.

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Pró-Reitor Acadêmico. 

Três professores representantes dos programas institucionais de Extensão e 
Assuntos Comunitários.

Responsável pelo Setor de Planejamento Institucional.

Diretores.

Diretores.

Representantes discentes na proporção de um quinto dos membros, 
garantido o mínimo de 02 (dois) representantes discentes dos Programas 
Institucionais de Extensão e Assuntos Comunitários com projeto aprovado 
pela UNESC.

Responsável pelo Escritório de Processos.

Responsável pelo Parque Científico e Tecnológico.

Responsável pela Escola de Gestores.

Um representante do corpo técnico-administrativo.

Um professor por área de conhecimento.

Responsável pelo Programa Território Paulo Freire.

Um representante do corpo técnico-administrativo.

Um Coordenador de Curso de Graduação por área de conhecimento.

Responsável pelo Setor de Avaliação Institucional.

Responsável pelo Instituto de Idiomas.

Representantes discentes na proporção de um quinto dos membros.

Responsável pelo setor de arte e cultura.

Um coordenador de curso de Graduação por área de conhecimento.

Um Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu.
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A Unesc tem como princípios orientadores: 

Unidade de gestão, patrimônio e administração.I.

V.

IX.

III.

VII.

XI.

II.

VI.

X.

IV.

VIII.

XII.

XIV.

XIII.

XV.

Participação democrática da comunidade acadêmica.

Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas.

Universalidade de campos de conhecimento.

Racionalidade na utilização dos recursos.

Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Descentralização de ações e delegação de responsabilidades.

Deliberação em instâncias colegiadas e executivas.

Respeito à diversidade étnico-ideológico-cultural.

Justiça, equidade, ordem e disciplina nas relações de trabalho.

Responsabilidade sócio-ambiental.

Promoção da democracia e da paz.

Inserção na vida da comunidade.

Respeito à biodiversidade.

Valorização dos profissionais da Unesc.
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EADDescrição TotalPresencial

35

13

12

60

28

3

11

42

7

10

1

18

Bacharelado

Tecnológicos

Licenciatura

Total

Fonte: PROACAD (2021)

Total de estudantes do Colégio Unesc, da Graduação, da Pós-Graduação Lato e Stricto 
Sensu, dos Cursos de Extensão, dos Cursos de Idiomas e dos Cursos Técnicos.

Cursos Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado

Titulação acadêmica do corpo docente (%)

710 Docentes
Número total de docentes

Número de Alunos

94 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq

22 programas de extensão 

8 programas de pesquisa 

166 projetos de extensão

404 projetos de pesquisa

08 cursos de mestrados

24,79% doutores 

2021/1 – 11.191 estudantes

05 cursos de doutorados

42,54% mestres

2021/2 – 11.317 estudantes

Indicadores institucionais

Número de cursos de graduação
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Câmara Setorial Inovação – ACAFE

Mestrados – Conceito Capes MEC

Doutorados – Conceito Capes MEC

Conselhos Unesc

Ciências Ambientais

Ciências da Saúde

ABALF Comissão científica

Câmara Setorial Assuntos Jurídicos - ACAFE

Ciências e Engenharia de Materiais

Educação

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Comitê Brasileiro da Construção Civil 
(CB – 002), Comissão de Estudos de Alvenaria Estrutural 

Câmara Setorial Extensão – ACAFE

Câmara Setorial Pesquisa e Pós-Graduação - ACAFE

Direito 

Ciências e Engenharia de Materiais

Câmara Setorial Administração e Desenvolvimento Institucional - ACAFE

Câmara Setorial de Internacionalização - ACAFE

Profissional em Saúde Coletiva

Ciências da Saúde

Ciências Ambientais

Associação Brasileira de Enfermagem ABEn/SC

Câmara Setorial Ensino de Graduação - ACAFE

Desenvolvimento Socioecônomico

Desenvolvimento Socioeconômico

Associação Catarinense de Plantas Medicinais

Câmara Setorial Inovação – ACAFE

Câmara Setorial de TI - ACAFE

Educação

Sistemas Produtivos

4

6

4

4

3

4

3

6

4

4

4

4

3
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Conselhos Unesc

Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Poluição Eletromagnética

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Criciúma

Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro (CTGERCO)

CODEC - Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Criciúma

Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), IBGE

Câmara Temática – DEL – Desenvolvimento Econômico Local

Comissão de Seleção de Inscritos 2021/2

Comissão Regional do Setor Mineral

Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla

Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)

Comitê de gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga

Comitê de implantação dos centros de inovação de Criciúma

Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA

CMS - Conselho Municipal de Saúde de Criciúma

Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro (CTGERCO) do
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA)

Câmara Temática – Áreas Mineradas. Comissão que visa debater e
definir critérios para considerar as áreas definitivamente recuperadas,

após a realização das obras por parte das rés na ACP Carvão

Comissão de elaboração do PNE (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) Criciúma

Comissão Nacional para Implantação das Novas DCNS
para a Engenharia - CN-DCN

Comissão que visa discutir a organização dos serviços fornecidos pelo SAER,
bem como a criação do Serviço Aeromédico do município de Criciúma

Comissão Técnica de Relatórios e Sugestões para o
Tombamento de Bens Municipais - Arq.

Comissão Técnica de Relatórios e Sugestões para o
Tombamento de Bens Municipais - Artes Visuais

Comissão Técnica de Relatórios e Sugestões para o
Tombamento de Bens Municipais - História

Comitê de Investigação da Transmissão Vertical HIV, Sífilis e Hepatites Virais
do município de Criciúma
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Conselhos Unesc

Comitê de Mortalidade Materna e Infantojuvenil de Criciúma – CMMI

Conselho Consultivo da Reserva Biológica Estadual do Aguaí

Conselho Consultivo dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral

Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com deficiência de Santa Catarina

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA

Conselho Municipal de Esportes – COMESP

Conselho de Economia da FIESC

Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia / Plenário do CREA – SC

Conselho Consultivo do Parque Natural Morro do Céu

Conselho de Patrimônio Histórico Cultural de Forquilhinha

Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Conselho Municipal de Educação - COMEC

Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM Criciúma

Conselho estadual de desenvolvimento rural -
Câmara setorial de plantas medicinais

Conselho Científico – ITM – Instituto Terra e Memória

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da
Política Municipal para a População em Situação de Rua de Criciúma - POP

Comitê Local do PDE Escola (Plano de Desenvolvimento da Educação)
e do PAR (Plano de Ações Articuladas)

Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra Furada

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

Conselho Desenvolvimento Regional

Conselho Municipal da Juventude - CMJ

Conselho Municipal de Direitos das Mulheres – CMDM

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE

Conselho Municipal de Habitação – CMH

Conselho Municipal de Inovação – CMI
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Conselhos Unesc

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma – COMPIRC

Conselho Municipal de Transporte – CMT

Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos – CMDI

Coren-SC Conselho Regional de Enfermagem

Eleição Programa de alimentação escolar – CAE

Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente - CAPES

GT - Processo Seletivo

GT de Recursos Humanos

Conselhos Municipais da Juventude – CMJ DCE/UNESC

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC

Conselho Municipal de Saneamento Básico de Criciúma – COMSAB

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Forquilhinha - COMPAC

Conselhos Municipal de Políticas Culturais de Criciúma - COMCCRI

Elaboração do Plano Municipal de Saúde do Trabalhador

Federação Catarinense do Desporto Universitário

Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica (PMMA)

Conselho Regional de Biologia - IPARQUE

Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional de Criciúma – COMSEA

Conselho Municipal de Turismo 

Conselho Regional de Administração

Credisol

Encantos do Sul

GGIM - Gabinete de Gestão Integrada Municipal

Fórum Municipal de Educação de Criciúma - FME

GT Bibliotecas - ACAFE

GT Marketing Comunicação -ACAFE

GT de Educação a Distância

Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Humanização –
NEPSHU-Criciúma DISCENTE
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Conselhos Unesc

Núcleo Gestor dos Resíduos de Construção e Demolição

PARFOR - Nacional

Observador - Observatório Social de Içara

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa - MCTI (PNIPE)

Sistema Municipal Antidrogas - SISMAD/COMAD

NUEP – Núcleo de Educação Permanente do SUAS SC

Pesquisadores Institucionais

Setor Responsável pelos conselhos da PMC -Prefeitura Municipal de Criciúma

PARFOR - Estadual

Rectoral Board Institute - ACAFE

Subcomissão de Estudos e Educação Jurídica - OAB
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PERFIL
INSTITUCIONAL
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Em conformidade com seus princípios e valores, a Unesc traz em seu Projeto 
Pedagógico Institucional o compromisso com a formação humana, científica e 
técnica de excelência para seus alunos, profissionais e para a sociedade.

A Unesc - em seu papel de universidade comunitária e por meio do ensino, 
pesquisa e extensão - entende por sociedade ideal aquela que prima por ser 
democrática, igualitária e centrada no desenvolvimento humano, e que promove 
o desenvolvimento social justo e ecologicamente integral, com novas e diferentes
formas de participação do cidadão, que sobreponha os interesses coletivos aos
individuais.

Mapa Estratégico Institucional

Projeto Pedagógico Institucional - PPI

Planejamento Estratégico

Per l Institucional
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O planejamento estratégico da Unesc é desenvolvido de forma participativa e 
convergente com a sua missão, visão de futuro e princípios e valores, enfatizando 
especialmente a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e o seu modelo 
de gestão transparente e sustentável, como forma de assegurar e consolidar o seu 
compromisso e impacto social.

Através da gestão do seu planejamento estratégico, a partir do acompanhamento 
de suas metas e indicadores, que a Unesc entende e avalia os resultados das 
avaliações internas e externas e subsidia o seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), norteando, assim, as decisões e ações de toda a instituição.

A Unesc, atenta às mudanças externas e às necessidades internas, acompanha 
sistematicamente o ambiente externo em que está inserida e, a partir disso, revisa 
continuamente o seu planejamento estratégico.

Fonte: Seplan (2017).

Edição do Planejamento Estratégico Institucional Foco da Edição do Planejamento

1999

2002

2005/2006

2008

2010

2014

2016

2017

Completa

Parcial

Parcial

Completa

Parcial

Completa

Parcial

Parcial

Planejamento em razão da mudança para Universidade;
Foco no tripé; Pesquisa e extensão.

Alinhamento dos objetivos estratégicos e planos de ação.

Análise dos ambientes interno e externo para ajuste de 
objetivos e planos de ação.

Planejamento em função da Reforma Administrativa;
Segmentação em Unidades Acadêmicas.

Ajustes dos objetivos estratégicos e planos de ação.

Planejamento em função da mudança para esfera federal.

Alinhamento dos projetos estratégicos em função do 
cenário externo.

Planejamento em função da Reforma Administrativa;
Alinhamento com cursos de graduação e Programação de 

Pós Stricto Sensu; 1ª etapa diagnóstico PEI-PDI.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unesc é o documento norteador 
da Instituição, guiando todas as decisões e ações da universidade, em todas as suas 
áreas de atuação. Nele, a Unesc declara sua missão, visão de futuro, princípios e 
valores, diretrizes acadêmicas, organização e gestão e estabelece os seus objetivos, 
metas e estratégias gerais para o horizonte temporal de cinco anos. .

O atual PDI da Unesc, elaborado em 2018, revisado em 2019, é vigente até o ano 
de 2022, tendo sido construído de forma colaborativa e em consonância com as 
diretrizes legais do MEC e com o planejamento estratégico da Instituição. Encontra-
se disponível para consulta no site: 
http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/17885.
pdf?1575054223

Apresenta seu Projeto Pedagógico institucional (PPI), suas diretrizes 
pedagógicas, políticas e programas institucionais;

Define seu planejamento estratégico e respectivos objetivos e metas 
institucionais;

Descreve estrutura organizacional, corpo docente e técnico-administrativo;

Expressa suas definições organizacionais: Missão, Visão de Futuro e Princípios 
e Valores.

Por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a Unesc:

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Para a Unesc, a avaliação institucional é um processo que potencializa a sua 
identidade enquanto universidade comunitária, já que proporciona um diálogo 
com a comunidade universitária, tendo como pano de fundo os objetivos 
estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional, no Projeto de Avaliação 
Institucional da Unesc e na Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nesse sentido, a Comissão Própria 
de Avaliação, no âmbito de sua autonomia, coordena, em parceria com o Setor 
de Avaliação Institucional (Seai), os processos avaliativos interno e externo da 
Universidade.

Isso tudo, considerando a avaliação como um instrumento de governança, torna 
a avaliação institucional um processo ágil, aplicado ao desenvolvimento de 
decisões estratégicas e ao crescimento e consolidação da Universidade. Aplicado 
a isso são previstos mais de 40 instrumentos, que podem ser consultados no 
Projeto de Autoavaliação Institucional no sítio eletrônico da UNESC, de acordo 
com a periodicidade estabelecida em projeto. Em consonância a isso, ocorre 
a sensibilização com os segmentos envolvidos, com a intenção de inseri-los no 

Comissão Própria de Avaliação - CPA
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processo e demonstrar a importância da participação representativa para a 
validação dos dados. Isso tudo possibilita que os relatórios e resultados sejam, 
efetivamente, instrumentos de gestão acadêmico-administrativa, contribuindo 
para as decisões em prol da melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão universitária. Realizada a coleta dos dados, os resultados são 
organizados em relatórios específicos para as instâncias gestoras, de modo que 
possam orientar o planejamento das ações de acompanhamento dos indicadores 
avaliados. 

A Figura a seguir apresenta um retrato do projeto de avaliação da UNESC, 
considerando as dez dimensões estabelecidas pela Lei do Sinaes.

Além disso, os resultados oriundos das pesquisas também alimentam a base do 
planejamento estratégico institucional, subsidiando a gestão superior nas decisões 
estratégicas e sinalizando a distância para o alcance dos objetivos propostos no 
PDI. Tendo esses encaminhamentos feitos, inicia-se outra etapa do processo, que 
envolve a preparação da autoavaliação, ou seja, a elaboração dos roteiros que 
irão se transformar em relatórios parciais de autoavaliação e são estabelecidos 
de acordo com a distribuição dos eixos no ciclo avaliativo programado conforme 
o Projeto de Autoavaliação elaborado pela CPA. Posteriormente, esses roteiros
são apresentados aos setores envolvidos para que, com base nos resultados das
pesquisas, de dados secundários e de ações planejadas-desenvolvidas, possam
realizar sua autoavaliação e relatá-la nos referidos relatórios parciais.

A Comissão é formada pela representação universitária e membros da comunidade 
externa. Os resultados desse processo são discutidos anualmente, em seminário 
institucional e, também, são compartilhados, periodicamente, com os diversos 
segmentos da comunidade universitária. 
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A autoavaliação institucional avalia a Universidade a partir das dez dimensões 
sistematizadas em cinco eixos, propostos pelo Sinaes. Em consonância a esse 
processo, ocorrem avaliações envolvendo a participação de vários segmentos, 
dentre eles: discentes, docentes, técnico-administrativos, egressos e comunidade, 
cujos dados também alimentam as análises que são promovidas pela CPA e pelo 
Setor de Avaliação Institucional (SEAI) ao longo dos ciclos avaliativos.

A autoavaliação ocorre para avaliar o “planejamento e o desenvolvimento 
institucional”; tendo como base a missão e o PDI da Universidade; as políticas 
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, as políticas de gestão e a infraestrutura 
física, fornecendo insumos indutores da qualidade para a gestão da Unesc.  Na 
maioria das avaliações, o percentual de participação dos envolvidos é igual ou 
superior a 50%.

O Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um componente 
curricular obrigatório, considera também uma parte da responsabilidade do 
estudante perante ao MEC, como forma de contribuir para qualificar os cursos de 
graduação no Brasil. É um elemento que constitui o Conceito Preliminar de Curso 
(CPC). Trata-se de um indicador de regulação na educação superior e que considera, 
em conjunto com o ENADE, outros insumos que permeiam as instituições de 
educação superior brasileiras.

No contexto da avaliação externa, também ocorrem às visitas in loco, que geram o 
conceito de curso (CC) para verificação da qualidade dos cursos de graduação e da 
instituição (CI), os quais são guiados pelo instrumento de avaliação balizado pelo 
Ministério da Educação. Com a adoção do conceito do CPC e do IGC, as visitas in 
loco se tornaram ocasionais, ocorrendo apenas quando o indicador for menor do 
que 3 ou em casos específicos determinados pelo MEC.

O CC, o ENADE e, por consequência, o CPC e IGC fornecem indicadores que são 
indutores da qualidade no âmbito dos cursos e, consequentemente, no contexto 
institucional. A utilização desses indicadores como um instrumento de governança 
também permite com que um curso de graduação possa aprimorar seu Projeto 
Pedagógico e ampliar o acesso a financiamentos públicos e às possibilidades de 
acesso e permanência do estudante no curso.

Importa ressaltar que a Unesc, a partir de 2012, iniciou o processo de migração 
para o Sistema Federal de Educação Superior. Em razão disso, seus cursos de 
graduação passaram por processos de avaliação in loco, sob a orientação do INEP, 
o que resultou em 56 cursos avaliados no período de 2012 a 2017.

Em 2021, em razão da pandemia, não houveram visitas in loco presenciais

Autoavaliação

Avaliação Externa 
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O resultado chegou após a visita in loco, no início de dezembro, de avaliadores 
do MEC, que analisaram eixos como gestão institucional, gestão acadêmica, 
infraestrutura, tecnologia, acessibilidade, práticas exitosas e inovadoras, entre 
diversos outros. Além disso os avaliadores conheceram a Instituição, avaliaram 
os documentos institucionais, entrevistaram estudantes, professores, técnicos e 
membros da comunidade para chegar ao resultado divulgado. O cenário nacional 
identificado também por meio de avaliação mostra os diferenciais da Unesc, já que 
apenas 2% das instituições de ensino superior receberam nota máxima.

Avaliação MEC
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Docente

45

276

97

302

720

Docente

30

205

137

298

670

Docente

51

215

127

292

685

Docente

33

213

153

299

698

Docente

67

145

220

322

754

Téc. Adm.

130

265

95

93

583

Téc. Adm.

69

233

110

113

525

Téc. Adm.

63

241

134

108

546

Téc. Adm.

36

230

145

120

531

Téc. Adm.

63

209

181

142

595

2017

Tempo de serviço

1 ano

Acima de 1 ano e até 5 anos

Acima de 5 anos e até 10 anos

Acima de 10 anos

Total

2018 2019 2020 2021

Perfil dos colaboradores:

Indicadores de Desenvolvimento Humano

Sexo

Faixa etária

Téc. Administrativos

Téc. Administrativos

Téc. Administrativos

Docentes

Docentes

Docentes

Gestores

Gestores

Gestores

Total

Total

Total

Homens

Até 20 anos

De 31 a 44 anos

Portadores de 
necessidades especiais

Mulheres

De 21 a 30 anos

Acima 45 anos

Afrodescendentes

Total

Total

Total

189

3

246

11

406

170

176

31

595

42

595

408

0

350

8

346

34

370

16

754

24

754

68

0

66

3

108

1

109

5

176

8

176

597

3

596

19

752

207

546

47

1.349

66

1.349
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Partipações em capacitações

Partipações em capacitações

Técnicos Administrativo

Técnicos Administrativo

1.465

713

6.622

4.565

Hora/Capacitação

Hora/Capacitação

Gestores

Gestores

Docentes

Docentes

Total

Total

41

11

349

9

1.855

733

465

58

4.404

45

11.491

4.668

2017

2018

Partipações em capacitações

Técnicos Administrativo 935 3.291

Hora/Capacitação

Gestores

Docentes

Total

38

20

993

74

3.490

6.855

2021

Partipações em capacitações

Partipações em capacitações

Técnicos Administrativo

Técnicos Administrativo

394

632

2.451

1.403

Hora/Capacitação

Hora/Capacitação

Gestores

Gestores

Docentes

Docentes

Total

Total

10

29

20

32

424

693

28

78

92

113

2.571

1.594

2019

2020
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Docente

0

0

9

258

302

151

720

Docente

0

0

0

250

276

144

670

Docente

0

0

0

235

291

159

685

Docente

0

0

0

251

296

167

714

Docente

0

0

7

225

302

176

710

Téc. Adm.

103

194

225

50

11

0

583

Téc. Adm.

75

184

213

44

9

0

525

Téc. Adm.

67

192

227

47

13

0

546

Téc. Adm.

58

192

223

48

10

0

531

Téc. Adm.

57

221

244

52

21

0

595

2017

Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Graduação 

Pós-Graduação

Mestrado

Doutorado

Total

2018 2019 2020 2021

Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações A rmativas

Promover o reconhecimento da diversidade e articular a criação de políticas 
afirmativas para a construção de uma cultura de paz.

Criar e fortalecer uma política institucional que articule ações de caráter transversal 
e de indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência, que 
promovam a valorização da diversidade e da cultura de paz em diálogo permanente 
com a comunidade interna e externa.

Missão

Objetivo Geral

42



Fomentar a criação de políticas afirmativas voltadas a populações 
historicamente vulneráveis compreendidas nas transversalidades de raça/
etnia, deficiência, geração, classe, gênero, diversidade sexual, dentre outras 
em nível institucional junto aos diversos setores e programas que trabalham 
com a temáticas de direitos humanos;

Organizar e disponibilizar um acervo que reúna informações sobre os 
diversos projetos, programas e ações de valorização da diversidade;

Construir diálogo com os Núcleo Docentes Estruturantes (NDEs) para 
revisão das ementas das disciplinas, propondo a inclusão da temática das 
diversidades, direitos humanos, educação para os direitos humanos e cultura 
de paz;

Fomentar junto aos setores e programas institucionais a cultura do respeito 
às diversidades e das ações afirmativas, promovendo uma cultura de paz;

Articular a inserção das temáticas de diversidades, ações afirmativas e cultura 
de paz nos espaços de discussão permanente da universidade (fóruns, 
eventos científicos, colegiados, atividades culturais e outros);

Fomentar junto aos setores e programas institucionais a cultura do respeito 
as diversidades e das ações afirmativas, promovendo uma cultura de paz;

Promover espaços e incentivar diálogos entre projetos e programas 
institucionais de respeito as diversidades, ações afirmativas e de promoção 
de cultura de paz, junto à comunidade externa (conselhos de direitos, escolas 
movimentos sociais, entre outros).

Objetivos Especí cos
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Atividades realizadas pela Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações A rmativas

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Público

Público

Público

Nº de Participantes

Público

Data

Data

Data

Data

Data

Realização

Realização

Realização

Realização

Realização

Processo Seletivo para Pessoas 
com Deficiências.

5ª Semana da Pessoa com 
Deficiência “A garantia de 
direitos das pessoas com 

deficiência na pandemia: pelo 
direito de (re)existir”.

5º Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores Negros da 
Região Sul (Copene-Sul)

“Ano Passado Eu Morri, Mas 
Esse Ano Eu Não Morro”: 
O Direito À Cidade E As 

Populações Negras No Sul Do 
Brasil.

1º Aquilombar: Essa Terra 
Também é Nossa.

HA) Gente de Cultura de Paz” – 
Monitores que atuam

no campus

Palestra XII Jornada de 
Psicologia da UNESC: Políticas 

de permanência estudantil: 
propostas em saúde e 

educação

13/03

20 a 24/09

26 a 28/10

01/05

01/09

Comunidade Interna
e Externa

Comunidade Interna
e Externa

Pesquisadores negros 
da região Sul do país 

(RS – PR e SC)

Monitores que aferem 
temperatura

Acadêmicos 
de Psicologia e 

comunidade externa

Comunidade Interna
e Externa

Comunidade Interna
e Externa

Comunidade Interna
e Externa

7

Comunidade Interna
e Externa

Programa SOMOS - Secretaria de Diversidades e 
Políticas de Ações Afirmativas. Apoio do Bairro 

da Juventude, do Instituto Diomício Freitas, Rede 
Municipal de Ensino e Associação dos Amigos dos 

Autistas (AMA).

CER (Centro Especializado em Reabilitação) Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 
Criciúma (Codec), do Colégio Unesc, do Departamento 

de Desenvolvimento Humano da Unesc, por meio 
do Programa Somos, do curso de graduação em 

Serviço Social, do Programa Acolher, da Secretaria de 
Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas da Unesc, 

do Setor de Apoio Multifuncional de Aprendizagem, 
Setor de Arte e Cultura da Unesc e da União 

Catarinense das e dos Estudantes (UCE).

Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações 
Afirmativas – NEABI e NEGRA.

Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações 
Afirmativas e Acolher.

Curso de Psicologia e Centro Acadêmico de Psicologia.

44



Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Público

Público

Nº de Participantes

Nº de Participantes

Nº de Participantes

Data

Data

Data

Data

Data

Realização

Realização

Realização

Realização

Realização

1º Aquilombar: Essa Terra 
Também é Nossa.

IX Semana da Consciência 
Negra

“Lançamento do Livro Laís 
Feridas Abertas Contação 

de História com a equipe da 
Biblioteca Professor Eurico 
Back/Unesc” Com o autor 

Marcello Zapelini.

Nossas Histórias se Cruzam: 
Memórias da Trajetória do 

Professor Vilson Lalau e sua 
contribuição ao Colégio CIS 

(Colégio CEDUP).

2ª edição da atividade 
“Escambo de Ideias”

Circuito Difusão – Cinemas e 
Direitos Humanos
“Vidas Entregues”.

20/11

10 a 25/11

02/11

03 e 05/11

23 e 24/11

Movimentos Sociais e 
Comunidade Externa

Comunidade interna
e externa

Comunidade interna
e externa

Comunidade interna
e externa

Atividade com alunos 
do Colégio CEDUP

Colaboradoras do DDH
e Alunos do Colégio 

UNESC

Comunidade Interna
e Externa

120

600

30

Anarquistas contra o Racismo (ACR), Coletivo Chega de 
Racismo, Confraria Amigos de Mandela (ConMadiba), 

Entidade Negra Bastiana (ENEB), Organização
Não-Governamental de Mulheres Negras Professora 

Maura Martins Vicência (MUNMVI), Pastoral Afro 
Antônio Luiz Costa, Sociedade Recreativa União 
Operária e Programa Municipal para Educação

Étnico-Racial da Prefeitura de Criciúma (PEMEDER).

NEABI/UNESC e Secretaria de Diversidades.

NEABI/UNESC e Secretaria de Diversidades.

NEABI/UNESC e Secretaria de Diversidades.

Secretaria de Diversidades e Políticas
de Ações Afirmativas.
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Programa Âmago

Programas e Ações de Desenvolvimento Humano e Pro ssional

Um programa transdisciplinar que integra as três dimensões básicas da realidade: 
eu comigo mesmo, eu com o outro e nós com a natureza e o cosmos contemplando 
as três expressões do conhecimento na academia: ensino, pesquisa e extensão.

O Âmago - Programa de Relações Colaborativas e Valorização Humana –  tem 
como razão de ser “melhorar as relações interpessoais e as atividades profissionais 
fortalecendo a Missão Institucional e a identidade coletiva de ser Unesc em cada 
colaborador”.  Para concretizar sua razão de ser, desenvolve e articula condições, 
atividades e eventos que promovam a melhoria das relações e o desenvolvimento 
do potencial das pessoas que fazem parte da nossa Universidade nas três dimensões 
preconizadas pela Missão da Unesc – interna-individual, social-profissional e 
ambiental planetária. Fazem parte do Programa: ginástica laboral, Programa viva 
bem, tai chi chuan, Tour Unesc, pronto acolhimento, saídas de campo, oficinas, 
meditação, atividades esportivas, comemoração do dia do trabalhador. 

Reduz os níveis de estresse; reduz acidentes de trabalho; previne os distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho; previne a fadiga muscular; reeduca e 
ameniza os “vícios posturais”; aumenta a disposição do colaborador para o trabalho; 
reduz o sedentarismo; promove a integração no ambiente de trabalho; promove 
a conscientização dos trabalhadores quanto aos cuidados com a saúde, no que se 
refere à prática de atividades físicas e hábitos alimentares.

Prática oferecida aos colaboradores com o objetivo de aumentar a capacidade de 
concentração, diminuir o estresse e a ansiedade e produzir melhoria geral na saúde. 
Em 2021, foram realizadas atividades on-line em função da pandemia, tendo sido 
oferecidas atividades on-line aos colaboradores com o objetivo de aumentar a 
capacidade de concentração, diminuir o estresse e a ansiedade, e contribuir para a 
melhoria geral da saúde do colaborador Unesc.

Ginástica Laboral

2017

0Participantes

* 2020, não houveram ações em razão da pandemia de Covid-19.

2018

200

2019

350

2020

*

2021

30

46



Proporciona conhecimento integral da universidade por os todos seus 
colaboradores. Promove a integração geral entre os colaboradores da Unesc a fim 
de que possam se conhecer e também conhecer melhor os locais e atividades 
desenvolvidas por cada um. Especialmente, ao tomar conhecimento dos trabalhos 
e projetos da Universidade como um todo e do seu alcance social, o colaborador 
se apropria da Missão Institucional, desenvolvendo sentimento pessoal de 
pertencimento à Instituição e passando a atribuir sentido ao seu trabalho. 

Em 2021 não foram realizadas atividades presenciais em função da pandemia;

Busca promover o bem-estar pessoal, a valorização humana e as relações 
colaborativas no processo de trabalho por meio de atividades que trabalham o ser 
interno do professor e colaboradores, sua identidade e percepção interna, da vida, 
dos valores e do meio que os cercam, possibilitado pelas terapias holísticas. Em 
2021 não foram realizadas estás atividades em função da pandemia.

Seu objetivo é desenvolver ações e atividades integrativas de conscientização e 
capacitação. 

Tour Unesc

Pronto acolhimento

Programa Viva Bem

2017

2017

2017

37

154

421

Participantes

Participantes

Participantes

* 2020, não houveram ações em razão da pandemia de Covid-19.

* 2020, não houveram ações em razão da pandemia de Covid-19.

* 2020 e 2021, não houveram ações em razão da pandemia de Covid-19.

2018

2018

2018

0

50

146

2019

2019

2019

130

97

100

2020

2020

2020

*

*

*

2021

2021

2021

30

*

*

Público alvo: docentes, técnicos-administrativos, estagiários e gestores.

Público alvo: docentes, técnico-administrativo, estagiários e Gestores.
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Tem como objetivo promover bem-estar, aliviar dores musculares, estimular a 
circulação sanguínea, ajudar no controle dos sintomas de estresse, aliviar tensões e 
ajudar a combater a ansiedade. 

Busca harmonizar o corpo com a mente e a respiração, através de técnicas de 
respiração, posturas e meditação. Contribui para a melhoria da resistência, do 
equilíbrio, da felicidade e ajuda a diminuir o cansaço mental. 

Passeio com o objetivo de integrar e desenvolver a consciência coletiva no contato 
com os colegas de trabalho e a natureza.

Em 2021, as atividades do projeto não puderam ser realizadas em razão da 
pandemia.

Em razão da pandemia de Covid-19, em 2021, a exemplo do ano anterior, foram 
realizadas uma série de lives, que contou com a participação total de cerca de 530 
participantes.

Em 2021, as atividades do projeto ocorreram de forma virtual em razão da 
pandemia.

Em 2021, as atividades do projeto não puderam ser realizadas em razão da 
pandemia.

Massoterapia

Yoga

Saída de Campo

Lives e Palestras

Público alvo: Docentes, Técnicos-administrativos e Estagiários.

Público alvo: Docentes, Técnicos-administrativos e Estagiários.

Prática direcionada à comunidade acadêmica buscando oportunizar momentos 
de centramento e relaxamento, através da conscientização da respiração e 
visualizações dirigidas. Visa reduzir o estresse e ansiedade, aumentar a concentração 
e foco, desenvolver a atenção plena (mindfullness) e a melhoria da saúde. 

Meditação

2017

12Participantes

2018

0

2019

50

2020

120

2021

25

Público alvo: docentes, técnicos-administrativos, estagiários, acadêmicos e 
gestores.
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Comemoração do Dia do Trabalhador

2017

169

R$ 3.940,00

240

R$ 10.676,00

71

R$ 6.736,00

R$ 0,00

Participantes
Funcionários

Custo Funcionário

Total
Participantes

Custo Total

Participantes
Dependentes

Custo APROFUCRI

Custo UNESC

2018

359

R$ 6.810,00

586

R$ 16.155,00

227

R$ 7.260,00

R$ 2.085,00

2019

536

R$ 10.100,00

940

R$ 23.500,00

404

R$ 7.625,00

R$ 5.775,00

2020

*

*

*

*

*

*

*

2021

**

**

**

**

**

**

**

*Por conta da pandemia não teve comemoração.
**Evento virtual pelo canal da Unesc TV.

Em 2021, em virtude da pandemia 
de Covid-19, a celebração do Dia do 
Trabalhador ocorreu de forma virtual. 
Sob os embalos dos clássicos escolhidos 
pela Banda Mistura Fina, a noite de 
sexta-feira (30/4) foi especial para os 
colaboradores da Unesc. Por meio de 
transmissão ao vivo pelo canal da Unesc 
no YouTube, a Universidade recebeu 
suas equipes para a comemoração 
pela passagem do Dia do Trabalhador 
(1/5). A noite foi de homenagens 
e descontração especialmente 
preparados pela Instituição, que coroou 
o encontro com apresentações do setor
de Arte e Cultura e de Mistura Fina
Jazz Trio. Em nome do Departamento
de Desenvolvimento Humano (DDH),

setor responsável pela promoção do 
encontro, a coordenadora Mariléia 
Maciel, deixou também sua mensagem 
de gratidão aos colaboradores, 
professores e estagiários que integram 
o quadro da Instituição e lutam por
ela em seus lugares de atuação. “Hoje
nós parabenizamos cada um de 
vocês, que protagonizam o dia a dia
na nossa Universidade. A vocês nosso
reconhecimento e gratidão pelo incrível
trabalho e capacidade de reinvenção
em meio a tantas dificuldades. Obrigada 
pela força, coragem e dedicação em
fazer um trabalho digno e de extrema
importância, que torna a Unesc um
lugar incrível para trabalhar, uma
verdadeira família”, pontuou.

Para a reitora da Unesc, Luciane 
Bisognin Ceretta, a iniciativa de celebrar 
a data e reconhecer a importância 
dos trabalhadores que vivem o dia 
a dia da Universidade, se faz ainda 
mais necessária no momento de 
adversidades enfrentado. “Esse 
cenário, além de incertezas, também 
nos mostrou a importância e o valor 
das pessoas e instituições que se 
reinventaram para encará-lo todos os 
dias. A Unesc representa muito bem 
esse processo de superação. Nossos 
trabalhadores têm sido incansáveis, 
dedicados e muito comprometidos”, 
destacou.
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Tem como objetivo principal propiciar um espaço de reflexão e formação sobre temas 
de interesse geral dentro do contexto sócio-político-educacional da Universidade. 
As temáticas são voltadas para a preparação, formação e desenvolvimento 
profissional dos professores universitários, relacionadas à formação pedagógica 
em uma perspectiva de transformação da visão dos docentes em relação à prática 
da didática. 

Programa de Formação Continuada Docentes 

2015 20192011 2013 2017 2021

16

679

286

42%

10

644

322

50%

14

586

310

53%

21

596

248

42%

26

720

349

48%

60

709

446

63%

2016 2020

Total de temas oferecidos

Docentes (Graduação)

Docentes Participantes

Índice de participação (%)

2012 2014 20182010

22

695

318

46%

55

689

525

76%

20

620

255

41%

13

654

303

46%

40

670

301

45%

11

580

330

57%

Participantes
por Sexo 2017 2018 2019 2020 2021

Masculino

Feminino

Total

155

194

349

140

161

301

140

182

322

239 202

286 244

525 446

O Programa de Formação Continuada da Unesc, formulado à luz das Políticas do 
Ensino de Graduação, é um espaço sistemático aberto à reflexão dos professores 
dos cursos acerca de suas concepções teórico-práticas para, dessa forma, alcançar 
a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Este Programa é composto pelos 
Programas de Formação Continuada de Docentes (PFCD) e Formação Continuada 
de Docentes Recém-Contratados (PFRC). 

Programa de Formação Continuada - PFC
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Em cumprimento ao seu compromisso social, a Unesc oferece aos seus 
colaboradores, os seguintes benefícios:

Benefícios

Avaliação de Desempenho

2017 2018 2019 2020 2021

Avaliações de 
desempenho 

realizadas
466 429 460

Não houve 
avaliação 

por conta da 
pandemia

396

A avaliação de desempenho tem o intuito de promover o desenvolvimento 
profissional dos colaboradores técnicos administrativos. Acontece por meio de 
autoavaliação e de feedback do gestor, acerca das competências e da execução 
das atribuições do cargo. Ocorre anualmente e é um dos requisitos para progressão 
no plano de carreira do corpo técnico administrativo. É também por meio da 
avaliação de desempenho que se elabora o plano de desenvolvimento individual 
do colaborador.

Bolsas de estudos para docentes e técnicos-administrativos: Para 
cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu aos colaboradores. 

2017Bolsas para
docentes

11

17

126

65

33

Doutorado -
Stricto Sensu

Disciplinas Isoladas 
Stricto Sensu

Total

Mestrado -
Stricto Sensu

Pós-graduação 
(Lato Sensu/MBA)

2018

18

9

71

43

1

2019

53

5

108

48

2

2020

43

2

98

52

1

2021

48

1

84

32

3
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2017

2017

Bolsas para 
Técnicos -

administrativos

Bolsas para
Dependentes

79

60

0

69

139

2.777.862,57

44

58

4

187

12

452

Graduação

Educação Básica

Disciplina Isolada 
Pós-graduação 

(Lato Sensu/MBA)

Graduação
(Docentes)

Total

Valor
das bolsas de 
estudos (R$)

Pós-graduação 
(Lato Sensu/MBA)

Graduação 
(Técnicos- 

Administrativos)

Disciplina Isolada 
Pós-graduação 
(Stricto Sensu)

Total

Stricto Sensu

Total de bolsas 
concedidas

2018

2018

61

95

0

48

93

2.388.312,80

20

47

2

190

10

354

2019

2019

56

59

0

50

103

228.123,10

20

33

4

142

23

353

2020

2020

81

63

0

64

113

1.350.462,74

18

57

0

184

14

395

2021

2021

71

68

0

47

114

2.788.177,37

19

34

0

149

24

347

Bolsa de estudos: Para seus dependentes, bolsas de estudo no Colégio 
Unesc e na graduação. 
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2017Benefícios

30

652

R$0,00

R$40.797,00

R$832.280,80

R$115,00 por
funcionário

0

Auxílio Creche 
(Crianças

Atendidas)

Vale Alimentação - 
Pessoas atendidas

Uniforme
(Valor Investido)

Auxílio Creche 
(Valor Investido)

Vale Alimentação 
(Valor Investido)

Vale Alimentação 
(Valor por pessoa)

Uniforme
Pessoas atendidas

2018

37

559

R$4.704,00

R$30.852,00

R$834.093,00

R$115,00 por
funcionário

10

2019

36

522

R$34.358,50

R$42.000,00

R$762.222,24

R$115,00 por
funcionário

R$115,00 por
funcionário

R$115,00 por
funcionário

115

2020

*

496

R$0,00

R$30.000,00

R$712.316,58

0

2021

15

524

R$0,00

R$30.000,00

R$708.928,41

0

Auxílio creche: Convênio Unesc e a Associação Feminina de Assistência 
Social de Criciúma (AFASC) garante vagas para filhos de profissionais com 
idade de zero a seis anos incompletos, em período integral, em 27 Centros 
de Educação Infantil. 

Vale alimentação: Disponibilização mensal de R$115,00 para profissionais 
que recebem até 5 salários mínimos.

* Em razão da pandemia de Covid-19 não houveram atendimentos.

Assistência Saúde

Nº de Atendimentoa 
funcionários nas clínicas 2017 2018 2019 2020 2021

Serviço de Medicina

Serviço de Nutrição

Serviço de Odontologia

Total

108

24

133

265

184

34

259

477

251

80

264

595

184 287

65

288

52

301

537 640
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A Unesc, determinada em disponibilizar um local de trabalho seguro e saudável 
aos seus colaboradores e cumprir a legislação vigente, tem em sua estrutura 
organizacional o Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Tem como objetivo promover a preservação da saúde e a integridade das pessoas 
da Instituição, por meio da realização de atividades de conscientização, educação 
e orientação dos funcionários e professores, visando à prevenção de acidentes do 
trabalho e doenças ocupacionais e assegurando o cumprimento da legislação 
específica. Compõem a equipe do SESMT: um engenheiro de segurança, uma 
médica do trabalho, uma técnica em enfermagem do trabalho e duas técnicas em 
segurança do trabalho.

Segurança e Medicina do Trabalho

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – SESMT

Medicina do TrabalhoSegurança do Trabalho

Atendimento Ocupacional (Admissional / 
Periódico / Troca de Função / Demissional)

Entrega de EPI

Avaliações Ergonômicas
Avaliação médica dos casos

de acidente de trabalho

Fiscalização de serviços internos
e terceirizados

Elaboração de documentos
(PCMSO / ASO)

Investigação dos acidentes
de trabalho

Cumprimento das Normas
Regulamentadoras (NR’s).

Adequação/implantação de EPI – Equipamento 
de Proteção Individual e EPC – Equipamento 

de Proteção Coletiva
Avaliação de Atestado Médico

Elaboração de documentos
(LTCAT / PPRA / PPP / Procedimentos / 

Ordem de Serviço)

Realização de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador e Avaliações Epidemiológicas 

de dados da Saúde dos Funcionários

Treinamentos Admissionais
e Periódicos

Orientações de Educação em
Saúde e Programas de Prevenção em 

Saúde do Trabalhador

Acompanhamento das atividades
da CIPA

Cumprimento das Normas
Regulamentadoras (NR’s)
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A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como finalidade a fiscalização 
de acidentes de trabalho, bem como a realização de  promoção e prevenção de 
segurança e saúde no campus, palestras de segurança e saúde, mapa de risco, 
semana interna de prevenção de acidente de trabalho, intensificação de vacina 
contra a caxumba, entre outras.

A excelência no ensino, na pesquisa e na extensão são objetivos primordiais da 
Unesc, reconhecida desde as primeiras avaliações. Logo após migrar ao Sistema 
Federal de Ensino, a Universidade recebeu a visita de avaliadores do Ministério da 
Educação (MEC), para fins de credenciamento da Instituição e reconhecimento 
dos cursos.  Já nas primeiras avaliações, grande parte dos cursos recebeu a nota 
4 (numa escala máxima de 5), o que já evidenciava o compromisso da instituição 
com a excelência e a qualidade dos serviços de ensino, pesquisa e extensão 
oferecidos pela Universidade.

De acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC), que mede a qualidade do Ensino 
Superior Brasileiro, publicado pela última vez em dezembro de 2019, a Unesc é a 
quarta melhor Universidade dentre todas as universidades comunitárias de Santa 
Catarina. 

Da mesma forma, o conceito de curso (CC), outro importante indicador da qualidade 
do Ensino Superior, leve em consideração critérios como projeto pedagógico, corpo 
docente e infraestrutura, predominantemente. De lá para cá, a busca pela evolução 
dos conceitos e constante aprimoramento da qualidade do ensino assim como 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Reconhecimento Institucional

2020 2021

2020 2021

20212020

2018

2018

2018

11

280 81

1.096 454

1513

206

2.412

Número de atendimentos realizados pelo SESMT

Docentes

Técnicos-Administrativos

Acidentes de trabalho com abertura de CAT

2017

2017

2017

2019

2019

2019

Total

Total

8

316

2.353

12

241

1.826
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fortalecimento do papel social da Universidade, única comunidade comunitária da 
região Sul de Santa Catarina, tem elevado cada vez mais. 

Prova de que o empenho coletivo em prol desta qualidade gera resultados é o 
constante destaque da Universidade em premiações e reconhecimentos nacionais 
e internacionais. Entre os exemplos deste destaque está o recebimento, em 2021, 
do Prêmio de Responsabilidade Social, concedido pela Assembleia Legislativa, pela 
forte capacidade de agir por meio de projetos que buscam melhorar a vida das 
pessoas, em especial àqueles desenvolvidos no período da forte crise sanitária.
A Unesc também recebeu o prêmio Universidade Empreendedora, classificando-se 
entre as cinco universidades não estatais mais empreendedoras do Brasil e também 
o prêmio Top of Mind, promovido pela Nossa Santa Catarina (NSC) Comunicação
e Instituto Mapa, por ser a marca mais lembrada na categoria de ensino superior.

Outro importante reconhecimento, vendo o Ranking Universitário Folha (RUF), 
realizado pela última vez em 2019, que destacou a Unesc como a 40ª melhor 
Universidade do país, entre todas as instituições não públicas brasileiras.

Na admissão ensino, a Unesc foi considerada a 6ª melhor Universidade não pública 
de Santa Catarina, na pesquisa a Unesc é a melhor universidade entre as IES não 
públicas de Santa Catarina e a nona melhor IES do Brasil, dentre os totais IES do país 
(públicas e não públicas), a universidade a 66ª, melhor posição. 

Nesta mesma avaliação, no tocando a inovação, a Unesc foi considerada a 
segunda melhor dentre as instituições não públicas Catarinenses em diferentes 
áreas do conhecimento, ocupando os primeiros lugares. Engenharia Química, 
Geografia, Pedagogia e Letras são os primeiros do ranking, enquanto os cursos de 
Enfermagem, História e Matemática ocupam a segunda posição.

O RUF 2019 destacou ainda a qualidade dos cursos de Administração, 201º melhor 
entre os mais de 1 mil cursos do país, e também ao curso de Ciências Contábeis, 
145º. curso do país.

Em matéria de internacionalização, a Unesc foi considerada a 11ª melhor IES do 
país entre as IES não públicas; e a melhor IES entre as instituições não públicas de 
Santa Catarina.

Na pós-graduação, a Unesc figura no seleto grupo formado por 22% das 4.175 IES 
brasileiras conforme a última avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior). Nela, o PPGE (Programa de Pós-Graduação em 
Educação), o PPGDS (Programa de Desenvolvimento Socioeconômico) e o PPGCEM 
(Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais) passaram 
do conceito 3 para 4. E como resultado disso, em 2018, tiveram aprovadas suas 
propostas de novos cursos de doutorado. Além disso, dois programas que já 
possuíam cursos de doutorado mantiveram seus conceitos. O PPGCA (Programa 
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O ano de 2021 foi marcado pela esperança do fim da crise sanitária. A adaptação ao 
novo normal e a retomada pós-pandemia exigiram de toda a universidade intensa 
mobilização, planejamento meticuloso e muita disciplina e agilidade na execução 
de suas ações a fim de assegurar, com a mesma excelência de sempre, ensino, 
pesquisa e extensão de alta qualidade para toda a comunidade Sul Catarinense. 
Junto com os novos desafios e projetos, vieram também o reconhecimento e 
novas importantes conquistas.

Conquistas

de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) manteve seu conceito 4, enquanto o 
PPGCS (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) continua sendo um 
programa de excelência na avaliação da Capes, mantendo seu conceito 6.

Destaca-se, ainda, que a Unesc é a única Instituição de ensino superior de Santa 
Catarina a receber o aval da American Heart Association para a implantação de um 
centro de treinamento ligado ao curso de Medicina. O foco é oferecer capacitações 
em urgências e emergências para estudantes e profissionais de Medicina e 
Enfermagem.

Em 2021, além da excelência no ensino de graduação e pós-graduação, outras 
conquistas importantes foram o expressivo crescimento do colégio Unesc, a 
implantação da Escola Técnica de Qualificação Profissional - Unesctec, a extensão 
da educação a distância da Unesc Virtual e também da pós-graduação lato sensu a 
distância em parceria com a UOL EdTech.

Dentro das conquistas em 2021, esteve a entrega do Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico elaborado pela Unesc, em parceria com o Centro Universitário 
Barriga Verde (Unibave), para a Associação dos Municípios da Região Carbonífera 
(Amrec).

Plano de Desenvolvimento Regional Amrec
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O ano de 2021 também foi marcado por diversas parcerias, uma delas foi com 
Instituto Mix (Rede IM). A partir do convênio, as franquias do Instituto Mix 
distribuídas por todo o território nacional passarão a oferecer, além dos tradicionais 
cursos profissionalizantes, os cursos de graduação a distância com a marca Unesc. 
A projeção inicial é de que o ensino da Universidade seja levado para 150 franquias 
do Instituto, que se tornarão também polos da Unesc pelo país.

Expansão da Unesc Virtual e parceria com o Instituto Mix 

Também em 2021, foi lançado, a exemplo do projeto desenvolvido para a Amrec, 
o projeto de elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional da Amesc -
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense e também dos Planos de
Desenvolvimento Municipais dos 15 municípios que compõem esta microrregião
do estado de Santa Catarina, compreendendo, portanto, um total de 16 planos de
desenvolvimento. O Sebrae/SC é parceiro desse grande projeto que foi lançado em 
dezembro e que será desenvolvido de forma participativa junto à comunidade ao
longo de 2022.

Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Amesc 
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A parceria entre a Universidade e o Criciúma Esporte Clube, firmada no início 
do ano, tem permitido uma ampla colheita de frutos. Para isso, a Unesc coloca à 
disposição do clube a sua expertise na saúde e em diversas áreas, com atividades 
que incluem os cursos de medicina, odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, 
educação física, administração, direito, serviço social e ciência da computação. Ao 
dispor dos atletas, estão os diversos laboratórios da universidade na área da saúde, 
um corpo de profissionais altamente especializados na área do esporte e a oferta 
de serviços de apoio e orientação técnica ao desenvolvimento dos atletas.

Parceria com o Criciúma Esporte Clube 

Em uma votação histórica, a reitora Luciane Bisognin Ceretta e o vice-reitor Daniel 
Preve assumiram a responsabilidade de comandar a instituição por mais quatro 
anos. Foram 8.786 votos, 97% dos votos válidos, em uma eleição com recorde 
de aprovação e ainda mais compromissos firmados para o futuro da maior 
universidade comunitária da região sul de Santa Catarina.

Reeleição para a Reitoria da Unesc 
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A conquista no aumento significativo de recursos para as bolsas de estudo 
na universidade foi muito comemorada em 2021. Somente neste ano, foram 
investidos pelo Governo do Estado no programa de Bolsas Universitárias de Santa 
Catarina (Uniedu), R$467,3 milhões. 

Além do Uniedu, destacam-se também o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (Pibic), programa da Unesc e do CNPq que tem como objetivo 
incentivar e despertar o interesse dos acadêmicos de graduação pela pesquisa 
científica, sob a orientação de professores-pesquisadores qualificados, o Programa 
de Iniciação Científica do Artigo 170 (PIC) do Governo do Estado e, ainda, a Bolsa 
da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc). 

Isso se da graças aos avanços das linhas de crédito para os bolsistas e os 
investimentos que a Unesc tem feito constantemente ao fomento e apoio à 
pesquisa através dos seus projetos e bolsas de iniciação científica. Resultado disso: 
ampliação e fortalecimento da pesquisa por alunos e professores e mais e melhor 
conhecimento à disposição da sociedade de toda a região.

Ampliação das Bolsas de estudos Uniedu 

O intenso movimento institucional chega para potencializar diferentes segmentos 
da Universidade e conectá-los ainda mais ao contexto regional, nacional e 
internacional. Dentre as diferentes estratégias que compõem esse ecossistema, 
está a utilização de espaços diferenciados preparados para o processo criativo e 
colaborativo, nos quais estão os chamados Hubs de Inovação, o Laboratório de 
desenvolvimento de talentos (Talent Lab), o crescimento do empreendedorismo 
universitário por meio de projetos como o Movimento Empresa Júnior (MEJ), a 
jornada empreendedora, a criação do Pin – projeto de valorização de histórias 
inspiradoras com personagens de diferentes espaços da Universidade; o Inova 
Junior e ainda a incubação e aceleração de novos negócios na Incubadora 
Tecnológica da Universidade.

Ecossistema de empreendedorismo e inovação Unesc
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Em 2021, a Unesc foi agraciada com o prêmio de Responsabilidade Social 
concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na categoria 
organização sem fins lucrativos. O prêmio foi um reconhecimento pela sua “forte 
capacidade de agir por meio de projetos que buscam melhorar a vida das pessoas, 
em especial àqueles desenvolvidos no período da forte crise sanitária”.

Prêmio de Responsabilidade Social da ALESC 

O ano também foi de muitos prêmios para a Unesc, a nossa Universidade 
Comunitária. A seguir, alguns dos principais prêmios e homenagens recebidas pela 
Unesc ao longo do ano de 2021:

Prêmios

Em 2021, a Unesc recebeu o prêmio Universidade Empreendedora, oferecido pela 
Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, sendo considerada 
uma das 5 universidades não-estatais mais empreendedoras do país e a segunda 
universidade não-estatal mais empreendedora de Santa Catarina. 

Além disso, a universidade também ficou entre as 10 melhores Universidades em 
âmbito nacional com boas práticas de cultura empreendedora e em infraestrutura 
e em 1º lugar em Santa Catarina nos mesmos quesitos entre as públicas, privadas 
e comunitárias.

Prêmio Universidade Empreendedora 
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Outro importante prêmio conquistado pela universidade em 2021 foi o prêmio Top 
of Mind, promovido pela NSC Comunicação e Instituto Mapa, por ser a marca de 
instituições de ensino superior mais lembrada.

Prêmio Top of Mind 

O Colégio Unesc teve o seu case de experiência com o uso de plataforma digital para 
apoio a trabalhos e tarefas digitais na alfabetização e ensino da Língua Portuguesa 
e Matemática, desenvolvido pela Professora Patrícia Stanger Cardoso junto aos 
seus alunos de uma turma de alfabetização, premiado no 1º Fórum Educalovers, 
promovido pela plataforma Educacross, parceira do Sistema Positivo de Ensino. 
Segundo a professora, o uso da tecnologia em sala de aula trouxe estímulos à 
aprendizagem dos alunos e ampliou o conhecimento de forma significativa. 
“É uma nova forma de aprender, utilizando a tecnologia para a aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos”. Segundo a coordenadora pedagógica do Ensino 
Fundamental do Colégio Unesc, Wânia Ramos: “Esse reconhecimento mostra o 
grande diferencial tecnológico e fortalece a nossa cultura digital desde os primeiros 
anos escolares, engajando nossos estudantes das séries iniciais por meio dos jogos 
que exploram a matemática e a alfabetização”.

Prêmio Educalovers - Colégio Unesc 
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O talento e o profissionalismo do acadêmico do curso de Gastronomia da Unesc 
Rafael Mastella foram a chave para que ele conquistasse destaque na primeira 
edição do Festival Enchefs, realizado em Florianópolis. Rafael, que está prestes a 
concluir a graduação, ficou com a segunda colocação no concurso, que selecionou 
os dois melhores chefs de Santa Catarina para representarem o Estado na etapa 
nacional do Prêmio Dólmã, considerado o grande prêmio da gastronomia brasileira, 
em Belém (PA), em dezembro.

Premiação em festival estadual conquistada por acadêmico de Gastronomia 
da Unesc 

O estudante do curso de Economia Luís Eduardo Candiotto Tereza e a Unesc foram 
homenageados pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon). Luís Eduardo 
foi o grande vencedor da Gincana Nacional de Economia, superando outros 21 
acadêmicos de diversas universidades federais, estaduais, privadas e comunitárias 
de todo o Brasil, que reuniu conhecimentos dos mercados cambial e imobiliário. A 
universidade também foi homenageada, como instituição do aluno campeão. Nas 
palavras do presidente do Corecon-SC, Sílvio Jose Martins Filho: “o Luís Eduardo e 
a Unesc estão proporcionando a Santa Catarina e aos economistas esse grande 
feito. (...) O Luís mostrou que, aqui na Unesc, está absorvendo conhecimentos 
necessários para ser vitorioso”.

Gincana Nacional de Economia do Conselho Federal de Economia 

63



64



65



O trabalho e a trajetória do professor doutor da Unesc, Paulo Cesar Lock Silveira, 
ganharam notoriedade estadual com o primeiro lugar no prêmio Prêmio Inovação 
Catarinense “Professor Caspar Erich Stemmer”, iniciativa da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc). Ele venceu a categoria “Agente de 
Inovação”, com a ideia da startup Regenera, incubada na Incubadora Tecnológica 
de Ideias e Negócios (ITEC.in), vinculada à Agência de Desenvolvimento, Inovação 
e Transferência de Tecnologia (Aditt) da Universidade. Para a reitora da Unesc, 
Luciane Bisognin Ceretta, a conquista engrandece o nome da Instituição e coroa 
a dedicação de um grande profissional. “Vencer um prêmio desse porte não é por 
acaso, requer empenho, busca pelo conhecimento e o desenvolvimento de um 
trabalho contínuo com base na excelência. Nos orgulhamos que um de nossos 
docentes pesquisadores tenha conquistado, em um momento tão difícil como o 
que vivemos, o Prêmio Inovação Catarinense. Isso vai além de fortalecer o nome da 
Instituição, traz reconhecimento para o Sul de Santa Catarina”.

Prêmio de Inovação da Fapesc concedido a professor pesquisador da Unesc 

A doutoranda Emily da Silva Córneo, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Saúde (PPGCS), foi a grande vencedora da premiação promovida pelo Congresso 
de Medicina Intensiva, categoria Sepse, que aconteceu no mês de novembro de 
2021. A pesquisa de Emily, intitulada “Inibidor de armadilhas extracelulares de 
neutrófilos: Um potencial alvo terapêutico para a Covid-19”, foi iniciada em 2020 
e conta com a parceria de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) de 
Ribeirão Preto, com quem a doutoranda trabalhou pessoalmente ao longo de 
um período no início de 2021. “É um sentimento de muita felicidade pelo prêmio 
ganho. Para nós, pesquisadores, ter este reconhecimento é uma honra, pois nos 
incentiva a estarmos sempre em busca de novos conhecimentos e descobertas no 
âmbito da pesquisa científica”, destaca.

Prêmio em Congresso de Medicina Intensiva concedido à doutoranda da 
Unesc 
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A Unesc, ao longo dos anos, tem investido em ciência e pesquisa como uma das 
importantes estratégias para promover o desenvolvimento e melhorar a vida das 
pessoas, e tem, por isso, grandes pesquisadores. Na área de Ciências da Vida, o 
professor Felipe Dal Pizzol é uma das grandes referências. Neste ano, ele entrou 
para o ranking dos pesquisadores mais influentes da América Latina apurado no 
AD Scientific Index, um sistema internacional de aferição da produção científica. 
Felipe apareceu em 102º lugar entre os pesquisadores do Brasil e em 138º entre os 
latino americanos.

Reconhecimento pela Relevância da Pesquisa 

A atuação profissional da reitora da Unesc, Luciane Bisognin Ceretta, tem destaque 
reconhecido e ganha notoriedade em nível nacional no Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen). Luciane, enfermeira por formação, foi a indicada do Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren) de Santa Catarina ao prêmio Anna Nery, honraria 
concedida a profissionais com exercício profissional exemplar no Brasil. A entrega 
da premiação ocorreu durante a programação do 23º Congresso Brasileiro dos 
Conselhos de Enfermagem (CBCENF), ocorrido no mês de setembro de 2021, em 
Florianópolis. Luciane Ceretta é mestre em Enfermagem pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e doutora em Ciências da Saúde pela Unesc, instituição 
na qual exerce o segundo mandato enquanto reitora. A nomeação da liderança 
universitária ao prêmio, conforme o presidente do Coren-SC, Gelson Albuquerque, 
é mais que merecida. “Nosso reconhecimento à ciência e à pesquisa neste 
momento de pandemia”, ressaltou.

Reitora da Unesc recebe a honraria máxima da enfermagem no Brasil 
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A Unesc entrou para a história da comunicação de Santa Catarina ao figurar em 
destaque na primeira edição do Prêmio Fapesc de Jornalismo, promovido pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina com o 
propósito de valorizar as publicações jornalísticas e incentivar a divulgação de 
notícias sobre ciência, tecnologia e inovação. A Agência de Comunicação da Unesc 
(AgeCom) esteve entre as premiadas nas categorias Fotojornalismo e Internet, 
além de ter destaque na matéria vencedora de Telejornalismo. 

Na categoria fotojornalismo, a foto da jornalista Milena Nandi levou o título de 
primeiro lugar regional e, ainda, o terceiro lugar em nível estadual. Já na categoria 
Internet, o destaque da Unesc se deu por meio dos materiais produzidos pelos 
jornalistas Paula Darós Darolt, terceira colocada, e Leonardo Ferreira, segundo 
colocado, ambos na categoria Regional Sul. A mesma pesquisa realizada na Unesc 
e registrada na fotografia vencedora de Milena Nandi foi pauta da matéria da NSC 
TV, com a jornalista Raquel Schneider, o cinegrafista Rogério Danielski e o editor 
Nilton Dalpont. A reportagem figurou em primeiro lugar regional e na terceira 
colocação em nível estadual.

O trabalho desenvolvido pela Unesc na região foi reconhecido pela Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Criciúma com o Mérito Lojista. A deferência foi entregue 
no mês de setembro de 2021 à reitora, Luciane Bisognin Ceretta, pelo presidente 
da entidade, Tiago Colonetti Marangoni, durante encontro na Universidade. Em 
2021, a CDL completa 55 anos de vida e para comemorar a data, lançou a edição 
Mérito Lojista “Prêmio Júlio Apolônio Wessler”, que homenageia empresas e 
instituições com mais de meio século de história. Para a reitora da Unesc, Profa. 
Luciane Bisognin Cereta, “é uma honra receber o reconhecimento da CDL, que 
vem revestido de significado para a Universidade e a comunidade acadêmica”. 
Diz ainda “Reconhecimentos como este, além de consolidar a importância da 
Universidade para o desenvolvimento da região, nos motiva e nos convoca a 

Prêmio Fapesc de Jornalismo 

CDL de Criciúma homenageia Unesc com Mérito Lojista 
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O destaque estadual como primeiro colocado no Prêmio Inovação Catarinense 
“Professor Caspar Erich Stemmer” da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
de Santa Catarina (Fapesc), rendeu ao professor pesquisador da Unesc, Paulo 
Cesar Lock Silveira, Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores de Criciúma. A 
lembrança, retratada como reconhecimento pelo trabalho diário na pesquisa, para 
o homenageando, deve evidenciar principalmente a Universidade. “Esse prêmio 
é da Instituição. Sou um aluno genuinamente Unesc. Fiz graduação aqui, fiz pós-
graduação, saí para fazer o doutorado e voltei como pesquisador, criei a Regenera, 
incubei ela na Unesc e o prêmio coroa toda essa história acadêmica. A Unesc 
faz parte de tudo isso, de todos esses dias em laboratório, escrevendo artigos e 
orientando alunos. Estamos muito felizes por receber esse reconhecimento, que é 
de todos nós”.

Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores de Criciúma concedida a 
Professor da Unesc 

continuar fortemente contribuindo com a nossa região por meio da educação de 
excelência, da pesquisa e de projetos que melhoram a vida das pessoas de diversos 
municípios”.
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A Unesc, para alcançar a sua Visão de Futuro que é “Ser 
reconhecida como uma Universidade Comunitária, de 
excelência na formação profissional e ética do cidadão, na 
produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
com compromisso sócio-ambiental”, constantemente 
busca desenvolver competências por meio de ações que 
qualifiquem o processo de ensino e aprendizagem, na 
Educação básica, na graduação e pós-graduação.

DESEMPENHO
ACADÊMICO
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Indicadores Discentes

2018 20202017 2019 2021

Ingressantes

Mestrado

Mulheres

Matriculados

Evasão

Homens

Doutorado

Concluintes

Não Informado

Funcionários da Unesc

Professores da Unesc

Total Estudantes

Gênero

Grau de Formação

Vínculo Institucional

211

454

333

226

11

191

90

96

20

47

88

544

544

135

544

164

457

360

348

18

223

182

94

41

58

90

624

624

148

624

154

398

295

211

7

178

93

119

18

45

95

491

491

140

491

224

490

372

263

16

219

136

123

35

54

89

626

626

143

626

260

449

377

270

21

241

200

98

31

55

85

649

649

130

649

2018 20202017 2019 2021

Ingressantes

Mulheres

Matriculados

Evasão

Homens

Concluintes

Não Informado

Vínculo Institucional

Total Estudantes

Gênero

397

742

572

74

336

178

143

83

1.221

1.221

237

479

373

53

177

149

156

46

812

812

459

801

554

82

384

168

78

102

1.263

1.263

299

602

535

38

251

156

175

59

1.028

1.028

173

356

235

64

161

116

71

31

588

588

Professores da Unesc 18 821 12 4
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GRADUAÇÃO EaD

GRADUAÇÃO PRESENCIAL

2018 20202017 2019 2021

Funcionários da Unesc 47 5845 54 55

PRESENCIAL

Total

Evasão

Matriculados

Ingressantes

Concluintes

Homens

Homens

Homens

Pretos

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Brancos

Pardos/Amarelos/Indígenas

Portadores de
necessidades especiais

Não informado

2018/1

9.440

3.615

465

21

6

5.825

738

1.068

108

305

12

475

1.064

2020/1

8.743

3.364

622

35

4

5.379

978

1.117

231

213

3

395

1.309

2017/1

10.278

3.834

1.052

11

8

6.444

678

1.613

80

250

5

504

1.174

2019/1

8.684

3.321

553

57

67

5.363

937

1.269

7

219

2

443

988

2021/1

7.935

2.966

590

45

87

4.969

933

1.077

154

215

2

390

1.201

2018/2

8.609

3.264

210

25

5

5.345

288

409

59

283

2

678

860

2020/2

7.828

2.878

346

21

73

4.950

73

411

35

283

4

545

770

2017/2

9.700

3.691

313

9

3

6.009

509

748

62

280

4

612

974

2019/2

8.752

3.391

517

70

55

5.361

746

696

297

121

4

346

662

2021/2

7.963

2.931

329

42

58

5.032

591

705

109

286

6

502

926

2020/1 2021/12019/22019/1 2020/2 2021/2

218

3

169

2

402

82

325

275

1

0

0

14

620

307

29

128

0

538

265

252

86

11

8

15

233

845

53

7

58

10

3

0

0

0

106

285

113

15

0

0

0

107

2

0

0

0

1

0

2

194

1595

222

10

100

4

391

130

154

55

0

0

0

0

613

367

30

134

4

567

199

212

113

46

0

104

76

934

PRESENCIAL

Total

Evasão

Matriculados

Ingressantes

Concluintes

Homens

Homens

Homens

Pretos

Mulheres

Mulheres

Mulheres

Brancos

Pardos/Amarelos/Indígenas

Portadores de
necessidades especiais

Não informado
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CURSOS TÉCNICOS

OFICINAS E CURSOS DE CURTA DURAÇÃO (EXTENSÃO)

Extensão

O�cina

Obs: A partir de 2020 os cursos técnicos foram efetuados as matrículas por semestre. 

Educar por meio de práticas pedagógicas inovadoras e comprometidas com a 
apropriação crítica do conhecimento e com a formação humana é a missão e o 
que busca o Colégio Unesc, inserido no Campus da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense. No ano de 2022, o Colégio Unesc completa 30 anos de existência, 
construindo história no município de Criciúma e marcando sua trajetória 
na educação. É um colégio comprometido com a qualidade da educação e 
com o processo de apropriação do conhecimento. O Colégio realiza diversos 
projetos: Jogos Escolares do Colégio Unesc; Mostra Cultural; Uma noite, muitas 
histórias; Projeto Interdisciplinar (Festa de Inverno); e participação em concursos 

Colégio Unesc

2018 2020/1 2021/12017 2019 2020/2 2021/2

Total 0 0 11833 0 63 68

2018 20202017 2019 2021

Total Matriculas

Total Evasão

Total Concluintes

1.248

418

830

1.335

135

1.200

1.622

505

1.117

2.787

395

2.392

376

14

362

Total Concluintes

Total Evasão

Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

1.248

12

418

6

830

6

1.335

10

135

6

1.200

4

1.622

30

505

23

1.117

7

2.787

30

395

14

2.392

16

376

14

14

8

362

6

Total Concluintes

Total Evasão

Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

426

475

218

277

208

198

370

365

177

194

193

171

396

552

216

339

180

213

347

406

167

247

180

159

122

125

76

84

46

41
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ESTUDANTES COLÉGIO UNESC

relacionados à educação. É oferecido, também, o Integral, que tem por finalidade 
atender os alunos do Colégio e o público externo do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. Diversas atividades e oficinas são oferecidas, como natação, aulas de 
inglês, atendimento pedagógico, horta, arte, dança, recreação e jogos esportivos. 
O Colégio Unesc ainda oferece, gratuitamente, como atividade complementar, 
aulas de natação para os alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino 
Médio no período vespertino. Em 2021, o Colégio Unesc retomou grande parte das 
suas atividades, as quais foram interrompidas pela pandemia de COVID-19, dentro 
dos padrões permitidos pela segurança pública, a fim de assegurar a saúde dos 
estudantes, dos professores e da comunidade envolvida.

2018 20202017 2019 2021

Homens

Total

Brancos

Ingressantes

Mulheres

PCD

Pretos

Concluintes

Pardos

Evasão

Reprovação

124

244

18

139

11

11

11

8

57

0

263

143

260

6

145

16

14

14

14

50

2

288

137

268

7

144

18

8

8

5

45

1

281

130

244

19

137

17

13

13

8

43

7

267

195

369

167

214

9

19

19

17

26

6

409

Não informado 0 00 2 4
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Estudantes do programa de idiomas

Test of English as a Foreign Language

Na concepção de ser não somente uma escola de idiomas, mas referência como 
um ambiente que integra o pensar, o ensinar e o interagir com novas metodologias 
e concepções teóricas, o Instituto de Idiomas Unesc busca oferecer o ensino 
integrado ao campo teórico e prático das línguas. Dessa forma, o Instituto de 
Idiomas serve como nicho de fomento intelectual e de aprendizagem de línguas, 
indo ao encontro da proposta de internacionalização da universidade. Outrossim, 
o Idiomas Unesc promove condições de ensino de língua estrangeira nas quais os
aprendizes aprendem e têm suas culturas respeitadas. Atualmente, são oferecidas
aulas de alemão, de espanhol, de inglês, de italiano, de francês, de libras e de
português para estrangeiros em regime extensivo, intensivo ou VIP. Outro produto
do Instituto são as provas de proficiência em leitura para processos seletivos de
pós-graduação stricto sensu.

O Instituto ainda atua como sede da aplicação da prova Test of English as a Foreign 
Languagem – TOEFL, que é uma avaliação administrada pela Educational Testing 
Service - ETS para medir a habilidade dos estrangeiros na língua inglesa em nível 
acadêmico. É um exame requerido para ingressar nas universidades de língua 
inglesa.

Programa de Idiomas

Concluintes

2018/1

198

2020/1

207

2017/1

182

2019/1

266

2021/1

90

2018/2

175

2020/2

29

2017/2

49

2019/2

186

2021/2

132

Homens

Mulheres

81

117

90

117

76

106

117

149

33

57

66

109

11

18

23

26

90

96

56

76

Total

2018/1

10

2020/1

5

2017/1

13

2019/1

20

2021/1

0

2018/2

6

2020/2

2

2017/2

7

2019/2

22

2021/2

24

Homens

Mulheres

3

7

2

3

7

6

8

12

0

0

2

4

1

1

2

5

9

13

11

13
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Setor de Apoio Multifuncional de Aprendizagem - SAMA

Constituído por quatro núcleos de atendimento e de apoio às pessoas com 
deficiência, o Setor de Apoio Multifuncional de Aprendizagem (SAMA) atende os 
acadêmicos com deficiência ou com transtornos, que apresentam dificuldades 
no processo ensino-aprendizagem dos cursos de graduação. O atendimento ao 
acadêmico é realizado individual e semanalmente. Os núcleos estão constituídos 
por áreas da Psicopedagogia, atendimento ao Estudante com Deficiência, 
atendimento às Necessidades Econômicas e Estudos Étnico-raciais, Afro-brasileiros, 
Indígenas e Minorias. Além disso, o Setor presta orientação periódica e sistemática 
aos pais, aos professores e aos coordenadores dos cursos desses acadêmicos.

Sua equipe é composta por:
1 Coordenadora – Psicopedagoga
1 Psicóloga
1 Psicopedagoga
6 interpretes de Libras

Atendimento ao Estudante

2018 20202017 2019 2021

Acadêmicos atendidos 40 84812 177 1.054
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Programa de Acompanhamento e Nivelamento de Estudos

Pautada pela iniciativa de promover a inclusão e a acessibilidade dos estudantes 
à educação, a Unesc, por meio do Programa de Acompanhamento e Nivelamento 
de Estudos, estimula o apoio aos discentes e integra uma das ações propostas nas 
Políticas de Inclusão e Permanência com Sucesso dos Estudantes. 

Objetivos específicos do Programa: 
 a) Reduzir as deficiências na formação do acadêmico de forma a adquirir 
mais condições para ter um maior aproveitamento das disciplinas do ensino 
superior;
 b) Revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento 
e acompanhamento das disciplinas do curso;
 c) Contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos e a integração dos 
acadêmicos das fases iniciais dos diferentes cursos na graduação, buscando suprir 
as defasagens de conteúdos e áreas importantes do conhecimento.

Leitura e produção de textual

Tradução de eventos em Libras

Capacitação gestores

Atendimentos Psicopedagógicos

Encontros de Libras
para acadêmicos

Encontros de Libras
para funcionários

Roda de conversa
com acadêmicos

Reuniões com famílias

Atendimentos pelo programa 
Acolher Covid Saúde Mental

Monitorias aos estudantes
com dificuldades

Capacitação professores

Palestras sobre inclusão

Matemática básica

Atendimentos Psicológicos

20182017 2019 2020 2021

50

276

4

325

5

35

0

24

23

258

55

8

7

155

34

15

2

315

4

9

0

0

12

0

200

6

5

78

12

0

2

391

7

67

310

0

8

203

0

10

7

240

12

254

3

320

5

17

0

10

18

147

221

7

5

89

0

36

0

247

12

62

12

0

10

377

0

10

4

25
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Programa Orientação Profissional - POP

Recepção aos calouros 

Orientar o processo de escolha e de reconhecimento da melhor carreira profissional 
a seguir é questão indispensável no processo de formação profissional. Com foco 
principal em contribuir para o processo de escolha da profissão, o Programa de 
Orientação Profissional - POP tem possibilitado aos futuros acadêmicos conhecer 
a si mesmos, quem são, qual seu projeto profissional e de vida, como se veem no 
futuro, qual a expectativa da família, quais os anseios pessoais, os principais gostos, 
as habilidades, os interesses e os valores.

De forma online, mas não menos afetuosa, a Reitoria da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense – Unesc realizou, no primeiro semestre de 2021, a recepção 
aos calouros e aos veteranos; uma forma de acolhimento aos acadêmicos que 
ingressaram na universidade. Nesses momentos de acolhida, a Universidade se 
conecta ainda mais com seus acadêmicos. Foram 6.291 calouros no 1º semestre 
e 4.772 calouros no 2º semestre, os quais iniciaram suas trajetórias acadêmicas. 
O sonho de entrar na universidade é um momento especial para muitos desses 
calouros e a entrada é apenas o início de todo caminho que eles irão trilhar.

Escolas atendidas

Estudantes atendidos

Munícipios

2020/1 2021/12020/1 2021/2

25 18 2

253 15078 230

11 17 2
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A Unesc busca proporcionar a melhor experiência acadêmica e de convívio aos 
seus estudantes. De forma muito receptiva, possui diversas atividades voltadas para 
aqueles que desejam conhecer a Universidade, pois entende que é um momento 
extremamente importante para o estudante do ensino médio fazer a escolha pelo 
curso e pela instituição. Dentre as ações que estimulam a vivência acadêmica, a 
Unesc preparou a aula experimental. 

Oportunizar a experiência de uma sala de aula, estimular o convívio com futuros 
mestres e colegas de academia torna a realidade acadêmica mais efetiva e próxima 
do objetivo que se espera alcançar. Na Unesc, a Aula Experimental foi feita para o 
estudante vivenciar a rotina de uma aula real, estar entre os acadêmicos, conhecer 
os professores e tirar as dúvidas pessoalmente. Essa experiência é única e pode ser 
determinante para escolher, sem medo, a carreira a ser seguida. No ano de 2021, 
não foram realizadas as aulas experimentais devido à pandemia. 

Levar a experiência da graduação para a sala de aula no ensino médio; a Blitz visa a 
estimular o desejo de ingressar em uma universidade comprometida com o futuro 
profissional dos acadêmicos. Nesse sentido, a Unesc, com o propósito de dialogar 
com os futuros acadêmicos, promove a Blitz Unesc, que vai até a escola com uma 
equipe preparada para tirar dúvidas, levar informações sobre o mundo acadêmico 
e fortalecer o quão importante é a universidade para quem quer se destacar no 
mundo do trabalho. A Blitz visita escolas públicas e privadas e, nesses encontros, 
são disponibilizadas informações das formas de ingresso, sobre as bolsas, os cursos 
de graduação e, também, são ofertadas dicas de orientação profissional e Quiz das 
Profissões.

A Unesc está presente nas empresas conveniadas, pois leva serviços de saúde e 
todas as informações dos cursos e processos seletivos até elas.

Programas de Relacionamento

Aula Experimental

Blitz Unesc

Blitz Unesc Empresarial

Empresas atendidas

Leads

2021

9

97

Escolas atendidas

Munícipios

Estudantes atendidos

20182017 2019 2020 2021

12

6

241

6

4

386

31

8

132

4

3

157

26

11

1.017
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Visita Guiada Individual

Visita Guiada Familiar

Visita Orientada

Atendimento exclusivo para o candidato que quer conhecer a Universidade e o 
curso desejado. Por meio de agendamento, ele pode realizar um tour pela Unesc 
e conversar com os coordenadores dos cursos para tirar suas dúvidas e fazer uma 
escolha profissional mais segura.

Um momento para a família visitar a Unesc junto com candidato, acompanhando-o 
nesse momento tão importante de escolha profissional. Por meio de agendamento, 
realiza-se um tour pela Universidade e uma conversa com os cursos desejados.

A Visita Orientada Unesc visa a promover ao estudante conhecer toda a estrutura 
dos laboratórios, das salas de aula, do complexo esportivo, da biblioteca e muito 
mais, enfim, todo o campus da Unesc. Essas visitas permitem, ainda, que o estudante 
se aproxime mais do universo profissional que vai seguir, à proporção que conhece 
o espaço físico e os projetos de cada área. Além disso, são dadas informações dos
processos seletivos da Unesc, do programa de bolsas e dos financiamentos.

Estudantes atendidos

Famílias atendidas

2021

2021

127

56

Escolas atendidas

Munícipios

Estudantes atendidos

20182017 2019 2020 2021

40

17

1.485

44

23

1.163

-

6

35

32

14

1.028

39

-

1.295
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Unesc Profissões, em 2021, teve sua edição de forma virtual. Com o objetivo de 
proporcionar aos estudantes de Ensino Médio uma imersão agradável em todo 
potencial acadêmico de uma grande universidade, a Unesc promoveu lives 
interativas das profissões, com orientações profissionais e testes online.

Os mais de 50 cursos de graduação foram divulgados aos participantes, que ainda 
contaram com o apoio do Programa de Orientação Profissional - POP, com Rodas 
de Conversa, Desafios por áreas de conhecimento, informações sobre bolsas e 
financiamentos, além de atrações especiais com músicas e apresentações culturais.

Unesc Profissões 2021

Unesc Pro ssões

Escolas atendidas

Munícipios

Estudantes atendidos

2019 2020 2021

46

35

4.900

101

42

1.166

-

12

1.295
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Relações Internacionais 

Para promover a inclusão e a integração do estrangeiro no país de forma sustentável, 
a Unesc, por meio do Programa de Idiomas, oferece cursos de Língua Portuguesa 
direcionados para estrangeiros oriundos de países em que o idioma oficial não 
é a Língua Portuguesa. A Coordenadoria de Relações Internacionais ainda auxilia 
na logística relativa à estada legal dos acadêmicos estrangeiros na Unesc/Brasil 
e equivalência do Ensino Médio na Secretaria Estadual de Educação de Santa 
Catarina – SEE/SC.

2018 20202017 2019 2021

Alemanha

Egito

China

Haiti

Senegal

Argentina

França

República Tcheca

Cabo Verde

Paraguai

Venezuela

Angola

Espanha

Colômbia

México

Uruguai

Benin

Gana

Rússia

Congo

Peru

-

1

1

1

1

-

-

-

2

1

-

95

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

4

1

-

-

-

-

-

63

-

-

-

1

1

2

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

-

-

120

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

3

1

2

-

-

-

-

-

85

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

1

48

-

-

-

1

1

2

-

2

-

Total 106 75128 96 60

Acadêmicos Estrangeiros

Feminino

Masculino

51

55

35

40

54

74

41

55

26

34

Total 106 75128 96 60
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Estágios

A Unesc enseja cumprir com sua missão e buscar, cada vez mais, a fortificação 
e a criação de novos laços entre a IES e o exterior, à medida que permite, 
assim, à comunidade acadêmica a ampliação dos seus conhecimentos em 
nível internacional, e possibilita um maior intercâmbio de conhecimentos e de 
experiências com instituições de ensino superior do exterior, seja ao receber 
estudantes estrangeiros, seja ao enviar estudantes brasileiros para outro país.

A Unesc, por meio do Setor de Estágios e Empregabilidade, contribui para a 
adequação do acadêmico às necessidades das empresas e dos órgãos interessados 
em pessoas com vontade de evoluir profissionalmente. Suas ações estão 
baseadas na busca constante por oportunidades que possibilitem ao estudante 
o experimento das vivências profissionais ao aprofundar os conhecimentos e os
saberes adquiridos no curso de graduação.

Mobilidade Acadêmica  

Suas atribuições são: 
• intermediar e acompanhar a celebração de convênios entre as instituições

e a Unesc;
• elaborar, emitir, controlar e arquivar a documentação geral sobre os estágios 

não obrigatórios realizados pelos acadêmicos nas instituições concedentes,
exceto na Unesc;

• organizar cadastro de instituições e programas institucionais que poderão
ser concedentes de estágio;

• fornecer as orientações necessárias sobre a estrutura e a organização dos
estágios aos coordenadores de curso e de estágio, professores responsáveis
e orientadores;

• informar aos acadêmicos e às instituições concedentes sobre o
funcionamento das atividades de estágio;

• orientar as ações dos cursos em relação aos estágios, no sentido de atender
aos aspectos legais preconizados nos documentos oficiais;

• divulgar os cursos oferecidos pela Unesc e as possibilidades de inserção de
acadêmicos em atividades de estágio, prospectando vagas;

• receber e divulgar as vagas de estágios encaminhadas pelas instituições
concedentes;

• cadastrar, selecionar e encaminhar os acadêmicos para vagas existentes, de
acordo com a solicitação das instituições concedentes;

• facilitar o diálogo entre as empresas que precisam de mão-de-obra e os
acadêmicos da Universidade que anseiam por emprego.

Assim, os estudantes têm a oportunidade de:
• se posicionar no mundo de trabalho;
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As Bibliotecas da Unesc têm como missão promover com qualidade a recuperação 
da informação, com enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. O 
Sistema de Bibliotecas é composto pela Biblioteca Central Prof. Eurico Back, 
situada no Campus Criciúma, pela biblioteca setorial em saúde, Biblioteca Dr. 
Ernesto Bianchini Góes, localizada no Hospital São José, pela Biblioteca do Polo de 
Araranguá e pelo Arquivo Central, situado no Campus Criciúma, e pelas bibliotecas 
dos polos de apoio presencial. A coordenação do Sistema de Bibliotecas é exercida 
pela Coordenação da Biblioteca Central.

• otencializar a empregabilidade, promovendo e fortalecendo novas parcerias 
entre empresas e Unesc; 

• criar vínculo e aproximar o contato entre a empresa que emprega e a Unesc; 
• desenvolver o diálogo necessário para o fortalecimento da economia local.

Biblioteca Central

Estágio externo (não obrigatório)

Estágio interno (obrigatório)

Convênios estágios obrigatório
e não obrigatório

Divulgação de vagas de estágios 
(não obrigatório)

Divulgação de empregos

Estágio interno (não obrigatório)

20182017 2019 2020 2021

2.315

97

264

1.015

792

114

1.908

59

185

290

283

147

2.642

67

224

1.227

857

91

2.284

153

328

762

418

102

3.037

101

279

1.224

984

218

Livros títulos

Títulos de periódicos
por aquisição

Títulos de periódicos por doação

Mapas

Fitas de vídeo

Fitas cassete

Livros volumes

20182017 2019 2020 2021

80.326

67

787

117

1.066

210

164.461

78.877

100

787

117

1.066

210

161.921

81.162

67

787

117

1.066

210

165.470

79.734

100

787

117

1.066

210

163.516

82.037

67

787

117

1.066

210

166.960

CD-Room 1.2131.213 1.2131.213 1.213
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Frequência anual da Biblioteca

Empréstimos EmpréstimosConsultas Consultas

Evolução 
2018/2019

Evolução 
2017/2018

Evolução 
2019/2020

Evolução 
2020/2021

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2020

2020

2021

2021

268.760

19.759

331.525

214.755

8.985

-18,93%

-20,09%

-90,80%

-54,53%

80,14%

-11,24%

-88,79%

-71,71%

311.466

30.978

172.906

276.448

8.764

265.881356.512 60.993276.301 78.919

Contação de Histórias - Biblioteca

Normas

DVD

Ebook

Disquetes

20182017 2019 2020 2021

807

681

7.500

125

775

681

0

125

807

681

10.323

125

797

681

0

125

807

681

10.300

125
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Bolsas de Estudos e Financiamentos 

Bolsas - Número de Pessoas Beneficiadas

Bolsas de Extensão - Número de Pessoas Beneficiadas

Bolsas Outras Modalidades - Número de Pessoas Beneficiadas

A Unesc, como Universidade comunitária que é, oportuniza aos seus estudantes, 
em diversas frentes, bolsas que suportam a permanência do acadêmico na 
instituição. Além das bolsas externas, como Prouni, Artigo 170, Prefeitura Municipal 
de Criciúma (PMC), a Unesc conta, também, com apoio e bolsas internas, ou seja, 
que subsidiam o acesso e a continuidade na jornada acadêmica, com fomento 
da própria Universidade, como: Nossa Bolsa, Arte e Cultura, Esporte Rendimento, 
Extensão, Pesquisa, dentre outras, com o objetivo de dar acesso e a possibilidade 
de permanência aos seus acadêmicos. 

Além disso, na busca pela viabilidade de seus estudantes ingressarem e 
permanecerem na instituição, a Universidade oferta, a eles, o Programa de Crédito 
Universitário Privado (PRAVALER) e o Unesc Financia, que se trata de um programa 
de financiamento próprio da instituição.

Bolsa Arte e Cultura

Bolsa Atleta

Descontos (Institucionais e 
Convênios)

Bolsa CAPES/CNPQ – PÓS

Total

Total

Extensão

Bolsa CA/DCE

Bolsa Fundo Social 

Bolsa Conv. Plano Sul Fapesc

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2020

2020

2021

2021

56

9

1.084

-

248

1.373

192

78

1

-

47

11

833

-

345

1.470

298

85

19

-

47

10

1.688

-

194

1.959

147

119

-

-

45

10

920

-

158

1.339

113

97

8

-

40

46

1.471

-

205

1.759

165

119

-

-

Total

2018/1

2.095

2020/1

2.040

2017/1

2.397

2019/1

2.016

2021/1

1.934

2018/2

1.867

2020/2

1.875

2017/2

2.438

2019/2

1.744

2021/2

1.889

Filantropia/Prouni

Bolsas Próprias - Arts. 13 e 13-A, 
§3º da Lei 12.101/09

1.211

884

820

1.220

1.384

1.013

 1.089

927

920

1.014

1.101

766

875

1.000

1.381

1.057

 977

767 

992
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Bolsas Recursos de Terceiros - Número de Pessoas Beneficiadas

Financiamentos - Número de Pessoas Beneficiadas

Promover o potencial do acadêmico nas diversas áreas do conhecimento, bem 
como proporcionar melhor aproveitamento para o conjunto de estudantes em 
determinada disciplina são ações que a Unesc engajada com a atenção voltada 
para o acadêmico, as quais são desenvolvidas por meio do Programa de monitoria.  

           Os serviços de monitoria compreendem:
• auxílio aos professores nas tarefas que lhe forem atribuídas;
• orientação aos acadêmicos em trabalhos de campo, de laboratório e na

biblioteca;
• prestar serviços equivalentes nas diversas áreas de conhecimento dos

Artigo 170

FIES

Proesde Licenciatura

FUMDES

UNESC FINANCIA

Bolsa Pesquisa

Total

Total

Bolsa Empresa 

PRAVALER

Bolsas Prefeituras 

Proesde

Outras

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

864

642

115

228

117

168

2.157

971

-

212

898

52

-

617

1360

46

132

119

356

1.230

1.616

-

137

408

27

35

867

325

222

219

96

120

1.843

615

-

194

420

115

-

655

1030

65

176

143

151

1.424

1.369

11

196

492

25

81

1.160

129

70

343

74

104

2.338

368

-

165

424

341

-

Programa de Monitoria

Esporte Rendimento 2342 2025 19

Bolsa PROIES 1089 247 -
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Quantidade de bolsista do Programa de Monitoria

CET SAUHCE CSA

Evolução 
2018/2019

Evolução 
2017/2018

Evolução 
2019/2020

Evolução 
2020/2021

-58,82% -

242,86% -

-41,67% -92,31%

64,29% 1.000%

- 6,82%

- 14,89%

50% -48,61%

-33,33% 49,55%

Bolsas de Extensão 

Oportunizar a extensão acadêmica é ação basilar para a Unesc, assim como a 
pesquisa e o ensino. Os programas de extensão estão organizados e seguem as 
Políticas de Extensão da Unesc. Alguns dos objetivos das Políticas de Extensão da 
Unesc são:

• Programas Permanentes de Extensão: os programas de extensão
congregam um conjunto articulado de projetos e de outras ações de
extensão (cursos, eventos, projetos, ação comunitária e prestação de
serviços), preferencialmente integrando as atividades de extensão, de
pesquisa e de ensino. Devem promover a articulação dos diferentes setores
da universidade e dos seus diversos atores (professores, acadêmicos e
comunidade). Devem, ainda, ter caráter orgânico-institucional, clareza de
diretrizes, orientação para um objetivo comum e propostas de ações a
médio e longo prazo, de forma que apresentem vínculo com as seguintes
áreas do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Engenharias e
Tecnologias; Humanidades Ciências e Educação; e Ciências da Saúde.

• institucionalizar a extensão universitária como atividade acadêmica por
meio de programas, projetos, eventos, ação comunitária, cursos e prestação
de serviços de natureza diversa;

• fortalecer a extensão universitária como uma das dimensões do processo
de formação acadêmica definida e efetivada segundo as exigências da
realidade e indispensável na qualificação docente e no intercâmbio com a
sociedade;

• promover ações com relação bilateral entre a universidade e a sociedade,
de tal modo que os problemas e as demandas urgentes recebam atenção
da academia;

• promover atividades relacionadas à socialização do conhecimento entre
a universidade e a sociedade, representada por suas organizações sociais,

cursos, aprofundando e produzindo o saber científico; 
• aparelhar os cursos da graduação, segundo as necessidades e os princípios

norteadores da Unesc.

Total

2018/1

214

2020/1

134

2017/1

224

2019/1

239

2021/1

167

2018/2

195

2020/2

129

2017/2

193

2019/2

255

2021/2

202

HCE

CSA

CET

SAU

5

5

22

182

19

0

4

111

29

4

21

170

19

13

12

195

12

2

7

146

7

-

-

188

14

1

3

111

17

-

-

176

24

13

2

216

23

11

2

166
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Bolsas de Pesquisa

Total de Bolsas

As bolsas de pesquisa da UNESC se caracterizam pelo:

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí ca CNPq/UNESC
– PIBIC/CNPq/UNESC: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica CNPq/Unesc tem por objetivo contribuir para a formação do
acadêmico-pesquisador, visando à construção de sua trajetória acadêmica
para ingresso futuro em programas de mestrado e doutorado. Esse

• Programa de Bolsas de Pesquisa e Extensão do Fundo de Apoio À
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES):
é um programa de concessão de bolsas de estudo para jovens carentes
da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, previsto no Art.
171 da Constituição Estadual, que visa tanto a garantir condições efetivas
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão apoiados
nas potencialidades regionais, como também a permanência de jovens na
Educação Superior.

• Programa Institucionais: os programas e seus projetos possuem
caráter inter e multidisciplinar. Foram concebidos a partir de abordagens
diferenciadas, adotando os referenciais do educador Paulo Freire, que, por
esse motivo, dá o seu nome a um dos programas. Os projetos conseguem
fazer a ligação entre o ensino dado em sala de aula com a pesquisa e a
extensão. O processo seletivo é bianual, feito a partir de Edital pela Diretoria
de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias.

DIDH

Extensão Território Paulo Freire
(edital bianual)

Residência Multiprofissional

Programas permanentes de Extensão 
(Institucionais e Convênios)

Proesde: Desenvolvimento
Regional e Licenciatura

Extensão do Fundo de Apoio à Manutenção 
e ao Desenvolvimento de Educação Superior

Total

Projetos de Extensão (edital bianual)

Esporte Rendimento

Projetos Arte e Cultura

20182017 2019 2020 2021

-

243

45

34

55

613

124

26

49

37

22

-

12

29

-

298

110

-

-

125

-

388

39

31

-

663

111

26

41

27

22

77

27

34

21

416

123

28

52

32

-

477

61

53

-

812

126

26

36

33

93



• Programa de Iniciação Cientí ca do Artigo 170 – PIC 170: no ano de
2001, foi lançado o edital do Programa de Iniciação Científica a partir dos
recursos do Art. 170, Lei Complementar nº 180, publicada em 16/7/99, que
dispõe sobre a assistência financeira aos estudantes de graduação das IES
em Santa Catarina. O referido programa funciona nas mesmas modalidades
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), tendo
como diferencial a procedência da bolsa pesquisa, que é paga pelo Governo
do Estado de Santa Catarina.

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí ca Júnior -
PIBIC/JUNIOR: este programa destina bolsas de iniciação científica para
estudantes do Ensino Médio e tem como objetivo desenvolver habilidades
e competências necessárias à pesquisa científica, integrando o estudante do 
Médio ao ambiente universitário. Tem como agente financiador o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

• Programa de Iniciação Cientí ca e de Extensão do Fundo de Apoio à
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES):  
é um programa de concessão de bolsas de estudo para jovens carentes,
da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, previsto no Art.
171 da Constituição Estadual, que visa tanto a garantir condições efetivas
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão apoiados nas
potencialidades regionais, como também a permanência de jovens na
Educação Superior.

Total de Bolsas

programa é financiado pela Unesc em conjunto com o CNPq, cujas vagas 
são preenchidas mediante edital. 

DIDH

Iniciação Científica do Artigo 170

Bolsas de Iniciação
Científica Júnior

Iniciação Científica do Fundo de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento de 

Educação Superior

Total

Bolsas de Iniciação Científica 
CNPq/Unesc

Projeto Carvão Mineral - FAPESC

Outras bolsas

20182017 2019 2020 2021

-

17

45

170

426

182

-

12

31

25

11

96

356

168

15

10

-

16

37

154

297

72

7

11

-

12

25

115

353

184

5

12

-

15

49

358

594

152

14

6
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Convivência Estudantil 

Além de toda a infraestrutura física de laboratórios específicos, salas de 
aula, a Unesc dispõe:

8
lanchonetes/
cantinas

1
praça (Praça 
do Estudante)

4
espaços de convivência 
(pergolados) 

12
redes para descanso (11 no 
Campus e 1 no Iparque)
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Conexão Brasil-Angola: Estudante recebe certi� cado de conclusão de curso 
em cerimônia emocionante - 
15/01/2021

A emoção tomou conta da sala de reuniões da Reitoria da Unesc, já no início do ano. 
Acompanhada da Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
da Universidade, Gisele Coelho Lopes, e assessora técnica da Pró-Reitoria, Bianca 
Bez Batti, do irmão e de alguns amigos, Feldman Cristina de Almeida Lulú realizou 
um grande sonho: concluir o curso superior. A agora bacharela em Administração 
– Comércio Exterior, participou da Colação de Gabinete com a presença virtual da
família e dos amigos, diretamente de Angola, que puderam participar deste dia tão 
importante por meio de uma reunião virtual com direito a comemoração, lágrimas
e falas dos pais, irmãos e amigos da graduanda.

Unesc abre agenda de eventos de 2021 com o ECoCria Talks -
21/01/2021

A primeira atividade de 2021 da Escola de Comunicação Criativa (ECoCria) da Unesc 
foi realizada de forma virtual e transmitida pelo canal da Unesc TV no YouTube para 
estudantes, pro� ssionais de comunicação e comunidade em geral sob comando 
da coordenadora da Escola, Caroline Bortot.

JANEIRO

Pesquisa Mental Covid entra em sua fase � nal de coleta de dados -
13/01/2021

A pesquisa na Unesc não para e já no início de 2021, a Universidade vai trazer 
para a população respostas importantes a respeito dos re� exos da pandemia na 
saúde física e mental. O estudo Mental Covid – Impacto da Covid-19 sobre a Saúde 
Mental da População” entrou na reta � nal de coleta de dados e a expectativa dos 
pesquisadores é que ainda em janeiro as entrevistas com moradores de mais 1.000 
domicílios nos municípios de Criciúma (SC) e Rio Grande (RS), sejam concluídas. 
Os dados coletados entre outubro de 2020 e janeiro de 2021 serão comparados às 
informações obtidas em pesquisas realizadas nos municípios antes da pandemia.

Eventos
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Pesquisa da Unesc e da UFFS para avaliação dos transtornos psiquiátricos 
relacionados à Covid-19 inicia em Chapecó -
01/02/2021

O estudo realizado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) e 
pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) para avaliar a saúde mental da 
população, decorrente da pandemia da Covid-19. Participantes da pesquisa pela 
universidade de Criciúma estiveram em Chapecó, para realizar o treinamento da 
equipe da UFFS. O cronograma de atividades prevê ainda a realização de um piloto 
com coleta de amostras e entrevistas e a avaliação dos resultados para possíveis 
ajustes.

Unesc e Unibave realizam entrega do Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico da Amrec - 
05/02/2021

Foram entregue aos 12 prefeitos dos municípios que compõem a Associação 
dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) o Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico com foco nos próximos dez anos. O material é resultado do 
trabalho desenvolvido a centenas de mãos ao longo dos últimos meses pela Unesc 
e pelo Unibave a partir de solicitação da Associação. A entrega do resultado foi 
realizada no dia 05/02, em cerimônia transmitida ao vivo pelo canal da Unesc TV.

Pró-reitoria Acadêmica reúne estudantes para discussões sobre bolsas de 
estudo - 
09/02/2021

Representantes dos Centros Acadêmicos dos cursos da Unesc e do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) tiveram a oportunidade de conhecer detalhes sobre 
os processos do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UniEdu) e 
participar de de� nições relacionadas aos descontos concedidos. O encontro foi 
conduzido pela pró-reitora Acadêmica da Universidade, Indianara Reynaud Toreti, 
com a presença das equipes técnica, jurídica e � nanceira, na noite da terça-feira 
(9/2).

FEVEREIRO
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Colégio Unesc realiza Formação Continuada de Professores -
11 e 12/02/2021

O ano letivo de 2021 iniciou no dia 17 de fevereiro no Colégio Unesc e os professores 
e a direção se prepararam para receber os estudantes de maneira híbrida (presencial 
e remotamente), observando todos os protocolos de biossegurança elaborados 
pela Sala de Situação da Unesc, bom como as diretrizes do Plancon-Edu. A equipe 
do Colégio Unesc participou da Formação Continuada, que abordou temas como 
a volta às aulas, a segurança de alunos e professores, as metodologias de avaliação, 
a organização dos espaços de aprendizagem, ensino híbrido, educação inclusiva e 
o planejamento das atividades.

Estratégias e oportunidades no Twitter em destaque no EcoCria Talks -
11/02/2021

O universo da rede social Twitter, com a presença de 16,6 milhões de brasileiros 
entre os usuários, esteve em pauta na segunda edição do EcoCria Talks (Escola de 
Comunicação Criativa) em 2021, conduzido pelo estrategista de marcas do Twitter 
Next, Vinícius Magalhães. Virtual, transmitido ao vivo pela Unesc TV. 

Dia de reencontros e expectativas renovadas para o 2021 da Unesc - 
10/02/2021

A quarta-feira (10/02) foi de mais um passo dado rumo à retomada das atividades 
da Unesc. Após um período de descanso de muitos colaboradores, neste dia 
uma recepção especial foi preparada pela Universidade para marcar o início dos 
trabalhos de quem voltou presencialmente e de maneira remota. Além das boas-
vindas com equipe de gestão, a data foi marcada por uma transmissão ao vivo 
no canal da Unesc TV no YouTube, na qual os funcionários contaram ainda com 
momento de re� exão, receberam informações sobre a biossegurança no campus 
e curtiram apresentações culturais.
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Colégio Unesc retoma aulas presenciais seguindo protocolos de biossegurança 
- 18/02/2021

Após meses encontrando professores e colegas de maneira remota, em virtude da 
matriz de risco da pandemia de Covid-19, os estudantes do Colégio Unesc tiveram 
a primeira aula presencial (18/2). A escola iniciou o� cialmente o ano letivo de 2021 
com uma recepção aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e 
um diálogo sobre todas as normas para a garantia do retorno seguro de alunos, 
professores e funcionários às atividades presenciais.

Volta às aulas na Unesc tem voz ativa de professores e estudantes para 
construção coletiva dos modelos de retorno -
17/02/2021

A Unesc retoma suas aulas de Graduação, EAD (Ensino à Distância) e Cursos 
Técnicos com protocolos e modelos construídos coletivamente com os professores, 
estudantes e o respaldo de especialistas. Ao longo de janeiro, a Universidade 
propôs uma escuta quali� cada, em encontros online e redes sociais. De acordo 
com votação virtual, a escolha dos alunos, um resultado de 59,41% de preferência, 
é pelo ensino híbrido. “A Instituição também estruturou novas normas de retorno e 
de biossegurança, dentro do Plano de Retorno às Atividades Presenciais. O objetivo 
é possibilitar um semestre tranquilo e com ensino de excelência, tendo como 
prioridade a proteção e o bem-estar de cada um na nossa Universidade”, a� rma a 
reitora, Luciane Bisognin Ceretta.

Unesc participa de discussão sobre a extensão da Via Rápida -
17/02/2021

A possibilidade de extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão foi discutida entre 
lideranças municipais e da Unesc. A Universidade trabalha em um estudo sobre o 
assunto e acompanha os desdobramentos do debate junto aos municípios. Em 
encontro na sede da Associação Empresarial de Criciúma (Acic), estiveram reunidos 
o presidente da Associação, Moacir Dagostim, o prefeito e o vice-prefeito de
Balneário Rincão, Jairo Custódio e Luiz Laurindo, a prefeita e o vice-prefeito de Içara, 
Dalvania Cardoso e Jandir Sorato, a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da Unesc, Gisele Coelho Lopes, do técnico do Centro de Engenharia e
Geoprocessamento (Cegeo) da Universidade, Jori Ramos Pereira e os presidentes
das associações empresariais de Balneário Rincão e de Içara, respectivamente, José
Augusto Freitas, e Adriana Mara de Oliveira.
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Formação Continuada - 
22/02/2021

“Universidades Comunitárias no Século XXI: desa� os da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão”, esse é o tema da conferência de abertura da Formação 
Continuada de Docentes da Unesc. Para o painel de abertura, os professores(as) 
receberam a professora Dra. Luciane Bisognin Ceretta, Reitora da Unesc e Vice 
Presidente da Acafe, o Prof. Me. Ney José Lazzari, Reitor da Univates e representante 
da Abruc, e o Prof. Dr. Aristides Cimadon, Reitor da Unoesc, Presidente da Acafe 
e conselheiro do CNE. Uma oportunidade para professores, professoras e demais 
pro� ssionais que atuam na educação superior, discutir sobre os desa� os e o 
futuro das Universidades Comunitárias, tão importantes, tanto pela formação de 
pro� ssionais de excelência, para o desenvolvimento de pesquisa e também para o 
desenvolvimento socioeconômico das cidades e regiões. 

Unesc e Criciúma Esporte Clube o� cializam parceria entre esporte e educação- 
22/02/2021

O Criciúma e a Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense) o� cializaram a 
parceria que une duas das mais importantes marcas do Sul de Santa Catarina. Com 
o objetivo de contribuir com esta nova etapa do time da cidade e da região, a
Universidade colocará à disposição sua expertise na área da saúde. A assinatura do
convênio aconteceu na Sala de Imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Hülse, 
com a presença do presidente do clube, Anselmo Freitas, e da reitora da Unesc,
Luciane Bisognin Ceretta.

Médicos especialistas debatem e� cácia das vacinas e reabilitação pós-Covid 
em encontro virtual - 
22/02/2021

Um ano depois dos primeiros registros de infectados pelo coronavírus no Brasil, 
a ciência acumula façanhas como o mapeamento genético, a disponibilização 
de testes con� áveis, e das vacinas, todas em tempo recorde. Essas conquistas, as 
experiências passadas nesse período histórico e a necessidade de se esclarecer 
informações estarão em debate no webinar “A e� cácia das vacinas e a reabilitação 
de pacientes pós-Covid”, às 18h, com a participação de quatro médicos com amplo 
conhecimento sobre a pandemia.
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Estudo que possibilitará extensão da Via Rápida nos municípios de Balneário 
Rincão e Içara tem mais um avanço importante - 
23/02/2021 

Os engenheiros e técnicos da Unesc, Balneário Rincão e Içara seguem trabalhando 
no estudo de viabilidade de extensão da Via Rápida para os municípios. Os 
pro�ssionais se reuniram no Iparque (Parque Cientí�co e Tecnológico) da 
Universidade. A manhã de trabalhos foi para lapidar as possibilidades de traçado a 
ser construído.

Lideranças da Unesc prospectam novas oportunidades de investimento na 
educação em Brasília - 
23/02/2021 

Um dia de intensa agenda de visitas e reuniões em Brasília rendeu boas perspectivas 
para a Unesc durante a semana. Ao longo de toda a terça-feira (23/2), a Pró-
Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade, Gisele 
Coelho Lopes, e assessora técnica da Pró-Reitoria, Bianca Bez Batti, representaram 
a instituição na capital em encontros com todos os deputados federais do Sul e 
senadores de Santa Catarina.

Formação Continuada - 
25/02/2021 

A educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. Professores, 
alunos e outros pro�ssionais da área, tiveram que se adaptar rapidamente para dar 
continuidade ao processo de aprendizado. O ensino remoto, as aulas mediadas 
por tecnologia e posteriormente o ensino híbrido, foram implantados em tempo 
recorde. Mas e o pós-pandemia? Como será a educação superior? “Os desa�os 
do ensino superior pós-pandemia” é o tema dessa conferência que faz parte da 
Formação Continuada de Docentes da Unesc. A palestra será ministrada pelo Prof. 
Dr. Guilherme Marback Neto, Reitor da Unijorge da Bahia. 
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MARÇO

Unesc recebe com honras o primeiro estudante indígena da Instituição - 
01/03/2021 

Fabiano Alves, de 31 anos, membro do Núcleo de Estudos Brasileiros e Índigenas 
- Neabi, con�rmou a matrícula no Programa de Pós-graduação em Ciências
Ambientais da Unesc, na segunda-feira (1/3). A data, que marca o início de uma
nova semana e um novo mês, representa ainda uma nova fase para Fabiano e para
a Universidade. Ele é o primeiro estudante indígena da Instituição.

Iniciando o semestre 2021-1: Aula Inaugural do Curso de Matemática - 
01/03/2021 

Em momento importante do curso, a acolhida aos acadêmicos - calouros e 
veteranos - e os docentes, ocorreu no primeiro dia de aula (01/03), com a palestra 
“Pro�ssão Professor na Sociedade Contemporânea” ministrada pelo Prof. Dr. Alex 
Sander da Silva.

Calouros e veteranos participam de recepção diferenciada no curso de Ciências 
Contábeis - 
01/03/2021 

Coordenação e professores do curso de Ciências Contábeis da Unesc recepcionaram, 
na segunda-feira (1/3), calouros e veteranos de forma diferenciada. Usando a 
estrutura do Centro de Práticas Contábeis (CPC), a coordenadora, Milla Lúcia Ferreira 
Guimarães e o coordenador adjunto, Manoel Vilsonei Menegali, acompanhados 
dos professores do curso transmitiram as boas-vindas para os novos estudantes de 
primeira fase e aos veteranos.
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Dia Internacional da Mulher é marcado por afeto e incentivo na Unesc - 
08/03/2021

A Unesc é como uma cidade dentro de outra cidade. São centenas de pessoas que 
passam todos os dias pelos corredores do campus, sejam estudantes, professores 
ou colaboradores, todos em busca do seu projeto de felicidade. Grande parte 
desse universo é formado por mulheres, as homenageadas da segunda-feira (8/3), 
Dia Internacional da Mulher. A data foi celebrada na Universidade com diferentes 
demonstrações de afeto e incentivo para que os caminhos sejam ainda mais bem 
trilhados.

Talent Lab Unesc: mundo de oportunidades no universo da inovação à 
disposição da comunidade - 11/03/2021

Um local acolhedor, inspirador, moderno e perfeito para o compartilhamento de 
ideias. Este é o Talent Lab, espaço localizado no Parque Cientí� co e Tecnológico 
(Iparque) da Unesc e inaugurado de forma o� cial na noite da quinta-feira (11/3) 
com o propósito de servir como ponto de encontro do ecossistema de inovação e 
trampolim para boas ideias.

Diretor da Duratex, Gilmar Menegon ministra palestra para os Cursos de Gestão 
da Unesc - 09/03/2021

O início do semestre nos Cursos de Gestão da Unesc teve um convidado especial. 
Na terça-feira (9/3), mais de cem alunos prestigiaram a palestra “A maior empresa 
de revestimentos do Brasil buscando talentos”, ministrada pelo diretor de 
revestimentos cerâmicos da Duratex S.A., Gilmar Menegon.
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Reitoria da Unesc empossa novos gestores - 
12/03/2021 

A comunidade Unesc conheceu, na tarde da sexta-feira (12/3), seus novos 
gestores, coordenadores e representantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes). A cerimônia de posse, na modalidade virtual, foi conduzida pela 
reitora da Universidade, Luciane Bisognin Ceretta, e prestigiada por professores, 
estudantes e colaboradores.

Unesc Araranguá promove evento com foco no empreendedorismo no turismo 
nesta terça-feira - 
16/03/2021 

Atenta e engajada no desenvolvimento regional, a Unesc Araranguá promove, 
mais um evento de incentivo ao empreendedorismo. Desta vez, em encontro 
transmitido pelo canal da Unesc TV no Youtube, a Universidade lançará o projeto 
Empreende Turismo, uma novidade para o vale do Araranguá.

Unesc dá as boas-vindas aos calouros e veteranos - 
18/03/2021 

Acolher é um verbo que passou a ser ainda mais conjugado pela Unesc durante a 
pandemia. E na quinta-feira (18/3), a Universidade realizará mais um evento para 
se aproximar da comunidade acadêmica: a Recepção aos estudantes. De forma 
online, mas não menos afetuosa, a Reitoria dará as boas-vindas aos calouros 
que estão chegando este ano na Instituição e aos veteranos que retornaram às 
atividades após as férias. O evento será transmitido pelo canal da Unesc TV no 
Youtube (www.youtube.com/unesctv) a partir das 19 horas e todos os acadêmicos 
e professores são convidados de honra.
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Livraria Unesc lança Book Del - 
18/03/2021 

Pensando no conforto e na segurança da comunidade acadêmica, a Editora e 
Livraria da Unesc lançou a ação Books Delivery. O Delivery de Livros já está em 
atividade e conta com mais de 300 títulos disponíveis entre lançamentos da 
própria Editora da Universidade e de outras instituições.

Curso de Arquitetura e Urbanismo promove palestra sobre “Pandemia e 
redesenho das cidades” - 
18/03/2021 

Acadêmicos de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unesc, e professores receberam nesta data o professor 
doutor arquiteto e urbanista Bernardo Brasil Bielschowsky para ministrar uma 
palestra sobre a saúde urbana. Intitulada “Pandemia e redesenho das cidades” a 
palestra do convidado contou com a presença de mais de 150 participantes por 
meio do Google Meet.

Noite de estreia na Unesc- 
19/03/2021 

As noites de quinta-feira no campus voltaram a ser movimentadas por arte e 
cultura. É que esta semana ocorreu o primeiro Quintas Culturais Edição Especial, 
marcando o início de mais um capítulo na história do projeto. Ele foi contemplado 
pelo Edital da Fundação Cultural de Criciúma n° 002/2020 – Edital de Projetos de 
Emergência Cultural Aldir Blanc. Dentro desta versão, o projeto levará ao palco 
duas apresentações de artistas regionais por noite, toda semana, até abril.
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Upiara Boschi é o convidado do EcoCria Talks - 
25/03/2021

O EcoCria Talks chega em sua 5ª edição e traz um dos grandes nomes da 
comunicação de Santa Catarina. Jornalista político e colunista do Diário Catarinense 
e do NSC Total, Upiara Boschi é o convidado da Escola de Comunicação Criativa da 
Unesc, para falar sobre “O impacto das redes sociais no Jornalismo Político”. A live 
será na quinta-feira (25/3), a partir das 19 horas no canal da Unesc TV no YouTube. 

Encontro virtual do curso de Direito reúne quase 400 pessoas em homenagem 
a João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior  - 
26/03/2021

“Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. 
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar”. Foi assim, ao som de Canção da 
América, de Milton Nascimento, interpretada por integrantes do Coral Unesc, que 
iniciou, na sexta-feira (26/3), o encontro virtual de homenagens ao procurador 
jurídico da Unesc, coordenador do curso de Direito, professor e grande amigo da 
comunidade acadêmica, João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior, que faleceu na 
quinta-feira (25/3) em decorrência de complicações da Covid-19.

 Dia Mundial da Água pauta debate em torno do Rio Criciúma promovido pela 
Unesc - 
22/03/2021

O Rio Criciúma, seu passado, sua condição atual e o que esperar do seu futuro 
estiveram em pauta, na noite da segunda-feira (22/3), em evento alusivo ao Dia 
Mundial da Água. Realizado de forma virtual, o encontro promovido pela Unesc 
em parceria com a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri), reuniu 
professores, pesquisadores, pro� ssionais, acadêmicos, lideranças regionais e 
comunidade externa em torno de um rico debate.
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Colégio Unesc ganha “Jardim da Gratidão” feito de modo colaborativo entre os 
alunos - 
30/03/2021 

Quem chega no Colégio Unesc já percebe uma recepção diferente. Logo na entrada 
da escola está a “Árvore de Páscoa” ou Osterbaum, tradição de origem alemã 
adotada como forma de celebração da data, mas com muitos outros signi�cados 
criados na escola. Cheia de ovinhos coloridos e até mensagens espalhadas entre 
os galhos secos, a árvore está sendo montada no chamado Jardim da Gratidão, 
projeto realizado de forma colaborativa entre todos os alunos e alunas.

Colégio Unesc realiza Roda Cultural com conversa sobre literatura e 
apresentações de música e poesia - 
19/04/2021 

Os alunos do nono do Colégio Unesc tiveram mais uma manhã com experiências 
interdisciplinares. As disciplinas de Literatura e de Língua Inglesa se uniram e 
oportunizaram um re�exões e diálogos sobre a Literatura no cotidiano, além 
de abrir espaço para apresentações de música e poesia feitas pelos estudantes, 
durante a Roda Cultural. Como convidado especial, o evento trouxe o professor 
doutor do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 
da Unesc, Gladir Cabral.

Ato simbólico fortalece conexão entre Unesc e o Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa - 
22/04/2021 

Está enraizada a parceria entre a Unesc, no Brasil, e o Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa (Iscal), em Portugal. Celebrando 
a aproximação o�cializada em 2020, que fortaleceu os trabalhos de 
internacionalização, as comunidades acadêmicas das duas instituições realizaram 
o plantio de árvores nativas. Um castanheiro, espécie natural de Portugal, foi
plantado no campus da Universidade na quinta-feira (22/3). E uma araucária,
nativa do Brasil, foi depositada no espaço que será o futuro campus do Iscal, em
Lisboa, na quarta-feira (21/3). A escolha da data para os atos teve o objetivo de
lembrar o Dia da Terra, 22 de abril.

ABRIL
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Pipocando Empreendedorismo compartilha diretrizes para a criação de 
conteúdo online  - 
27/04/2021

Os conceitos essenciais para a vitrine dos negócios na internet foram tema de um 
bate-papo que reuniu mais de 140 pessoas na noite da terça-feira (27/4) em evento 
promovido pelo Núcleo de Empreendedorismo da Unesc. A ação Pipocando 
Empreendedorismo recebeu a mestre em Desenvolvimento Socioeconômico e 
mentora de Marketing Digital, Karoline Brasil de Oliveira Ezequiel para compartilhar 
conhecimentos e experiências no assunto.

Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável pautam 3ª Jornada 
Nacional Desenvolvimento e Políticas Públicas - 
28/04/2021

Debates internacionais em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) foram iniciados, na noite do dia 28/4, na 3ª Jornada Nacional Desenvolvimento 
e Políticas Públicas, evento promovido pela Unesc de forma remota. O encontro, 
marcado para 2020 é adiado em virtude da pandemia de Covid-19, tem a 
proposta de debater os avanços temáticos, teóricos e empíricos baseados nos ODS 
compreendam inovações, dinâmicas e contribuições.

Live musical reúne colaboradores da Unesc para celebração de Dia do Trabalho- 
30/04/2021

Sob os embalos dos clássicos escolhidos pela Banda Mistura Fina, a noite de sexta-
feira (30/4) foi especial para os colaboradores da Unesc. Por meio de transmissão 
ao vivo pelo canal da Unesc TV no Youtube a Universidade recebeu suas equipes 
para a comemoração pela passagem do Dia do Trabalhador (1/5). A noite foi de 
homenagens e descontração especialmente preparados pela Instituição, que 
coroou o encontro com apresentações do setor de Arte e Cultura e de Mistura Fina 
Jazz Trio.
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Extensão Universitária e o Currículo: Re�exões sobre a Articulação com o 
Ensino e a Pesquisa  - 
03/04/2021 

Para comemorar o dia da Extensão e o ano do centenário de Paulo Freire, a Diretoria 
de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da Unesc, promove a palestra com a 
Dra. Sandra Regina Mendes dos Santos.

Delegado e auditora da Receita Federal participam da Aula Inaugural do curso 
de Ciências Contábeis da Unesc  - 
05/04/2021 

O tema Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) esteve em debate na noite de 
segunda-feira (5/4) no curso de Ciências Contábeis da Unesc. Para falar sobre o 
assunto foram convidadas duas autoridades no que diz respeito à IRPF, o Delegado 
da Receita Federal, Saulo Figueiredo Pereira, e a Auditora Fiscal da Receita Federal, 
Roseli Fabrin, responsável por uma palestra, ambos de Florianópolis.
O encontro marcou a Aula Inaugural do curso de Ciências Contábeis, evento 
organizado pela coordenação do Curso de Ciências Contábeis junto do professor 
Leonel Luiz Pereira, coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

Unesc promove debate sobre a pandemia e as possibilidades de reinvenção da 
ciência e da vida  - 
07/04/2021 

O Dia Mundial da Saúde foi marcado na Unesc por um rico debate em torno da 
pandemia de Covid-19. Promovido pelos Programas de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva (PPGSCol) e Ciências da Saúde (PPGCS) da Universidade, um encontro que 
reuniu pesquisadores para debater, levantar re�exões importantes e responder 
perguntas dentro do tema “A pandemia e as possibilidades de reinvenção da 
ciência e da vida”. O evento, que contou com apoio do Programa de Residência 
Multipro�ssional e do Núcleo de Saúde Coletiva da Universidade, foi realizado de 
forma virtual e transmitido pelo canal da Unesc TV no Youtube para mais de 650 
espectadores.
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Imposto de Renda na Praça: Tradicional ação da Unesc será realizada de forma 
virtual - 
12/04/2021 

O curso de Ciências Contábeis da Unesc promoveu mais uma edição do Imposto 
de Renda na Praça, encontro virtual no qual professores e acadêmicos estarão 
disponíveis para esclarecer questões acerca do IRPF 2021. O objetivo do evento de 
2021 segue o propósito central de levar informação de qualidade à comunidade 
de forma geral. 

Seminário reúne gestores de educação e de esporte do Sul e do Extremo Sul - 
14/04/2021 

As “Políticas Públicas de Educação Física/Esporte na Esfera Municipal” foram 
discutidas com gestores municipais de educação e de esporte da Amrec e da 
Amesc, em evento virtual da Unesc. O Seminário de Educação Física e Políticas 
Públicas, organizado pelo curso de Educação Física da Universidade, trouxe as 
iniciativas em alguns dos municípios e discutiu o tema com gestores públicos 
convidados, professores e acadêmicos do curso.

Documentário sobre a história de Paulo Freire pauta primeiro encontro do 
Projeto de Extensão Esperança do verbo esperançar - 
14/04/2021 

A história de vida de Paulo Freire, seus princípios e ensinamentos nortearam, o 
primeiro encontro do Projeto de Extensão “Esperança do verbo esperançar: 
fortalecimento de vínculos comunitários para promoção de saúde no Território 
Paulo Freire 2”. Aprovado em edital da Universidade em 2021, o projeto inicia com 
a busca pelos principais conceitos que farão parte de seu enredo daqui em diante.
O tema levantado no primeiro encontro do grupo foi estudado e debatido por 
meio do documentário “Paulo Freire Contemporâneo”, material disponibilizado no 
YouTube e encaminhado para estudo prévio dos interessados no debate.
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Debate com aprendizado em torno das tradições indígenas é realizado pela 
Unesc - 
19/04/2021

A mais pura e democrática troca de conhecimentos: no encontro virtual 
promovido pela Unesc com a temática central “Cultura Guarani Mbyá: Identidade e 
Ancestralidade na Arte”. Na oportunidade, o integrante da Aldeia Tekoá Marangatu, 
Fabiano Alves, conhecido como Karai, mestrando do PPGCA Unesc e membro 
do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas – Neabi/Unesc, compartilhou 
destaques da cultura e do dia a dia da aldeia, sendo sucedido por informações 
levantadas pelo doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental no PPGPlan/UDESC, pesquisador associado ao Neab/Udesc, 
indigenista e membro do Observatório Indigenista, Nuno Nunes.

Debate sobre negritude e pandemia abre a 16ª edição do Maio Negro na 
Unesc- 
10/05/2021

“Vidas negras na pandemia importam”, esse foi o principal alerta dado no primeiro 
encontro da 16ª edição do Maio Negro na Unesc, promovido pelo Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi), que iniciou nesta segunda-feira (10/5), 
com a mesa redonda “Negritude e Pandemia: Onde estamos em meio ao caos?”. A 
ação tem a parceria do Colégio Unesc, do Museu Virtual Afro Brasil Sul (Mabsul) e 
do curso de História.

Pesquisadores da Unesc participam de Seminário Internacional - 
17/05/2021

Os Programas de Pós-graduação da Unesc são reconhecidos por instituições de 
todo o mundo, assim como seus pesquisadores. Prova disso é que nesta semana 
pro� ssionais da Universidade participam do 7º Seminário Internacional Apheleia, 
de Mação, em Portugal. O evento, realizado de 17 a 21 de maio, levantou a temática 
“Cocriação de paisagens – de limites ambientais à ação cultural humana”.
A primeira das contribuições dos pesquisadores que representam o Programa de 
Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) e o Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) foi nesta quarta-feira (19/5), levantando a temática “Justiça 
ambiental como consciência social: as implicações socioambientais sob o prisma 
da cartogra� a social”. Outro trabalho será apresentado de forma virtual pela equipe 
da Universidade, desta vez com o título “Pesquisa, salvaguarda e comunicação 
do patrimônio arqueológico em universidades: paisagem e cultura material, a 
ocupação humana no Extremo Sul de Santa Catarina, Brasil”.

MAIO
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Futebol foi tema no segundo dia da Semana Acadêmica de Educação Física da 
Unesc - 
18/05/2021

O esporte das multidões, o futebol, foi o tema na Semana Acadêmica de Educação 
Física Bacharelado da Unesc, organizado pela turma da sétima fase do curso de 
Educação Física Bacharelado. O técnico de futebol Dorival Junior e o seu auxiliar 
técnico, Lucas Silveira, transmitiram aos acadêmicos, professores, egressos, 
pro� ssionais e ex-alunos, os seus conhecimentos, através de uma mesa redonda 
transmitida ao vivo pela manhã na Unesc Tv no Youtube. Ainda participaram da 
mesa o professor doutorando e coordenador adjunto do curso, Bruno Dandolini 
Colombo, o professor mestrando Tiago Lock Silveira e o professor doutor Lucas 
Helau.

Evento debate as políticas públicas desenvolvidas no âmbito da Educação 
Física - 
19/05/2021

Compreender o conceito de sociedade, política e Estado em articulação com as 
políticas públicas desenvolvidas no âmbito da Educação Física é um dos objetivos 
do 2º Seminário As Políticas Públicas e a Educação Física: Entre o que temos e 
o que podemos!, que ocorreu no dia 19/5. O evento virtual, organizado pelos
acadêmicos da oitava fase do curso de Licenciatura em Educação Física, contou
com a participação de pro� ssionais, professores e acadêmicos da área.

Universidade participa de Seminário Internacional de Gênero, Educação e 
Trabalho - 
20/05/2021

Professores dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e em 
Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) da Universidade, participaram no dia 
20/5, da abertura do Seminário Internacional de Gênero, Educação e Trabalho, 
realizado pela Unesc e pelo Instituto Universitário de Estudos Sociais da América 
Latina da Universidade de Alicante, na Espanha. O evento virtual ocorrerá entre 
maio e junho e contará com conferências e mesas redondas, compostas por 
pesquisadores do Brasil, Argentina, Chile, México, Portugal e Espanha.
A conferência de abertura “Políticas da Emoção e do Gênero no Cone Sul”, proferida 
pela professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Cristina 
Scheibe Wol�  e mediada pelo professor doutor do PPGDS da Unesc, Ismael 
Gonçalves Alves.
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Dia dos pro� ssionais de Letras em destaque no Sou Unesc - 
21/05/2021

O dia 21/5 é especial para quem tem relação com a área de letras. Trata-se do Dia 
do Pro� ssional de Letras. “Não é dia somente do professor, ou somente do aluno, 
ou do pesquisador, é dia de todos que se envolvem com Letras. Por ser, também, 
o Dia Nacional da Língua Portuguesa”, anunciou o professor Carlos Schillickmann,
coordenador do curso de Letras da Unesc.
Ele tratou do tema no dia 20/5, durante mais uma das conferências do sétimo
Seminário de Leitura e Produção Textual (Selep), promovido pelo curso de Letras e
com transmissão pela Unesc Rádio e Unesc TV.

Política, currículo e didática norteiam abertura da Semana Acadêmica de 
Educação Física - 
24/05/2021

Estudantes e egressos do curso de Educação Física – Licenciatura da Unesc 
receberam o renomado pro� ssional da área, professor doutor Fernando Jaime 
González, na abertura da sua Semana Acadêmica, que iniciou no dia 24/5 com o 
tema: “Política, Currículo e Didática: Esporte como Conteúdo da Educação Física 
Escolar”. O evento se estendeu até o dia 27/5.

Debates sobre a recuperação da Mata Atlântica marcam abertura da Semana 
de Meio Ambiente e Valores Humanos da Unesc - 
24/05/2021

A Mata Atlântica, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas 
do planeta, esteve no centro dos debates no dia 27/5, na Unesc. Na data em que 
se comemora o Dia Nacional da Mata Atlântica, a Universidade deu início a sua 16ª 
Semana de Meio Ambiente e Valores Humanos, que seguirá na próxima semana 
com palestras, o� cinas e rodas de conversa virtuais abordando assuntos dentro da 
temática “Crise Civilizatória e Restauração Ecológica”.
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Unesc recebe startups para encerramento do Programa Galápagos - 
27/05/2021

Os recém aprovados no Edital de Inovação Unesc 2021 e os empreendedores 
previamente incubados, foram recebidos pela Unesc, no dia 27/5, para o 
encerramento do Programa Galápagos, um projeto de quali� cação para startups 
desenvolvido pela Origem by Darwin Startups, e disponibilizado com a parceria do 
Sebrae. Foram quatro semanas de quali� cação para 16 empresas, ministradas pela 
a melhor aceleradora de negócios do país por três anos consecutivos no prêmio 
Startup Awards.

Jornada Acadêmica de Odontologia traz ao debate técnicas e inovações na 
área - 
28/05/2021

As novidades em técnicas aplicadas à odontologia serão destacadas até o dia 28/5 
na Unesc. A Jornada Acadêmica de Odontologia, em sua nona edição, trará temas 
como dentística contemporânea, odontologia digital, restauração dentoalveolar 
imediata e cirurgia bucomaxilofacial. O evento, 100% online, é voltado para 
acadêmicos, professores e pro� ssionais de Odontologia e contará com palestras 
e apresentação de trabalhos cientí� cos, além de uma homenagem ao professor 
Fabiano Goulart Azambuja, que faleceu no � m de 2020 vítima da Covid-19.

Semana Mundial do Brincar é comemorada com contação de histórias e 
atividades lúdicas no Colégio Unesc - 
28/05/2021

Vestida de “Star vs As Forças do Mal”, a aluna do terceiro ano do Ensino 
Fundamental, Maria Helena Wieczorkievicz Hacker, de oito anos, se encantou com 
a experiência vivida nesta sexta-feira (28/5) na Biblioteca Professor Eurico Back e 
na Brinquedoteca do curso de Pedagogia da Unesc. “Amei tudo! Adorei a Matilde! 
Uma das melhores coisas do mundo é ouvir histórias e brincar”, a� rma a pequena 
com os olhos brilhando enquanto ela e a turma se despediam da autora do livro 
“Matilde”, a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesc, Gislene Camargo.
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Re� exos da pandemia na economia e nas organizações em debate na Unesc - 
31/05/2021

O impacto do auxílio emergencial na economia brasileira esteve no centro dos 
debates no dia 31/5, durante a abertura da 21ª Semana Acadêmica do Curso de 
Ciências Econômicas e Encontro de Gestão e Negócios dos Cursos Tecnológicos da 
Unesc. Como convidado para abordar o assunto, o evento trouxe o economista, 
professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco, Ecio de Farias Costa que 
juntamente com o economista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco, Marcelo Freire, desenvolveu um estudo a respeito do impacto do 
Programa de Auxílio Emergencial (PAE), do Governo Federal, na economia do país.

Arquitetura e Urbanismo realiza primeiro Encontro de Extensão Universitária- 
31/05/2021

Com a apresentação de quatro projetos de extensão, aconteceu no dia 31/5, de 
forma virtual, o primeiro Encontro de Extensão Universitária, envolvendo cerca 
de 65 participantes, entre acadêmicos e professores do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Unesc.  O evento foi promovido pelo curso, através do Programa 
de Extensão, Habitat+Humano Inclusivo e Sustentável (Pehis) e coordenado pela 
professora Dra. Aline Eyng Savi, com o apoio da Diretoria de Extensão, Cultura e 
Ações Comunitárias.

“Pesquisas em � loso� a, para que e para quem?” é tema de seminário na Unesc- 
02/06/2021

Com o tema “Pesquisas em � loso� a, para que e para quem?”, está acontecendo na 
Unesc a sétima edição do Seminário de Filoso� a e Sociedade, um espaço � losó� co 
e multitemático em que são abordadas discussões contemporâneas com vistas às 
questões sociais. Os encontros virtuais iniciaram no dia 02/6, seguindo até o dia 
11/6, com várias palestras e discussões.

JUNHO
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Unesc participa da campanha Sul Solidário - 
12/06/2021 

O sábado (12/6) foi de distribuir solidariedade no campus da Unesc. Em parceria 
com o departamento de Filantropia do Diretório Central dos Estudantes (DCE), a 
universidade participou da campanha Sul Solidário, liderada pela Cruz Vermelha e 
que reuniu clubes de serviços, instituições de ensino, empresariais, civis, militares e 
toda a cidade com um único objetivo, fazer uma grande mobilização pela doação. 
Ao todo, o grupo arrecadou aproximadamente 450 kg de alimentos e mais de mil 
peças de roupas.

O impacto da pandemia no consumo digital é debatido na Unesc - 
17/06/2021 

A pandemia de Covid-19 mudou a forma das pessoas se relacionarem, inclusive 
com o consumo. O comércio eletrônico teve um crescimento elevado e o seu 
processo de expansão acelerado. A reboque desta nova realidade, vieram o 
aumento no número de reclamações sobre situações como as fraudes eletrônicas. 
E para debater esta nova realidade e re�etir sobre como potencializar a defesa do 
consumidor, o Procon de Criciúma, em parceria com a Unesc, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou um evento 
no dia 17/6, com a participação de referências na área do Direito do Consumidor, 
pro�ssionais e estudantes do curso de Direito.

Reconhecimento marca celebração dos 53 anos da Unesc - 22/06/2021 

A magnitude da Unesc e o impacto positivo que reverbera para muito além do 
campus puderam ser mensuradas no encontro que marcou a comemoração 
do 53º aniversário da Instituição, celebrado no dia 22/6. Em encontro realizado 
em formato híbrido, com convidados recebidos de forma presencial e virtual, a 
Universidade teve atuação reconhecida e promoveu o debate sobre “a importância 
das Universidades Comunitárias para o Desenvolvimento Socioeconômico de 
Santa Catarina”.
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Residência Multipro�ssional e PPGSCol promovem debate no Dia do Orgulho 
LGBTQIA+ - 
28/06/2021 

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ foi celebrado na Unesc da melhor forma possível: 
com conscientização e informação sobre o tema. Promovido pela Residência 
Multipro�ssional e pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) 
da Universidade, um debate marcou o dia 28/6 em torno de experiências e 
conhecimentos. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Unesc TV no 
YouTube e abordou a temática “Identidade de Gênero é Saúde; Saúde Sexual e 
População LGBTQIA+”.

Música e �sioterapia unidas em recital na Unesc - 
12/06/2021 

A importância da música enquanto algo intrínseco do ser humano, desde as 
batidas do coração até a respiração, foi foco do Primeiro Recital do Curso de 
Fisioterapia da Unesc no dia 28/6. O evento, transmitido direto do Auditório Ruy 
Hülse, foi realizado de forma híbrida com participações virtuais de autoridades e da 
palestrante convidada, Angélica Canutto.
Os espectadores que puderam acompanhar o evento ao vivo pelo canal da Unesc 
TV no YouTube, contaram com apresentações artísticas antes e depois da aula 
proferida por Angélica em torno da temática “A importância da musicoterapia na 
�sioterapia”.

Rumo a novas realizações: Luciane Bisognin Ceretta e Daniel Preve assumem 
gestão da Unesc por mais quatro anos - 
30/06/2021 

O processo eleitoral histórico vivenciado pela Unesc no dia 10 de junho de 2021 
culminou no dia 30/6, na posse o�cial da reitora Luciane Bisognin Ceretta e do 
vice-reitor Daniel Ribeiro Preve para mais quatro anos de desa�os e superações à 
frente da Universidade. Foram 8.786 votos, 97% dos votos válidos, em uma eleição 
com recorde de aprovação e ainda mais compromissos �rmados para o futuro da 
maior instituição comunitária de ensino da região.
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Programa Peiex Criciúma é encerrado com perspectivas positivas para o futuro 
06/07/2021 

O balanço �nal da primeira edição do Programa de Quali�cação para Exportação 
(Peiex) desenvolvido na região Sul de Santa Catarina por meio da Unesc resultou 
em saldo muito positivo. O evento que reuniu, no dia 6/7, o Núcleo Operacional 
do Peiex da Unesc e a executora do projeto, a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex – Brasil), destacou as conquistas obtidas no 
trabalho de dois anos e deixou o gosto de “quero mais” para a continuidade dos 
trabalhos.

-

EnModa: em des�le, acadêmicos apresentam as macrotendências de moda 
para 2022 -
07/07/2021 

O curso de Design de Moda Unesc/Senai promoveu no dia 7/7, mais um EnModa 
(Encontro de Moda). O evento acadêmico de caráter cultural e educativo, realiza a 
apresentação dos projetos interdisciplinares desenvolvidos pelos alunos da sétima 
fase do curso. É uma oportunidade de colocar em prática todo o aprendizado 
adquirido ao longo da graduação.

Cursos de Artes Visuais e Teatro promovem evento de valorização da história 
do ramo na região -
05/07/2021 

O Auditório Ruy Hülse, da Unesc, recebeu personalidades do mundo das artes no 
dia 5/7. A noite fria no Sul Catarinense foi calorosa para os acadêmicos e professores 
dos cursos de Artes Visuais e Teatro da Universidade ao iniciarem a edição anual 
da Semana Acadêmica Integradas dos cursos. O evento seguiu até o dia 9/7 com 
programação híbrida, assim como a noite de abertura, transmitida pelo canal da 
Unesc TV no Youtube e sem plateia presencial.

JULHO
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Arraiá encerra primeiro semestre no Colégio Unesc -
16/07/2021 

O último dia de aula do primeiro semestre letivo foi regado a cachorro-quente, 
amendoim, docinhos e muita descontração no Colégio Unesc. Nos períodos 
matutino e vespertino da sexta-feira (16/7) os estudantes do primeiro ano dos 
Anos Iniciais até o terceiro ano do Ensino Médio tiveram recreios especiais.

Jornalista Raphael Faraco participa da 7ª edição do EcoCria Talks -
14/07/2021 

“Jornalismo multimídia: como adequar a linguagem da informação para diferentes 
canais de mídia”, foi o tema da 7ª edição do Ecocria Talks, promovido pela Escola de 
Comunicação Criativa da Unesc. Para abordar o assunto, o convidado foi o jornalista 
e apresentador do Bom dia SC, Raphael Faraco.

Na primeira formatura híbrida da Unesc, a emoção de 19 novos médicos -
16/07/2021 

Um mix de lembranças, emoção e compromissos rea�rmados marcaram a primeira 
colação de grau híbrida da Unesc, realizada no �m da tarde do dia 16/7 no Auditório 
Ruy Hülse. Colaram grau 19 novos médicos.

Noite de homenagens o�cializa repasse de R$ 1,5 milhão para construção de 
passarelas na Unesc -
09/07/2021 

Em 2022 a Unesc contará com mais mil metros de espaço coberto em seu campus. 
A conquista da verba para essa importante obra de mobilidade foi assegurada 
e o�cializada no dia 9/7 em evento híbrido realizado no Auditório Ruy Hülse e 
transmitido pelo canal da Unesc TV no Youtube para toda a comunidade acadêmica 
e comunidade externa. 
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Unesc inicia formação continuada de professores da rede municipal de ensino 
22/07/2021 

A formação acadêmica é a base necessária para um professor iniciar sua carreira 
na docência, mas o estudo deve ser constante para que ofereça um ensino de 
qualidade. É aí que entra a formação continuada de professores, que já é lei no Brasil 
desde a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e deve ser seguida 
pelos estados e municípios em sua totalidade, escolas públicas ou privadas. Nesta 
semana, a Unesc iniciou a capacitação de professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil de quatro municípios do Sul do estado.

-

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Tecnologia 
em Design de Moda colam grau em cerimônia de formatura -
27/07/2021 

O dia 27/7 �cou marcado para os 36 formandos da Unesc. Foi um momento mágico, 
cheio de emoção e da certeza do dever cumprido. A colação de grau ocorreu de 
forma híbrida, com graduandos e graduandas recebendo as outorgas de modo 
online e presencial. A pró-reitora Acadêmica e paraninfa de todos os bacharéis, 
professora. Indianara Reynaud Toreti, presidiu a solenidade.

Direito e saúde: aula magna do PPGD recebe convidada para tratar sobre o 
pós-pandemia no SUS -
02/08/2021 

Acadêmicos, professores, pesquisadores e comunidade estiveram reunidos em 
encontro virtual com foco nas perspectivas pós-pandemia. Dessa vez o viés do 
encontro girou em torno não só de aspectos da área da saúde, mas principalmente 
das questões jurídicas de tudo aquilo que envolve a situação pandêmica, 
especialmente no Brasil. A responsável pela fala principal da noite de Aula Magna 
do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Unesc foi a coordenadora do 
PPGD da Faculdade Direito de Vitória (FDV), Elda Coelho de Azevedo Bussinguer.

AGOSTO
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Meet Up: Especialistas em inovação deixam lições em evento na Unesc -
05/08/2021 

A Agência de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia (Aditt) e a 
Prefeitura de Criciúma proporcionaram, no dia 05/08, momentos de aprendizado 
aos interessados pelo ecossistema de inovação. Foi realizado no Auditório Ruy 
Hülse e transmitido no canal da Unesc TV no YouTube o evento híbrido “Meet Up: 
Caminhos e futuro do fomento ao empreendedorismo”.

Primeira turma a cursar o novo modelo da Unesc Virtual encerra ciclo e vibra 
com a formatura -
03/08/2021 

O dia 03/08 entra para a história da Unesc e, mais especi�camente, para a Unesc 
Virtual. Nesta data formaram-se o�cialmente os primeiros acadêmicos dos 
cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão Comercial 
e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos que mergulharam no projeto 
promissor de Ensino a Distância com a marca da maior Universidade Comunitária 
do Sul catarinense. Além deles, colaram grau na Cerimônia Especial Virtual nesta 
noite, os graduandos do curso de Ciências Econômicas, Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos e Tecnologia em Processos Gerenciais presencial da Unesc.

Reitora da Unesc compartilha experiências em torno do Uniedu em encontro 
com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul -
05/08/2021 

As experiências bem-sucedidas entre as Universidades Comunitárias catarinenses 
e o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu) foram tema de 
encontro virtual realizado no dia 05/08. O evento, que teve como teve as “Bolsas 
de Estudo para Ensino Superior como instrumento de desenvolvimento regional”, 
contou com a participação da vice-presidente da Associação Catarinense das 
Fundações Educacionais (Acafe) e reitora da Unesc, Luciane Bisognin Ceretta, e do 
deputado estadual presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de 
Ensino Superior de Santa Catarina, Rodrigo Minotto, responsáveis pela explanação 
das ações de fortalecimento das Instituições no Estado nos últimos anos.
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Curso de Geogra�a comemora 25 anos em encontro virtual com estudantes, 
egressos e professores -
05/08/2021 

O curso de Geogra�a da Unesc completou 25 anos de história em agosto de 2021, 
contribuindo com a formação de professores diferenciados e conscientes de seu 
papel junto à sociedade. Para comemorar a data, no dia 5/8, o curso realizou uma 
roda de conversa com acadêmicos, egressos, docentes e ex-professores do curso.

Unesc recebe lideranças para homenagens e convocação para apoio -
06/08/2021 

O Auditório Ruy Hülse recebeu no dia 06/08, mais um evento que entra para a 
história da Unesc. A Câmara de Vereadores de Criciúma concedeu à Universidade 
uma Moção de Aplausos em alusão aos 53 anos da Instituição. 

Novos gestores são empossados com convite a superação e dedicação -
09/08/2021 

Desa�os foram iniciados e renovados no dia 9/8 na Unesc. A reitoria da Instituição 
deu posse o�cialmente a alguns dos coordenadores de cursos e gestores de setores 
em evento híbrido realizado no Auditório Ruy Hülse e transmitido pelo Youtube. O 
evento faz parte do processo de organização da gestão para o segundo mandato 
para o período de 2021 a 2025.
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Equipe de gestores da Unesc discute ações em imersão de planejamento -
12/08/2021 

De 12 a 16 de agosto, a equipe de gestores da Unesc participou de uma imersão 
em planejamento de projetos estruturantes imediatos para a Universidade. Os 
encontros foram realizados fora do campus, com foco total em planos de ação 
para a implantação nos próximos meses. 

Saúde emocional dos acadêmicos em tempo de pandemia é debatido em 
evento do Programa Acolher -
10/08/2021 

A Unesc está sempre preocupada com a segurança e com a qualidade de vida da 
comunidade acadêmica. Por isso, foi realizado no dia 10/8 um importante debate 
sobre saúde mental durante a pandemia. O evento realizado pelo Programa 
Acolher, foi alusivo ao Dia do Estudante e ocorreu de forma híbrida, contando com 
a participação de gestores universitários, professores e pro�ssionais da área de 
saúde e representação estudantil.

Processos vividos pelos estudantes na pandemia são temas de encontro virtual 
do Programa Acolher da Unesc -
10/08/2021 

“Como é ser estudante em tempos de pandemia?”, foi tema de um encontro virtual 
do Programa Acolher da Unesc, ocorrido no dia 10/08, às 19 horas. O debate 
entre professores, pro�ssionais de saúde e acadêmicos da Universidade abordou 
diversos processos e situações vividas pelos estudantes em meio a uma situação 
pandêmica e como isso pode ter afetado a saúde mental.
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Colégio Unesc comemora Dia do Estudante com programação especial -
12/08/2021 

No Dia do Estudante, comemorado no dia 11/8, professores e alunos do Colégio 
Unesc deixaram de lado a vestimenta habitual e deixaram a criatividade �uir na 
escolha das fantasias. De personagens de clássicos infantis até séries modernas, 
todos capricharam para criar boas memórias sobre a data, marcada por sessões de 
cinema, atividades ao ar livre e mimos.

Mestrado realiza evento virtual sobre pesquisa na área do Direito -
16/08/2021 

Professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Unesc, 
estiveram reunidos no dia 16/8 para debater o tema “Como fazer pesquisa em 
Direito?”. O evento virtual teve a participação do professor doutor e coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Gustavo Silveira Siqueira.

Araranguá recebe palestra sobre turismo com o apoio da Unesc -
16/08/2021 

“Vocês estão perdendo dinheiro por não explorar o potencial turístico da região”, 
esta foi uma, dentre tantas frases de efeito, que o secretário de Turismo de Canela, 
Ângelo Sanches, destacou na sua palestra, além de compartilhar suas experiências 
no dia 16/8, no auditório do Center Shopping em Araranguá. 

O evento foi promovido pela Unesc, Instância de Governança Caminhos dos 
Cânions do Sul, Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc) e 
Secretaria Municipal de Turismo de Araranguá. 
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Museu de Zoologia da Unesc abre exposição em Araranguá -
18/08/2021 

A Unesc expande cada vez mais suas ações no Extremo Sul catarinense e no dia 
18/8, o Museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski realizou a 
abertura o�cial da exposição com a fauna da Mata Atlântica no In�nity Business e 
Shopping. Os visitantes do local poderão ter esta experiência com a biodiversidade 
até o dia 16 de setembro.

Unesc recebe o lançamento o�cial da Plataforma de Inovação das Instituições 
Comunitárias -
16/08/2021 

O Sistema Acafe (Associação Catarinense das Fundações Educacionais), inaugurou 
um novo período de posicionamento de suas Instituições de Ensino Superior (IES) 
e do relacionamento delas com o setor produtivo, com a Plataforma de Inovação 
das Instituições Comunitárias (ON). O lançamento o�cial do projeto ocorreu no 
dia 16/8, na Unesc, em um evento híbrido com a participação de lideranças da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), 
do Sistema Acafe e representantes do setor produtivo e do poder público de 
Criciúma.

Universidade promove debate sobre terras indígenas -
18/08/2021 

A Unesc recebeu nesta quarta-feira (18/8), professores, estudantes e pesquisadores 
para dialogarem em um encontro virtual sobre “Direito à Terra: Marco temporal 
e a demarcação de terras indígenas”. O debate foi desenvolvido a partir da ação 
judicial que solicita a possibilidade de os povos indígenas reivindicarem e terem o 
reconhecimento de demarcação das terras que já ocupavam antes da promulgação 
da Constituição Federal brasileira de 1988, ou seja de 05 de outubro de 1988. 

125



Alunos do Colégio Unesc têm experiência como autores de obras literárias -
18/08/2021 

Os pequenos estudantes de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Unesc 
terão obras publicadas para chamar de suas. Eles estão trabalhando no projeto (Re) 
Conectando Leituras, proposta iniciada após o período de aulas remotas com foco 
no estímulo à leitura e à escrita e que terá como resultado um livro publicado com 
a história escrita por cada um dos alunos. 

Unesc realiza a doação de computadores a organizações de �nalidade social -
19/08/2021 

Periodicamente a Unesc realiza a readequação tecnológica em seus setores e 
salas de aula. Os equipamentos remanescentes deste processo são destinados a 
instituições de empenho social do Sul de Santa Catarina. Na tarde da quarta-feira 
(19/8), a Universidade realizou a entrega de 18 computadores, acompanhados 
de mouse e teclado. O procedimento foi executado pelo DTI (Departamento de 
Tecnologia da Informação), e os equipamentos destinados à Casa de Repouso Bom 
Jesus, Casa de Semiliberdade de Criciúma e Centro de Atendimento Socioeducativo.

Experiência do Usuário e Design Social são temas da aula inaugural do curso 
de Design na Unesc -
19/08/2021 

O curso de Design da Unesc teve mais uma aula inaugural para marcar o início 
do semestre aos alunos veteranos e o começo do curso para os novatos. Mas não 
foi uma aula qualquer, rotineira. Para despertar e provocar o pensamento dos 
acadêmicos, a coordenação convidou três renomados professores para palestrar 
sobre o tema UX Design, termo que signi�ca Experiência do Usuário, e Design 
Social, assunto sugerido pelo Centro Acadêmico.
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Curso de Educação Física realiza Mosaico de Conversa sobre Educação Básica -
25/08/2021 

Acadêmicos e docentes do curso de Educação Física – Bacharelado e Licenciatura, 
estiveram reunidos para compartilhar experiências em estágios e dialogar com 
professores da Educação Básica, no 4º Mosaico de Conversa. O objetivo do encontro 
foi aproximar a escola da universidade, promovendo uma troca de conhecimentos 
visando fortalecer a formação de professores ao discutir temáticas relevantes 
como o novo Ensino Médio e a organização do ensino na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio a partir do que está sendo desenvolvido nas aulas de 
Educação Física escolar.

Ibero-Americano: Unesc inicia congresso que discute temáticas das áreas de 
Humanidades, Ciências e Educação -
23/08/2021 

A comunidade de estudantes e pesquisadores ibero-americanos nas áreas de 
Humanidades, Ciências e Educação esteve reunida no dia 23/8 para a abertura 
da quarta edição do Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e 
Educação da Unesc, evento que seguiu até o dia 27/8 com conferências, mesas 
redondas, grupos temáticos e lançamentos de obras.

Mais de 800 participantes integram primeira fase de trabalhos de elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Amrec -
24/08/2021 

Foram 12 turnos dedicados exclusivamente à junção de informações, anseios e 
sonhos de quem vive a realidade de cada um dos municípios que compõem a 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec). Manhãs, tardes e 
noites dedicadas à primeira fase de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico da Amrec sob comando da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (Unesc) e do Centro Universitário Barriga Verde (Unibave). 
Liderados pelas instituições, entre 11 a 21/8, os eventos reuniram mais de 800 
participantes interessados em colaborar com o processo que promete alavancar o 
desenvolvimento da região.
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Boas-vindas, apresentações e música embalam a Recepção de Calouros e 
Veteranos na Unesc -
25/08/2021 

Calouros e veteranos da Unesc foram munidos de informações, acolhimento e 
ânimo para o semestre letivo no evento que reuniu mais de cinco mil pessoas 
de forma virtual no dia 25/8. Transmitida no YouTube pela Unesc TV em estrutura 
montada no Auditório Ruy Hülse, a Recepção de Calouros e Veteranos contou com 
a participação das lideranças da Universidade e muito conteúdo disponibilizado 
de forma a acolher e orientar os estudantes para o semestre letivo.

Congresso Ibero-Americano debate internacionalização no ensino superior -
25/08/2021 

A programação do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências 
e Educação da Unesc, teve debates pertinentes à educação superior e à 
sociedade. Professores doutores convidados debateram com o público o tema 
“Internacionalização Solidária ou Internacionalização Subordinada”.

Conferência sobre Políticas Públicas e Formação Humana encerra o�cialmente 
o quarto Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação 
da Unesc -
26/08/2021 

A quarta edição do Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e 
Educação da Unesc foi encerrada o�cialmente no dia 26/8. O evento mais uma vez 
superou as expectativas da Comissão Organizadora e se consolidou como maior 
ação internacional da Universidade com a participação de 2.358 congressistas 
de diferentes países ibero-americanos. A noite de encerramento contou com a 
conferência do professor doutor Emir Simão Sader, da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).

128



O papel da psicologia frente às violências pauta primeira noite de Jornada 
Acadêmica de Psicologia da Unesc -
30/08/2021 

A comunidade acadêmica da Unesc se reuniu em torno da 12ª Jornada de Psicologia 
e do 7º Congresso de Psicologia Social. Os eventos ocorreram concomitantemente 
e contaram com programação de palestras e mesas redondas, iniciadas no dia 
30/8 e encerradas no dia 3/9. 

Ordem de Serviço de obra do Centro de Inovação é assinada com a presença 
do governador de Santa Catarina -
26/08/2021 

Um importante passo para que o projeto do Centro de Inovação de Criciúma se 
concretize foi dado no dia 26/8, com a assinatura da Ordem de Serviço para o 
início das obras para a conclusão do espaço físico. A solenidade foi realizada com 
a presença do Governador do Estado, Carlos Moisés e demais lideranças políticas e 
econômicas da região. A reitora da Unesc, Luciane Bisognin Ceretta, participou do 
ato de assinatura da Ordem de Serviço.

Projeto de extensão promove roda de conversa com lideranças de bairros -
30/08/2021 

Professores e alunos do projeto de extensão “Calçada Cidadã: Acessibilidade e arte 
de rua para todos”, estiveram reunidos com lideranças de bairros de Criciúma na 
noite da segunda-feira (30/8), para uma roda de conversa. Durante o encontro 
virtual, os representantes dos bairros participantes dialogaram com a equipe do 
projeto sobre os problemas existentes nos locais. 
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Segurança alimentar e nutricional é assunto que inicia a Jornada Acadêmica 
de Nutrição na Unesc -
31/08/2021 

Os primeiros passos da luta pela alimentação adequada no Brasil foram a inspiração 
necessária para que Daniela Frozi escolhesse a Nutrição como pro�ssão. Ela é 
referência no estudo de segurança alimentar e nutricional no país e foi a convidada 
para abrir a 15ª Jornada Acadêmica do curso de Nutrição da Unesc, ocorrida no dia 
31/8.

Participação internacional abre Simpósio de Sepse na Unesc -
01/09/2021 

Após um ano e meio de incessantes desa�os no enfrentamento à pandemia de 
Covid-19, o Laboratório de Fisiopatologia Experimental da Unesc, importante 
espaço de pesquisa cientí�ca da Universidade, realizou o Primeiro Simpósio de 
Sepse da Instituição. O evento, iniciado no dia 01/09, tem relevância internacional 
e já começou com a participação de um dos principais pesquisadores do assunto 
no mundo, Mervyn Singer, autor do conceito de sepse e professor da University 
College of London, na Inglaterra.

Abertura da Semana Acadêmica do curso de Direito da Unesc conta com 
homenagem ao ex-coordenador, João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior -
06/09/2021 

O legado do ex-coordenador e professor do curso de Direito e procurador jurídico 
da Unesc, João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior, foi enaltecido na cerimônia de 
abertura da 26ª edição da Semana Acadêmica do curso, no dia 06/09. A lembrança 
do colega, mestre e amigo querido por coordenadores, estudantes e gestão da 
Universidade, vítima da Covid-19 em março de 2021, marcou o início de mais uma 
semana com intensas atividades acadêmicas.

SETEMBRO
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Redes Sociais e Fake News são debatidas na 24ª Semana Acadêmica de Direito 
da Unesc -
09/09/2021 

Dois temas de grande repercussão na atualidade em relação à internet pautaram a 
terceira noite da 24ª Semana Acadêmica do Curso de Direito da Unesc. O professor 
e defensor público do Estado do Paraná, João Victor Longhi, tratou do tema 
“Redes Sociais e Fake News”, citando normas relacionadas ao cotidiano do uso das 
ferramentas.

Evento acadêmico debate o uso medicinal da Cannabis -
07/09/2021 

Debater os benefícios medicinais da Cannabis e quebrar o tabu em torno da planta 
serão foco do Simpósio Multidisciplinar de Cannabis Medicinal, evento que reuniu 
de forma virtual palestrantes renomados das áreas da medicina e do direito de 27 
de setembro a 1º de outubro. 

Curso de Gestão em Turismo debate agenciamento de viagens e roteirização 
de destinos turísticos -
08/09/2021 

Alinhado à retomada do �uxo do turismo regional, o curso de Gestão em Turismo 
da Unesc promoveu recentemente, a palestra “Agenciamento de Viagens e 
a Roteirização dos Destinos Turísticos”, com o representante da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens, Athos Teixeira. O evento fez parte da Dinâmica 
Interdisciplinar Pro�ssional (DIP) do curso. 
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Aspectos cientí�cos e ações de enfrentamento à dependência química 
integram Simpósio de Psiquiatria na Unesc -
10/09/2021 

A dependência química foi abordada sob diferentes vieses na 19ª edição do 
Simpósio de Psiquiatria na Interface Cérebro e Mente da Unesc, evento realizado 
pelo Laboratório de Psiquiatria Translacional, integrante do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Universidade.

Universidade recebe reunião do Conselho dos DCEs das instituições do Sistema 
Acafe -
11/09/2021 

O campus da Unesc recebeu lideranças estudantis do Sistema Acafe (Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais) para debater assuntos como a 
reformulação do regimento interno do Conselho, bolsas e permanência estudantil.

Racismo é debatido na abertura da 2ª Semana Integrada de Educação da 
Unesc -
13/09/2021 

Incentivar o diálogo para a promoção do respeito à diversidade, a cultura da paz e 
dos direitos humanos. Este foi o objetivo da 2ª Semana Integrada de Educação que 
aconteceu de 13 a 16/09. O evento debate, nestes quatro dias, sobre as diversas 
temáticas vivenciadas no âmbito da educação e seu cotidiano. 
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Diálogos sobre a importância da atenção primária em saúde abrem debates 
de Simpósio de Saúde Coletiva da Unesc -
15/09/2021 

O 1º Simpósio de Saúde Coletiva e Atenção Multipro�ssional Sul Catarinense, 
realizado pela Unesc, iniciou no dia 15/09, com diálogos sobre a importância da 
atenção primária para a saúde da população brasileira e do cenário encontrado 
pelos pro�ssionais de saúde em virtude da pandemia. 

Atuação do biólogo em âmbito social e no ecoturismo pautam primeira noite 
de Sacib -
13/09/2021 

A primeira noite de Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas (Sacib) da 
Unesc foi de discussões em torno da atuação do pro�ssional biólogo nas relações 
sociais e no ecoturismo. Para falar sobre os assuntos, o curso recebeu os biólogos 
Leonardo Pinheiro, Bento Júnior e Natália Oliveira.

Educação Física da Unesc oferece debate sobre o esporte em Santa Catarina -
15/09/2021 

Quais são as políticas públicas estaduais voltadas à Educação Física? Foi em busca 
dessas respostas que acadêmicos do curso da área na Unesc dialogaram com o 
secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, no dia 15/09 dentro da 
programação do 3º Seminário de Educação Física e Políticas Públicas.
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Semana Integrada de Educação promove debates sobre a cultura de paz e 
rea�rma o protagonismo estudantil na Universidade -
16/09/2021 

A 2ª Semana Integrada de Educação da Unesc, encerrada no dia 16/09, trouxe 
ao longo de quatro dias diálogos para a promoção do respeito à diversidade, à 
cultura da paz e aos direitos humanos. Além disso, o evento mostrou a força do 
protagonismo estudantil na Unesc, uma vez que a organização da Semana coube 
aos Centros Acadêmicos das Licenciaturas Integradas.

Unesc promove debate internacional sobre direitos humanos e democracia no 
ambiente da Covid-19 -
20/09/2021 

Como os países da América Latina estão tratando os “Direitos humanos, a 
democracia e políticas públicas no contexto da Covid-19” em seus domínios? Este 
foi o foco do 3º Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade e da 
5ª Jornada de Produção Cientí�ca em Direitos Fundamentais e Estado, organizado 
pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) da Unesc.

Unesc dialoga sobre garantia de direitos na pandemia para pessoas com 
de�ciência -
20/09/2021 

A 5ª Semana da Pessoa com De�ciência, realizada pelo Centro Especializado em 
Reabilitação (CER) da Unesc e demais apoiadores, iniciou no dia 20/09, chamando 
estudiosos, professores, alunos e comunidade para re�etirem juntos sobre a 
garantia dos direitos das pessoas com de�ciência na pandemia. 
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Curso de Geogra�a da Unesc promove Equinócio Geográ�co de Primavera -
22/09/2021 

O Equinócio Geográ�co de Primavera faz parte dos eventos comemorativos dos 25 
anos do Curso de Geogra�a da Unesc. O encontro virtual, realizado no dia 22/09, 
foi organizado pela coordenação do curso em parceria com o Centro Acadêmico 
Rosa dos Ventos, representado pelo seu presidente, Braian Andrade de Oliveira.

Em clima de Setembro Amarelo, Acolher Unesc reforça luta pela vida -
21/09/2021 

Falar é o melhor remédio para combater o suicídio. Esta foi a re�exão mais 
recorrente apresentada pelos sete especialistas que participaram de um encontro 
híbrido promovido pelo Programa Acolher, da Unesc, na noite da terça-feira (21/9). 

Professor da Unicamp fala sobre o papel da vacina na pandemia e o combate 
às fake news no lançamento da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc -
21/09/2021 

A Unesc lançou o�cialmente no dia 22/09, a 12ª edição da Semana de Ciência 
e Tecnologia (SCT), o maior evento cientí�co da Instituição. Para marcar este 
momento, a Universidade recebeu o professor doutor da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Luiz Carlos Dias, que falou do tema “Vacinas contra a 
Covid-19 e o combate às fake news na pandemia”. 
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O combate às fake news no lançamento da Semana de Ciência e Tecnologia da 
Unesc -
22/09/2021 

A 12ª Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) da Unesc foi lançada em alto estilo 
no dia 22/09. O professor Luiz Carlos Dias, pesquisador da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), apresentou estudos e informações importantes sobre a 
vacina contra a Covid-19 e as fake news que giram em torno da pandemia.

Professora doutora da Polônia visita Unesc e ministra palestra no PPGCS -
23/09/2021 

As experiências do trabalho da médica e professora polonesa Ewa Kucharska foram 
a base do evento realizado no dia 23/09, pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde (PPGCS) da Unesc. A pro�ssional, que é chefe do Departamento 
de Gerontologia, Geriatria e Serviço Social da Universidade de Jagiellonian, 
compartilhou suas experiências na atuação junto à população idosa na Cracóvia, na 
Polônia, a forma como o sistema de saúde do país atua diante do envelhecimento 
da população e as políticas adotadas.

Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc encerra Seminário 
Internacional com mais de 60 conferencistas -
23/09/2021 

A Unesc, por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD), reuniu 
nesta semana mais de 200 parceiros de instituições e centros de pesquisa 
nacionais e internacionais para a terceira edição do Seminário Internacional 
em Direitos Humanos e Sociedade e da Jornada de Produção Cientí�ca em 
Direitos Fundamentais e Estado. O evento, encerrado no dia 23/09, contou com 
aproximadamente 350 trabalhos acadêmicos apresentados ao longo de 30 sessões.
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Unesc comemora o lançamento o�cial de Centro de Práticas Inovadoras no 
Ensino em Saúde -
27/09/2021 

A deputada federal Geovania de Sá deixou mais uma grande marca na Unesc no 
dia 27/09. A liderança nacional o�cializou nesta data o repasse de R$ 1 milhão 
para a criação do Centro de Práticas Inovadoras no Ensino em Saúde da Unesc, 
espaço que contará com um Centro de Realidade Mista e um Centro de Simulação 
Realística. 

Incubadora de Ideias e Negócios da Unesc realiza o seu Demoday -
25/09/2021 

Após seis meses recebendo orientações, estruturando ideias e construindo uma 
startup, chegou o momento da apresentação do negócio desenvolvido. Na manhã 
do sábado (25/09), treze startups da Incubadora de Ideias e Negócios da Unesc 
participaram do Demoday, um dia de demonstração dos projetos que saíram do 
papel.

Galinhada Solidária do curso de Gastronomia da Unesc é sucesso -
25/09/2021 

Solidariedade também se aprende nos bancos da Universidade e utilizar o 
conhecimento da sala de aula para promover uma ação voluntária foi a proposta 
dos acadêmicos e professores da oitava fase do curso de Gastronomia da Unesc. 
Eles realizaram, no sábado (25/9), a Galinhada Solidária, ação que faz parte da 
disciplina de Projeto Integrador.
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Abordagem sobre a importância cientí�ca do afeto dos mil primeiros dias de 
vida abre Jornada Materno Infantil na Unesc -
28/09/2021 

Temáticas em torno da Ginecologia, da Obstetrícia, da Mastologia e da Pediatria 
norteiam, nesta semana, a quinta edição da Jornada Materno Infantil na Unesc. O 
evento foi iniciado no dia 28/09, com palestra da professora e pediatra Ana Cláudia 
Milanesi. 

Unesc acolhe evento nacional comemorativo dos 10 anos da área de Ciências 
Ambientais -
29/09/2021 

Professores, pesquisadores e estudiosos do Meio Ambiente estão comemorando 
os 10 anos de criação da área de Ciências Ambientais da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para marcar a data, 
Universidades de várias partes do Brasil se uniram para organizar um grande 
evento durante o dia 29/09, de forma virtual. Especialistas apresentaram dados e 
debateram sobre a atual situação ambiental no planeta.

Unesc participa de ação do Outubro Rosa em Içara -
02/10/2021 

Acadêmicos e residentes do curso de odontologia integrar à ação comunitária 
alusiva ao Outubro Rosa em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
de Içara. A ação, avalizada pela Diretoria de Extensão da Universidade, teve seu 
primeiro encontro no último sábado (2/10), na Praça São Donato, em Içara. Foram 
realizados 37 atendimentos.

OUTUBRO
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Protagonismo estudantil: Unesc lança Empresa Júnior do curso de Direito -
05/10/2021 

O incentivo ao protagonismo estudantil por meio do Movimento Empresa Júnior 
(MEJ) na Unesc ganha mais uma peça chave com o lançamento, na noite da terça-
feira (5/10), da Empresa Júnior do Curso de Direito (Projus). Em noite de celebração, 
acadêmicos e gestão da Universidade o�cializaram o início dos trabalhos desta 
que é a sétima empresa júnior protagonizada por estudantes de diferentes cursos 
de graduação. 

Colaboradores da Vigilância Epidemiológica de Criciúma participam de 
capacitação na Unesc -
04/10/2021 

Os colaboradores da Vigilância Epidemiológica de Criciúma voltaram para as salas 
de aula na manhã da segunda-feira (4/10). Eles participam de uma capacitação 
oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) da 
Unesc por meio de uma parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

Museu de Zoologia da Unesc inaugura exposição em comemoração ao Dia das 
Aves -
05/10/2021 

Esta terça-feira (5/10) é mais um dia para se ouvir a natureza pedindo socorro 
através dos cantos e encantos dos pássaros. Nesta data comemora-se o Dia 
Nacional da Ave e, para marcar a passagem da celebração, o Museu de Zoologia 
da Unesc organizou a exposição “Penas, Bicos e Cores”, com o objetivo de revelar a 
beleza, o esplendor e o papel importante das aves no ecossistema.
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Ana Amélia Lemos: jornalista e ex-senadora compartilha experiências no 
EcoCria Talks -
06/10/2021 

A ponderação e a sabedoria da jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos ditaram 
o encontro da personalidade gaúcha em mais uma edição do ECoCria Talks, nesta
quarta-feira (6/10). Convidada para uma noite de sabatina com jornalistas da região 
Sul de Santa Catarina, Ana Amélia deixou lições e experiências vividas enquanto
comunicadora e na carreira política.

Unesc veste rosa e promove um outubro de muita informação -
08/10/2021 

“Estamos juntos na luta contra o câncer de mama”. É com esse lema que a Unesc 
abre nesta sexta-feira (8/10) a sua programação especial de palestras com foco no 
Outubro Rosa. Para tanto, além dos diversos momentos de diálogos esclarecedores, 
a Universidade já vestiu rosa, seja com seus colaboradores usando adereços que 
remetem à data, seja com os pontos do campus que ganharam a cor consagrada à 
consciência que o mês oportuniza.

Estudantes de Medicina da Unesc levam mais alegria ao Dia das Crianças em 
hospitais de Criciúma -
12/10/2021 

A Disney ainda não tem nenhuma princesa chamada Catarina, mas a Liga 
Acadêmica de Cirurgia Pediátrica (Lacipe) coroou a pequena Catarina Isabel Alves 
de Luca, de apenas 5 anos, como uma princesa, que se uniu à Elza, à Branca de 
Neve, à Bela e a outros personagens, super-heróis e heroínas, que �zeram o Dia das 
Crianças dos pequenos que passaram a data internados no Hospital São José (HSJ) 
e no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC) um tanto quanto diferente 
e alegre.
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Pós-Graduação In Company será ofertada pela Unesc -
14/10/2021 

Lançada nesta quinta-feira (14/10), a parceria entre a Unesc, a Plasson do Brasil 
e a Produttare Consultoria proporciona pós-graduação in company para os 
funcionários da Plasson. A Unesc participa com a oferta da infraestrutura durante 
os dois anos de curso.

Colégio Unesc em clima de Jogos Escolares -
13/10/2021 

A pira olímpica está acesa para os Jogos Escolares do Colégio Unesc (JECOUN). Em 
sua terceira edição, o evento esportivo teve início na manhã da quarta-feira (13/10) 
e se estende até a próxima sexta (15/10). As competições envolvem estudantes do 
1º ano do Fundamental até o terceirão, no Ensino Médio.

Unesc forma a primeira turma de tecnólogos em Gestão de Turismo -
14/10/2021 

Além de outras formaturas, a noite de quinta-feira (14/10) foi marcada pela 
colação de grau da primeira turma de Tecnologia em Gestão de Turismo do polo 
do Balneário Rincão. O evento presencial foi realizado no Auditório Ruy Hulse com 
a presença dos formandos e familiares. 
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Biomedicina da Unesc faz quase 500 testes de Covid no estádio
Heriberto Hülse -
15/10/2021 

Em mais uma etapa da parceria entre a Unesc e o Criciúma Esporte Clube, 
professores e acadêmicos do curso de Biomedicina executaram na última sexta-
feira (15/10) testes para detecção da Covid-19 entre torcedores que desejavam 
ir ao jogo do Tigre no sábado (16/10), quando o time empatou em 0 a 0 com 
o Botafogo, da Paraíba, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Foram realizados 453 testes.

Pesquisas realizadas pelo PPGCA Unesc são apresentadas no X ENANPAS -
15/10/2021 

O Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Unesc 
participou do 10º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ambiente e Sociedade (ENANPAS), com a socialização de estudos 
desenvolvidos na Universidade. O evento foi realizado na última semana, entre 5 
a 8 de outubro, e contou com a participação de alunos e pesquisadores de todo o 
Brasil. 

Colégio Unesc promove ação ‘Vamos fazer uma criança feliz’ -
16/10/2021 

Na Unesc, as ações comunitárias fazem parte de nosso DNA. E foi trabalhando as 
datas comemorativas, durante as aulas de História, que os alunos do primeiro ano 
do ensino fundamental do Colégio Unesc tiveram a ideia de uma grande ação e 
criaram a campanha “Vamos fazer uma criança feliz”.
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Mais de 150 acadêmicos e egressos tiram dúvidas em aulão preparatório na 
Unesc -
23/10/2021 

Curso de Educação Física da Unesc em parceria com o Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Física e Escola (GEPEFE) promovem aulão preparatório para 
o concurso público da Prefeitura de Criciúma. Mais de 150 acadêmicos e egressos
do curso de Educação Física participaram do treinamento.

Governador Carlos Moisés destaca inovação catarinense durante Circuito 
Inova SC -
21/10/2021 

Conexões, conhecimento, inovação, ciência. Estas foram algumas das temáticas 
que estiveram em pauta nesta quinta-feira (21/10), durante o primeiro encontro 
do Circuito Inova SC, promovido pelo Sistema Acafe com apoio da Unesc e do 
Unibave. O ponto alto, no entanto, �cou por conta da palestra do governador 
Carlos Moisés, que teve como tema “Nas trilhas da inovação”.

Emoção marca formatura da primeira turma do curso de Gastronomia da 
Unesc -
22/10/2021 

A data marcou a formatura da primeira turma do curso de graduação de Tecnologia 
em Gastronomia da Universidade e, por consequência, a realização de sonhos que, 
idealizados de diferentes formas e nas mais distintas realidades, convergiram no 
feliz acontecimento da noite do dia 22. 
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Ação da Unesc garante atendimentos de qualidade em Içara -
23/10/2021 

Como parte da programação do Outubro Rosa, acadêmicos do curso de Farmácia 
e de Fisioterapia estiveram na Praça São Donato, em Içara, realizando diversas 
atividades na população que passou pelo local. A ação, em parceria com a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer de Içara, tem o intuito de despertar a prevenção 
ao câncer de mama e a outros tipos de doença.

Acesso de indígenas e quilombolas ao ensino superior em debate -
25/10/2021 

O racismo e o preconceito foram as temáticas do “3º Diálogo: Acesso e permanência 
dos povos indígenas e quilombolas no ensino superior”, que faz parte do Seminário 
online “Diálogos institucionais: re�exões e proposições de práticas antirracistas nas 
Universidades Brasileiras”. 

Promat Junior da Unesc promove intensivão de matemática -
27/10/2021 

A Empresa Júnior (EJ) do Curso de Matemática (Promat Júnior) da Unesc está 
realizando o intensivão de matemática para acadêmicos. O intuito, conforme o 
presidente da EJ, Leonay Camargo Padilha, é oportunizar maior conhecimento e 
preparar os participantes para o processo seletivo de professores admitidos em 
caráter temporário (ACTs) em Santa Catarina, durante os anos letivos de 2022 e 
2023. 
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Farmácia Solidária da Unesc recebe moção de aplauso da Câmara -
29/10/2021 

A Câmara de Criciúma entregou, na tarde da sexta-feira (29/10), uma moção de 
aplauso à Farmácia Solidária pelos seus 15 anos de atuação. Com o slogan “Doar 
é o melhor remédio”, a farmácia, nascida e mantida na Unesc, já proporcionou 
doações de medicamentos que correspondem a R$ 20 milhões. Houve, ainda, o 
descarte adequado de mais de 13 toneladas de remédios e a realização de 350 mil 
atendimentos em uma década e meia.

Concluído mais um Unesc Pro�ssões, abrindo caminhos rumo ao futuro -
28/10/2021 

A edição 2021 do Unesc Pro�ssões, iniciada na última segunda-feira (25/10), 
encerrou na noite da quinta-feira (28/10). A série de eventos cumpriu o objetivo 
de ajudar os futuros acadêmicos a escolher a melhor opção de graduação dentre 
os 52 cursos oferecidos pela Universidade. 

Alesc homenageia instituições que promovem as práticas de Paulo Freire. 
Unesc foi destacada -
28/10/2021 

As instituições de ensino que realizam grandes ações em projetos de ensino, de 
pesquisa e de extensão vinculados à obra de Paulo Freire foram homenageadas em 
sessão especial na noite da quinta-feira (28/10), na Assembleia Legislativa (Alesc). 
A Unesc, que este ano ampliou a sua atuação em projetos junto à comunidade 
com o lançamento do Programa Território Paulo Freire 2, foi uma das reconhecidas.
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Jornada Cientí�ca de Medicina da Unesc inicia com foco no estudo da Atenção 
Primária -
03/11/2021 

A atuação médica na Atenção Primária é o foco dos estudos dos acadêmicos do 
curso de Medicina da Unesc nesta quarta e quinta-feira (3 e 4/11) na 17ª Jornada 
Cientí�ca e 5º Simpósio Multiligas. A abertura do encontro contou com a presença 
de autoridades do curso e da Unesc, sucedida pela palestra do residente em 
Medicina de Família e Comunidade da Universidade, Lucas Thiago Borges.

Palestras sobre obesidade, tosse e cefaleia encerram 17ª Jornada de Medicina -
04/11/2021 

Tosse, hipertensão arterial sistêmica, cefaleia, manifestações oculares de doenças 
sistêmicas e as dermatoses mais frequentes nos atendimentos em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) foram alguns dos assuntos elencados no último dia da 17ª 
Jornada Cientí�ca e 5º Simpósio Multiligas, evento encerrado nesta quinta-feira 
(4/11). 

Harmonização Íntima e seus tratamentos pautam abertura da Jornada de 
Biomedicina -
04/11/2021 

A biomédica Karyn Kristyni Macagnan proferiu palestra de abertura na 7ª Jornada 
da Biomedicina nesta quinta-feira (4/11) com o tema “harmonização íntima”. Karyn 
relata que essa é uma área dos tratamentos estéticos que vem ganhando bastante 
destaque entre o público feminino, pois muitas mulheres se sentem insatisfeitas 
com a aparência ou a elasticidade de suas regiões íntimas. 

NOVEMBRO
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Unesc presente na 15ª Feira do Livro de Criciúma -
08/11/2021 

Com a presença dos personagens da história de Santa Catarina como Anita 
Garibaldi e Cruz e Souza e do personagem Vitorino, do Museu de Zoologia 
Morgana Cirimbelli Gaidzinski, da Unesc, a Universidade marca presença na 15ª 
Feira do Livro de Criciúma, a partir da segunda-feira (08/11). 

Presidente do Conselho Regional de Economia entrega prêmios na Unesc -
04/11/2021 

Dia de colocar medalha no peito e troféu na galeria. Nesta quinta-feira (4/11) o 
presidente do Conselho Regional de Economia de Santa Catarina (Corecon-SC), 
Sílvio Jose Martins Filho, visitou a Unesc representando o Conselho Federal de 
Economia (Cofecon). Ele veio a Criciúma entregar ao estudante Luís Eduardo 
Candiotto Tereza o prêmio pela conquista da Gincana Nacional de Economia, 
realizada em setembro. A Universidade também foi homenageada, por ser a 
instituição do aluno campeão.

Unesc retoma cerimônias presenciais de formatura -
06/11/2021 

Depois de 18 meses, a Unesc voltou a realizar uma cerimônia presencial de 
formatura. O ato, um momento especial na vida dos acadêmicos e de seus 
familiares, bem como da Universidade e dos professores, foi realizado neste sábado 
(6/11), no AM Master Hall com transmissão pelo canal da Unesc TV no Youtube.
A amplitude do espaço permitiu a realização da formatura com a garantia do 
distanciamento e o respeito às regras sanitárias. Cada formando levou seus 
convidados e o uso de máscaras foi exigido durante toda a cerimônia.
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PDL Jovem da Unesc promove orientações para estudantes do Rincão -
09/11/2021 

A ação teve foco na orientação vocacional e pro�ssional, em encontro com o 
projeto de extensão Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL) Jovem, 
vinculado ao Núcleo de Empreendedorismo da Unesc. Para isso, professores e 
acadêmicos foram até a instituição para auxiliar os jovens a identi�carem qual área 
ou carreira seguir.

Panorama do Design nos EUA foi assunto em palestra na SCT da Unesc -
09/11/2021 

Com o propósito de debater o design e suas mais variadas formas, fontes de 
inspiração e características a XII Semana de Ciência e Tecnologia (SCT), maior 
evento institucional da Unesc, trouxe à pauta o “Panorama do Design nos EUA”. 

O assunto foi tema da palestra apresentada na noite desta terça-feira (9/11) pelo 
designer industrial e professor Ignácio Urbina Polo que atua em uma agência em 
Nova York. Nascido na Venezuela e com mestrado em Engenharia de Produto pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Ignácio relatou peculiaridades do 
mercado norte-americano no bate papo mediado pelo arquiteto João Luís Rieth, 
coordenador do curso de Design de Produtos da Unesc e consultor do Sebrae/SC.

Preservação de documentos e memórias é tema de minicurso na Semana de 
Ciência e Tecnologia -
09/11/2021 

Novas descobertas, resultados de análises, pesquisas cientí�cas, propostas 
inovadoras. Tudo isso faz parte da gama de aprendizados possibilitados pela 
Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) da Unesc. O evento, que em 2021 está em 
sua 12ª edição, no entanto, traz também em sua programação atividades voltadas à 
valorização de recordações. Em minicurso promovido na tarde da terça-feira (9/11), 
colaboradoras do Centro de Memória e Documentação (Cedoc) promoveram 
debate sobre recordações e oportunizaram o conhecimento sobre as melhores 
formas de preservá-las.
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Professor da Unesc toma posse no Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia -
17/11/2021 

As várias propostas pesaram, a bagagem pro�ssional fez a diferença e o professor 
Evânio Nicoleit, da Unesc, foi eleito para ocupar cadeira no Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea). Na disputa com outros três concorrentes 
catarinenses da área de engenharia elétrica, no último dia 11, Evânio teve apoio 
maciço: conquistou 53,84% dos válidos. Com ele, foi eleito o suplente André 
Grigolo. Evânio será empossado em sessão do Confea nesta quarta-feira (17/11) 
em Brasília.

Ciclo de Palestras do Museu de Zoologia destaca Inteligência Arti�cial na SCT -
11/11/2021 

A Inteligência Arti�cial (IA) nada mais é que a capacidade de soluções tecnológicas 
simularem a capacidade humana ligadas à inteligência como, por exemplo, analisar 
dados para poder adotar uma ação. No caso do meio ambiente ou de outras áreas, 
vale para uma ação de emitir um alerta. Na noite da quinta-feira (11/11) este foi o 
assunto apresentado no 4º Ciclo de Palestras do Museu de Zoologia, que faz parte 
da XII Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) da Unesc, pelo professor Tiago Moreti, 
e debatido com os quase 100 participantes da atividade online, e mediado pela 
coordenadora do museu, professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski.

Feira da Inovação encerra programação da SCT com incentivo ao exercício de 
inovar -
12/11/2021 

Um ambiente democrático para apresentação de ideias transformadoras com foco 
na resolução de dores reais. Esse foi o cenário da noite da sexta-feira (12/11) no 
Auditório Ruy Hülse para a 8ª edição da Feira de Inovação da Unesc, evento que 
integrou e encerrou a programação da 12ª Semana de Ciência e Tecnologia da 
Instituição. A noite contou com 12 pitches, apresentações de ideias resumidas em 
três minutos, com propostas para os mais variados segmentos.
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Com foco na capacitação e na mentoria para a abertura e manutenção de negócios 
femininos na região, a Unesc mais uma vez protagoniza uma grande ação e lança 
o Empreende Mulher, inédito na região. Idealizado pela reitora Luciane Bisognin
Ceretta, o programa carrega a intenção de aglutinar as mulheres no intuito de
empreender. A data escolhida para o lançamento, esta sexta-feira (19/11), foi
justamente o Dia Nacional do Empreendedorismo Feminino.

Lançado o Empreende Mulher, um olhar para elas que querem fazer acontecer -
19/11/2021

Unesc realiza mais um Seminário de Pesquisa em Planejamento e Gestão 
Territorial -
18/11/2021 

Décima segunda edição do evento tratou do tema “Paisagem e Território”. Entre 
os objetivos dos três dias de debates e trocas de informações, a abordagem 
metodológica para de�nição dos valores relacionados à paisagem e território, com 
foco no desenvolvimento social, ambiental e tecnológico embasado na qualidade 
dos valores reconhecidos na paisagem pelos grupos sociais.

“Mel: uma doçura de abelha” chegou na Unesc -
18/11/2021 

Os alunos do Colégio Unesc e da Escola Municipal Padre Paulo Petruzzellis, do Bairro 
da Juventude, não esperavam que nesta quinta-feira (18/11) eles começassem 
uma grande amizade com um personagem muito açucarado. Foi no lançamento 
de “Mel: uma Doçura de Abelha”, o novo livro de autoria da professora Morgana 
Cirimbelli Gaidzinski, coordenadora do Museu de Zoologia da Unesc.
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No Dia da Consciência Negra, Unesc marca presença no Aquilombar -
20/11/2021 

Para assinalar o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, diversas entidades 
representativas dos movimentos negros de Criciúma se reuniram no Parque Altair 
Guidi neste sábado (20/11) em um evento repleto de atrações. A programação 
compôs o “1º Aquilombar: Essa Terra Também é Nossa!”.

Liga Pediátrica da Unesc leva Novembrinho Azul à Praça Nereu Ramos -
20/11/2021 

Liga de Cirurgia Pediátrica da Unesc (Lacipe), através do projeto Novembrinho 
Azul, marcou presença na manhã deste sábado (20/11) na Praça Nereu Ramos, em 
Criciúma. A ação com acadêmicos de Medicina buscou levar o tema para a praça 
com o intuito de captar dados sobre o conhecimento de pais e mães sobre as 
doenças urinárias que a�igem os meninos. 

Vivercom da Unesc promove melhorias em duas escolas de Criciúma -
20/11/2021 

Mais duas escolas estaduais foram bene�ciadas pelo Projeto Vivercom da Unesc. 
Na manhã deste sábado (20/11), a Escola Irmã Edviges, do Bairro Mina União, 
recebeu a visita. À tarde, foi a vez da Escola João Frassetto, no Bairro Santa Luzia. 
Ao todo, 45 bolsistas do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento 
Regional (Proesde) realizaram atividades de pintura, roçada e plantio de mudas nas 
dependências das duas escolas, dando um toque especial e agradável na área de 
circulação dos dois estabelecimentos de ensino. 
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Coral Unesc abrilhanta Noite Cultural Abadeus -
20/11/2021 

A Unesc marcou presença na 4ª Noite Cultural Abadeus, evento realizado na noite 
deste sábado (20/11) no Teatro Elias Angeloni, em Criciúma. Os músicos do Coral 
Unesc uniram-se aos alunos da Escola de Artes Abadeus para animar a bonita 
programação elaborada com capricho para destacar mais uma temporada de 
realizações da entidade bene�cente.

Movimento pela Paz vai às ruas fomentar ações contra a violência -
20/11/2021 

A distribuição de cerca de dois mil pan�etos na manhã deste sábado (20/11) 
marcou mais uma ação do Movimento pela Paz (MOP), projeto de extensão 
que reúne Unesc, pelos Programas de Residência Multipro�ssional, e prefeitura 
de Criciúma, via Secretaria Municipal de Educação. O MOP visitou 24 escolas do 
ensino fundamental 1 em Criciúma ao longo de 2021, em diversas iniciativas de 
alerta contra a violência.

Na Estante Mágica, Colégio Unesc revela os escritores do futuro -
20/11/2021 

É claro que criança gosta de escrever. E de desenhar também. Nem tudo se 
resume à tela do computador. Foi o que provou o evento de autógrafos do Estante 
Mágica, projeto realizado ao longo do ano pelo Colégio Unesc e que contou neste 
sábado (20/11) com o seu momento festivo, de lançamento de livros escritos por 
estudantes. Pais e mães foram, como convidados especiais, até a Universidade 
participar. Todos, naturalmente, muito orgulhosos da façanha dos �lhos, agora 
autores de livros.
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Novembro Azul: Semana intensa de atividades pelos homens -
23/11/2021 

A diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da Unesc, em parceria 
com a Coordenação de Saúde e o Departamento de Desenvolvimento Humanos 
(DDH) da Unesc, estão promovendo nesta semana diversas ações para alertar os 
homens sobre a conscientização e prevenção do câncer de próstata, bem como a 
importância dos cuidados com a saúde. Na manhã da terça-feira (23/11), a Clínica 
Escola de Enfermagem realizou em suas dependências ações de testagem rápida 
para HIV (Aids), HCR (Hepatite C), sifílis e HBsAG (Hepatite B). 

A con�ança dos alunos do Colégio Unesc no Enem -
21/11/2021 

As dependências da Universidade foram utilizadas para receber 3.157 alunos 
aptos a prestarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Cerca de 40 
estudantes do ensino médio do Colégio Unesc marcaram presença no primeiro dia 
das provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas 
tecnologias e Redação que aconteceu no dia 21/11.

Unesc expõe ações comunitárias em Fórum Nacional -
22/11/2021 

Quatro trabalhos de professores e acadêmicos da Unesc foram apresentados no 
18º Encontro Nacional e 23ª Assembleia Nacional do ForExt (Fórum Nacional de 
Extensão e Ação Comunitária), sediado pela PUC Minas, nesta segunda e terça-feira 
(22 e 23/11). O evento, que teve a �nalidade de socializar com as comunidades 
acadêmicas os resultados obtidos em ações de extensão contou com vários 
debates, painéis, rodas de conversa e conferência magna.

153



Ações do curso de Farmácia reforçam Novembro Azul na Unesc -
24/11/2021 

Os homens da Unesc e aqueles que transitaram pelo hall da reitoria do dia 24 
tiveram uma oportunidade única. Foi uma chance especialmente preparada 
para que eles cuidassem da saúde. As acadêmicas do Ambulatório de Farmácia 
Clínica e Práticas Integrativas e Complementares ofereceram atividades de yoga, 
auriculoterapia, crâniopuntura, reiki, �toterapia, homeopatia, aromaterapia, dança 
circular, avaliação de farmacoterapia, veri�cação de glicemia e pressão arterial.

Livro com re�exão racial é lançado para alunos do Colégio Unesc -
23/11/2021 

Alunos do Ensino Fundamental do Colégio Unesc tiveram uma tarde especial nesta 
segunda-feira (23/11). Eles participaram da contação de histórias e do lançamento 
do livro “Laís: Feridas Abertas”. O encontro fez parte da programação da IX Semana 
da Consciência Negra e foi realizado no Auditório Ruy Hulse, na Universidade. 

Unesc participa de encontro nacional de pró-reitores de pesquisa e pós-
graduação -
23/11/2021 

A Unesc esteve representada no 37º Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa 
e Pós-Graduação (Enprop) que ocorreu na última semana. O evento, de forma 
híbrida e sediado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), de Rio Branco, teve 
como tema “Ciência e Sociedade: Estratégias para uma Comunicação E�ciente”.
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Projeto Amora leva informações sobre violência doméstica à praça Nereu 
Ramos -
27/11/2021 

Para marcar o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, celebrado 
no último dia 25, professores e acadêmicos da Unesc que fazem parte do projeto de 
extensão “Amora: Capacitando Pessoas em Direitos Humanos das Mulheres” foram 
até a praça Nereu Ramos, em Criciúma, para conscientizar e levar conteúdo para 
as mulheres que enfrentam algum tipo de violência. O evento ocorreu no sábado 
(27/11), e apresentou como tema “Violência doméstica: você não está sozinha”.

Poetiz [arte] é cultura pura com os alunos do Colégio Unesc -
24/11/2021 

Os professores da área de linguagens do Colégio Unesc, junto aos alunos da primeira 
série do Ensino Médio, conduziram na tarde da quarta-feira (24/11) um momento 
de reencontros e de aproximações entre arte, música e literatura. Na oportunidade, 
os estudantes mostraram os seus talentos artísticos no primeiro Sarau “Poetiz[arte]: 
as manifestações como um espelho de Sí”, por meio de apresentações musicais 
e de balé clássico, declamação de poemas e exposições de trabalhos artísticos 
autorais.

Acadêmicos de Letras compartilham vivências em escolas e o�cinas -
25/11/2021 

Os acadêmicos das disciplinas de estágio supervisionado de Língua Portuguesa 
II e Língua Estrangeira II e da segunda licenciatura em Língua Inglesa do curso de 
Letras da Unesc vivenciaram, através de uma mesa redonda online, um momento 
especial de socialização das experiências vividas ao longo do semestre. 
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Alunos em campo para a última maratona do Enem 2021 -
28/11/2021 

Os estudantes do Terceirão do Colégio Unesc estão entre os milhões de 
candidatos que encararam, neste domingo (28/11), a segunda e última etapa do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Prepara Enem, aberto também à 
comunidade em geral, foi possível revisar alguns conteúdos e relembrar temáticas 
que costumam fazer parte do Exame.

Espaços de escolas são transformados por ações de extensão da Unesc -
27/11/2021 

Os alunos que chegarem na segunda-feira nas Escola de Educação Básica 
Salete Scotti dos Santos, em Içara, e José do Patrocínio, em Siderópolis, serão 
surpreendidos com um novo cenário. Mais coloridos, os espaços das escolas 
passaram por intervenções protagonizadas pela Unesc com o projeto Vivercom. 
As ações, realizadas na manhã e tarde deste sábado (27/11), encerram o ciclo 
desta edição do programa, que passou por sete escolas da região e envolveu 
aproximadamente 400 acadêmicos bolsistas.

Evento o�cializa lançamento da revista Técnico-Cientí�ca do curso de 
Engenharia Civil -
27/11/2021 

A força do curso de Engenharia Civil da Unesc se materializa em mais uma 
publicação à altura da excelência da graduação. Trata-se de mais uma edição 
da Revista CIVILTEC, a 8ª publicada de forma virtual e a 2ª impressa. O material, 
produzido e editado com a parceria de instituições, empresas e pro�ssionais da 
área, foi lançado o�cialmente  no dia 27/11. A noite de celebração por mais uma 
edição lançada contou com ainda com a palestra do engenheiro civil Luiz Henrique 
Ceotto.
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Semana Acadêmica de Administração destaca as perspectivas para os 
formados -
01/12/2021 

Os acadêmicos do curso de Administração e Administração – Comércio Exterior 
da Unesc tiveram, na segunda (29/11) e terça-feira (30/11), a oportunidade de 
receber informações preciosas sobre a carreira escolhida. A Semana Acadêmica de 
Administração lançou e destaca o tema “A carreira pro�ssional: oportunidades e 
desa�os de egressos e acadêmicos de Administração”.

Unesc dá o tom na festa do Cocal Luz 2021 -
28/11/2021 

Milhares de pessoas lotaram a Praça da Igreja Matriz na noite deste domingo (28/11), 
em Cocal do Sul, para acompanhar a solenidade de abertura da programação de 
Natal, o Cocal Luz 2021. A Unesc marcou presença levando três grupos culturais 
entregando um belo espetáculo natalino à população. Participaram o Coral Unesc, 
o Instrumental Unesc e a Cia de Dança Unesc.

Unesc é an�triã do Conae 2021 da Amrec -
30/11/2021 

Os rumos da educação na Associação dos Municípios da Região Carbonífera 
(Amrec) foram debatidos e de�nidos nesta terça-feira (30/11), na 4ª Conferência 
Nacional de Educação (Conae 2021). 
Com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da 
educação brasileira”, os presentes debateram durante todo o dia os destinos da 
educação regional para os próximos 12 anos, já que as atualizações nas diretrizes 
do Ministério da Educação (MEC) ocorrem a cada 10 anos. 

DEZEMBRO

157



Voos mais altos: Amesc conhece de perto e vibra com o lançamento do Plano 
de Desenvolvimento do Extremo Sul -
02/12/2021 

A Unesc, o Sebrae e a Amesc estão de mãos dadas em prol do avanço social e 
econômico de uma região que tem gigante potencial a ser explorado de forma 
competitiva e diferenciada. As diretrizes que ditarão o caminho do desenvolvimento 
socioeconômico e, logo, para a melhoria da qualidade de vida no Extremo Sul de 
Santa Catarina em breve estarão materializadas em um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico, lançado o�cialmente na noite da quinta-feira (2/12).

Lideranças estudantis tomam posse em nova gestão do Diretório Central dos 
Estudantes da Unesc -
01/12/2021 

Com um grupo diverso, a chapa vencedora das eleições para o Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) tomou posse o�cialmente na noite da quarta-feira (1/12) na 
Unesc.

Professores e acadêmicos proporcionam Natal diferente para crianças do 
Bairro da Juventude -
02/12/2021 

Proporcionar um Natal diferente para as crianças. Esse é o espírito do projeto 
Contabilizando Natal e Solidariedade promovido, há 12 anos, pelo Curso de Ciências 
Contábeis da Unesc, que mantém assim o DNA da instituição de Universidade 
Comunitária. Neste ano foram arrecadados 500 presentes, que foram entregues 
para as crianças do Bairro da Juventude, no dia 2.
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Projeto de Extensão da Unesc realiza atividade em escola do Bairro Paraíso -
06/12/2021 

Professores e acadêmicos do projeto de extensão da Unesc “Esperança do verbo 
esperançar: fortalecimento de vínculos comunitários para promoção de saúde 
no Território Paulo Freire 2”, realizaram uma grande ação, na última semana, 
fortalecendo as atividades comunitárias que estão no DNA da Universidade. Em 
parceria com acadêmicos da disciplina de Psicologia Comunitária, o grupo foi 
até a escola municipal Linus João Rech, no Bairro Paraíso, para levar informações 
sobre a educação e apresentar didáticas e métodos para o desenvolvimento da 
autopercepção.

Unesc sorteia bolsas de pós-graduação entre os mais bem
colocados no Enade 2021 -
06/12/2021 

Seis concluintes de cursos de graduação da Unesc tiveram o desempenho 
acadêmico reconhecido nesta segunda-feira (6/12) com bolsas de pós-graduação. 
Eles foram sorteados entre os participantes com melhor desempenho no Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O sorteio fez parte da ação 
“Quem se prepara valoriza sua formação”, promovida pela Diretoria de Ensino de 
Graduação da Universidade.

Unesc Araranguá participa de ação que recolheu mais de cinco toneladas de 
materiais de margem de rio -
06/12/2021 

O sábado foi de intenso de trabalho em Araranguá no Projeto Arco íris, ação com 
participação da Unidade Araranguá da Unesc. Em pouco mais de cinco horas 
de trabalho protagonizado por voluntários de diferentes instituições parceiras, 
o projeto recolheu mais de cinco toneladas de materiais das margens do Rio
Araranguá.
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Auto de Natal emociona comunidade acadêmica na Unesc -
08/12/2021 

Em clima de reencontro entre família, a Unesc celebrou, dia 8, a chegada do 
Natal junto de colaboradores, professores e estudantes. A noite de Auto de Natal, 
recheada de atrações culturais, re�exões e simbolismos, foi realizada de forma 
híbrida, transmitida pelo canal da Unesc TV no Youtube, diretamente de espaço 
montado na Praça do Estudante especialmente para a data.

Palestra de Napoleão Bernardes marca o encerramento das comemorações 
dos 25 anos do curso de Direito -
07/12/2021 

O assunto estudado a fundo pelo professor Napoleão Bernardes em sua tese 
de mestrado, o princípio da insigni�cância, foi tema do evento que encerrou a 
programação de comemoração do aniversário de 25 anos do curso de Direito 
da Unesc. A palestra foi realizada no Auditório Ruy Hülse, na Universidade, e 
transmitida pelo canal da Unesc TV no YouTube, em formato híbrido, na noite da 
terça-feira (7/12).

Psicologia da Unesc aborda inteligência emocional em ambiente empresarial -
07/12/2021 

“Inteligência Emocional para a Vida”. Esse foi o tema da palestra da professora 
do curso de Psicologia da Unesc, Rosimeri Vieira da Cruz de Souza, realizada 
recentemente para funcionários da Gerdau, de Criciúma, em uma parceria da 
Universidade com a empresa que entende a necessidade da promoção da saúde 
mental dos trabalhadores.
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Indígenas expõem artesanatos na Feira Solidária da Unesc -
15/12/2021 

A Feira de Economia Solidária da Unesc acolheu visitantes ilustres nesta quarta-feira 
(16). A convite do Núcleo de Estudos Étnico-raciais, Afro-brasileiros e Indígenas 
(Neabi) da Universidade, as mulheres indígenas artesãs da aldeia Takua Hovy, de 
Viamão, no Rio Grande do Sul, estiveram comercializando suas peças criadas à base 
de �bra de bambu, pintadas com corantes naturais.

Experiências são compartilhadas em Seminário Estadual sediado pela Unesc -
09/12/2021 

Proporcionar aprendizado muito além da teoria e levar para as comunidades 
envolvidas mais conhecimento que é produzido para o benefício comum. Esse 
é o propósito do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento 
Regional (Proesde) do Governo do Estado e que é vinculado ao programa de 
Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu). Tudo isso junto às universidades 
que realizaram, ao longo de 2021, diversas ações com impacto direto em várias 
localidades. E o local escolhido para apresentar o projeto para Santa Catarina foi a 
Unesc. A 10ª edição do Seminário Estadual ocorreu na tarde da quinta-feira (9/12), 
no Auditório Ruy Hulse, de forma híbrida.

Aspectos técnicos da regularização fundiária em debate na Unesc -
09/12/2021 

A Unesc sediou nesta semana o Seminário Aspectos Técnicos da Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb). A iniciativa foi da Associação Catarinense de Engenheiros 
Agrimensores (ACEAG) em conjunto com a Federação Nacional de Engenheiros 
Agrimensores (FENEA) e apoio do curso de Engenharia de Agrimensura e 
Cartográ�ca da Unesc. O patrocínio do evento foi do Conselho Regional de 
Engenharia e Agrimensura (CREA-SC). De forma híbrida, o evento foi realizado 
entre segunda (6/12) e quarta-feira (8/12), reunindo pro�ssionais e acadêmicos, 
proporcionando trocas de experiências, conceitos, anseios e resultados nas ações 
referentes à Reurb.
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Comunidades recebem cestas básicas arrecadas em Campanha
Solidária da Unesc -
22/12/2021 

A comunidade do bairro Boa Vista e mais três entidades sociais da região do Bairro 
Santa Luzia foram as bene�ciadas com os alimentos arrecadados durante o mês 
de dezembro pela Campanha Solidária da Unesc. Com o slogan “Todos num só 
Coração”, colaboradores da Universidade, acadêmicos e comunidade em geral vão 
deixar o Natal de muitas famílias mais especial com a distribuição de 63 cestas 
básicas recheadas de muito amor e carinho. Nesta quarta-feira (22/12) uma equipe 
de voluntários foi até o Asilo da Associação Lar da Terceira Idade Rede Viva, o lar 
especial “Valente de Davi”, e o Coral Infantil Shekinah, para a entrega.

Unesc entrega premiação aos �nalistas do Inova Jovem e Feira da Inovação -
20/12/2021 

Os grandes vencedores do Inova Jovem Unesc/2021, anunciados em novembro 
pela Agência de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia (Aditt) 
da Universidade, foram premiados no dia 20 de dezembro, em evento no hall do 
Bloco Administrativo.

Nova gestão da Cipa está empossada -
21/12/2021 

O grupo de colaboradores que estará à frente da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) da Unesc na gestão 2021/2022 foi empossado o�cialmente 
pela reitoria da Universidade dia 21. 
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Trupe Marias encanta colaboradores na Unesc -
22/12/2021 

A música, as cores e todo o per�l lúdico da Trupe das Marias, grupo que reúne oito 
mulheres artistas de Criciúma, encantaram os colaboradores da Unesc. As “marias” 
chegaram no hall do prédio da Reitoria da Universidade e foram chamando a 
atenção de quem passava. A ação faz parte do projeto Natal 2021, Um Presente 
para Criciúma, realizado em parceria com a Fundação Cultural de Criciúma.

Unesc realiza formação continuada em 20 municípios -
22/12/2021 

A Unesc, como Universidade Comunitária, atenta às demandas da sociedade e com 
o compromisso com a formação inicial e continuada de professores e gestores,
esteve à frente de uma comissão responsável pela elaboração de diretrizes para
a realização de projetos e programas de formação continuada destinada para as
redes pública e privada de ensino de Criciúma, Região Sul e Norte do Rio Grande
do Sul.

Foram atendidos, em 2021, 20 municípios. Ao todo, foram 37 reuniões e 4.271 
professores foram bene�ciados com as formações. 

Escolas que participaram do ViverCom recebem computadores da Unesc -
22/12/2021 

A Unesc entregou em dezembro computadores para as instituições de ensino 
que participaram do projeto de extensão Vivências e Experiências na Comunidade 
(Vivercom), que conta com acadêmicos bolsistas do programa de Bolsas 
Universitárias de Santa Catarina (Uniedu), vinculados ao Programa de Educação 
Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde). Ao todo, dez escolas das 
regiões Carbonífera e do Extremo Sul, em Criciúma, Içara, Siderópolis, Araranguá, 
Sombrio e São João do Sul, foram bene�ciadas com a atividade em 2021.
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A Unesc, diante de seu compromisso social como 
instituição comunitária, por meio do ensino, pesquisa, 
e extensão, contribui com a comunidade em que está 
inserida e auxilia as pessoas menos favorecidas social e 
economicamente, bem como aquelas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. Além a reflexão 
e debate acerca de temas emergentes que, de alguma 
forma, impactam na sociedade com  o propósito de 
encaminhar soluções que visem à transformação dos 
sujeitos envolvidos. Neste capítulo, são apresentadas 
as ações nesse sentido realizadas pela Unesc, durante 
o ano de 2021 as quais estão categorizadas conforme
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

SOCIAL
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Organizações bene� ciadas: 
Abrigo Lar Azul.

Total de atendimentos:
4 atendimentos.

O projeto Arte Contemporânea como Prática Sensível visa a contribuir para que os 
participantes do projeto, ou seja, a comunidade atendida, se reconheçam como 
produtores de mudança social, por meio da experiência e do envolvimento artístico, 
que articulam participação relevante e ativa na comunidade a que pertencem. A 
descoberta de artistas contemporâneos, suas práticas e seus modos de recepção 
apresentam a comunidade como participante ativa, mostrando maneiras sensíveis 
de aprendizado.

A Arte Contemporânea como Prática Sensível

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE REDUÇÃO DAS

DESIGUALDADES
SAÚDE E
BEM-ESTAR

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):

Desempenho Social
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Organizações bene� ciadas: 
Escolas em torno do Território Paulo Freire II.

Total de atendimentos:
2021/1: 2
2021/2: 82

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

O objetivo do Projeto é possibilitar o envolvimento da comunidade escolar em 
ações que visem à integração da Reserva Biológica Estadual do Aguaí no contexto 
educacional, em escolas existentes no Território Paulo Freire II. A metodologia prevê 
o envolvimento de alunos, de professores e de gestores de escolas públicas, a fi m
de desenvolver ações de educação ambiental nas escolas próximas da Reserva do
Aguaí, localizadas no Programa de Extensão do Território.

A Educação Ambiental e a Preservação da Reserva do Aguaí 
em Escolas do Território Paulo Freire II

SAÚDE E
BEM-ESTAR QUALIDADQUALIDADEQUALIDAD

EDUCAÇÃO DEEDUCAÇÃO DEEDUSAÚDE E
BEM-ESTABEM-ESTARBEM-ESTA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO DE REDUÇÃO DASSAÚDE E

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

VIDA
TERRESTRE

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
 52 atendimentos.

O presente Projeto visa à utilização de técnicas teatrais, mais especifi camente 
exercícios de expressão vocal e corporal, no intuito de auxiliar na formação de 
estudantes de Ensino Médio do Colégio Unesc em sua futura carreira acadêmica e 
profi ssional, fora do contexto escolar.

A Linguagem Teatral como Formadora na Comunicação 
Verbal e Corporal dos Estudantes

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Colégio Unesc; Centro de Educação Profi ssional CEDUP; Escola de Educação Básica 
José do Patrocínio; Escola de Educação Básica Udo Deeke.

Total de atendimentos:
2021/1: 20
2021/2: 94

Verifi cando as difi culdades encontradas pelos estudantes de Ensino Médio 
em relação ao preparo para o Enem, vislumbrou-se a possibilidade de auxiliá-
los por meio de um projeto de extensão, o qual tem como objetivo fazer um 
aprofundamento dos temas de Física requeridos pelo Enem por meio da resolução 
exploratória de questões de provas anteriores. Em contato com os professores das 
escolas atendidas, as necessidades de cada turma são atendidas a partir de uma 
apresentação personalizada.

Abrindo Caminhos para o Ensino Superior: Explorando a 
Física por Meio de Questões do Enem

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Fórum Estadual de Economia Solidária; I'nstituto Federal de Santa Catarina.

Total de atendimentos:
2021/1: 23
2021/2: 23

A Feira de Economia Solidária da Unesc (FES-Unesc) acontece durante o período 
letivo, todas as quartas-feiras no hall da Reitoria. Sua constituição é uma iniciativa 
de professores e de acadêmicos vinculados ao Programa de Ações em Economia 
Solidária – Paes, iniciada em 2010. O objetivo da FES/Unesc é fomentar e articular 
uma rede colaborativa de empreendimentos de Economia Solidária (EESs).

Ações de continuidade da Feira de Economia Solidária 
da Unesc (FES-UNESC) em Contexto de Pandemia e Pós-
Pandemia do Covid-19

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Secretaria de Agricultura; Serviço Social do Comércio - SESC; Cooperativas de 
agricultura familiar da região AMREC; Cooperativas de agricultura familiar da região 
AMREC; Caritas.

Total de atendimentos:
2021/1: 66

A Feira de Economia Solidária da Unesc (FES-Unesc) acontece durante o período 
letivo, todas as quartas-feiras em frente à biblioteca - Campus da Unesc em 
Criciúma/SC. Sua constituição é uma iniciativa de professores e de acadêmicos 
vinculados ao Programa de Ações em Economia Solidária - Paes, iniciadas em 2010.

Alimentação Saudável e Nutrição Solidária

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):

172



Organizações bene� ciadas: 
Escola Básica Coronel Marcos Rovaris e Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 22
2021/2: 95

A Justiça Restaurativa tem se apresentado como uma das formas mais efi cientes 
de resolução de confl itos decorrentes da prática de bullying, pois, em muitos casos, 
é possível uma reconciliação, um perdão, uma confi ssão e um arrependimento por 
meio do diálogo. Nem sempre a vítima quer ver seu agressor punido, muitas vezes 
ela só quer reparação pelo dano e ser ouvida, o que é proporcionado pela Justiça 
Restaurativa.

Aplicação da Justiça Restaurativa para casos de Bullying no 
ambiente escolar

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Consórcio Geoparques Cânions do Sul.

Total de atendimentos:
2021/1: 152
2021/2: 444

O Projeto está sendo desenvolvido nas escolas da rede municipal e privada de 
Criciúma e região, com o Consórcio Geoparques Cânions do Sul e o LAPIS, que, ao 
longo da sua existência, realiza pesquisas voltadas a contribuir com a problemática 
da ocupação pré-histórica e histórica da região do extremo sul catarinense. Assim, 
o presente projeto é uma oportunidade para dialogar sobre a temática indígena e 
a ciência arqueológica com os educandos do Ensino Fundamental, bem como de 
divulgação científi ca.

Arqueologia Pública no Extremo Sul Catarinense: Patrimônio 
arqueológico e a história e cultura dos povos indígenas nas 
series iniciais

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Associação de Apoio a Criança Carente (ACRICA); Cooperativa dos Trabalhadores 
de Materiais Recicláveis (CETEMAR).

A proposta de atividade extensionista Articulação em rede para geração de renda 
e inclusão social de catadores autônomos no gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos urbanos em programas de coleta seletiva solidária do Território Paulo 
Freire I permite um contato real com problemas da comunidade, em especial 
os vivenciados pelos catadores e pelas catadoras do município e da região sul 
catarinense.

Articulação em Rede para Geração de Renda e Inclusão Social 
de Catadores Autônomos no Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos Urbanos em Programas de Coleta Seletiva 
Solidária do Território Paulo Freire I

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Organizações bene� ciadas: 
Associação Amor a Vida- AMOVIR).

Total de atendimentos:
2021/1: 14
2021/2: 14

O Projeto Amapi tem como objetivo fornecer atendimento multidisciplinar 
por meio das Práticas Integrativas Complementares, entre elas acupuntura e 
auriculoterapia. São ofertadas aos funcionários, aos acadêmicos da Unesc e aos 
pacientes das Clínicas Integradas, em consonância à missão da Unesc: “Educar, 
por meio do ensino, pesquisa e extensão, a fi m de promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida”.

Atendimento Multidisciplinar em Acupuntura e outras 
Práticas Integrativas – AMAPI

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A proposta do projeto é promover a interação de alunos do Ensino Médio com 
acadêmicos do curso de Engenharia de Materiais e as atividades profi ssionais da 
área. Para isso, são desenvolvidas atividades experimentais nas grandes áreas de 
metais, de polímeros e de cerâmica focadas em conteúdos teóricos de Ensino 
Médio. Tais ações objetivam a exemplifi cação prática de conceitos de Física e 
de Química, na busca de melhor qualidade de ensino direcionado às áreas das 
engenharias.

Atividades Práticas com Alunos do Ensino Médio de Escolas 
Públicas como Ferramenta para Conhecimento da Área das 
Engenharias – IIª Fase

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica Heriberto Hulse; Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
59 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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As doenças crônicas não transmissíveis e suas complicações estão cada vez mais 
preocupantes no Brasil. A maioria possui fatores causais modifi cáveis. Boa parte 
dessas modifi cações dependem do próprio indivíduo. Aos próprios cuidados se dá 
o nome de autocuidado.  O objetivo desse projeto é reduzir as complicações nos 
indivíduos por meio do aumento do autocuidado. O método se dá pela educação 
em saúde e pelos cadernos de atividades. Foram realizados vários encontros, com 
apresentação de falas, vídeos, entre outras ações.

Autocuidado para Condições Crônicas dos Usuários das 
Clínicas Integradas Unesc – uma Proposta de Educação em 
Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Associação de Moradores da Santa Luzia.

Total de atendimentos:
18 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto prevê o desenvolvimento de práticas educativas de conscientização 
ambiental na escola pública estadual Cedup Abílio Paulo, envolvendo a comunidade 
escolar na temática de poluição hídrica por meio da avaliação dos efeitos tóxicos 
provenientes das altas concentrações dos resíduos de efl uentes nos corpos d’água, 
possibilitando prevenir possíveis impactos aos ecossistemas existentes nos locais 
de despejo.

Avaliação Toxicológica de Efl uentes com o uso de Macrófi tas 
Aquáticas da Espécie Landoltia Punctata e Práticas Educativas 
de Conscientização Ambiental

Organizações bene� ciadas: 
Centro de Educação Profi ssional Abílio Paulo – CEDUP, Estação de Tratamento de 
Esgoto – Casan.

Total de atendimentos:
2021/1: 8
2021/2: 8

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A Doença de Alzheimer (DA) é uma afecção neurodegenerativa progressiva e 
irreversível que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos. Diante 
desse cenário, surge a necessidade do cuidador, o qual tem que lidar com o difícil 
manejo das manifestações psiquiátricas e comportamentais do paciente, que 
geram desgaste físico, mental e emocional. O projeto visa a promover melhoria na 
qualidade de vida dos cuidadores e dos pacientes de DA.

Bem Viver com Alzheimer

Organizações bene� ciadas: 
Associação Brasileira de Alzheimer – ABRAZ REGIONAL SC.

Total de atendimentos:
2021/1: 20
2021/2: 29

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Boi de Mamão é um projeto que se caracteriza pelo desenvolvimento de 
ações de extensão universitária com o compromisso de envolver a comunidade 
regional, com intercâmbio cultural entre a Escola Estadual de Morro Chato – Turvo 
(SC) e as instituições parceiras da Unesc, evidenciando a brincadeira do Boi como 
uma manifestação da cultura popular da região e, assim, contribuindo para sua 
divulgação e valorização.

Boi de Mamão na Comunidade: Intercâmbios Culturais que 
fazem a Diferença

Organizações bene� ciadas: 
Escola Estadual do Morro Chato – Turvo SC; Cultura Mamoeira; Colégio Unesc; Casa 
da Fraternidade; Arte na Escola Polo Unesc; Museu da Infância; Setor Arte e Cultura.

Total de atendimentos:
2021/1: 1.048
2021/2: 479

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O recorte engloba mais de 17 mil habitantes e um dos IDH-M mais baixos de 
Criciúma. Aponta-se a necessidade de discutir a questão da mobilidade urbana, 
especialmente com um olhar atento para as calçadas, muito além da atenção 
técnica, agregando o engajamento social. A metodologia traz a análise e a 
classifi cação das calçadas e a confecção de material para calçadas acessíveis, além 
de usar a arte urbana como forma de expressão legítima de discussão da inclusão 
social das pessoas com defi ciência.

Calçada Cidadã: Acessibilidade e Arte de Rua para todos no 
Território Paulo Freire

Organizações bene� ciadas: 
União das Associações de Bairro de Criciúma.

Total de atendimentos:
5 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A AMA-REC/SC é uma instituição especializada na educação de pessoas com 
Transtorno de Espectro Autista (TEA). Atualmente, a instituição atende mais de 105 
educandos com TEA; a maioria oriunda de família de baixa renda. O presente projeto 
tem por objetivo desenvolver ações que impactem positivamente no modelo de 
desenvolvimento do autista utilizado na AMA-REC/SC, com intervenções efi cazes 
que contribuam para a melhoria das condições de saúde dos matriculados na 
instituição.

Cidadania e Saúde: Cuidado Compartilhado ao Autista

Organizações bene� ciadas: 
Associação de Pais e Amigos de Autistas da Região Carbonífera (AMA-REC/SC).

Total de atendimentos:
2021/1: 96
2021/2: 96

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto tem por objetivo compreender os conceitos de espaço público, privado 
e coletivo pelas vivências nos espaços da escola, transpondo-os para o bairro e a 
cidade, junto às crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental que frequentam 
a instituição Bairro da Juventude. Ao percorrerem a escola, em passeios guiados, 
e descrevendo os espaços oralmente, ou por meio de textos e desenhos, os 
estudantes são estimulados a identifi car os signifi cados individuais e coletivos 
presentes no cotidiano escolar.

Com os Olhos de Criança: Análise dos Espaços e das Relações 
no Complexo Educacional Bairro da Juventude Pelas Crianças 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
15 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Proporcionar aos adolescentes que frequentam os SCFV de Criciúma oportunidades 
para acesso à informação e à tecnologia. Eles irão aprender a utilizar ferramentas, 
editores de texto, de vídeo, planilhas, que são pré-requisitos para muitas atividades 
de trabalho, mas também terão a oportunidade de conhecer ferramentas 
que podem desenvolver seu raciocínio lógico para resolução de problemas 
matemáticos. Esse ensino acontece por meio de jogos de raciocínio lógico e de 
introdução à programação.

Computação para Adolescentes Participantes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Organizações bene� ciadas: 
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma – AFASC.

Fonte: Reprodução Site da Afasc (https://www.afasc.com.br/inicio)

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):

185



Este Projeto vincula-se à área de conhecimento de Ciências, Engenharias e 
Tecnologias e se insere no Programa Incluir, tendo como foco: o desenvolvimento 
de competência informacional na perspectiva da Educomunicação; a inclusão 
digital, a partir de práticas sócio-educativo-comunicacionais em espaço de 
educação não formal; e a promoção dos direitos de liberdade de expressão e o 
acesso à informação. Os temas centrais são: cultura digital, inclusão digital e 
midiática e práticas educomunicativas.

Comunica+Ação: Práticas Educomunicativas e Inclusão 
Digital e Midiática na Casa da Infância

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
2021/1: 2
2021/2: 2

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Brasil desenvolveu uma característica peculiar - “seu povo envelheceu” - e, com 
isso, surgiram possibilidades de doenças crônicas e suas complicações (BRASIL, 
2008; MONTENEGRO, SILVA, 2017). Dentre essas, Diabetes Mellitus (DM) e feridas 
(HARRISON, et al., 2017). Esse projeto prestará os cuidados às pessoas diabéticas com 
úlceras e também colaborará para o aprendizado dos estudantes, dos familiares, 
dos acompanhantes e das equipes acerca de orientações e de multiplicação do 
conhecimento.

Cuidando de Pessoas com Úlcera: Uma Proposta de Atuação 
com Diabéticos do Ambulatório de Feridas Unesc / Prefeitura 
de Criciúma

Organizações bene� ciadas: 
Centro Especializado de Reabilitação – CER; Ambulatório de Feridas.

Total de atendimentos:
2021/1: 55
2021/2: 58

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto busca proporcionar o desenvolvimento de ações voltadas a jovens 
e a adultos de baixo nível socioeconômico para se integrarem à sociedade e ao 
mundo do trabalho, com uma adequada qualifi cação profi ssional, com o propósito 
de prevenir a ocorrência de situação de risco social. Fornece o necessário para o 
bom desempenho no mundo do trabalho, principalmente para cozinheiros, 
manipuladores de alimentos, com qualifi cação para trabalhar em unidades de 
alimentação e de nutrição institucionais ou comerciais.

Curso de Culinária Profi ssional e Segurança Alimentar

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
2021/1: 10
2021/2: 10

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto tem o objetivo de incentivar, por meio do diálogo com a comunidade 
do entorno, o fomento de modelos de negócios inovadores. A partir do uso de 
metodologias ágeis, tais como princípios do Lean Startup, do Design Thinking e de 
outros instrumentos aplicados a este processo, o produto fi nal dessa proposta são 
modelos de negócio que permitam explorar lacunas sociais.

Da Proposta ao Fomento em um Exercício para Problemas 
Sociais Concretos: O Uso de Metodologias Ágeis na Proposição 
de Soluções Inovadoras

Organizações bene� ciadas: 
Escola Municipal de Educação Básica Adolfo Back.

Total de atendimentos:
40 atendimentos.

Fonte: Reprodução Rede Social EMEB Adolfo Back (https://www.instagram.com/p/CONn0OsFfqd/)

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Objetiva promover e desenvolver a criatividade associada à metodologia do Design 
como facilitadora nos processos de ensino e de aprendizagem no Ensino Médio. 
Foi realizada a análise de conjuntura, o levantamento das características gerais 
dos estudantes e das difi culdades de aprendizado e de socialização. Esses dados 
permitem realizar o diagnóstico do grupo e suas potencialidades, identifi cando a 
possível natureza do projeto a ser desenvolvido.

Design como Ferramenta de Criatividade na Escola e 
Facilitador no Processo de Ensino e Aprendizagem

Organizações bene� ciadas: 
Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 42
2021/2: 42

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Este Projeto tem como foco realizar atividades capazes de instigar a percepção 
sobre a importância da preservação do meio ambiente e seus recursos naturais, 
dando um papel de protagonismo aos estudantes e colocando-os como 
mediadores desses novos conhecimentos. Ele possui fundamentos teórico-
conceituais, conhecimento no campo das ciências do solo e da agroecologia, que 
serão trabalhados de forma transversal com os princípios da educação ambiental.

Educação Ambiental e Ciências do Solo como Fundamentos 
para Práticas Sustentáveis em uma Escola de Educação Básica 
no Município de Criciúma (SC)

Organizações bene� ciadas: 
Escola Estadual de Educação Básica Silva Alvarenga.

Total de atendimentos:
2021/1: 14
2021/2: 14

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A missão da Unesc é “educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para 
promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida”. A partir dessa 
missão e reconhecendo sua responsabilidade social frente às necessidades da 
população carcerária, desenvolve-se um projeto de extensão em saúde com as 
detentas e os colaboradores do sistema penitenciário de Criciúma, confi rmando, 
assim, o compromisso com o desenvolvimento regional e com a inclusão social.

Educação e Promoção de Saúde aos Privados de Liberdade 
e Colaboradores do Sistema Penitenciário Feminino de 
Criciúma/SC

Organizações bene� ciadas: 
Penitenciária Feminina de Criciúma.

Total de atendimentos:
2021/1: 100
2021/2: 100

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A Asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são as doenças 
pulmonares de maior prevalência e suas complicações estão entre as principais 
causas de internação. A correta execução da técnica inalatória e as mudanças 
no estilo de vida são essenciais na efetividade do cuidado desses pacientes. 
Diante disso, este projeto tem como fi nalidade promover educação em saúde e 
autonomia de usuários com pneumopatias crônicas que acessam os serviços das 
Clínicas Integradas da Unesc.

Educação em Saúde com Usuários de Dispositivos Inalatórios 
nas Clínicas Integradas de Saúde da Unesc: Uma Estratégia 
de Promoção de Autonomia para o Uso Racional de 
Medicamentos e Melhoria da Condição de Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma.

Total de atendimentos:
38 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica muito prevalente em todo o mundo. 
Não há cura para o DM, apenas tratamentos a fi m de melhorar a qualidade de 
vida. Os tratamentos podem ser medicamentosos ou não. O objetivo é implantar 
um grupo educacional e terapêutico para diabéticos do PAMG pertencentes à 
grande Santa Luzia, em Criciúma. Serão realizadas a estratifi cação e a identifi cação 
dos participantes, investigadas as necessidades da comunidade e construídas as 
estratégias para implantação do grupo.

Educação Popular em Saúde: A Construção de Relações 
Dialógicas em um Grupo Educacional e Terapêutico para 
Pacientes com Diabetes Mellitus

Organizações bene� ciadas: 
Programa de Automonitoramento Glicêmico.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Este Projeto prevê o desenvolvimento de ações pedagógicas que visem à inclusão 
e à participação dos acadêmicos, de forma a contribuir para o desenvolvimento de 
competências que promovam a melhoria da qualifi cação para o trabalho de jovens 
e de adolescentes. A Unesc, por meio dos programas e dos projetos, mantém parceria 
com o Centro de Ensino Profi ssionalizante do Bairro da Juventude, desenvolvendo, 
desde 2010, o Projeto de Extensão com foco em Empreendedorismo.

Empreendedorismo e Plano de Negócios: Ações Direcionadas 
a Capacitação de Jovens e Adolescentes no Bairro da 
Juventude

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
106 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto de Extensão atende uma região com famílias em situação fi nanceira 
abaixo da linha de pobreza e marginalidade. Muitas mães buscam trabalho fora 
do lar e não têm com quem deixar seus fi lhos. Esses adolescentes fi cam propensos 
à marginalização e ao consumo de drogas. A partir do contexto social, familiar e 
a realidade pessoal dos adolescentes e familiares assistidos pela Casa da Infância, 
o projeto oferece ofi cinas associadas à empregabilidade e ao empreendedorismo 
jovem.

Empregabilidade e Empreendedorismo para Adolescentes 
Assistidos pela Casa da Infância e Seus Familiares

Organizações bene� ciadas: 
Casa da Infância.

Total de atendimentos:
2021/1: 14
2021/2: 14

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A realidade do espaço formal do ensino de ciências apresenta difi culdades de 
implantação de realização de atividades experimentais. Este projeto tem como 
objetivo principal levar até as escolas atividades experimentais com artefatos 
construídos pelos bolsistas, relacionadas aos conteúdos trabalhados nas disciplinas 
de ciências e com elevados valor didático, contribuindo assim para o ensino formal 
e popularizando a ciência. 

Ensino de Ciências com Laboratório Didático Acessível

Organizações bene� ciadas: 
SED – 20ª Coordenadoria Regional de Educação.

Total de atendimentos:
75 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Este projeto lança olhar para a saúde mental da comunidade e se propõe a agir de 
modo preventivo por meio de ações baseadas na biblioterapia: uma ferramenta 
de cuidado, de ampliação do repertório cultural e de exercício da cidadania, 
fomentando a autonomia dos sujeitos envolvidos por meio da leitura do mundo 
e da palavra, assim como o fortalecimento dos vínculos comunitários a partir da 
expansão das relações de afetividade e do sentimento de solidariedade.

Entre Livros: Biblioterapia

Organizações bene� ciadas: 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS ad.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O presente projeto busca promover a integração social e o desenvolvimento 
humano de migrantes africanos e caribenhos que se deslocaram para Criciúma 
e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O Projeto propõe a 
criação de ofi cinas sobre migração e educação para as relações étnico-raciais 
com a comunidade escolar, rodas de conversas e outros ambientes de integração, 
tendo como ponto de partida o diálogo com a Secretária de Educação da Prefeitura 
Municipal de Criciúma.

Escola de Migrantes

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria Municipal de Educação de Criciúma.

Total de atendimentos:
1.638 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Escola de Pais e Filhos busca promover diálogos entre universidade, 
escola e comunidade, em que são desenvolvidas atividades em escolas municipais 
de Criciúma desde 2014 por meio do Programa Território Paulo Freire. O projeto 
desenvolve a integração e a troca de saberes entre professores, acadêmicos dos 
cursos envolvidos, pais, direção escolar e estudantes integrando assuntos de saúde, 
de cidadania, de envolvimento escola-família e cultura da paz, a partir da lógica do 
educador Paulo Freire.

Escola de Pais e Filhos: Diálogos entre Universidade, Escolas 
e Comunidade 

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica José Contim Portela; Escola de Educação Básica Padre 
Carlos Wecki; Escola de Educação Básica Lili Coelho; Escola de Educação Básica 
Adolfo Back.

Total de atendimentos:
2021/1: 1.890
2021/2: 1.993

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto tem como premissa pensar a saúde a partir dos determinantes sociais 
de saúde, focalizando os fatores sociais e a qualidade de vida da população dentro 
do contexto comunitário. Desta forma, o projeto tem como objetivo promover o 
fortalecimento dos vínculos comunitários para a promoção da saúde a partir de 
ações de educação em saúde, conforme diagnóstico psicossocial realizado. Com 
pressupostos freirianos, cria-se uma relação horizontal de dialogicidade entre a 
comunidade e a extensão.

Esperança do Verbo Esperançar: Fortalecimento dos Vínculos 
Comunitários para a Promoção de Saúde no Território Paulo 
Freire II

Organizações bene� ciadas: 
Escola Municipal de Educação Básica Linus João Rech; Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS Tereza Cristina; Casa do Hip Hop; Estratégia Saúde da 
Família (ESF) Paraíso; Quinta do chá: troca de saberes sobre plantas medicinais na 
atenção primária à saúde; Estágio em Ambulatório em Farmácia Clínica e Práticas 
Integrativas; Curso de Medicina - Oitava Fase (Festa Dia da família na Escola João 
Linus Rech); Curso de Medicina - Terceira Fase.

Total de atendimentos:
2021/1: 54
2021/2: 310

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Este projeto tem por objetivo desenvolver o Planejamento Estratégico, de forma 
ágil, dinâmica e interativa, de micro e pequenos empreendimentos da região da 
Amrec e da Amesc. Com esse intuito, segue-se uma metodologia comprovada 
cientifi camente: construção do planejamento estratégico do seu negócio de 
forma ágil, interativa e gratuita; desenvolvimento da capacidade do pensamento 
estratégico ágil; clareza da(s) vantagem(ens) competitiva(s) sustentável(is) do 
negócio.

Estratégia 360: Desenvolvimento do Planejamento 
Estratégico de Micro e Pequenos Empreendimentos de Forma 
Ágil, Dinâmica e Interativa 

Organizações bene� ciadas: 
Comunidade empresarial da Amrec, Amesc e Amurel.

Total de atendimentos:
2021/1: 7
2021/2: 9

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):

202



Diante da insatisfação com o resultado da aprendizagem em Matemática, busca-
se um novo referencial teórico que responda às inquietações dos professores. Tais 
inquietudes estão contempladas na Teoria Histórico-Cultural, cuja fi nalidade é o 
desenvolvimento do pensamento teórico por meio da apropriação dos conceitos 
matemáticos científi cos. Para isso, propomos a discussão desse novo modo de 
organização do ensino de Matemática com professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Formação de Professores do Primeiro e Segundo Ano 
do Ensino Fundamental I Para o Desenvolvimento do 
Pensamento Teórico Matemáticos nos Estudantes  

Organizações bene� ciadas: 
Prefeitura Municipal de Içara.

Total de atendimentos:
2021/1: 41
2021/2: 24

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O presente projeto de extensão articula ações formativas relacionadas ao uso 
de tecnologias digitais na educação matemática e o desenvolvimento de 
competências digitais relevantes para a atuação docente. Busca-se promover a 
integração entre universidade, escola e comunidade, ao trazer, também, questões 
relevantes referentes ao contexto social para o currículo, articulando as propostas 
aos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Unesc, os quais estão envolvidos nesse 
projeto de extensão.

Formação Docente e as Tecnologias Digitais de Comunicação 
e Informação na Área da Matemática na Educação Básica

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria Municipal de Educação de Criciúma.

Total de atendimentos:
2021/1: 2
2021/2: 22

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Objetiva facilitar o acesso e construir autonomia como estratégia de prevenção 
e promoção da saúde dos migrantes domiciliados no território Paulo Freire II - 
Criciúma (SC).

ImigraSUS: Facilitar o Acesso e Construir Autonomia Como 
Estratégia de Prevenção e Promoção da Saúde dos Migrantes 
Domiciliados no Território Paulo Freire II - Criciúma/SC

Organizações bene� ciadas: 
Centro de Referência de Assistência Social Tereza Cristina.

Total de atendimentos:
2021/1: 5
2021/2: 4

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto vem para que as pessoas com defi ciência se benefi ciem de todo o 
potencial positivo das Tecnologia da Informação e Comunicação - TICs, a fi m de 
eliminar barreiras ambientais e sociais; criar e adotar programas adequados a elas; 
divulgar conteúdos em formatos alternativos e oferecer dispositivos de tecnologia 
de apoio.

Inclusão Digital na APAE: a Informática na Promoção 
dos Direitos da Cidadania e da Educação por Meio da 
Acessibilidade aos Recursos de Informação e Comunicação 
às Pessoas com Defi ciência

Organizações bene� ciadas: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Criciúma.

Total de atendimentos:
30 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A educação é um direito que deve estar presente em todas as fases da vida, 
proporcionando a construção contínua da pessoa humana. Este projeto de extensão 
visa à inclusão digital de idosos pelo aprendizado de informática básica, internet 
e redes sociais, proporcionando a esse grupo o manuseio das novas tecnologias. 
Para isso, emprega-se metodologia específi ca, ensino gradual, respeitando-se 
os interesses e o ritmo de aprendizado, priorizando-se atividades que tenham 
signifi cado para os idosos.

Informática para a Melhor Idade

Organizações bene� ciadas: 
União das Associações de Bairros de Criciúma (UABC).

Total de atendimentos:
2021/1: 16
2021/2: 16

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Sob uma visã o inovadora, a Organização das Naç õ es Unidas (ONU) atualmente 
coloca a á gua como elemento central de temas que possuem relaç ã o com diversos 
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) que são o eixo da Agenda Mundial 
2030. Este projeto visa a integração dos planos de recursos hídricos das bacias do 
Extremo Sul Catarinense aos ODS da Agenda Mundial 2030 no período 2020-2022.

Integração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias do 
Extremo Sul Catarinense aos ODS da Agenda Mundial 2030 

Organizações bene� ciadas: 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga; Comitê da Bacia do Rio Araranguá e Afl uentes 
do Rio Mampituba; Fórum Permanente de Restauração e Revitalização do Rio Mãe 
Luzia; Associação de Proteção da Bacia Hidrográfi ca do Rio Araranguá - Aguar.

Total de atendimentos:
2021/1: 32
2021/2: 257

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Visando a obter resultados promissores para a redução do desperdício de alimentos 
por meio de práticas que garantam a apropriação de conteúdo e sua disseminação, 
o Projeto busca promover intervenções educativas numa escola municipal, visando 
à troca de saberes entre a Comunidade Escolar e a Universidade, a fi m de cultivar e 
multiplicar práticas que proporcionem a redução do desperdício de alimentos e a 
promoção da sustentabilidade.

Intervenções Educativas na Escola José Contim Portella 
para Redução do Desperdício de Alimentos e Promoção da 
Sustentabilidade

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica José Contim Portella.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Laboratório Formativo Virtual (LabVirtual) é um espaço de refl exão e ação 
para a Educação Digital - parceria Universidade e Escola, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Interdisciplinar em Educação e Cultura Digital. O LabVirtual visa ao 
desenvolvimento profi ssional de professores da educação básica, pois busca apoiá-
los no planejamento de atividades, de estratégias metodológicas, de integração de 
tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento de 
Práticas Pedagógicas Educomunicativas.

Laboratório Formativo Virtual: Espaço de Integração das 
Tecnologias no Ensino

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
2021/1: 1
2021/2: 62

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O objetivo do Lazerativo Virtual é articular o ensino, a pesquisa e a extensão 
investigando o efeito do lazer ativo e virtual sobre parâmetros de saúde mental e 
autonomia funcional em idosos residentes no Asilo São Vicente.

Lazerativo Virtual

Organizações bene� ciadas: 
Asilo São Vicente de Paula.

Total de atendimentos:
33 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto tem por objetivo desenvolver a leitura literária com detentos do Presídio 
Santa Augusta, de Criciúma. A leitura é uma forma de incentivar o acesso aos bens 
culturais, ferramenta fundamental para a ressocialização. Dessa forma, entende-
se que a expansão do conhecimento por meio da literatura possibilita benefícios 
pessoais e coletivos. Assim, ganha o indivíduo, uma vez que estará mais qualifi cado 
e consciente de seu papel e, consequentemente, ganha a sociedade.

Leitura Literária com Detentos: uma Contribuição para a 
Cidadania

Organizações bene� ciadas: 
Presídio Regional de Criciúma.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Toda cidade tem uma narrativa ofi cial. Porém, sobre cada cidade, pairam substratos 
de outras narrativas que, por não se constituírem como valores da narrativa ofi cial, 
se tornam vulneráveis à passagem do tempo e às transformações que se operam no 
espaço por seus agentes sociais dominantes. Por meio das narrativas e das leituras 
sobre o espaço urbano, podem-se construir, coletivamente, identidades urbanas 
com respeito a algum território específi co da cidade, baseadas no cotidiano.

Memória e Narrativas de Comunidades: História do Bairro 
nas Lembranças dos Moradores do Território Paulo Freire II 
(Criciúma, SC)

Organizações bene� ciadas: 
Associação dos Moradores do Bairro Santa Augusta (AMBSA).

Total de atendimentos:
3 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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As ações do Projeto se sustentam no promoção da cultura de paz, considerando 
as seguintes temáticas: Acredite em você; Preserve as amizades; Respeite as 
diferenças; Cuide dos animais; Esteja presente na vida de seus fi lhos(as); Filtre as 
informações; Ame, sorria e abrace; Cultive fl ores e plante árvores; Alimente-se bem; 
Movimente-se; Dê preferência; Seja solidário.

Movimento Pela Paz (MOP)

Organizações bene� ciadas: 
Bairro da Juventude; Escola de Educação Básica Escola Antonio Milanez Netto; 
Escola de Educação Básica Padre Carlos Wecki; Escola de Educação Básica José 
Giassi; Escola de Educação Básica Casemiro Stachurski; Escola de Educação Básica 
Irmã Edviges; Escola de Educação Básica Professor Marcilio Dias de San Thiago; 
Escola de Educação Básica Filho do Mineiro; Escola de Educação Básica Núcleo 
Hercílio Luz; Escola de Educação Básica professora Lili Coelho; Escola de Educação 
Básica Professor Pedro da Ré; Escola de Educação Básica Marcos Rovaris; Escola de 
Educação Básica Pascoal Meller; Escola de Educação Básica José Cesário da Silva.

Total de atendimentos:
239 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Compreende-se a inclusão escolar como composta por vários elementos; e que 
a falta de um desses pode criar barreiras com lacunas na vida social do estudante 
com defi ciência. Tornar inclusivo o sistema educacional exige uma nova postura 
pública, sendo prioridade na agenda governamental. Dessa maneira, é importante 
o apoio do Governo Municipal e do Observatório Social, uma vez que o Projeto 
trata da análise das edifi cações escolares e da proposição de tecnologias assistivas 
para acessibilidade.

Novo Observatório: um olhar humano e inclusivo sobre as 
condições de acessibilidade espacial das escolas municipais 
do município de Içara/SC

Organizações bene� ciadas: 
Prefeitura Municipal de Içara; Observatório Social de Içara.

Total de atendimentos:
2021/1: 13
2021/2: 111

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto de extensão Naiso, desenvolvido pelo Curso de Enfermagem - Unesc, 
objetiva prestar apoio e suporte multiprofi ssional a pessoas com câncer, desde 
a sua experiência do momento do diagnóstico ao pós-tratamento oncológico, 
acompanhando as pessoas e seus familiares durante esse processo, prestando um 
serviço de apoio humanizado, qualifi cado e integral.

Núcleo de Atenção Interdisciplinar a Saúde em Oncologia – 
NAISO

Organizações bene� ciadas: 
Casa de apoio a pessoas com câncer Maria Tereza.

Total de atendimentos:
2021/1: 80
2021/2: 80

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A proposta deste Projeto é se apropriar da história e das memórias das unidades 
escolares para produzir audiovisuais com temáticas próximas do conhecimento e 
da experiência dos(as) estudantes e das escolas, que poderão utilizar o audiovisual 
como ferramenta de discussão e problematização da sociedade e de seus produtos 
culturais como telenovelas, fi lmes, telejornais, entre outros, a partir do acervo da 
Vídeo Betha, que passou a integrar os arquivos da Universidade.

Patrimônio Escolar em Movimento: Artes e Memórias

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica Governador Heriberto Hulse; Escola de Educação 
Básica Coelho Neto.

Fonte: Reprodução Arquivo Engeplus (https://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2017/ensino-medio-integral-che-
ga-a-criciuma-Wem-2018)

Fonte: Reprodução Google Maps (Por Rosimari Oliveira)

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O PDL Jovem tem por objetivo Compreender o Signifi cado do líder e liderança, 
bem como a contribuição das suas atitudes para o fortalecimento dos 
vínculos comunitários e da promoção dos direitos humanos voltados para o 
empreendedorismo social. Neste sentido, refl ete-se sobre a importância do 
empreendedorismo social e sua contribuição para a promoção dos direitos 
humanos nos territórios. O público-alvo são alunos do ensino médio da escola de 
Educação Básica José do Patrocínio.

PDL Jovem: Programa de Desenvolvimento Lideranças 
Jovens: O Empreendedorismo Social para melhorar o 
Ambiente de Vida da geração atual e futura 

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica José do Patrocínio.

Total de atendimentos:
2021/1: 20
2021/2: 18

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Projeto de extensão Pensar, gastar e poupar: iniciação na educação fi nanceira 
na rede municipal de ensino de Morro da Fumaça (SC) faz parte do Programa de 
Extensão em Gestão Contábil (PEGC), que tem como objetivo promover ações 
sobre educação fi scal, fi nanceira e fi nanças pessoais dos estudantes do Ensino 
Fundamental das escolas do município de Morro da Fumaça (SC) da rede pública 
e privada, atendidos pelo Observatório Social do Brasil de Morro da Fumaça (SC).

Pensar, Gastar e Poupar: Iniciação na Educação Financeira na 
Rede Municipal de Ensino de Morro da Fumaça - SC

Organizações bene� ciadas: 
Observatório Social de Morro da Fumaça.

Total de atendimentos:
2021/1: 4
2021/2: 4

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Os produtores rurais se preocupam mais com o aumento da produtividade do que 
com a gestão do empreendimento (RIBEIRO et al(ITALICO)., 2012), não utilizam 
instrumentos gerenciais, guardam as informações somente na memória e não 
descrevem acontecimentos importantes que acabam sendo esquecidos com 
o passar do tempo (BRAUM; MARTINI; BRAUN, 2013). Os projetos de extensão 
realizados anteriormente apontam que há carência no gerenciamento das 
propriedades rurais, sobretudo nos aspectos contábeis e legais.

Planejamento e Controle Contábil na Atividade Rural

Organizações bene� ciadas: 
Gerência de Agricultura e Agronegócio de Criciúma.

Total de atendimentos:
36 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Plano de 60 Dias é um projeto que está em andamento desde 2014. Trata-se de um 
projeto que oportuniza às micro e pequenas empresas a organização do negócio 
desde a modelagem até as práticas de gestão, que orientam estrategicamente o 
empreendimento para atuar no mercado. Nesse sentido, tem por objetivo oferecer 
consultoria acadêmica em gestão organizacional, gratuita, num processo de 
interação entre empresários, empreendedores, acadêmicos e professores durante 
60 dias.

Plano de 60 dias: Consultoria Acadêmica em 60 dias para 
Micro e Pequenos Empreendimentos

Organizações bene� ciadas: 
Comunidade empresarial da Amrec, Amesc e Amurel.

Total de atendimentos:
2021/1: 7
2021/2: 9

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O presente Projeto de Extensão visa a disponibilizar uma parceria e uma colaboração 
com a Web Rádio Santa Luzia, a qual se localiza na Comunidade da Nova Esperança, 
correspondente à Região da grande Santa Luzia, mas com transmissão streaming 
online, o que não limita a sua área de transmissão. O projeto visa a desenvolver 
ações conjuntas e colaborativas entre a web rádio, a Escola Municipal Amaro João 
Batista e a Unidade Básica de Saúde. Ações que envolvem direcionamento do 
cidadão e de autonomia comunitária.

Plataformas Digitais e Colaboração Cidadã na Web Rádio 
Santa Luzia

Organizações bene� ciadas: 
Escola Municipal Amaro João Batista; Unidade Básica Bairro Nova Esperança; Web 
Rádio Santa Luzia.

Total de atendimentos:
2021/1: 130
2021/2: 140 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Considerando que a física é base para os cursos de engenharia de modo geral, o 
projeto tem por objetivo popularizar a ciência e a tecnologia para as escolas de 
Ensino Médio da região do extremo sul catarinense. Constrói-se experimentos de 
baixo custo e com elevado valor didático, viabilizando um espetáculo científi co 
que é apresentado na escola interessada ou transmitido do Laboratório de Física 
Experimental da Unesc (LAFIEX). 

Popularização Científi ca e Tecnológica Mediada pelo 
Laboratório Presencial e Remoto

Organizações bene� ciadas: 
SED - 20ª Coordenadoria Regional de Educação.

Total de atendimentos:
2021/1: 138
2021/2: 341

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto iniciou suas atividades em 2013 nas Casas de Cidadania da UNESC. Busca 
a conscientização sobre a Síndrome da Alienação Parental, informando os pais 
sobre a Lei 12.318 e explicando as consequências para as crianças e adolescentes, 
visando a convivência familiar sadia e o melhor interesse da criança e/ou 
adolescente. Desde 2018, o projeto atua no Centro Judicial de Solução de Confl itos 
e Cidadania no Fórum da Comarca de Criciúma, nos casos de família.

Prevenção da Síndrome da Alienação Parental

Organizações bene� ciadas: 
CEJUSC-Fórum de Criciúma.

Total de atendimentos:
162 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O programa é destinado para professores e funcionários que, no intervalo de 
sua jornada de trabalho, têm a possibilidade de fazer, de forma ativa, ou seja, 
por meio de exercício físico, atividade de manifestação corporal, a qual contribui 
signifi cativamente para a saúde física, mental e social. Sobre a prática corporal, 
utiliza-se, neste programa, o treinamento funcional por um tempo de 45 minutos, 
além disso, são realizadas avaliações e orientações nutricionais.

Programa Cuidando da Saúde Física e Nutricional de 
Colaboradores da Unesc

Organizações bene� ciadas: 
Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 19
2021/2: 21

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto tem por objetivo apoiar por meio de orientação, assessoria e consultoria 
contábil às APPs da rede pública municipal de Cocal do Sul. As instituições de ensino 
da cidade totalizam 12 unidades municipais. A metodologia adotada consiste em 
visitas de diagnósticos e visitas de orientações específi cas, assim como a realização 
de cursos, de ofi cinas e de material didático sobre tópicos pertinentes às questões 
relativas aos microempreendimentos.

Programa de Assessoria e Consultoria Contábil e de 
Organização das documentações para prestação de contas 
das Associações de Pais e Professores - App’s da Rede Pública 
Municipal

Organizações bene� ciadas: 
Cocal do Sul.

Total de atendimentos:
2021/1: 17
2021/2: 17

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A perspectiva contemporânea e de reconhecimento do papel fi gurado pela 
mulher na sociedade, tanto no âmbito político quanto social. Questões ligadas à 
igualdade de direitos, à melhoria nas condições de acesso à saúde e à educação 
estão sendo cada vez mais discutidas, ao mesmo tempo em que meios para o 
alcance desses objetivos vêm sendo buscados. A extensão universitária contribui 
de forma positiva para esse aspecto, por meio da capacidade de contato com a 
comunidade de forma ativa.

Programa de Atenção Materno Infantil e Familiar - PAMIF 
“Intervenção Interdisciplinar com Grupos Grávidos, Grupos 
de Mães e com bebês”

Organizações bene� ciadas: 
Centro de Referência da Assistência Social Tereza Cristina.

Total de atendimentos:
15 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Programa de Atenção Multidisciplinar à Saúde do Idoso (Pamsi) se enquadra no 
que estabelece a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) quanto às características 
da assistência social enquanto um projeto destinado ao atendimento, pois, em seu 
histórico, busca, de forma continuada, permanente e planejada, prestar atenção 
às necessidades básicas de saúde e de assistência social de idosos da região sul de 
Santa Catarina.

Programa de Atenção Multidisciplinar a Saúde do Idoso - 
PAMSI

Organizações bene� ciadas: 
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma; Conselho Municipal de 
Direito do Idoso.

Total de atendimentos:
80 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Programa Mentoring tem o objetivo de oportunizar ao público interno e 
externo da Unesc o acesso à mentoria para o apoio técnico no planejamento e 
no desenvolvimento de novos negócios – desde a concepção da ideia até a pré-
incubação. O processo de mentoria conecta os candidatos a empreendedores 
com mentores que podem compartilhar seus conhecimentos e suas experiências 
profi ssionais com vistas ao aprimoramento dos projetos.

Programa de Mentoring para o Desenvolvimento e Apoio na 
Criação de Novos Negócios: da Ideia a Pré-Incubação

Organizações bene� ciadas: 
Comunidade da Amrec, Amesc e Amurel.

Total de atendimentos:
19 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Amora é um projeto de extensão consolidado e reconhecido na região 
que atua há 11 anos. O objetivo é ofertar capacitação em direitos humanos das 
mulheres, especialmente sobre a violência doméstica e familiar e suas formas de 
prevenção e de enfrentamento, para profi ssionais que atuam na área da assistência 
social, junto ao Cras e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas) de Criciúma (SC), incumbidos da função de atendimento de mulheres em 
situação ou não de violência, usuárias de serviços da assistência social.

Projeto Amora: Capacitando Pessoas em Direitos Humanos 
das Mulheres

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria de Assistência Social do Município de Criciúma (SC).

Total de atendimentos:
2021/1: 20
2021/2: 80

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A violência é entendida como questão de saúde pública. Assim, o Nuprevips atua 
como articulador de rede, sendo espaço de acolhimento e acompanhamento 
multiprofi ssional às pessoas em situação de violência. É o órgão da Vigilância 
Epidemiológica responsável pelo agravo Violência Interpessoal e Autoprovocada, no 
qual são compilados dados locais. Busca desenvolver sensibilização e capacitação 
para o tema na Universidade, assim como espaços de saúde, de assistência social, 
de educação e outros.

Projeto Conveniado - Núcleo de Promoção da Saúde e 
Prevenção da Violência da Criança, da Mulher e do Idoso do 
Municípiod Criciúma (Nuprevips).

Organizações bene� ciadas: 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Secretaria de Educação; 
Secretaria da Saúde; Conselho Tutelar.

Total de atendimentos:
2021/1: 651
2021/2: 714

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Com a parceria entre a Unesc e o Instituto Arte na Escola, o projeto visa a  incentivar e 
reconhecer o ensino da arte junto aos professores e às professoras de Artes. Atua em 
três linhas: educação continuada, oferta de materiais educativos e reconhecimento; 
com um olhar atento às questões relacionadas ao aprofundamento dos processos 
de formação continuada de professores.

Projeto Conveniado Arte na Escola – Coordenação Pedagógica.

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria Municipal de Educação de Criciúma; Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 819
2021/2: 151

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto é desenvolvido por bolsistas e acadêmicos da área da saúde. Identifi cação 
de demandas e orientações para o autocuidado ou cuidado do familiar e/ou 
acompanhante do paciente que realiza acompanhamento nas clínicas integradas, 
sobretudo no Centro Especializado em Reabilitação e Atenção à Saúde da pessoa 
com fi bromialgia, que, por suas especifi cidades (defi ciência física adquirida e 
fi bromiálgicos), apresentam, com muita frequência, ideação suicida e precisam de 
orientações e suporte.

Projeto Conveniado Educa-Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Clínicas Integradas da Saúde da Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 274
2021/2: 83

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Esperança Garcia é uma iniciativa comunitária de acadêmicas dos cursos 
de Medicina e de Enfermagem da Unesc que objetivam compreender e trabalhar 
com a população em situação de cárcere em Criciúma. Visando a uma intervenção 
multiprofi ssional e integral, a equipe conta com quatro pilares: educação e cultura, 
saúde da mulher, atividades comunitárias em saúde e saúde mental. São grupos 
constituídos de profi ssionais e de acadêmicos de diversos cursos da graduação e 
pós-graduação da Unesc.

Projeto Esperança Garcia Atenção Atenção à Saúde da Mulher 
Encarcerada

Organizações bene� ciadas: 
Pastoral Carcerária da Diocese de Criciúma;  Conselho da Comunidade da 
Comarca de Criciúma; Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma.

Total de atendimentos:
2021/1: 310
2021/2: 320

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Fitoterapia Racional, parceria entre a Unesc e a Pastoral da Saúde, 
promove aprendizado interdisciplinar por meio de encontros em que são 
abordados aspectos etnobotânicos, agroecológicos e terapêuticos das plantas 
medicinais, integrando conhecimentos tácitos e científi cos, ampliando o olhar e os 
saberes em prol de uma fi toterapia emancipatória com bases sólidas para a saúde 
e o bem-estar da população.

Projeto Fitoterapia Racional: Aspectos Etnobotânicos, 
Taxonômicos, Agroecológicos e Terapêuticos.

Organizações bene� ciadas: 
Pastoral da Saúde Regional Diocese de Criciúma - Regional Sul IV.

Total de atendimentos:
45 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem fi ns lucrativos, vinculada 
à universidade, destinada ao armazenamento de dentes humanos extraídos. O 
dente é uma ferramenta fundamental para o ensino didático na odontologia, e é 
por meio dele que os estudantes têm o primeiro contato prático com técnicas e 
materiais em disciplinas laboratoriais e pesquisas. O objetivo desse projeto é suprir 
as demandas acadêmicas, fornecendo dentes humanos para atividades didáticas e 
eliminando seu comércio ilegal.

Projeto Institucional Banco de Dentes 

Organizações bene� ciadas: 
Clínica de Odontologia UNESC; Pré-clínica de Odontologia Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 300
2021/2: 350

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Programa de Reabilitação Pulmonar do Laboratório de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória (Lafi cre) é referência no atendimento de pacientes com Doenças 
Cardiorrespiratórias Crônicas. Em função da pandemia, desde o segundo semestre 
de 2020, com a volta gradual das atividades presenciais no campus, o Lafi cre 
passou a reabilitar pacientes pós COVID-19, levando aos pacientes a possibilidade 
de retornar às atividades de vida diária, melhorando sua qualidade de vida.

Projeto Institucional de Reabilitação Pulmonar

Organizações bene� ciadas: 
CER II - Centro Especializado em Reabilitação; Residência Multiprofi ssional em Saúde 
da Família; Pós-Graduação em Fisioterapia Hospitalar e UTI; Prefeitura Municipal de 
Içara; Prefeitura Municipal de Criciúma; Prefeitura Municipal de Balneário Rincão.

Total de atendimentos:
2021/1: 49
2021/2: 38 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto tem por objetivo desenvolver atividades de extensão universitária, 
a fi m de qualifi car produtores rurais - vitivinicultores - no empreendedorismo 
internacional, por meio do desenvolvimento de Plano de Negócio para Exportação, 
considerando a agregação de valor aos produtos pela incorporação da Indicação de 
Procedência nos Vales da Uva Goethe (IPVUG). O público alvo do presente projeto 
é representado pelos empreendimentos rurais da região dos vales da uva Goethe.

Qualifi cação para o Empreendedorismo Internacional em 
Empreendimentos Rurais de Vitivinicultores dos Vales da 
Uva Goethe - SC

Organizações bene� ciadas: 
Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe – Progoethe.

Total de atendimentos:
2021/1: 6
2021/2: 6 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Quinta do Chá objetiva promover a prática do autocuidado e o uso 
seguro das plantas medicinais por meio da troca de saberes e conhecimentos entre 
universidade, comunidade e profi ssionais da área da saúde e da área ambiental, 
na perspectiva de fornecer subsídios para a inclusão da fi toterapia no âmbito da 
atenção básica no SUS nos municípios de Urussanga (SC) e de Siderópolis (SC).

Quinta do Chá: Troca de Saberes Sobre Plantas Medicinais na 
Atenção Primária à Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Prefeitura de Siderópolis; Prefeitura de Urussanga.

Total de atendimentos:
2021/1: 9
2021/2: 25

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Reconstruindo a Cidadania objetiva a capacitação contínua de trabalhadores 
e/ou de pessoas em vulnerabilidade social para uma inserção no mercado de 
trabalho no setor de pintura para construção civil.

Reconstruindo a Cidadania

Organizações bene� ciadas: 
Farben Tintas; Bairro da Juventude.

Total de atendimentos:
11 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Rede Ler tem como objetivo a ampliação do repertório cultural e a 
formação de professores leitores literários. Os encontros ocorrem mensalmente, 
via Google Meet, e são pautados por discussões de textos literários. O projeto se 
constitui como um importante espaço de formação de professores, pois possibilita 
a ampliação do repertório de leitura, o desenvolvimento do pensamento crítico, 
o enriquecimento do arcabouço teórico e cultural e a qualifi cação da prática 
pedagógica.

Rede Ler: Espaço On-line de Formação de Leitores Literários

Organizações bene� ciadas: 
Escola Municipal de Educação Básica Pe. Carlos Wecki; Escola Municipal de 
Educação Básica Amaro João Batista; Escola Municipal de Educação Básica José 
Contim Portella; Escola Municipal de Educação Básica Giacomo Búrigo; Escola 
Municipal de Educação Básica Lili Coelho; Escola Municipal de Educação Básica 
Profª Maria da Rosa Cunha.

Total de atendimentos:
2021/1: 18
2021/2: 18

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto de extensão Sala de Leitura / Sala de Exposição: Arte Contemporânea 
como Espaço de Formação propõe a realização de ações que integrem os espaços 
da sala de aula (escola) e da sala de exposição (galeria de arte), explorando o caráter 
interdisciplinar da arte contemporânea como espaço de formação para professores 
e estudantes. O projeto será realizado em parceria entre a Sala Edi Balod - Espaço 
de Exposição e Laboratório de Artes Visuais e o Colégio Unesc, em Criciúma (SC).

Sala de Aula / Sala de Exposição: Arte Contemporânea como 
Espaço de Formação

Organizações bene� ciadas: 
Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 398
2021/2: 689

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O presente Projeto tem como principal objetivo atuar frente aos fatores 
determinantes de saúde de crianças com defi ciência, bem como mapear as 
demandas que permeiam a inclusão no ambiente escolar. As ações do projeto 
têm como foco o bairro Mineira Velha, localizado em Criciúma, no Estado de Santa 
Catarina, na escola municipal Padre Carlos Wecki, onde os extensionistas atuam 
conjuntamente com professores, famílias e os estudantes com defi ciência.

Saúde e Inclusão de Crianças com Defi ciência em uma escola 
do Bairro Mineira Velha

Organizações bene� ciadas: 
Escola Municipal Padre Carlos Wecki; Programa de Residência Multiprofi ssional da 
Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 29
2021/2: 46

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Assegurar o acesso à saúde sexual e reprodutiva por meio de informações sobre 
conteúdos como planejamento familiar, sexualidade, relações, gênero.

Saúde Sexual e Reprodutiva para adolescentes

Organizações bene� ciadas: 
Escola de Educação Básica Antonio Milanez Netto; Escola de Educação Básica 
Antonio Milanez Netto.

Total de atendimentos:
95 atemdimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Procura-se trabalhar com os professores e os estudantes de 4º. e 5º. anos da rede 
municipal de ensino do município de Siderópolis (SC) o tema “sexualidade e 
direitos humanos”, relacionando a concepção trazida pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) com relação a outras pesquisas apontadas pelos extensionistas 
e pela comunidade.

Sexualidade, Direitos Humanos e BNCC: Organizando outros 
Espaços Dialógicos na escola

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria de Educação de Siderópolis.

Total de atendimentos:
130 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Ministério da Saúde elaborou o documento Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Bucal, que visa a uma reorganização da saúde bucal. O objetivo é instruir 
e estimular o autocuidado com a saúde bucal e a saúde geral em estudantes 
matriculados nas APAE e nos CAPS de Criciúma (SC). Esse Projeto conta com ações 
que são realizadas por acadêmicos do curso de Odontologia da Unesc, sendo 
realizados encontros semanais de palestras e de ofi cinas educativas, escovações 
supervisionadas e avaliação bucal.

Sorrindo nas Escolas 

Organizações bene� ciadas: 
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES); Centro da Atenção 
Psicossocial (CAPS).

Total de atendimentos:
27 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O projeto Tartaruga 2.0 visa a estudar os efeitos da prática do exercício físico sobre 
os parâmetros de saúde mental e atividade neuromuscular. O projeto atende a 
adultos de ambos os sexos, que não sabem nadar e têm o sonho de aprender, com 
idade entre 31 e 49 anos, assim como também a idosos.

Projeto Tartaruga 2.0 

Total de atendimentos:
11 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O presente Projeto apresenta uma metodologia baseada na pesquisa participante, 
que busca integrar membros da comunidade da Estrada de Ferro localizada no 
bairro Pinheirinho como agentes atuantes e ativos no processo de mitigação dos 
determinantes sociais de saúde. O projeto originalmente estruturado para atender 
o público feminino, estendeu-se, abarcando diversos membros da comunidade, 
com eixos de atuação como educação, saúde e qualidade de vida, com apoio de 
outros membros da Universidade.

Um Novo Trilho de Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Programa de Residência Multiprofi ssional da Unesc; Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva; Colégio Unesc.

Total de atendimentos:
2021/1: 188
2021/2: 188

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Os Transtornos Psiquiátricos (TP) constituem um grave problema de saúde pública, 
e o monitoramento de fatores de risco para os TP na população é fundamental. 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são o primeiro contato do usuário com a 
Unidade Básica de Saúde e têm como atribuições a prevenção de doenças e a 
promoção da saúde. Assim, faz-se necessária a capacitação em saúde mental dos 
ACS para auxiliar na identifi cação, na prevenção, nas possibilidades de tratamento 
e de recuperação de usuários com TP.

Um olhar para a Saúde Mental: Capacitação para Agentes 
Comunitários de Saúde

Organizações bene� ciadas: 
Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma.

Total de atendimentos:
6 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Projeto vem ao encontro dos objetivos do espaço social Escola de Teatro Jônatas 
João, que existe na cidade de Cocal do Sul, Santa Catarina, que foi inaugurado 
em 2019, com o objetivo de ampliar o repertório artístico e cultural local. Busca 
promover um olhar diferente para os adolescentes e os adultos que se encontram 
no quadro de vulnerabilidade, visando a proporcionar, por meio das várias 
linguagens artísticas, sua transformação de vida.

Unesc e o Teatro Jônatas João levando um novo olhar através 
da Arte

Organizações bene� ciadas: 
Igreja Nossa Senhora da Natividade; Prefeitura de Cocal do Sul.

Total de atendimentos:
2021/1: 71
2021/2: 60

Fonte: Reprodução Cocal Do Sul Notícias (https://cocaldosul.sc.gov.br/noticia-710886/)

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O Peiex é o Programa de Qualifi cação para Exportação e tem por objetivo capacitar 
empresas a iniciarem seu processo de exportação de forma planejada e segura. 
O programa é de iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). O Núcleo Criciúma iniciou os trabalhos em 2019, com 
equipe formada por um coordenador, um monitor, quatro técnicos e dois apoios, 
para qualifi car 100 empresas sul catarinenses para a exportação até o fi nal do 
período de 2 anos.

Programa de Qualifi cação para Exportação - PEIEX. Apex  
Brasil

Organizações bene� ciadas: 
Apex-Brasil; Associação Empresarial de Criciúma; Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina - Fiesc; Banco do Brasil, Correios; Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae; Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - Senai.

Total de atendimentos:
101 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A Farmácia Solidária se tornou um importante ambiente de ensino e de pesquisa, 
além da extensão. O projeto tem alcançado seus objetivos, pois um grande número 
de pessoas, que necessitam de medicamentos e não têm condições de adquiri-los, 
é benefi ciado. Com a preocupação quanto ao uso irracional dos medicamentos, 
quanto às sobras, ao armazenamento e ao descarte inadequado, são realizadas 
ações de promoção em saúde, a fi m de conscientizar a população, incluindo o 
fornecimento de orientações para o consumo adequado.

Farmácia Solidária

Organizações bene� ciadas: 
Cruz Vermelha – Filial Criciúma; Secretaria Municipal de Criciúma.

Total de atendimentos:
69 atendimentos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Pautada nos fundamentos da sustentabilidade, a 
Unesc, como universidade sustentável que é, utiliza-
se de fontes de energia limpa e renovável para 
abastecimento do campus, como na piscina, local 
em que é usada energia solar para aquecimento. 
Os equipamentos utilizados também são voltadas à 
economia de energia, como é o caso das luminárias 
de LED e os ares-condicionados tipo inverter.

Há um reaproveitamento de água da chuva em 
diversos blocos no campus, para uso em sanitários, 
jardinagem e limpeza. A instituição possui, ainda, 
uma estação de tratamento de esgoto para o 
Bloco das Clínicas, em que o efluente passa por 
um processo de tratamento, sendo devolvido ao 
ambiente o produto final.

DESEMPENHO
AMBIENTAL
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Aproveitamento de Água da Chuva

2014

1,93%

2015

4,55%

2016

5,21%

2017

5,55%

2018

4,64%

2019

6,04%

2020

3,81%

2021

4,93%

A Universidade, por meio da empresa Camerge Gestão de Energia, utiliza o sistema 
de mercado livre - Fonte Incentivada Renovável e Limpa. A Unesc participou do 
Programa Unesc mais e�ciente PEE009-Unesc, que busca promover o uso eficiente 
de energia elétrica a partir de projetos que demonstrem a importância e a 
viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, de 
processos e de usos finais de energia. Com isso, a instituição melhorou o sistema 
de desumidificação do Biotério, passou a utilizar aquecimento solar na piscina, 
houve a substituição das luminárias dos postes por LED e a substituição dos ares-
condicionados para sistema split inverter.

Energia Iluminação

Água

A Unesc é abastecida por duas redes de distribuição de água; possui dois hidrantes 
de entrada localizados em frente ao Bloco Administrativo e na Zona Sul, os quais 
se ramificam por todo o campus. Os dois pontos possuem um filtro central de 
água antes de serem distribuídos e as caixas d’água passam, ainda, por limpeza 
semestral.

Os blocos construídos nos últimos anos já possuem um sistema para captação 
das águas das chuvas, por meio das calhas e da boca de lobo. Com isso, é possível 
um reaproveitamento dessas águas para uso não potável, como nos sanitários, na 
jardinagem e na limpeza geral do campus, como mencionado anteriormente.
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ECONOMIA LOCAL 2017 2018 2019 2020 2021

Água
reaproveitada 

da chuva

Unesc
2.598,62m³ – 

5,46%
1.618 m³ – 

4,5%
2.240 m³ – 

5,44%
679 m³ –

2,43%
1.126,44 m³ – 

3,96%

377,7m³ – 
6,59%

444 m³ –
5,23%

578 m³ –
7,66%

479 m³ – 
19,24%

393,48 m³ – 
16,50%

1,3 GWh –
R$ 530.000 

(25%)

1,44 GWh –
R$ 621.000 

(33%)

1,57 GWh –
R$ 656.000 

(35%)

0,87GWh –
R$ 278.000 

(30%)

1,19 GWh –
R$ 77.000 

(27%)

0,05 GWh –
R$ 36.000 

(30%)

0,049 GWh –
R$ 32.000 

(29%)

0,048 GWh –
R$ 29.000 

(28%)

0,05 GWh –
R$ 20.500

 (29%)

0,07 GWh –
R$ 14.700 

(28%)

0,455 GWh –
R$ 187.000 

(9,2%)

0,633 GWh –
R$ 218.000

(10,2%)

0,75 GWh –
R$ 313.380 
(12,09%)

0,65 GWh –
R$ 83.390

(9%)

0,50 GWh –
R$ 8.150
(7,5%)

0,10 GWh –
R$ 7.400
(6,3%)

0,08 GWh – 
R$ 6.700
(5,2%)

0,023 GWh –
R$ 13.890 
(7,92%)

0,02 GWh –
R$ 11.900

(6%)

0,01 GWh –
R$ 4.320
(4,7%)

3,186 GWh – 
98,33%

2,97 GWh –
98,5%

2,92 GWh – 
99%

2,13 GWh – 
100%

2,28 GWh – 
100%

R$ 605.000 –
(32,4%)

R$ 619.000 – 
(32%)

R$ 876.000 – 
(38%)

R$ 278.000 – 
(30%)

R$ 77.000 – 
(8,3%)

Unesc

Unesc

–

–

Iparque

Iparque

Iparque

Economia energia 
estimada uso 

iluminação led

Economia energia 
estimada uso de ares 

condicionados inverter

Energia consumida 
mercado livre

fonte incentivada
renovável e limpa

Economia uso de 
geradores e mercado 

livre energia
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Auditório – Bloco O

Colégio Unesc

Bebedouro acessível

Piso Tátil

CENTAC
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Centro de Convivência e Integração

O Horto Florestal da Unesc é um instrumento que atende às necessidades e às 
demandas internas da Universidade acerca da produção de plantas, de paisagismo, 
de jardinagem do campus, além do fornecimento de plantas para eventos internos 
e, também, com atendimento ao público. É de responsabilidade do Horto construir 
um ambiente agradável para os acadêmicos, os professores, os funcionários e a 
comunidade em geral. No ano de 2021, foram produzidas cerca de 30 mil mudas 
de plantas.

Em parceria com o Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz, o horto de plantas medicinais 
atende às aulas práticas e às pesquisas do curso de Farmácia e áreas afins, bem 
como proporciona encontros e trocas de conhecimentos com a Pastoral da saúde 
e com a comunidade. No evento Primavera e Paz, que acontece anualmente, o 
Horto participa realizando a doação de mudas de árvores nativas para os visitantes, 
os acadêmicos e os funcionários, visando,  assim, à conscientização da proteção e 
da conservação do meio ambiente. O Horto Florestal é aberto ao público externo, 
uma vez que disponibiliza uma trilha ecológica para visitação e realiza, também, 
vendas e orientações técnicas sobre os cuidados com as plantas.

Impacto Social

Horto Florestal

Número de mudas doadas:
255

Número de sacas de terra adubada doadas:
30

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Jardim do Campus

Produção Horto

Trilha Ecológica
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Restauração e revitalização do Rio Mãe Luzia

Com atuação constante, o Fórum Permanente de Restauração e Revitalização do 
Rio Mãe Luzia foi criado por Portaria nº 19/2014/PROPEX, sendo alterada pela 
Portaria nº 001/2015/PROPEX, do qual fazem parte vereadores representantes 
dos municípios por onde passa o Rio Mãe Luzia, professores e pesquisadores da 
Unesc e do Iparque. Tem como objetivo discutir soluções com a elaboração de 
projetos que culminem na Restauração e Revitalização do Rio Mãe Luzia. O Fórum 
está inserido nos municípios que fazem parte da Amrec e da Amesc. Participam 
representantes das fundações municipais de meio ambiente dos municípios de 
Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, Forquilhinha, Criciúma, Maracajá e Araranguá 
e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, bem como comunidade 
interessada na temática. 

O impacto social é extremamente relevante para a população da Amrec e da 
Amesc, por meio da restauração e da revitalização do Rio Mãe Luzia, pois promove 
a suficiência de água para o abastecimento humano, a agricultura, a indústria, o 
comércio, entre outros, beneficiando um total de 240.000 pessoas.

Impacto Social

Municípios bene ciados:
Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, Criciúma, Forquilhinha, Maracajá, Araranguá.

Número de pessoas bene ciadas:
800

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL

A Comissão Permanente de Meio Ambiente e Valores Humanos é vinculada à 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, sendo criada nos termos da 
Resolução nº 10/2008/CONSU, de 3 de junho de 2008, alterada, posteriormente, 
pela Resolução nº 10/2016/CONSU e pela Portaria nº 22/2018/PROACAD. A 
Comissão é um órgão de caráter colegiado, consultivo e fiscalizador, tendo entre 
os seus objetivos principais propor e avaliar políticas e ações de desenvolvimento 
ambiental (natural, construído e dos valores humanos) para concretizar a missão da 
Unesc.

Comissão de Meio Ambiente e Valores Humanos

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Na Universidade, são gerados diversos tipos de resíduos sólidos. A maior parte 
corresponde a resíduos sólidos com características domiciliares, os quais são 
segregados em duas categorias: resíduos recicláveis e não recicláveis. Além desses, 
são gerados também resíduos classe I (perigosos), em atividades específicas, 
que dispendem de gerenciamento diferenciado. O gerenciamento dos resíduos 
abrange as etapas de segregação, de acondicionamento, de transporte interno 
e externo, de tratamento e destinação e de disposição final ambientalmente 
adequados. De acordo com a classe de resíduo gerada, há um gerenciamento 
específico. Os resíduos recicláveis são encaminhados para inclusão social produtiva 
e os rejeitos para disposição ambientalmente adequada (aterro sanitário); já, os 
perigosos, são coletados por empresas terceirizadas, devidamente licenciadas, e 
encaminhados para tratamento e destino final adequados.

A Comissão Permanente de Meio Ambiente e Valores Humanos busca contribuir 
para o desenvolvimento ambiental e social por meio de projetos e ações voltadas 
à educação, valorização e preservação do meio ambiente. Propõe-se, ainda, a 
acompanhar atividades relacionadas à área socioambiental, avaliando projetos 
e emitindo pareceres quanto à conformidade dessas atividades em relação às 
Diretrizes e Políticas da Instituição. Além disso, acompanha e avalia condutas e 
procedimentos de órgãos gestores no âmbito interno relacionados a atividades 
de risco ambiental – segurança do trabalho, manuseio de substâncias perigosas, 
destinação de resíduos tóxicos. Acolhe, avalia e dá encaminhamento a sugestões 
ou críticas feitas pela comunidade interna e externa referentes a problemas 
socioambientais e de valores humanos, entre outras atribuições. No ano de 2021, 
em razão das medidas de distanciamento social e das normas de biossegurança 
adotadas pela instituição, as atividades da Comissão foram realizadas, em sua 
maioria, de forma remota, inclusive a Semana de Meio Ambiente e Valores 
Humanos.

Gerenciamento de resíduos sólidos

Impacto Social

Organizações bene ciadas:
Toda comunidade interna e externa quando solicitada.

Número de pessoas bene ciadas:
6.200

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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Toda a comunidade acadêmica participa do gerenciamento dos resíduos sólidos 
do campus, pois, quando os resíduos são gerados, estão diretamente envolvidos 
na etapa de segregação. Esses resíduos sólidos recicláveis, segregados por meio 
da coleta seletiva, beneficiam, diretamente, um grupo de catadores, que, a partir 
da separação e da venda dos materiais, geram fonte de renda para suas famílias. 
Ainda, como forma de impacto social e ambiental, a correta gestão dos resíduos, 
principalmente no tocante à sua destinação e à sua disposição final ambientalmente 
adequados, contribui para a sustentabilidade do meio ambiente.

Impacto Social

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Organizações bene ciadas:
Comunidade acadêmica e família de catadores.

Número de pessoas bene ciadas:
11.827

SAÚDE E
BEM-ESTAR

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

VIDA
TERRESTRE

O Iparque, da Unesc, foi contratado, em 2014, pela Petrobrás Gás S.A – Gaspetro, 
em atendimento ao estabelecido no “Termo de Acordo Judicial (TAJ) - Premissas 
Básicas”, para elaborar o Projeto de Recuperação da Área Degradada do Lixão, 
identificada no TAJ Relativo à ACP 50029268420104047204/SC. Esse sítio 
degradado corresponde a um passivo ambiental pela disposição inadequada de 
resíduos sólidos urbanos dos municípios de Criciúma, de Forquilhinha, de Nova 
Veneza e rejeitos de beneficiamento de carvão mineral. 

O PRAD da área degradada do Lixão, localizado no terreno da antiga Indústria 
Carboquímica Catarinense (ICC), foi executado no período de 2015 a 2016. No primeiro 
semestre de 2016, iniciaram-se as atividades do Programa de Monitoramento 
Ambiental. Em 2021, foi efetuada a 10ª Campanha de Monitoramento Ambiental. 
O sítio ainda se encontra em monitoramento ambiental, aguardando a liberação 
dos órgãos ambientais para possível uso da área.

Recuperação de área degradada (PRAD) do lixão

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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A recuperação ambiental desse sítio traz benefícios diretos à população do bairro 
Cidade Alta do município de Forquilhinha e do bairro Sangão de Criciúma, em 
função da melhor salubridade ambiental, além de melhoras de infraestrutura 
na área do Projeto. Ademais, traz benefícios ao meio ambiente, principalmente 
relativos à melhoria da qualidade das águas superficiais.

Impacto Social

Organizações bene ciadas:
Municípios de Criciúma e de Forquilhinha.

Número de pessoas bene ciadas:
2.245

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Criciúma, o Museu de Zoologia 
desenvolve ações de educação e de preservação ambiental com o público visitante, 
por meio de seu acervo em exposição e pela catalogação das espécies animais que 
habitam o local. A Gruta é uma importante área verde de Criciúma, que, além da 
sua função paisagística, ecológica e de peregrinação religiosa, passou a ser um 
espaço de lazer e de educação.

Museu de Zoologia na gruta Nossa Senhora de Lourdes: Lazer e Preservação Ambiental

Fortalecer o trabalho conjunto com o poder público municipal, a fim de estimular 
a comunidade a assumir responsabilidade na conservação do meio ambiente. 

Impacto Social

Organizações bene ciadas:
Município de Criciúma e região.

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

SAÚDE E
BEM-ESTAR

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

VIDA
TERRESTRE

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS):
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O acervo do Museu representa uma herança cultural, um testemunho da história 
da colonização e da expansão da sociedade sul catarinense em seu território. É 
nele que são encontrados representantes da fauna ameaçada de extinção, os 
quais habitaram um dia os ecossistemas alterados de forma irreversível pela 
ação antrópica. Nesse sentido, o Museu realiza estudos que objetivam, além do 
inventário da fauna regional, gerar dados para os estudos de caracterização e de 
impacto ambiental, os quais contribuem para uma melhor compreensão da região 
sul e dão subsídios à elaboração de planos de conservação do meio ambiente.

Acervo do Museu de Zoologia: Conservação da nossa Biodiversidade

Organizações bene ciadas:
Comunidade Acadêmica;
Comunidade Escolar;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de Pesquisa;
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca - ICMBio (APABF);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - ICMBio (CEMAVE); 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - ICMBio 
(CMA);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas - ICMBio 
(Tamar/Sul); 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - UNIVALI (CTTMar); 
Laboratório de Mamíferos Aquáticos - UFSC (LAMQ); 
Projeto Baleia Franca/Brasil (PBF); 
Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Sul - CMA/ ICMBio 
(REMASUL); 
Rede de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas do Atlântico Sul Ocidental 
(ASO); 
Rede de Encalhes e Informações de Mamíferos Aquáticos do Brasil - CMA/ ICMBio 
(REMAB);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste 
e Sul - CMA/ ICMBio (CEPSUL);
Associação R3 Animal.

Museu Zoologia
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Museu Zoologia

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Acervo do Museu de Zoologia: 
Conservação da nossa Biodiversidade

Acervo do Museu de Zoologia: 
Conservação da nossa Biodiversidade

267







Para a Unesc, a cultura pode ser desenvolvida por meio de 
projetos institucionais ou em parceria com entidades públicas 
e/ou privadas, em que se priorizam a arte e a cultura como 
mecanismo de transformação social e de melhoria da qualidade 
do ambiente de vida. O setor Arte e Cultura é gerenciado pela 
Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias e atua 
a partir do que indicam as Políticas de Cultura da Unesc. O 
Setor tem como missão Fortalecer o processo de formação 
cultural da comunidade interna e externa da Unesc, através dos 
conhecimentos e experiências estéticas e poéticas, visando a 
ampliação de repertório, a reflexão e a inserção social. Ao Setor, 
estão ligadas as exposições de arte, as audições, os cursos e 
as oficinas de extensão da área, bem como festivais, grupos 
culturais permanentes, projetos via Lei Rouanet, parceiros e 
convênios culturais e demais ações de cultura que envolvam 
a comunidade, o corpo docente, discente e os colaboradores 
da instituição. 

DESEMPENHO
CULTURAL
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O comprometimento com a cultura e o seu papel social para a comunidade 
acadêmica conferiu à Unesc, ao longo de sua história, reunir um acervo de objetos 
artísticos e de obras de arte. A fim de garantir a proteção legal, o registro, o acesso, 
a guarda e a memória desses objetos, o setor Arte e Cultura criou o sistema de 
organização do Acervo Artístico Cultural (AAC), que possui mais de cento e oitenta 
e cinco peças devidamente inventariadas. Entre elas, encontram-se pinturas, 
esculturas, tapeçarias, fotografias, gravuras e objetos que foram sendo constituídos 
de diferentes formas de aquisição, que, agora, se encontram organizados e 
distribuídos em diversos ambientes dentro do campus.

Para que seja mantida e estimulada a cultura em comunidade, o Setor Arte e 
Cultura Unesc lança edital de Exposições Temporárias, por meio do qual os artistas 
podem inscrever seus projetos expositivos que são avaliados pela Comissão 
designada pela Coordenação do espaço. Após essa etapa, é realizada a divulgação 
dos projetos selecionados e elaborado o calendário anual de exposições. Em suas 
ações, a Universidade tem proporcionado vivência de diferentes produções e 
manifestações artístico-culturais, o que favorece a fruição, o senso crítico e amplia 
a formação cultural da comunidade regional. Após um período de poucos eventos 
condicionados pela Covid-19, os eventos voltaram a acontecer no campus.

Em 2020/2, o setor promoveu alguns eventos online, oportunizando, dessa forma, que diferentes 

públicos e em diferentes espaços pudessem compartilhar sua arte e sua inspiração.

Acervo Artístico Institucional

Espaço Cultural Unesc - Toque de Arte

ESPAÇO CULTURAL

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Exposições

Artistas
envolvidos

Público

1

10

471

1

11

103

3

4

35.155

-

-

-

1

1

306

Edital 
288/2017 -

3

3

893

Edital 
288/2017 -

2

21

1.040

2

18

425
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Com exposição fixa localizada ao lado da Biblioteca Central Prof. Eurico Back, o 
Espaço do Olhar é um espaço no qual acadêmicos, professores, funcionários 
e comunidade externa podem expor seus trabalhos em comum acordo com o 
setor Arte e Cultura, buscando, assim, incentivar a produção artístico-cultural e 
sensibilizar/formar o olhar dos apreciadores. Devido às limitações de eventos em 
decorrência da Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, não houveram eventos de 
exposições externas. 

Espaço do Olhar

ESPAÇO CULTURAL

Há mais de uma década em atividade, o projeto Quintas Culturais evidenciou mais 
de trezentos e cinquenta grupos e artistas, à medida que proporcionou mais de 
duzentos e cinquenta apresentações culturais no campus. O Projeto possibilita 
ampliar o repertório dos envolvidos, além de abrir espaço para a pesquisa e a 
extensão, a partir da apresentação e fruição nas linguagens: música, dança, poesia, 
teatro e performance. Também promove e incentiva os talentos artísticos da 
Universidade. O espaço é aberto aos vários grupos culturais de Criciúma e região. 
O projeto acontece das 18h30 às 19h, nas quintas-feiras, no hall do Bloco XXI. 

Projeto Quintas-Culturais

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Exposições

Artistas
envolvidos

Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2.000

1

1

2.000

2

2

2.000

-

-

1.200
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ESPAÇO CULTURAL

Em atuação desde 1993, o Coral da Unesc, atualmente, é dirigido pelo Maestro 
Joel de Oliveira. O grupo é formado por trinta coristas, sendo eles: acadêmicos, 
funcionários e comunidade externa. Realiza seus ensaios semanalmente e busca 
atender solicitações de eventos musicais dentro e fora da Universidade, uma vez 
que interage com a comunidade em geral. Todo início de semestre, o Coral Unesc 
realiza audições para ingresso de novos coralistas. 

O Musical Unesc é formado por integrantes, todos coralistas, do Coral Unesc 
(acadêmicos da Unesc e também por pessoas da comunidade). O objetivo do 
Musical Unesc é difundir a cultura musical no meio acadêmico e regional, pois busca 
a integração dos apreciadores de música. O grupo interpreta canções populares 
nacionais e internacionais e se apresenta nos mais variados lugares e cerimoniais 
internos e externos. No ano de 2021, foram realizadas dezenove apresentações.

Coral Unesc: Grupo Artístico-Cultural Permanente

Musical Unesc: Grupo Artístico-Cultural Permanente

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Exposições

Artistas
envolvidos

Público

6

15

2.709

13

10

608

17

17

4.791

15

15

1.264

22

46

1.500

14

58

1.200

10

123

1.100

16

19

710
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O Unearte tem o objetivo de promover o contínuo pensar e agir por meio da arte 
na Universidade e criar espaços apropriados para o fazer artístico. Dentre as oficinas 
ofertadas, destacam-se as oficinas de Ballet Infantil, Dança Espanhola, oficinas de 
capoeira, teatro, violão e outras mais, as quais buscam integrar a comunidade à 
arte. No ano de 2021, não houveram oficinas em função da pandemia.

O Concerto Rosa tem como objetivo homenagear mulheres e homens, que se 
sentem mães e amam os filhos incondicionalmente, pelo seu dia e promover a 
difusão dos trabalhos na área de música, desenvolvidos na Universidade, assim 
como tocar emocionalmente o grande público. O repertório é composto por 
canções que exaltam o feminino, cuidadosamente selecionadas. 

Mais que uma estação que aflora e encanta a todos com suas cores e aromas, a 
primavera é uma maneira diferente de acolher as novidades da História, do Mundo 
em suas transformações e da Vida, em seus mistérios. Primavera é metáfora de 
uma esperança que floresce e inaugura um novo tempo. Primaveras de existência, 
com os melhores sentimentos de gratidão e de reconhecimento. O evento 
Primavera e Paz: Mostra de Orquídeas tem o intuito de dar enfoque à primavera e 
inserir a comunidade no âmbito da Universidade. Diante disso, colecionadores de 
orquídeas são convidados a expor suas plantas no campus. Em 2021, devido às 
restrições pandêmicas, não houve evento.

O cinas Unearte

Concerto Rosa

Primavera e Paz: Mostra de Orquídeas

PRIMAVERA E PAZ

20212020201920182017

Exposições

Artistas
envolvidos

Público

-

-

-

-

1

233

-

2

1.000

-

2

400

62

7

500
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O Festival Noite de Luz – Unesc é um evento cuja manifestação tem o propósito de 
celebrar a vida e a comunhão entre todas as pessoas. Luz, música, movimentos, 
expressões e a magia do Natal. 

Assim como em outros eventos tradicionalmente realizados pela Unesc, o festival 
não teve edição em 2020 e 2021 por conta da pandemia.

Festival Noite de Luz

PRIMAVERA E PAZ

Para que seja possível estimular e promover o envolvimento da comunidade 
regional em torno da linguagem artístico-cultural da dança, anualmente, a 
Unesc realiza o Festival Unesc em Dança - Festival de Dança de Criciúma. Desde o 
ano de 2001, o evento tem sido responsável por grande parte da divulgação da 
produção dos trabalhos realizados por grupos de dança, academias, escolas de 
dança, escolas da rede pública e particular, devido ao seu alcance e objetivo de 
apresentar o panorama da dança da região sul de Santa Catarina sob um aspecto 
não competitivo. Tem como propósito o aprimoramento técnico e artístico, além 
de contribuir para o desenvolvimento profissional e cultural, bem como para a 
criação de novos grupos e a formação de plateia. O Unesc em Dança garantiu, na 
edição de 2018, a participação de 103 grupos vindos de Santa Catarina e da região. 
O festival ainda contou com palestra, talk com Ana Botafogo - Vida de Bailarina, 
oficinas de dança, entrega de certificados e menções honrosas para coreografias-
destaque de cada período.

Em função do período pandêmico, a Unesc em Dança não teve edição nos anos de 
2020 e 2021.

Festival Unesc em Dança

20212020201920182017

Coreografias

Grupos

Bailarinos

Público

-

-

-

-

-

-

-

-

67

36

805

3.000

111

53

700

3.000

50

30

600

800
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FESTIVAL NOITE DE LUZ

Desde 2015, a Universidade trabalha com o projeto Boi de Mamão na Comunidade 
e leva as tradições dessa cultura popular do Sul de Santa Catarina para mais 
pessoas. Desde 2018, a Unesc é reconhecida pelo Ministério da Cultura como 
Ponto de Cultura do território brasileiro, justamente por conta da ação que 
leva essa expressão cultural à comunidade. Décadas antes da criação do projeto de 
extensão reconhecido nacionalmente, em 1980, a então Fundação Educacional de 
Criciúma (Fucri) já iniciava sua história com a preservação do enredo que envolve 
Maricota, Bernunça, Boi, Vaqueiro e outros personagens com o propósito de 
estudar a cultura regional e realizar apresentações com o Boi de Mamão.

Boi de Mamão

2021202020192018

Ações Culturais

Grupos

Artistas envolvidos

Público

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

40

15.000

27

19

500

5.000
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ESPAÇO CULTURAL

Constitui-se um espaço para promover experiências artístico-culturais, em especial 
na linguagem das artes visuais. A Sala Edi Balod – Espaço de Exposições e Laboratório 
de Artes Visuais vincula-se aos cursos de Graduação em Artes Visuais Bacharelado 
e Licenciatura da Unesc. Recebe esse nome como homenagem ao artista e ex-
professor da Universidade, Edson Paegle Balod (Edi Balod), com reconhecida 
atuação no desenvolvimento artístico-cultural de nossa cidade e região. Em pouco 
menos de um ano de atividades, já foram realizadas 9 mostras de arte (escultura 
e cerâmica, gravura, fotografia, instalação), o que possibilitou que mais de 100 
artistas em formação realizassem exercícios de participação em editais expositivos, 
articulando ensino, pesquisa e extensão. 

Sala Edi Balod

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Apresentações

Artistas
envolvidos

Público

2

15

100

-

-

-

1

-

225

-

-

-

8

160

1.740

8

60

500

2

50

500

5

120

4.100
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ESPAÇO CULTURAL

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Mostras de
Arte

Visitas
mediadas

Artistas
envolvidos

Outras
Atividades

Curadores

Visitantes

4

17

110

10

6

1.609

5

20

36

6

4

4.932

2

3

36

12

11

1.798

3

0

65

15

14

3.849

7

30

65

17

25

1.230

6

4

89

9

19

574

4

4

101

3

4

665

5

23

46

20

17

899
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A Editora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Ediunesc) foi oficialmente 
criada em 18 de abril de 2002. Seu objetivo principal é divulgar a produção 
intelectual e científica dos professores e dos alunos da Universidade e de outras 
instituições. Para atender a outras demandas e a outros tipos de publicação, foram 
criados os novos selos: Saber Acadêmico e Saber Comunitário, que visam a abarcar 
as propostas de publicações cujas limitações editoriais impossibilitam a absorção 
pelo selo Ediunesc (Selo Científico), o que oportuniza a divulgação de trabalhos 
universitários e o atendimento à comunidade. Esse procedimento de editoração e 
de publicação simplificado objetiva otimizar e agilizar o tempo para a publicação, 
ao passo que socializa, em linguagem acessível e concisa, conhecimentos e 
experiências relevantes no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como 
experiências socioeducativas realizadas fora do ambiente universitário. A Ediunesc 
é associada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu), que objetiva 
dar mais visibilidade às editoras associadas e à produção científica, acadêmica 
e cultural das universidades. No decorrer do ano de 2021, a Editora da Unesc 
publicou 20 obras de acordo com cada selo (Saber Científico, Saber Acadêmico 
e Saber Comunitário). Dessas, 10 foram publicadas em formato impresso e 10 em 
formato e-book. Devido à pandemia causada pela Covid-19, os lançamentos das 
obras publicadas em 2021 ocorreram de forma virtual, pelo YouTube. 

A Editora da Unesc - EDIUNESC

Fonte: Acervo de fotos Ediunesc (2021).
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Obras publicadas em 2021

Lançamento das Obras

Fonte: Acervo de fotos Ediunesc (2021).

Fonte: Acervo de fotos Ediunesc (2021).

Fonte: Imagens capturadas do 
Unesc TV – YouTube (2021).

Livros impressos:

Devido à pandemia causada pela Covid-19, os lançamentos das obras publicadas 
em 2021 ocorreram de forma virtual, pelo You Tube. 

Alguns lançamentos de livros em 2021: 

Ebooks: 
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O Conselho Editorial da Ediunesc se constitui por um grupo diversificado de 
pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento - todos com doutorado. Por 
meio dele, na pessoa de seu Editor-Chefe e dos Conselheiros, a Editora da Unesc 
realiza a revisão dos originais recebidos dos autores baseada no mérito acadêmico, 
científico e comunitário, de acordo com a Política Editorial vigente nº 04/2016, ou 
seja, os conteúdos recebidos pela Editora para publicação de livros em formato 
impresso ou ebook são analisados por esse Conselho. E, quando necessário, o 
material é encaminhado para a análise de pareceristas externos, todos doutores, 
com conhecimento na área da obra. Também é o Conselho Editorial que define à 
qual selo a obra a ser publicada pertencerá (Saber Acadêmico, Saber Comunitário 
e Saber Cientí�co). Os conselheiros definem e analisam a viabilidade de cada 
publicação, tendo como base a apresentação das obras realizada pelo Editor-
Chefe, que também é o Presidente do Conselho. Tanto o Presidente do Conselho 
quanto os Conselheiros foram nomeados pela Reitoria, por meio de portarias.

A Livraria Universitária da Unesc foi inaugurada em 21 de outubro de 2010. Com 
paredes de vidro e decoração feita a partir de materiais recicláveis, tem como 
objetivo disponibilizar ao público obras de editoras universitárias, especialmente 
as publicadas pela Editora da Unesc (Ediunesc).

O Conselho Editorial

A Livraria Universitária

     Fonte: Agência de Comunicação da 
Unesc – AGECOM (2021).
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A Feira do Livro realizada pela Livraria Universitária da Unesc tem como objetivo 
incentivar a leitura e divulgar, com preço mais acessível, os títulos publicados tanto 
pela Ediunesc quanto pelas editoras universitárias que são suas parceiras para a 
aquisição da comunidade acadêmica em geral. Ela ocorre em datas específicas, na 
própria Universidade, em frente à Livraria. Em parceria com outras instituições, a 
Livraria da Unesc também participa de feiras do livro virtuais. Em 2021, a Livraria da 
Unesc se fez presente nos seguintes eventos: Volta às aulas (em frente à Livraria); 
III Feira Virtual das Editoras Universitárias; Feira Virtual SCT 2021; Feira do Livro da 
USP; Feira Virtual Lombada; Feira Virtual das Editoras Universitárias; Feira Virtual 
da Unicamp; Feira Virtual do IV Congresso Ibero-Americano de Humanidades, 
Ciências e Educação da Unesc; Feira Virtual da Univille; Feira do Livro da UFPR; e 
Feira do Livro de Criciúma.

Em 2021, como acontece todos os anos, a Livraria da Unesc participou da 15ª 
edição da Feira do Livro de Criciúma.

A Livraria Universitária da Unesc realiza diversas ações comerciais a fim de 
movimentar as vendas e a divulgação das obras técnico-científicas, com o objetivo 
de socializar, ampliar e incentivar a leitura pela busca do conhecimento.

Em 2021, algumas dessas ações foram: descontos em folha para os colaboradores 
da Unesc; semana do cliente; divulgação de lançamentos e de novas parcerias com 
outras editoras universitárias; delivery de livros; e dicas de leitura. 

A Editora e Livraria Unesc, por meio das redes sociais e de seu blog, realiza a 
divulgação de todas as obras publicadas, dos lançamentos de livros, das feiras de 
livros, de ações de incentivo à leitura e demais eventos dos quais participa.

Feira do Livro

Feira do Livro de Criciúma

Ações Comerciais da Livraria

Comunicação nas Redes Sociais e Blog da Editora e Livraria da 
Ediunesc
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Canal Detalhes Números até 16/12/21

Facebook

Instagram

Instagram

Facebook

Instagram

Instagram

Facebook

Instagram

Instagram

Facebook

Instagram

Blog

Facebook

Instagram

Instagram

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram

Email marketing

Seguidores

Seguidores

Compartilhamentos

Pessoas envolvidas

Stories

Publicações

Publicações

Comentários

Curtidas

Visualizações de Stories

Pessoas alcançadas

Pessoas alcançadas

Visitas ao perfil

Visualizações de vídeos
(mais de 3 seg)

Curtidas

Compartilhamentos

Visualizações de vídeos

415

1.038

41

136

189

9

198

110 (sendo 7 vídeos)

17

677

11.097

6

4.631

3.793

543

39

2.095

345

18

102

19

Marcações para ver 
depois (bandeira)

Fonte: Ediunesc (2021).

Divulgações nas redes sociais e no blog em 2021
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Em atividade desde 2002, e em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o Museu 
de Zoologia Prof.ª Morgana Cirimbelli Gaidzinski, da Unesc, tem como objetivo 
ser um centro de referência na pesquisa científica, na educação ambiental e no 
turismo cultural. 

Preserva um amplo acervo em exposição que revela a beleza, o esplendor e a 
diversidade da vida animal. Suas exposições apresentam mais de mil e quinhentos 
espécimes que habitam os principais biomas brasileiros, como a Floresta 
Amazônica, o Serrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas, além 
de representantes da fauna marinha. Aberto à visitação pública e gratuita, permite 
a socialização do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e de atitudes 
científicas a seu público visitante. Reconhecido nacionalmente com o Prêmio Darcy 
Ribeiro de Educação, por suas ações e práticas educativas, com o Prêmio Elisabete 
Anderle de Estímulo à Cultura e com o Prêmio Gigantes da Ecologia. 

É cadastrado junto ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão federal que 
regula e orienta as ações museais no país, e ao Sistema Estadual de Museus de 
Santa Catarina - SEM/SC. Incluído pela Fundação Cultural de Criciúma no roteiro 
oficial de visitação turística do município. 

O Museu de Zoologia oferece gratuitamente à comunidade escolar visitas mediadas 
às exposições, além de 11 Programas Educativos que ajudam a estimular nos 
alunos a curiosidade e o interesse pelo mundo natural, por meio da observação 
e do manuseio do acervo em atividades educativas. O Museu oferece cursos de 
Extensão para profissionais na área de educação, da cultura e do meio ambiente, 
além da especialização em Biologia Marinha.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Criciúma, o Museu de Zoologia 
desenvolve ações de educação e de preservação ambiental com o público visitante, 
por meio de seu acervo em exposição e de catalogação das espécies animais que 
habitam o local. A Gruta é uma importante área verde de Criciúma, que, além da 
sua função paisagística, ecológica e de peregrinação religiosa, passou a ser um 
espaço de lazer e de educação.

Museu de Zoologia da Unesc: um centro de referência para o 
turismo cultural

Museu de Zoologia na Gruta Nossa Senhora de Lourdes:
Lazer e Preservação Ambiental

Museu de Zoologia
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Popularizar e difundir o conhecimento sobre a fauna, à medida que estimula a 
comunidade escolar, bem como a comunidade em geral a assumir responsabilidade 
na conservação do meio ambiente. 

Popularizar e difundir o conhecimento sobre a fauna, à medida que estimula a 
comunidade escolar, bem como a comunidade em geral a assumir responsabilidade 
na conservação do meio ambiente. 

Impacto Social

Impacto Social

Organizações bene ciadas: Comunidade acadêmica;
Comunidade escolar;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de Pesquisa;
Sociedade Civil;

Organizações bene ciadas: Comunidade acadêmica;
Comunidade escolar;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de Pesquisa;
Sociedade Civil.

A Exposição Animais da Mata Atlântica é uma exposição itinerante do Museu de 
Zoologia que tem como objetivo popularizar e difundir o conhecimento sobre a 
fauna de Mata Atlântica e sensibilizar sobre a sua importância nos ecossistemas e 
a necessidade de sua preservação.

O acervo do Museu representa uma herança cultural, um testemunho da história 
da colonização e da expansão da sociedade sul catarinense em seu território. É 
nele que são encontrados representantes da fauna ameaçada de extinção, que 
habitaram um dia os ecossistemas alterados de forma irreversível pela ação 
antrópica. Nesse sentido, o Museu realiza estudos que objetivam, além do 
inventário da fauna regional, gerar dados para os estudos de caracterização e de 
impacto ambiental, o que contribui para uma melhor compreensão da região sul e 
dá subsídios à elaboração de planos de conservação do meio ambiente.

Museu de Zoologia no Campus de Araranguá: Exposição de 
animais da Mata Atlântica 

Acervo do Museu de Zoologia: Conservação da Nossa 
Biodiversidade

Fortalecer o trabalho conjunto com o poder público municipal para estimular a 
comunidade a assumir responsabilidade na conservação do meio ambiente. 

Impacto Social
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Organizações bene ciadas: Comunidade Acadêmica;
Comunidade Escolar;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de Pesquisa: 
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca - ICMBio (APABF);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - ICMBio (CEMAVE); 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - ICMBio (CMA);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas - ICMBio (Tamar/Sul); 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - UNIVALI (CTTMar); 
Laboratório de Mamíferos Aquáticos - UFSC (LAMQ); 
Projeto Baleia Franca/Brasil (PBF); 
Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Sul - CMA/ ICMBio (REMASUL); 
Rede de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas do Atlântico Sul Ocidental (ASO); 
Rede de Encalhes e Informações de Mamíferos Aquáticos do Brasil - CMA/ ICMBio (REMAB);
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul - CMA/ ICMBio (CEPSUL);
Associação R3 Animal.

O Museu de Zoologia oferece Cursos de Extensão na forma presencial e/ou online 
para profissionais na área da educação, da cultura e do meio ambiente.

O Museu de Zoologia participa da organização e da coordenação do Curso de 
especialização em Biologia Marinha. 

O Museu de Zoologia desenvolve ações educativas virtuais por meio de publicações 
de vídeos e audiolivros disponibilizados gratuitamente pelo site do Museu de 
Zoologia e pela playlist do Museu no canal da UnescTV no You Tube. 

Museu de Zoologia - Cursos de Extensão

Museu de Zoologia – Especialização em Biologia Marinha

Museu de Zoologia - Virtual

Capacitação de acadêmicos e profissionais.

Capacitação de acadêmicos e profissionais.

Impacto Social

Impacto Social

Organizações bene ciadas: Comunidade acadêmica;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de cultura, educação e Pesquisa;
Sociedade Civil.

Organizações bene ciadas: Comunidade acadêmica;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de cultura, educação e Pesquisa;
Sociedade Civil.
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O projeto do Museu Virtual potencializa significativamente a mensagem de 
sensibilização e de conscientização ambiental por permitir que se atinja e se alcance 
um maior número de crianças, jovens e adultos a assumirem sua responsabilidade 
na conservação do meio ambiente, por meio de práticas e de ações educativas 
oferecidas de forma on-line. O Museu Virtual tem se mostrado uma poderosa 
ferramenta de inclusão e de acesso a instituições de ensino de municípios distantes, 
bem como para os acadêmicos e/ou profissionais que buscam capacitação nas 
áreas de educação e de meio ambiente.

Impacto Social

Organizações bene ciadas: Comunidade acadêmica;
Comunidade escolar;
Organizações Ambientalistas;
Instituições de Pesquisa;
Sociedade Civil.

MUSEU DE ZOOLOGIA

2021/22021/12020/22020/12019/22018/2 2019/12018/1

Cursos de
extensão

Professores 
recebidos

Especialização 
em Biologia 

Marinha

Acompanhantes

Total de
Instituições

Alunos/
Visitantes

Total de
visitantes

agendados

Total de
Municípios

117

194

17

51

42

2.207

2.452

11

214

15

-

0

1

239

254

1

0

30

-

-

19

654

684

10

0

2

-

-

4

30

533

1

-

458

-

-

106

4.927

5.385

21

-

553

-

-

110

5.805

6.358

21

-

191

-

-

52

2.072

2.263

19

-

206

-

-

50

2.448

2.654

17
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Colegio Unesc: 4 bolsas

Com o intuito de estimular o desenvolvimento social e saudável, o Setor de Esportes 
tem como objetivo oferecer maior integração e socialização cultural desportiva aos 
acadêmicos, aos professores, aos funcionários e à comunidade em geral.  

Esportes

Atividades desenvolvidas: Bolsas de Estudos / Esporte Rendimento;
Verão Mais Unesc;
Participação em Competições Universitárias; 
Competições organizadas pelo Setor de Esportes;
Outras Competições realizadas com a parceria do Setor de Esportes na coordenação 
e gerenciamento;
Esporte Parceria (convênios com prefeituras, clubes e associações de projetos 
sociais);
Atividades de Extensão; 
Empréstimos e locações do Complexo Esportivo.

Graduação

Modalidade

Número de bolsas

Premiação

Bolsas de Estudo / Esporte Rendimento

Participação em Jogos Universitários Catarinenses – JUC’S

Muay Thai feminino

Handebol feminino

Atletismo feminino e masculino

Futebol de campo feminino

Natação feminina e masculina

Handebol masculino

Xadrez feminino e masculino

Futsal Feminino

Paraolímpico

Tênis de mesa feminino

1

3º Lugar

4

1º Lugar

2

2º Lugar

3

3º Lugar

1

1

Natação 1º Lugar / 3º Lugar / 1º Lugar
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Modalidade Premiação

Participação em Jogos Universitários Catarinenses – JUC’S

Xadrez 1º Lugar / 2º Lugar

Modalidade Premiação

Participação em Jogos Universitários Brasileiros – JUB’S

Atletismo

Natação

Xadrez

3º Lugar (1500m)

2º Lugar (400m medley)
2º Lugar (200m borboleta)

3º Lugar (200m medley)
1º Lugar (50m borboleta)

2º Lugar (50m livre)
3º Lugar (100m borboleta)

2º Lugar

Esporte Parceria

Em razão da pandemia, optou-se nesse período pela realização de um encontro somente com 
os professores dos núcleos para se estabelecer as diretrizes gerais das retomadas das atividades 
regulares, dentro das conformidades estabelecidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina.  

Nessa reunião se definiu a data de inicio do Campeonato Regional de Futsal, bem como o cronograma do Festival da Anjo que 
ocorre nas instalações esportivas da Unesc. Aproveitou-se o momento para a entrega dos uniformes e de materiais esportivos 
como coletes e bolas.

No ano de 2021, devido à pandemia, nossa Academia atendeu em média 110 alunos mensais, nos períodos matutino, 
vespertino e noturno.

O Projeto é realizado nos municípios de: Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Criciúma 
(Pinheirinho, Próspera, Rio Maina e Vila Zuleima), Forquilhinha, Içara (Centro e Presidente Vargas), Lauro Müller, Meleiro, Morro 
da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, São João do Sul, Sombrio, Treviso, Turvo e Urussanga, onde estão implantadas as escolinhas 
de Futsal nas categorias sub 12, sub 13 e sub 14. No rendimento, em parceria com o município de Forquilhinha, o Projeto 
atende mais 60 crianças de 9 até 16 anos. Disponibiliza-se, a título de patrocínio, até dez bolsas de estudo; em contrapartida, 
a equipe coloca em todos os uniformes de jogo e de treino a logomarca da Unesc, além de veicular na mídia impressa, de 
internet e televisiva o nome da Unesc junto ao projeto Anjos do Futsal.

Anjos do Futsal

Academia

Escolinhas: Futsal masculino 
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Dados do combate à pandemia em 2021

Quantos alunos receberam computadores? 
929 computadores

Quantas máscaras descartáveis para a comunidade? 
32.989

Quantas lives na Unesc TV? 
45 lives feitas pelo Unesc Oficial

Quantos litros de álcool em gel para a comunidade?
Mais de 4.660 litros

Quantos atendimentos em teletriagem? 
726 atendimentos

Quantos materiais foram publicados na Unesc TV? 
17 publicações

Quanto foi investido em tecnologia? 
R$808 mil 

Quantas capacitações de biossegurança?
2.017 capacitações para comunidade acadêmica

Quantos atendimentos no Acolher Covid?
644 atendimentos

Quantas visualizações na Unesc TV? 
27.681

Quantas máscaras de tecido para a comunidade? 
57.815

Quantas ações para a comunidade em pesquisa e extensão?
De 62 em pesquisa e 112 em extensão

Quantos Kits EPI para alunos e colaboradores? 
6.233 da gestão do campus e 10.921 da Sala de Situação

Face Shields produzidos aqui? 
8.108 
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Projetos e ações

Live: Como será o ensino superior depois da Covid-19?
Transmitido ao vivo em 25 de fev. de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=FxqV-IiDOkM&t=983s

“Os desafios do ensino superior pós-pandemia” é o tema dessa conferência que faz 
parte da Formação Continuada de Docentes da Unesc. A palestra será ministrada 
pelo Prof. Dr. Guilherme Marback Neto, Reitor da Unijorge da Bahia.

Live: O que os estudos revelam sobre o uso racional de medicamentos na 
Pandemia?
Transmitido ao vivo em 14 de abr. de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=YQan_Il8RNg

Uso precoce de medicamentos, kit tratamentos e usos inadequados dos 
medicamentos para tratar e prevenir a Covid-19. O Prof. Dr. Felipe Dal Pizzol – 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde – PPGCS e 
a Profa. Dra. Silvia Dal Bó – Coordenadora adjunta do curso de farmácia UNESC, 
falaram sobre estudos validados referente aos medicamentos e também, 
qual a importância da evidência científica, os tipos de estudos realizados para 
comprovação e o uso correto dos medicamentos. 

Live: Tele atendimento em Enfermagem no contexto da Pandemia 
Transmitido ao vivo em 11 de mai. de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=6LI3_KcWSK4

A 19° Semana Científica do curso de Enfermagem Unesc, tem como tema.  Neste 
ano o tema central da semana é “O trabalho em Enfermagem no contexto de crise”.
Os debates dessa semana serão desenvolvidos a partir de dois eixos: Eixo 1- em 
defesa do trabalho e da educação em enfermagem: saúde, dignidade e valor; Eixo 
2- em defesa da sustentabilidade do sus, da saúde e da vida em sua diversidade.
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Produção de Máscaras para Pro�ssionais da Saúde

Liderado pelo curso de Design de Produto, o projeto da Unesc desenvolveu 
um protetor facial com suporte de testa para os atendimentos em saúde. Os 
importantes protetores faciais são desenvolvidos no próprio laboratório do curso 
com o uso de impressoras 3D. Os laboratórios já produziram e distribuíram mais 
de 800 máscaras com maior vedação e proteção para profissionais da saúde que 
atuam no SAMU, Hospitais e nas Clínicas Integradas Unesc. 

SOS Unesc Covid-19

Serviço diário de teletriagem referenciada para evitar que pessoas com sintomas da 
doença saiam de casa. Funciona com apoio do curso de Medicina da Universidade e 
do Programa de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde. São 72 residentes 
da área da saúde, 14 professores da área da saúde e 24 professores médicos à 
disposição do programa, que tem foco no atendimento virtual de pacientes com 
dúvidas sobre sintomas, formas de agir e, sobretudo, para selecionar os casos graves 
para encaminhamentos às Unidades Básicas de Saúde de Criciúma e Região.

Acolher Unesc Covid-19

Serviço online gratuito de atendimento e apoio psicológico à população em 
situação de sofrimento psíquico por conta do isolamento social. A Unesc coloca 
sua equipe à disposição da comunidade, unindo esforços ao combate à pandemia 
que o mundo enfrenta. Disponibiliza, no total, 36 psicólogos vinculados ao curso 
de Psicologia, ao programa de mestrado em Saúde Coletiva, ao programa de 
Residência em Saúde Coletiva e ao Acolher Unesc.

Produção e Distribuição de Álcool em Gel

Milhares de litros de álcool em gel já foram produzidos e distribuídos para pessoas 
em situação de rua ou de vulnerabilidade social, além de Hospitais e Unidades 
Básicas de Saúde da Região.

Site Covid-19

Dados sobre contaminados, óbitos, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), gráficos comparativos, entre centenas 
de outras informações disponíveis no site do Comitê de Análise e Gestão Covid-19 
- Covid.unesc.net. A página foi idealizada e executada pela equipe do Programa
de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGCSCol) da Universidade, com foco na
disseminação de informações completas e de credibilidade sobre a pandemia.

No site, o grupo reúne os mais variados dados atualizados sobre a situação em todo 
o mundo, no país, no Estado e na região, além de materiais científicos que servem
como base para pesquisa e abas para acesso ao atendimento aos programas de
teletriagem referenciada e acolhimento emocional.
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Parceria com a Prefeitura de Criciúma

A Unesc sedia a Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanha 
o avanço da doença (covid-19).

Projeto Ozônio

A Unesc está utilizando um equipamento produzido pela Universidade e que 
usa água ionizada para desinfecção de locais e de objetos. “O ozônio em alta 
concentração é o mais potente germicida de que se tem conhecimento. É 100 
vezes mais potente do que o cloro e 3.120 vezes mais rápido, além de sua alta 
capacidade oxidante”. É assim que o professor pesquisador da Universidade, Elídio 
Angioletto, apresenta mais uma alternativa buscada pela Instituição para contribuir 
no combate à pandemia.

Participação de Residentes da Unesc em Diversas Ações

Mais de 150 alunos dos cursos de Medicina, de Enfermagem, de Fisioterapia e de 
Farmácia da Unesc atuam como residentes ou estagiários em ações de combate 
ao coronavírus. As áreas de atuação vão desde o teleatendimento da Prefeitura a 
Unidades Básicas de Saúde, Hospitais e Farmácias.

Sala de Situação Covid-19

Espaço físico e virtual, com o propósito de ampliar o acesso à informação no 
campus de Criciúma, em unidades de Araranguá e do Rincão e no Parque Científico 
e Tecnológico - Iparque, entendendo que a informação adequada é essencial para 
a adoção de medidas de prevenção e, portanto, de segurança. Responsável pelo 
monitoramento de problemas em potencial e soluções assertivas, prevenindo e 
protegendo. 

Comitê de Análise e Gestão COVID-19

A Universidade montou um comitê junto aos municípios da região para criar 
estratégias que impeçam o avanço da contaminação.

Boletins informativos diários;
Podcast semanal com pautas de relevância e vínculo com o coronavírus.

A iniciativa envolve o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Coordenação 
de Biossegurança Acadêmica, Serviço de Segurança do Trabalho - SESMT e 
Programa de Residência Multiprofissional.
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Boletins informativos Covid-19

Podcast com pautas de relevância e vínculo com o coronavírus.

E-book infantil “Vamos aprender a derrotar o Novo Coronavírus?”

E-book para ensinar crianças sobre os cuidados com o coronavírus, distribuído de
forma gratuita para o Colégio Unesc e escolas públicas de toda a região.

Projeto de Respirador Mecânico

Nossos professores estão projetando respiradores para serem fabricados e ajudarem 
no atendimento de pessoas com sintomas graves. O primeiro projeto de respirador 
mecânico constituído em uma instituição de ensino do sul catarinense capaz de 
ser funcional e seguro para ser usado em uma Unidade de Tratamento Intensivo 
– UTI, apresentado em agosto. Desenvolvido no Parque Científico e Tecnológico
- Iparque por professores do curso de Engenharia Mecânica, o protótipo já tem
potencial para ser entregue à sociedade como um modelo a ser reproduzido, e
também pode seguir como objeto de pesquisas e de aprimoramentos.

Projeto de Pesquisa: Collaborative Outcomes study on Health and Functioning 
during Infection Times – COH-FIT (Efeitos da Pandemia da Covid-19 sob 
Desfechos da Saúde Física e Mental da População)

Unesc coordena, no Brasil, o maior estudo colaborativo internacional para coletar 
dados de alta qualidade sobre a pandemia de Covid–19. Instituições como 
Unifesp, USP, UFSM, Stanford e Oxford estão presentes; são 200 pesquisadores de 
35 países envolvidos nesse projeto. O objetivo do COH-FIT é o entendimento e a 
geração de dados, neste momento de pandemia e de isolamento social, para usar 
da informação como principal ferramenta da ciência para agora e no futuro.

Participação de Pesquisador da Unesc na Elaboração das “Diretrizes para 
Diagnóstico e Tratamento da Covid-19” do Ministério da Saúde

Felipe Dal Pizzol atua em pesquisas nacionais e internacionais acerca da eficácia 
e da segurança de medicamentos para pacientes com infecção pelo coronavírus. 
Ele esteve ainda entre os dez pesquisadores escolhidos em todo o país para 
participar da formulação do documento “Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento 
da Covid-19”. Na Universidade, Dal Pizzol coordena o Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde (PPGCS), um dos poucos programas nota 6 (de um máximo 
de 7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Como médico, atua na linha de frente do enfrentamento à doença em atendimento 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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Projetos do Curso de Design na Busca de Soluções Criativas em Tempos de 
Pandemia

Os acadêmicos do curso de Design – ênfase em Projeto de Produtos da Unesc, 
foram desafiados a usar a criatividade para buscar soluções que colaborem para 
a resolução de problemas reais causados pela Covid-19. O desafio “O Design na 
pandemia” propôs que os estudantes pensassem e criassem soluções nos níveis 
formal, funcional, técnico, estético e operativo, no que se refere às mudanças de 
hábitos e à não contaminação entre as pessoas. Ação do curso de Design e contou 
com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica e da empresa Ostec – Segurança digital 
de resultados.

Free Touch

Um adaptador para abrir maçanetas e apertar botões sem que a pessoa tenha 
contato com as superfícies que possam estar infectadas. Ele também funciona 
como chaveiro. Produção por meio de impressora 3D.

Adaptador para máscara

Tem o objetivo de amenizar os problemas causados por máscaras que ficam 
pequenas ou grandes e trazer um conforto maior ao usuário. O adaptador consiste 
em duas peças que podem ser produzidas na impressora 3D; é colocado na parte 
de trás da cabeça, com as alças da máscara apoiadas sobre ele, podendo ser 
regulado em tamanhos variados dentro de 12 a 20,5 cm.

Safe Box 

Caixa hospitalar anti-gotículas e anti-aerossóis com o objetivo de minimizar as 
possibilidades de transmissão do coronavírus durante procedimentos médicos 
como a traqueostomia. A caixa protege o profissional ao longo do atendimento ao 
paciente. A caixa é transparente, com a possibilidade de isolar por completo. Possui 
os quatro lados fechados ou apenas três, dependendo da necessidade, com duas 
portas laterais para auxiliadores, que também podem estar fechadas ou abertas. 
Feita em acrílico.

Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico e Inovação da Unesc 
trabalha na Análise de Cenários

Trabalha com a análise e a coleta de dados primordiais para a correta avaliação 
do cenário socioeconômico, voltando os estudos no atual momento, diante da 
pandemia, para as possibilidades para o período posterior à Covid-19.
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Pesquisa: Coalizão Covid Brasil 

A Unesc ainda está sendo representada pelo Prof. Felipe Dal Pizzol na Coalizão 
Covid Brasil, que corresponde a um grupo de profissionais que realiza pesquisas 
para avaliar a eficácia e a segurança de medicamentos para pacientes com infecção 
pelo coronavírus. Formada pelos hospitais Israelita Albert Einstein, do Coração (SP), 
Sírio Libanês, Moinhos de Vento, Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e Ministério da 
Saúde, a Coalizão Covid Brasil conta com o apoio da empresa farmacêutica EMS 
fornecendo os medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina. Ao todo, nove 
estudos estão em curso, envolvendo entre 40 e 60 hospitais brasileiros – incluindo 
o São José, em Criciúma.

Projeto de Pesquisa: “Estudo Prospectivo e Multicêntrico dos Fatores 
Preditivos de Mortalidade Hospitalar e Carga de Doença da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave”

Unesc participa de pesquisa multicêntrica para avaliar sequelas da Covid-19 em 
pessoas que contraíram o vírus. O Prof. Felipe Dal Pizzol lidera pesquisa envolvendo 
instituições brasileiras. A pesquisa avalia 100 pacientes nos três centros ativos de 
recrutamento de pacientes em Santa Catarina: Criciúma, Joinville e Florianópolis. 
Os pesquisadores irão avaliar os pacientes com Covid-19 da internação até 1 ano 
após a alta hospitalar e verificar não apenas a taxa de mortalidade da doença, 
mas as possíveis sequelas no campo neurológico e como ela afetou a qualidade 
de vida dos pacientes. A pesquisa de enfrentamento da pandemia de Covid-19 
e suas consequências foi contemplada pelo edital do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações. Em Santa Catarina, a Unesc foi a única Universidade 
Comunitária com projetos de pesquisa aprovados.

O estudo tem a participação de pesquisadores e de profissionais de diversas 
instituições: Hospital São José e da Unimed, de Criciúma; Hospital Nereu Ramos 
e Hospital Universitário (HU), de Florianópolis; Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Hospital das 
Clínicas, de Porto Alegre; Universidade da Região de Joinville (Univille); Hospital 

Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de Teste Rápido para Covid-19 Mais 
Seguro

Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol), coleta 
dados da população adulta e idosa do município de Criciúma para avaliar os 
impactos da pandemia na saúde física e mental. A pesquisa é desenvolvida em 
parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) 
da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e foi contemplada em um edital 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). 
Desenvolvida nos municípios de Criciúma e de Rio Grande, a pesquisa vai servir 
também para avaliar o comportamento perante a Covid-19 em moradores de 
cidades de tamanhos similares, mas em estados diferentes. 
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Regional de Joinville e Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp), de Caçador. 
Aprovado em edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 
Em Santa Catarina, a Unesc é a única Universidade Comunitária com projetos de 
pesquisa aprovados. 

Projeto de Pesquisa: “Investigação de Marcadores Neuroin¦amatórios e de 
Dano Neuronal e suas Relações com Transtornos Neuropsiquiátricos em 
Sujeitos Positivos para Covid-19”

A pesquisa aborda os transtornos neuropsiquiátricos como depressão causados 
pela pandemia. O estudo é realizado pela Unesc em parceria com a Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS). A pesquisa é um caso-controle em que os casos 
serão de pessoas sintomáticas e assintomáticas positivas para Covid-19 e os 
controles serão indivíduos negativos para o coronavírus. Para isso, serão aplicadas 
escalas para avaliação da presença de estresse, de depressão, de ansiedade e de 
transtornos do sono. Além disso, serão investigados perifericamente marcadores 
de dano neuronal, bem como de inflamação, dano mitocondrial e microbiota 
intestinal, os quais também se relacionam com inflamação. Serão correlacionados 
esses marcadores com a ocorrência dos transtornos psiquiátricos.

A avaliação dos marcadores terá a parceria da MCGill Univesity, de Montreal, no 
Canadá, The University of Texas Health Science Center at Houston, nos Estados Unidos 
e McMaster University, do Canadá. Aprovado em edital do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações. Em Santa Catarina, a Unesc é a única Universidade 
Comunitária com projetos de pesquisa aprovados. 

Unesc integra grupo de Instituições de Ensino Superior que participam do 
Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19

Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o país se uniram ao Ministério 
da Saúde na campanha de vacinação contra a Covid-19 e irão disponibilizar 
estrutura física, equipamentos e, se necessário, recursos humanos, para o 
Programa Nacional de Imunização (PNI). A Unesc integra o grupo formado 
por, até o momento, 152 universidades, centros universitários e faculdades que 
colocaram as estruturas dos campi à disposição do Governo Federal para ampliar 
a atuação dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) na vacinação. O 
objetivo das IES é colaborar para aumentar as possibilidades de imunização de 
mais pessoas em menor tempo. 

Essa iniciativa é uma articulação do Fórum de Presidentes do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras (Crub), que é formado por diversas associações, como 
a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (Abruc), 
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Consórcio das 
Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), e Fórum Nacional de Faculdades 
Comunitárias (Forcom).
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Médicos especialistas debatem e�cácia das vacinas e reabilitação pós-
Covid em encontro virtual

Um ano depois dos primeiros registros de infectados pelo coronavírus no Brasil, 
a ciência acumula façanhas como o mapeamento genético, a disponibilização 
de testes confiáveis e das vacinas, todas em tempo recorde. Essas conquistas, as 
experiências passadas nesse período histórico e a necessidade de se esclarecer 
informações estarão em debate no webinar “A eficácia das vacinas e a reabilitação 
de pacientes pós-Covid”. “O conhecimento científico avança, mas as dúvidas têm 
se multiplicado com diversos fatores que vêm aparecendo, como as variantes 
britânica e brasileira”, enaltece o pneumologista, intensivista e nutrólogo Felipe 
Dal Pizzol, que coordena três órgãos com relação direta de pesquisa e atuação na 
linha de frente contra a Covid-19: o programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da Unesc, o Centro de Pesquisa Clínica e o serviço de Medicina Intensiva do 
Hospital São José. “Discutir sobre esse tema é sempre proveitoso e importante para 
que se possa manter a sociedade atualizada sobre aspectos da doença que são 
importantes para que a gente possa combater a pandemia”, pontua.

Vacinas contra a covid-19 e o combate às fake news na pandemia

Palestra de Lançamento da XII Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc em 2021, 
que aconteceu de forma on-line, com transmissão pelo youtube da UnescTV, no 
dia 22/09/2021. A palestra foi proferida pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Dias (Unicamp) e 
mediada pelo Prof. Dr. Felipe Dal Pizzol (Unesc).

Contribuições da Saúde Coletiva no Enfrentamento da Pandemia de 
Covid-19

Painel que aconteceu no dia 12/11/2021, das 19h às 20h30, na XII Semana de Ciência 
e Tecnologia da Unesc. Pesquisa Mental Covid; Pesquisa de Base populacional para 
prevalência de Covid-19 em Siderópolis.

Unesc colabora com acondicionamento das vacinas da p�zer em Criciúma

Colaborar com ações que venham prevenir ou conter a pandemia de coronavírus 
faz parte de uma das premissas da Unesc como universidade comunitária. 
Nesta sexta-feira (14/5), a Reitora, Luciane Bisognin Ceretta, recebeu o secretário 
municipal de Saúde de Criciúma, Acélio Casagrande, para firmar mais uma parceria 
colaborativa no combate à doença. A Instituição irá ceder um ultrafreezer/86 graus 
para o acondicionamento das vacinas da Pfizer. Segundo a Reitora, para a Unesc, 
contribuir com uma iniciativa como esta, produz grande satisfação. “Já somamos 
inúmeras ações realizadas desde a chegada da pandemia e esta, em especial, 
produz uma satisfação muito grande, pois estaremos assegurando a validade de 
um bem muito precioso, que é a vacina, que vai combater a pandemia que assola 
nossa população”, comemora Luciane.
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Doutoranda da Unesc é premiada em Congresso de Medicina Intensiva 
com pesquisa relacionada à Covid-19

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), do Laboratório de 
Fisiopatologia Experimental da Unesc, está sendo representado com honras 
na 26ª edição do Congresso de Medicina Intensiva, evento nacional realizado 
de 7 a 13 de novembro de forma virtual. Emily da Silva Córneo, doutoranda da 
Universidade, é a vencedora da premiação promovida pelo Congresso na categoria 
Sepse. A pesquisadora apresentará seu trabalho de forma oral no Congresso nesta 
quarta-feira (10/11/2021). A pesquisa de Emily, intitulada “Inibidor de armadilhas 
extracelulares de neutrófilos: um potencial alvo terapêutico para a Covid-19”, foi 
iniciada em 2020 e conta com a parceria de pesquisadores da Universidade de São 
Paulo (USP) de Ribeirão Preto. 

Unesc entrega máscaras de proteção para trabalhadores do Hospital São 
José

A Unesc segue realizando ações para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19 
e nesta terça-feira (9/3) entregou uma nova remessa de máscaras de proteção para 
profissionais do Hospital São José. As 300 face shields foram entregues à direção 
do HSJ e marcaram o início das doações deste tipo de material de proteção em 
2021. Em 2020, a Universidade também produziu e entregou centenas de face 
shields à instituição.

Pesquisa Mental Covid aponta que cenário da pandemia causa mais 
impacto à saúde mental que a própria doença

Após praticamente um ano do início das medidas restritivas para tentar conter a 
proliferação do vírus Sars-COV-2, como será que anda a saúde física e mental das 
pessoas? O estudo Mental Covid – Impacto da Covid-19 sobre a Saúde Mental da 
População, realizado por meio de uma parceria entre a Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (Unesc) e a Universidade Federal de Rio Grande (Furg), tem 
importantes respostas. Concluída recentemente, a pesquisa aponta que o cenário 
causa mais sofrimento psicológico que a própria doença. Em alguns grupos da 
população, a pandemia causou estresse, depressão e até ideação suicida. Já, em 
outros, a saúde física também foi prejudicada, com a diminuição da atividade física 
e o ganho de peso.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



2019

RECEITAS OPERACIONAIS

DEDUÇÕES

Educação superior

Educação básica

Educação Superior - EaD

Pós - graduação

Cursos Técnicos - EaD

Extensão

Instituto de pesquisas

Comercialização de
bens e serviços

Subvenções sociais/
contribuições/convênios

Pós - Graduação - EaD

2017 20202018 2021

194.628.282

(13.158.095)

163.680.468

1.983.855

-

13.536.024

-

- -

1.695.419

5.913.874

7.214.508

604.130

190.632.952

(10.319.508)

161.687.251

1.850.553

-

11.986.192

-

-

1.732.266

8.651.965

4.412.249

312.474

209.349.751

(22.492.449)

178.656.467

2.298.996

3.539.592

13.381.025

113.953

2.253.579

4.287.560

4.079.582

738.993

191.084.927

(11.531.009)

159.307.519

1.855.866

-

13.160.440

-

-

1.618.822

8.346.529

6.360.584

435.164

219.081.746

(22.258.894)

186.239.780

3.186.552

5.136.217

14.306.889

665.860

810.673

4.108.890

2.076.901

785.926

1.764.054

66.676,22

RECEITA LÍQUIDA

CUSTEIOS

SUPERÁVIT BRUTO

RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS

Educação

Gratuidade

Despesas gerais 
e administrativas

Outras receitas e
despesas operacionais

Descontos e cancelamentos
de mensalidades

181.470.187

(114.954.645)

66.515.542

(54.620.434)

(88.854.576)

(26.100.069)

(54.823.567)

203.133

(13.158.095)

180.313.443

(129.783.122)

50.530.320

(44.268.023)

(98.173.177)

(31.609.945)

(44.334.669)

66.676

(10.319.508)

186.857.301

(115.069.800)

71.787.500

(54.395.701)

(90.882.622)

(24.187.178)

(54.411.919)

16.218

(22.492.449)

179.553.918

(116.279.426)

63.274.491

(45.621.808)

(87.646.046)

(28.633.379)

(45.896.264)

274.455

(11.531.009)

196.822.852

(118.584.543)

78.238.308

(55.710.589)

(95.861.010)

(22.723.533)

(57.240.268)

1.529.679

(22.258.894)

RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO

(11.210.830)

11.895.107

(14.664.964)

6.262.297

(7.347.915)

17.391.799

(13.435.307)

17.652.683

(4.634.723)

22.527.719

SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Receitas � nanceiras

Outras Despesas não Recorrentes

Despesas � nanceiras

Indenização judiciais e trabalhistas

Variações e correções
monetárias

Despesas � nanceiras s/ 
empréstimos de LP

A Demonstração do Resultado do Exercício teve sua apresentação alterada a partir de 2020, mediante segregação de saldos de despesas não usuais, relativas a Indenizações Judiciais e Trabalhistas decorrentes de reorganizações 
administrativas, cujo objetivo é a redução de desembolsos em períodos futuros. Também foram segregados os gastos com encargos fi nanceiros relativos a contratos com vencimento em exercícios sociais futuros. 

684.277

684.277

1.582.791

-

(12.771.059)

-

(22.562)

-

(8.402.667)

(8.402.667)

2.302.540

-

(17.340.438)

-

372.933

-

10.043.883

100.325

650.763

(9.943.557)

(7.716.910)

(2.682.410)

(281.768)

(7.261.147)

4.217.375

4.217.375

1.548.407

-

(14.983.408)

-

(306)

-

17.892.996

1.271.934

1.780.163

(16.621.061)

(6.080.399)

(8.601.273)

(334.487)

(8.019.787)

Demonstração do Resultado dos Períodos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
(Valores Expressos em Reais)



(1.701.871,10)

(1.701.871,10)

(5.485.171,71)

2019

RECEITA LÍQUIDA

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

(-) RETENÇÕES

(-) INSUMOS ADQUIRIDOS
DE TERCEIROS

(+) VALORES RECEBIDOS
DE TERCEIROS

Materiais de expediente e limpeza

Serviços de terceiros

Serviços de fretes e correios

Propaganda e publicidade

Projetos

Outros

Manutenções em geral,
veículos e alugueis

Água, energia,
telefone e combustível

Viagens, estadas, alimentação
e deslocamentos

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

Depreciação e amortização
do período

2017 20202018 2021

181.470.187

152.980.629

149.357.016

(3.623.612)

(28.489.558)

1.683.457

(2.117.663)

(8.921.288)

(101.627)

(4.951.019)

(2.035.882)

(3.543.031)

(2.368.462)

(2.305.059)

(1.324.140)

(821.412)

(3.623.612)

180.313.443

158.827.322

153.342.150

(5.485.171)

(21.486.121)

2.676.393

(2.225.519)

(5.981.489)

(57.700)

(1.670.459)

(665.334)

(3.116.625)

(2.633.950)

(2.015.108)

(1.701.871)

(1.418.063)

(5.485.171)

186.857.301

160.554.548

156.273.751

(4.280.797)

(26.302.752)

833.673

(2.385.678)

(7.249.892)

(83.204)

(2.566.692)

(727.631)

(4.900.910)

(4.447.818)

(2.054.586)

(369.102)

(1.517.234)

(4.280.797)

179.553.918

155.724.861

149.098.299

(6.626.561)

(23.829.057)

1.548.101

(2.564.995)

(7.104.682)

(63.543)

(2.530.148)

(1.359.882)

(3.541.978)

(1.937.275)

(2.118.924)

(1.221.262)

(1.386.362)

(6.626.561)

196.822.852

166.615.291

162.217.285

(4.398.005)

(30.207.561)

2.169.577

(2.485.636)

(8.796.230)

(38.087)

(3.296.667)

(953.973)

(5.240.710)

(4.958.287)

(2.457.456)

(527.549)

(1.452.962)

(4.398.005)

(5.485.171,71)

(5.485.171,71) 579.669,14

(=) VALOR ADICIONADO
A DISTRIBUIR

2. DISTRIBUIÇÃO DO
VALOR ADICIONADO

Receitas � nanceiras

Variações e correções monetárias

Doações

Capacitação e treinamento

Gratuidades concedidas

Bolsas de estudo

Remuneração do trabalho, 
encargos e demais benefícios

Governo (Impostos, taxas
e contribuições)

151.040.474

151.040.474

1.582.791

100.665

-

597.391

26.100.069

8.026.313

102.402.234

335.901

156.018.544

156.018.544

2.302.540

373.853

-

621.448

31.609.945

8.934.923

105.431.885

481.650

157.107.425

157.107.425

650.763

182.910

-

769.249

24.187.178

7.329.670

108.698.594

579.669

150.646.401

150.646.401

1.548.407

(306,17)

-

542.341

28.633.379

7.634.618

94.359.435

275.840

164.386.863

164.386.863

1.780.163

109.414

208.000

1.025.307

22.723.533

7.418.108

116.956.916

446.973

(5.485.171,71) 579.669,14Terceiros (Juros, multas e
variações monetárias) 12.894.28717.341.358 15.442.73714.983.409 14.544.088

Superávit (Dé� cit) do exercício 684.277(8.402.667) 100.3254.217.277 1.271.934

Demonstração do Valor Adicionado dos Períodos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
(Valores Expressos em Reais)







Capacitação e treinamento

Gratuidades concedidas

Bolsas de estudo

597.391

26.100.069

8.026.313

621.448

31.609.945

8.934.923

769.249

24.187.178

7.329.670

542.341

28.633.379

7.634.618

1.025.307

22.723.533

7.418.108

Distribuição do Valor Adicionado

20192017 20202018 2021

(5.485.171,71)

(5.485.171,71)

(5.485.171,71)

275.840,89

275.840,89

Remuneração do trabalho, 
encargos e demais benefícios

Governo (Impostos, taxas
e contribuições)

Terceiros (Juros, multas e
variações monetárias)

102.402.234

335.901

12.894.287

105.431.885

481.650

17.341.358

108.698.594

579.669

15.442.737

94.359.435

275.840

14.983.409

116.956.916

446.973

14.544.088

Receita Bruta

Receita Líquida

194.628.283

181.470.187

187.536.645

180.313.443

209.349.751

186.857.301

186.116.931

179.553.918

219.081.747

196.822.853

20192017 20202018 2021

535.292

535.292

Indicadores Laborais 

20192017

% s/
Receita
Líquida

30,7

10,3

0,3

3,2

29,13

8,76

0,29

3,82

30,45

8,94

0,37

4,58

29,68

8,64

0,37

1,57

29,15

8,37

0,45

1,46

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

R$

57.589.887

19.395.682

484.308

5.981.490

54.218.489

16.309.646

535.292

7.104.683

59.273.397

17.392.794

727.960

8.921.288

62.127.462

18.089.531

782.682

3.287.212

63.857.836

18.328.552

993.809

3.194.612

R$ R$ R$ R$

20202018 2021

Proventos corpo Docente

Proventos Corpo Funcional

Proventos de estagiários
e monitores

Serviços Terceirizados

535.292

535.292

535.292

222.218 0,22

14,4

0,4

0,1

0,2

11,88

0,31

0,12

0,17

12,47

0,23

0,09

0,22

11,94

0,25

0,03

0,34

12,71

0,23

0,05

0,42

27.076.176

715.901

280.523

329.843

111.853.810 101.381.105 111.629.310 110.574.865 115.747.815

22.105.809

571.717

222.218

313.251

24.263.438

457.277

171.663

421.493

24.998.495

520.234

63.876

705.373

27.844.355

503.343

104.117

921.191

Encargos Sociais
(FGTS+ provisões)

Bolsas de estudos ao pessoal 
técnico Administrativo

Capacitação de pessoal
técnico administrativo 

Capacitação Docentes

Total de Indicadores 
Laborais 59,6 54,47 57,14 -52,48 52,41

Indicadores Monetários

(Em Reais)



Indicadores Sociais 

20192017

% s/
Receita
Líquida

0,32

0,08

0,33

0,13

0,40

0,18

0,38

0,21

0,36

0,23

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

R$

584.779

136.091

594.431

226.697

728.722

325.672

704.695

384.277

700.645

451.291

R$ R$ R$ R$

20202018 2021

Segurança, medicina e 
higiene no trabalho

Indicadores Sociais
Internos

Seguros

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

0,13

0,02

0,46

0,71

0,01

0,21

1,95

0,93

0,10

0,01

0,40

0,67

0,00

0,13

1,77

0,81

0,09

0,02

0,42

0,66

0,00

0,13

1,91

0,79

0,01

0,02

0,40

0,68

0,00

0,02

1,71

0,70

0,02

0,02

0,34

0,63

0,00

0,02

1,62

0,65

228.793

40.797

832.281

1.286.826

11.082

387.355

3.508.004

1.685.263

187.619

14.055

717.824

1.211.083

6.872

236.671

3.195.252

1.454.626

170.322

44.811

767.085

1.191.179

4.235

230.236

3.462.262

1.425.650

20.030

39.000

743.670

1.263.420

0

42.691

3.197.783

1.306.111

43.670

39.000

671.562

1.235.312

0

44.602

3.186.082

1.279.914

Auxilio Transporte

Auxilio Creche

Auxilio Alimentação

Bolsa Dependentes

Capacitação Institucional

Deslocamento

Total

Outros Gastos com Pessoal

20192017

% s/
Receita
Líquida

11,55 10,69 9,61 9,09 9,41

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

R$

20.818.450 19.193.159 17.443.922 16.994.497 18.518.754

R$ R$ R$ R$

20202018 2021

Filantropia / Prouni

Bolsas de Estudo ao
Corpo Discente

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

535.292

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,00

5,98

2,03

0,05

0,19

0,13

0,09

0,43

0,65

1,55

0,00

5,26

1,82

0,05

0,15

0,15

0,01

0,38

0,38

1,13

0,00

3,74

2,79

0,05

0,13

0,13

0,00

1,03

0,00

1,34

0,00

2,23

1,86

0,04

0,12

0,13

0,00

0,00

0,00

0,29

0,00

1,54

1,93

0,03

0,35

0,06

0,00

0,00

0,00

0,45

-

10.791.495

3.656.545

93.229

345.158

229.570

163.095

780.708

1.175.083

2.786.843

-

9.440.221

3.263.953

96.947

261.613

270.550

22.804

690.764

682.528

2.025.206

0

6.790.198

5.063.545

99.070

236.468

230.363

2.091

1.865.948

0

2.433.940

0

4.175.479

3.483.333

80.305

220.245

234.205

0

0

0

534.755

0

3.040.417

3.807.154

56.612

693.631

124.839

0

3.408

0

878.490

Bolsa Art 10 Lei 11096/05

Nossa Bolsa

Pesquisa / Extensão

Bolsa Arte e Cultura

Bolsa Atleta

Bolsa CA/DCE

Bolsa Fundo Social 

Bolsa Prounesc

Bolsa PROIES

Outros

21,10 18,89 17,49 13,48 13,3338.053.333 33.922.539 31.731.605 25.188.064 26.244.815Total



1,80 1,69 1,63 1,39 1,403.251.789 3.032.624 2.949.713 2.600.638 2.750.782Total

20192017

% s/
Receita
Líquida

0,12

0,21

0,00

0,02

0,11

0,08

0,00

1,26

0,12

0,22

0,00

0,01

0,12

0,13

0,00

1,09

0,19

0,24

0,00

0,02

0,14

0,12

0,00

0,91

0,10

0,22

0,01

0,01

0,07

0,13

0,01

0,85

0,07

0,20

0,00

0,02

0,11

0,15

0,00

0,85

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

% s/
Receita
Líquida

R$

218.000

379.989

5.830

27.136

191.041

149.403

8.154

2.272.236

208.000

389.903

3.774

23.954

208.294

233.692

3.672

1.961.335

344.693

442.190

4.816

29.076

245.150

220.466

7.250

1.656.072

178.760

414.229

10.707

27.515

130.742

243.361

10.173

1.585.151

138.000

385.387

8.373

34.359

207.731

300.574

8.324

1.668.034

R$ R$ R$ R$

20202018 2021

Projetos de Extensão

Programa de Arte
e Cultura

Serviços de Enfermagem

Serviços de Fisioterapia

Serviços de Medicina

Serviços de Odontologia

Serviços de Psicologia

Centro de Reabilitação

Serviços Prestados à 
Comunidade




