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O IABio atua em parceria com a Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, de modo a permitir o desenvolvimento e a aplicação de novos 
conhecimentos desenvolvidos na UNIPLAC e dos já existentes, em benefício da comunidade da área de abrangência da Universidade. As 
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Responsabilidade Social 2013

Nossa Missão 

A Universidade do Planalto Catarinense tem como missão promover a formação 
humanística, técnico-científica e cultural do cidadão por meio do ensino, pesquisa e 
extensão, priorizando o desenvolvimento regional.

Nossa Visão

A Universidade do Planalto Catarinense deseja ser reconhecida como uma 
universidade de referência para a transformação dos padrões socioeconômicos e 
culturais da região.

Nossos Valores

• Responsabilidade social
• Sustentabilidade
• Comprometimento
• Consciência ecológica
• Educação continuada
• Busca da excelência
• Liderança participativa
• Níveis mínimos de burocracia
• Inserção social
• Cooperação
• Empreendedorismo



Responsabilidade Social 2013

PALAVRA DA PRESIDENTE

O Relatório de Responsabilidade Social & Balanço Social 2013 da Fundação das Escolas Unidas do 
Planalto Catarinense tem como principal objetivo apresentar as atividades realizadas durante o exercício 
2013. Somos uma Universidade Comunitária, temos como missão promover a formação humanística, 
técnico-científica e cultural do cidadão por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, priorizando o 
desenvolvimento da região da Serra Catarinense. 

A UNIPLAC é uma instituição que se relaciona com as demais instituições e com a sociedade em geral. 
Sua função vai além da formação de profissionais, do fomento à cultura, da produção do conhecimento e da 
oferta de serviços de extensão, de pesquisa. Isso significa compreender que sua gestão não está restrita ao 
cumprimento das suas funções precípuas (ensino, pesquisa e extensão), mas entender que o futuro lhe 
reserva significativas mudanças na concepção da sua função social e no processo de seu  desenvolvimento.

Este relatório cumpre as finalidades de prestar contas das ações realizadas e dos resultados 
alcançados, da transparência das ações, dos processos desenvolvidos institucionalmente e do exercício da 
responsabilidade social. Todos estes requisitos reforçam a ideia de que a Instituição manterá o crescimento e 
o desenvolvimento, tornando-se cada vez mais uma universidade “reconhecida nacionalmente pela 
qualidade de suas ações na geração e socialização do conhecimento, na formação humana e no 
desenvolvimento regional sustentável”.

Luci Ramos
Presidente da Fundação UNIPLAC.
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PALAVRA DO REITOR

Responsabilidade social é a decisão de uma instituição de voluntariamente contribuir para a 
construção de uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo.
O conceito de responsabilidade social pode ser visto sob duas óticas: interna,  diz respeito às condições 
internas de trabalho de todos os setores que podem influenciar no alcance dos objetivos da instituição; e 
externa, quando se refere às consequências das ações da instituição sobre o meio ambiente e a comunidade 
local e regional.
A responsabilidade social implica em que uma instituição não tem apenas o objetivo de gerar resultados 
financeiros, mas principalmente contribuir com o desenvolvimento socioeconômico. Desta forma, a 
responsabilidade envolve medidas que podem intervir na cultura e nas condições de vida da sociedade.

 A UNIPLAC, sendo a maior, a melhor e única universidade comunitária da Serra Catarinense, acredita 
que cada pessoa pode ter sua vida transformada pela educação, por iniciativas socioculturais e 
profissionalizantes, pela preocupação com a inclusão social e pela conscientização de que precisamos 
preservar o planeta. 

Entendemos que é responsabilidade da universidade desenvolver ações para a transformação 
positiva na vida das pessoas e do meio ambiente. Por isto a UNIPLAC desenvolve atividades que implicam no 
conceito de responsabilidade social. 

Entre as principais atividades que a UNIPLAC desenvolve encontram-se os diversos projetos de 
extensão nos quais são atendidas centenas de pessoas e famílias:  assistência jurídica e atendimento 
odontológico e médico gratuitos, e o grande número de programas sociais desenvolvidos pelos diversos 
cursos, como os de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Engenharias, etc.

Outros fatores contribuem para que a UNIPLAC se destaque quanto à responsabilidade social, como a 
qualidade do ensino e a preocupação em colocar seu aluno egresso no mercado de trabalho. 

A UNIPLAC preocupa-se com o incentivo à iniciação à pesquisa por seus estudantes. Esta é uma 
bandeira que está entre os grandes princípios da universidade.

Além destas atividades, a UNIPLAC envolve-se em todos os programas e projetos que têm por 
objetivo o desenvolvimento socioeconômico da região da Serra Catarinense.

Luiz Carlos Pfleger 
Reitor da UNIPLAC.
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Nos seus 54 anos de História, a UNIPLAC soma 
toda a experiência dos que aqui atuam há 
décadas, com a dos novos entes que vieram a 
agregar valores para o seu crescimento.

NOSSA HISTÓRIA

UNIPLAC COMPLETA 
54 ANOS
DE HISTÓRIA
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Além dos mais de 28 mil m² de área construída no campus de Lages, a UNIPLAC atua também com um campus em São 
Joaquim e com uma unidade fora-de-sede em Bom Retiro. 

NOSSA HISTÓRIA

Novos laboratórios foram construídos, ampliados e equipados, como os Laboratórios: LATIENS, Escola de Biomedicina, 
Educação Física, Fisioterapia entre outros. São mais de 70 laboratórios, que complementam os trabalhos de sala de aula.
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São mais de 15 mil alunos já formados e atualmente mais de 4 mil 
alunos cursando um dos níveis de ensino: graduação, 
especialização ou mestrado. São mais de 500 profissionais 
inseridos no mercado de trabalho por ano.

NOSSA HISTÓRIA

Mais de 1.500 projetos de extensão oferecidos, com 100 mil pessoas beneficiadas.
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Mais de 2.000 pacientes atendidos por ano no curso de Medicina. Mais de 600 pacientes  atendidos no curso de Psicologia. 
Mais de 1.600 pacientes atendidos por ano no curso de Odontologia. Mais de 600 atendimentos realizados pela Assistência 
Social e mais de 600 atendimentos jurídicos na Vara Universitária, anualmente. Estas e outras intervenções resultam em 
mais de 10.000 procedimentos realizados em variados projetos voltados à comunidade.

NOSSA HISTÓRIA
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Mais de 40% dos alunos matriculados têm o 
benefício de alguma das modalidades de 
bolsas de estudo oferecidas pela UNIPLAC, 
próprias e em parcerias com os governos 
estadual e federal.

Esta é a história da UNIPLAC, que completa 54 anos, neste ano, complementada, a cada dia, pelos integrantes de sua comunidade 
acadêmica: professores, técnicos administrativos e alunos, com um presente repleto de atividades, ações e projetos que fazem desta realmente a 
Universidade do Planalto Catarinense.

Mais do que cumprir sua missão de promover a formação humanística, técnico-científica e cultural do cidadão por meio do ensino, pesquisa 
e extensão, a UNIPLAC é uma instituição dedicada ao desenvolvimento regional. 

NOSSA HISTÓRIA
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A UNIPLAC

Tem campus em Lages (onde está localizada a 
sede), em São Joaquim e unidade fora-de-sede em 
Bom Retiro. Atualmente a instituição, no campus 
Lages, conta com uma infraestrutura cuja área de 
terras abrange 78.455,70m², sendo 28.926,96m² de 
área construída, que corresponde aos blocos de sala 
de aula, salas administrativas, biblioteca, laboratórios, 
ambientes especiais, salas de departamento, 
coordenação de curso e estágio, salão de atos, centro 
de convivência, centro de ciências da saúde, centro de 
ciências jurídicas, centro de ciências exatas e 
tecnológicas, instituto médico legal e incubadora 
tecnológica.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

A INSTITUIÇÃO 
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO

Analisando o quadro abaixo, percebe-se 
que em 2013 a UNIPLAC evoluiu em relação ao 
número de professores, demonstrando o 
investimento da instituição na contratação, 
formação e titulação em serviço.

Indicadores do corpo docente
 

2012
 

2013
 

Total de docentes
 

437
 

464
 

Homens
 

232
 

257
 

Mulheres
 

205
 

207
 

Total de doutores  34 38 

Total de mestres  139 138 

Total de especialistas  212 237 

Total de graduados  52 51 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

A INSTITUIÇÃO 
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O corpo técnico-administrativo é composto 
pelos funcionários que prestam serviços de apoio 
técnico, administrativo e operacional, bem como, 
de assessoramento a todos os órgãos hierárquicos 
da instituição.

Indicadores do corpo técnico-administrativo 2012 2013 

Total de técnicos  administrativos  212 210 

Homens  53 54 

Mulheres  159 156 

Total de pós-graduados  17 20 

Total de graduados  52 53 

Total com ensino médio  79 89 

Total com ensino fundamental  60 25 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

A INSTITUIÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO
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Palestra Unisaúde Bucal

Promovida pela CIPA para todos os técnicos da 
instituição, a palestra foi ministrada pela técnica em 
saúde bucal e técnica administrativa da UNIPLAC, 
Sandra Rocha. Na oportunidade, a palestrante discutiu e 
mostrou as diversas práticas realizadas no dia-a-dia 
para cuidados com a saúde bucal que podem não estar 
sendo realizadas corretamente. 

Vacinação H1N1

Primando pela saúde e bem-estar 
dos funcionários, em 2013 a UNIPLAC, 
em parceria com a Gerência Regional de 
Saúde de Lages, imunizou 116 
funcionários contra a gripe A (H1N1).

Momento Mulher UNIPLAC marcou o Dia 
da Mulher

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA, com o apoio da UNIPLAC, 
realizou atividade de descontração para as 
funcionárias da instituição no Dia Internacional 
da Mulher. Cerca de 70 colaboradoras 
participaram do “Momento Mulher UNIPLAC”.

A INSTITUIÇÃO 

SEGURANÇA NO TRABALHO
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Semana da SIPAT 2013 

Com participação efetiva de todos os funcionários, a Semana da SIPAT apresentou abordagens sobre alimentação saudável, palestras 
sobre qualidade de vida e terapias alternativas para a saúde, primeiros socorros, assim como orientações posturais, atividades físicas e laborais, 
maquiagem, medição de percentual de gordura e sorteios de exames. Entre os temas das palestras: “Finanças Pessoais”, com o cientista 
econômico e professor da UNIPLAC, Luiz Carlos Pfleger e “5 Passos para manter a Autoestima e Autoconfiança”, com a naturóloga Juliana 
Ribeiro. Como encerramento, o Arraial da SIPAT, com docinhos, pescaria e muito mais.

A INSTITUIÇÃO 

SEGURANÇA NO TRABALHO

Comissão Organizadora SIPAT 2013

Palestra sobre Alimentação Saudável

Treinamento para Situação de Incêndio

Encerramento: Arraial da SIPAT 2013
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Ginástica Laboral na UNIPLAC

A ginástica laboral para os colaboradores dos diversos setores da UNIPLAC é direcionada à prevenção dos distúrbios ocupacionais. Em 
2013, beneficiou 120 funcionários, que participam ativamente dos exercícios.

A INSTITUIÇÃO 

SEGURANÇA NO TRABALHO
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Confraternização entre Funcionários da UNIPLAC

Marcada como um momento muito especial entre a equipe de funcionários, a confraternização de fim de ano da UNIPLAC mostrou diversos 
discursos e apresentações, entre elas o coral da Associação Lageana de Assistência aos Menores  ALAM, e, após, uma mensagem do Padre 
Marcos, da Paróquia São Judas Tadeu. Para encerrar a ocasião, foi servido um coquetel aos participantes. Ficaram marcados em todos os 
sentimentos de gratidão e união, encerrando mais um ano de trabalho com sucesso e alegria.

A INSTITUIÇÃO 
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A UNIPLAC, visando à transformação dos padrões socioeconômicos e culturais da região, tem por finalidade construir profissionais 
socialmente responsáveis e com visão de empreendedorismo.

Diante disso, preocupa-se em proporcionar atividades acadêmicas como espaços estratégicos do exercício da cidadania, da construção do 
conhecimento e da participação crítica de estudantes e professores na forma de trabalhos, estágios curriculares e extracurriculares, projetos de 
extensão e pesquisa, semanas acadêmicas, viagens de estudos e eventos.

 O ENSINO
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O ensino de graduação compreende um 
conjunto de atividades pedagógicas sistematizadas, 
visando à formação ou habilitação de natureza 
acadêmica e profissional.

Indicadores na Graduação  2012 2013 

Cursos de Graduação  31 38 

Matrículas na Graduação  3.997 4.309 

Concluintes na Graduação  468 538 

Estudantes envolvidos em estágios curriculares não 

obrigatórios 

511 704 

Estudantes que realizaram monitorias  37 54 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

 O ENSINO

GRADUAÇÃO
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A UNIPLAC concedeu 538 diplomas de graduação em 2013, profissionais devidamente qualificados para o desenvolvimento das 
comunidades em que estão inseridos.

Administração 
Artes Visuais 
Tecnologia em Automação Industrial 
Biomedicina 
Ciências Biológicas 
Ciências Contábeis 
Cosmetologia e Estética Facial e Corporal 
Design de Interiores 
Direito 
Educação Física 
Enfermagem 
Engenharia Civil 
Engenharia de Produção 
Engenharia Industrial Madeireira 
Letras 
Matemática 
Medicina 
Música 
Odontologia 
Pedagogia 
Psicologia 
Serviço Social 
Sistemas de Informação 

16 
02 
07 
52 
04 
14 
32 
19 
94 
16 
01 
28 
28 
03 
18 
13 
68 
03 
34 
19 
23 
24 
20 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

 O ENSINO

538 NOVOS GRADUANDOS
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Lato Sensu

Na conjuntura nacional as mudanças nos sistemas produtivos e 
de serviços exigem uma formação sempre mais qualificada, tendo em 
vista a competitividade do mercado, entre outras questões. 

Os cursos de pós-graduação da UNIPLAC têm sido ampliados, 
abarcando diversas áreas do conhecimento, em consonância com as 
inovações técnico-científicas e demandas da sociedade.

Em 2013, a UNIPLAC concedeu certificado de conclusão a 58 
novos especialistas.

Indicadores da Pós-Graduação 2013 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 13 

Concluintes de Pós-Graduação Lato Sensu 58 

Total de matrículas na Pós-Graduação Lato Sensu 375 

Total de docentes na Pós-Graduação Lato Sensu 59 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Em 2013 a Pós-Graduação da UNIPLAC atendeu 375 alunos 
nos seguintes cursos:

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
Engenharia de Segurança no Trabalho 
Docência na Educação Superior 
Desenvolvimento Sustentável 
Engenharia de Software 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos 
Língua Portuguesa Produtor e Revisor 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 
Desenvolvimento Sustentável e Manejo Ambiental 
Avaliação Psicológica 
Contabilidade Pública e Controladoria 
Psicologia Social Comunitária 
Implantodontia 
Ortodontia 
 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

 O ENSINO

PÓS-GRADUAÇÃO
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 O ENSINO

Stricto Sensu

O desenvolvimento científico, tecnológico e 
humanitário deve ser coerente com a proposta de uma 
Universidade que se mantém sobre o tripé do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensão.

E a Pós-Graduação Stricto Sensu, em 2013, 
apresentou progresso no sentido da recomposição de seu 
quadro docente, composto por 28 doutores, distribuídos 
entre dois programas: o Mestrado em Educação, com 13 
professores e o Mestrado em Ambiente e Saúde, com 15 
professores.

Indicadores da Pós-Graduação Stricto Sensu 2013 

Cursos Pós-Graduação Stricto Sensu 02 

Total de docentes no Stricto Sensu 28 

Total de alunos matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu 42 

Bancas de qualificação de dissertação 36 

Defesas de dissertação/concluintes 21 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Mestrado em Educação  

Mestrado em Ambiente e Saúde  
 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

 O ENSINO

PÓS-GRADUAÇÃO
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 O ENSINO

Capacitação Docente: momento da Pesquisa na graduação

Durante a capacitação, oportunamente o professor pesquisador Dr. Fernando Albericio, Diretor Executivo no Parque Científico de 
Barcelona e Coordenador da Vice-reitoria de Política Internacional, proferiu palestra sobre “OS DESAFIOS DE UMA UNIVERSIDADE FRENTE 
ÀS NECESSIDADES DO MERCADO E DA ECONOMIA DE UM PAÍS”, aos docentes da instituição.

Prof. Dr. Fernando Albericio, 
professor na Universidade de Barcelona
e Líder do Grupo do Instituto para 
Pesquisa em Biomedicina.

Qualidade no Ensino
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Em 2013, a pesquisa teve grande evolução, se compulsado o incremento de bolsas de Pesquisa por meios dos editais publicados.

Comparativo do quantitativo e das modalidades de Projetos de Pesquisa 
desenvolvidos nos anos de 2012 e 2013.

Modalidade 2012 2013 

Art. 170 21 25 

Art. 171 24 24 

PIBIC 9 9 

PIBIC – Ensino Médio 5 5 

Projetos de Grupos de Pesquisa 10 20 

PIBITI - 06 

PET – Saúde - 36 

CMDCA - 10 

 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

A PESQUISA 
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A PESQUISA 

Professores da UNIPLAC têm artigo publicado em periódico da
Revista Health

Publicado no volume 5 da Revista Health, importante periódico internacional 
da área da saúde, o artigo “Association between obesity and self-reported diseases: 
population-based study among adults in southern Brazil”, foi desenvolvido pelo Dr. 
Frederico Manoel Marques (UNIPLAC) em coautoria com a Dra. Patrícia Alves de 
Souza (UNIPLAC), Marco Aurélio Peres (UFSC) e Giana Zarbato Longo (UFV). O 
artigo apresenta a pesquisa realizada pelo Médico Frederico Manoel Marques, 
Professor e Coordenador do Curso de Medicina da UNIPLAC, acerca da 
associação entre obesidade e doenças auto-referidas: diabetes, hipertensão, 
doenças respiratórias, entre outras.

Professora do Mestrado em Ambiente e Saúde participou de conferência

A docente do Mestrado em Ambiente e Saúde da UNIPLAC, Professora Bruna Silva, que realiza pesquisas 
na área de parasitologia, apresentou um dos resultados de sua tese durante o “24th International Conference of 
the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology – WAAVP 2013”, que aconteceu em Perth - 
Austrália em agosto 2013. 
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Coordenadora do Mestrado em Educação UNIPLAC e 
Pró-Reitor de Pesquisa da UNTREF (Argentina) lançaram 
livros sobre epistemologia e objetos de pesquisa em 
políticas educacionais

Os livros bilíngues - português e espanhol - 
“EPISTEMOLOGIAS DE LA POLITICA EDUCATIVA e ESTUDOS 
EPISTEMOLÓGICOS NO CAMPO DA PESQUISA EM POLITICA 
EDUCACIONAL” foram escritos com participação e co-
organização da Profª. Dra. Maria de Lourdes Pinto de Almeida, 
juntamente com o Prof. Dr. Cesar Tello.

Os livros foram lançados no Brasil, no Seminário 
Internacional de Políticas Educacionais que aconteceu na 
Universidade Federal de Uberlândia. E na Argentina, no 
Congresso Mundial de Educação Comparada, que aconteceu em 
Buenos Aires. 

A PESQUISA 
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A Extensão trabalha na perspectiva de aproximação entre teoria e prática, como elos indissociáveis da corrente de formação de sujeitos 
conscientes de sua historicidade, de seu compromisso territorial, de sua ética e de sua cidadania, em estreita ligação com uma instituição de 
ensino superior que destaca em seu foco a matriz comunitária.

Em 2013, a Extensão apresentou um crescimento significativo, tanto em números quanto em ações.

Indicador  2012 2013 

Projetos/ações: curta duração, permanentes e 

prestação de serviços 

145 184 

Beneficiados 29.015 47.680 

Envolvidos* 

 

3.573 10.463 

 Fonte: Relatório de atividades extensão, 2013.

Em relação ao número de discentes, docentes e técnicos administrativos, estes 
estiveram envolvidos em mais de um projeto de extensão.

A EXTENSÃO

Dados comparativos de extensão nos períodos de 2012 e 2013 em Projetos de 
Extensão de Curta Duração, Permanentes, Prestação de Serviço e Ações de 
Participação da Extensão.

29



A EXTENSÃO

Evolução da extensão universitária no âmbito da UNIPLAC em 2013, dados baseados 
somente nos projetos submetidos e aprovados na Extensão.

*No número de bolsistas, docentes e técnicos administrativos, estes estiveram 
envolvidos em mais de um projeto de extensão.

Modalidade 

de extensão 

Número 

de 

projetos 

Total de 

beneficia-

dos 

Número 

de 

docentes

(*) 

Número 

de 

técnicos 

(*) 

Número de 

bolsistas 

 

(*) 

Número de 

voluntá-

rios 

Alunos de 

Pós-

Graduação 

Curta 

duração 

110 29.053 2.066 1.316 6.597 1.651 666 

Permanente 

c/recursos 

17 2.933 22 0 2 0 20 

Permanente 

s/recurso 

19 4.228 47 208 28 34 25 

Prestação de 

Serviço 

12 748 22 13 97 25 25 

Ações da 

Extensão 

26 10.718 20 25 0 150 0 

Total 184 47.680 2.177 1.562 6.724 1.860 736 

 Fonte: Relatório de atividades extensão, 2013.
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XVII Mostra Científica 

A Mostra Científica apresentou o tema: “Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Serra Catarinense”, com incentivo financeiro da FAPESC 
aliado ao envolvimento de coordenadores, professores, pesquisadores, bolsistas e técnicos. Ainda trouxe para a cidade de Lages 12 palestrantes 
de nível nacional e internacional de renomadas universidades, entre elas, a Universidade Católica da Argentina, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do 
Espírito Santo.

Ao todo foram 519 trabalhos, sendo 264 apresentados na modalidade oral e 255 na modalidade poster, além de palestras e oficinas, 
oferecidas aos mais de 2.235 participantes.

EVENTOS INTERNOS 
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Viva a Universidade

Oportuniza a interação e a integração entre Universidade e a região da Serra Catarinense, 
buscando a permanência e a inserção de novos acadêmicos, visando a receber os alunos 
formandos do 3º ano do ensino médio e comunidade em geral, oferecendo a estes noções sobre os 
cursos da UNIPLAC, além da infraestrutura, de modo a auxiliá-los em suas escolhas futuras acerca 
da carreira profissional.

Em 2013, a UNIPLAC recebeu 320 visitantes de junho a novembro.

EVENTOS INTERNOS 

Alunos do CEDUP Alunos do CIEE                                                                                                              

U N I V E R S I D A D E
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Test Drive: Feira das Profissões 

O TEST DRIVE é uma extensão do programa Viva a 
Universidade. Neste, todos os cursos da Universidade são 
reunidos no salão de atos, proporcionando aos estudantes 
do ensino médio ações que esclareçam as características 
de cada um deles, além de proporcionar um bate-papo com 
os professores e estudantes da Universidade.

Em 2013, superamos o número de visitantes com 
relação a 2012, com mais de 2.215 visitantes em três dias 
no campus universitário, com a exposição dos 30 cursos de 
graduação apresentando o seu curso, com a participação 
de professores, coordenadores e acadêmicos, além da 
equipe de 52 colaboradores da instituição e 07 acadêmicos 
bolsistas dos diversos cursos da Universidade. Ao todo 40 
escolas de Lages e das regiões Serranas de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul estiveram presentes com 
suas turmas de 3º ano do ensino médio.

EVENTOS INTERNOS 
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Durante o TEST DRIVE, os alunos conheceram a UNIPLAC, 
sua estrutura de ensino, pesquisa e extensão, através de uma 
visita monitorada aos laboratórios e espaços do campus em 
Lages. Durante a visita, os alunos também conheceram cada 
um dos cursos de graduação disponibilizados pela UNIPLAC, 
na Feira de Profissões, um espaço especialmente montado, 
em que acadêmicos e professores demonstraram as 
atividades e funcionamento dos cursos.

Equipe TEST DRIVE 

Em 2013, a equipe esteve composta por 52 colaboradores e 07 
acadêmicos bolsistas da Universidade. A Reitoria e a Fundação UNIPLAC 
também se fizeram presentes através de seus representantes, o professor 
Elson Bastos, a presidente do Conselho de Administração Luci Ramos e a 
Diretora Executiva Elusa Camargo.

EVENTOS INTERNOS 
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Recepção aos Calouros 2013 e Trote Solidário

Nos períodos matutino e noturno, os mais de 1.000 calouros foram 
recepcionados no salão de Atos da Universidade, por representantes da 
Fundação UNIPLAC e pelos Reitores, Pró-Reitores, Coordenadores de 
Setor e Coordenadores de Curso. Cada setor da Universidade foi 
apresentado, para ambientação e localização dos alunos, tanto para 
busca dos serviços prestados, quanto para a realização de suas 
atividades acadêmicas. Outras atrações completaram a programação, 
além de entrega de brindes aos estudantes e o lançamento do Trote 
Solidário 2013. 

Trote Solidário

O Trote Solidário é uma atividade lançada pela Universidade com o objetivo de despertar nos 
acadêmicos a promoção de ações sociais, em qualquer modalidade, seja na arrecadação de 
donativos e auxílio a instituições ou comunidades carentes, doação de sangue, medicamentos, 
roupas, produtos de higiene, limpeza, entre outras ações em que seja confirmada a necessidade 
para a comunidade ou instituição beneficiada.

EVENTOS INTERNOS 

 SOLIDÁRIO  SOLIDÁRIO 
T R O T ET R O T E 2 0 1 3

É IMPORTANTE AJUDAR, NÃO IMPORTA COMO!
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No Trote Solidário 2013, destacaram-se as seguintes ações, que foram premiadas.

Acadêmicos do Curso de Serviço 
Social: donativos à Irmandade Nossa 
Senhora das Graças - 1ª colocado

Acadêmicos de Direito: doação de 
sangue para o HEMOSC de Lages – 2º 

Acadêmicos de Pedagogia: trote 
pedagógico – 3º colocado

Através de uma gincana de 
atividades, três equipes formadas por 
todos os acadêmicos do 3º, 5º e 7º 
semestres, além dos calouros do 1º 
semestre, competiram e cooperaram 
entre si, testando conhecimentos e 
revisando conteúdos e saberes. O curso 
realizou sua ação do Trote Solidário com 
a arrecadação de agasalhos.

EVENTOS INTERNOS 
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Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão

No período de 25 a 27 de setembro, a 
UNOCHAPECÓ, recebeu acadêmicos e professores de 
todo sistema ACAFE para participarem do IV Fórum 
Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão.  O evento 
reuniu trabalhos nas modalidades orais e posteres, 
desenvolvidos por professores-pesquisadores e 
acadêmicos de diversas áreas, com a finalidade de 
trocar experiências e divulgar o conhecimento produzido 
por meio dos projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

A UNIPLAC esteve presente com a participação 
de três professores, duas técnicas e três bolsistas. 
Foram escolhidos para representar a pesquisa: 
“Impacto da Diabete Mellitus Gestacional sobre a Massa 
Placentária” e “Relação entre os Desempenhos dos 
Alunos de Escolas Estaduais das regiões Sudeste e Sul, 
segundo a prova Brasil e o Censo Escolar de 2009: a 
formação e a atuação de seus professores”.

EVENTOS EXTERNOS
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Encontro dos Amigos

A UNIPLAC esteve presente no 4º Encontro dos Amigos de Lages com a participação de seus funcionários, professores, acadêmicos e 
comunidade em geral. O encontro vem fortalecer os laços de amizade e companheirismo. Este evento vem para brindar e aumentar o capital social 
entre as pessoas, empresas e instituições. Durante a realização do evento mais de cinco mil pessoas circularam na Rua dos Amigos.

EVENTOS EXTERNOS
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Click Pinhão 2013

A UNIPLAC esteve presente na 25ª Festa Nacional do Pinhão em 
parceira com a Prefeitura do Município de Lages, na realização de uma 
pesquisa de opinião para a comissão organizadora da festa, além de divulgar a 
Universidade para os visitantes. 

Foram mais de 2.600 questionários aplicados a visitantes e lageanos 
que estiveram no Parque Conta Dinheiro. 
A equipe foi formada por seis coordenadores da área administrativa, dois 
técnicos de informática e vinte acadêmicos dos diversos cursos da UNIPLAC.

Click Motoneve

O Click Motoneve buscou coletar informações da percepção e opinião 
dos visitantes e participantes do Motoneve 2013. A pesquisa tratou de diversos 
aspectos estruturais da organização do evento, como higiene, segurança, 
alimentação, acesso e sinalização, etc. Ao final, 400 pesquisas foram 
realizadas.

A pesquisa permitiu à comissão de organização conhecer o perfil do 
público visitante e o conjunto final de resultados serve como base para 
melhorias para as próximas edições.

EVENTOS EXTERNOS
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Representantes da UNIPLAC estiveram em Brasília nos Seminários 
do ENADE

As profissionais do setor de Avaliação Institucional da UNIPLAC, Profª. Ana 
Maria Ranzan Rigo e a Técnica Administrativa Carla Maria Ramos Sousa, 
estiveram em Brasília, participando do Seminário do ENADE, representando a 
Universidade.

Integrantes do PIBID no Encontro Nacional em Uberaba, Minas Gerais

Professores e alunos da Universidade do Planalto Catarinense e da Rede 
Pública de Educação Básica, que integram o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID, viajaram no dia 02 de dezembro para participar entre 
os dias 03 e 06 de dezembro do IV Encontro Nacional das Licenciaturas e do III 
Seminário Nacional do PIBID, na cidade de Uberaba, na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro - UFTM.

Além de participarem das mesas redondas, palestras e fóruns, os 
professores e alunos do PIBID da UNIPLAC apresentaram trabalhos durante o 
evento.

EVENTOS EXTERNOS
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A Biblioteca Central da UNIPLAC, como órgão suplementar da Universidade, tem por finalidade efetuar a seleção, guarda, organização e 
controle do acervo para a comunidade acadêmica e regional, proporcionando o acesso à informação técnica, científica e cultural nos seus diversos 
formatos.

Área 930m² 

Título de livros 42.299 

Exemplares de livros 88.503 

Assinatura de periódicos 43 

Usuários durante o ano 89.508 

Empréstimos 149.700 

 

Biblioteca em números:

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

BIBLIOTECA
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O Espaço Cultural da UNIPLAC recebeu em 2013 sete exposições. O 
espaço estimula a produção e a difusão das artes, possibilitando o intercâmbio 
de conhecimentos entre a Universidade e a comunidade. Valoriza os talentos 
artísticos da região com mostras, exposições e apresentações musicais. 
Algumas exposições que passaram por aqui:

• Exposição Pausa.
• Exposição Memórias da Comunidade Afrolageana: Dia da Consciência Negra.
• Exposição sobre os 100 anos de Malinverni Filho.
• Exposição da Mostra de Artes.
• Exposição Fotográfica.
• Exposição Impressões Noturnas: Arte na cidade.
• Exposição Percurso: natural e artifício.

1ª Mostra de Artes UNIPLAC

A 1ª Mostra de Artes UNIPLAC foi uma oportunidade para membros da 
comunidade acadêmica: técnicos, professores e acadêmicos demonstrarem 
seu dom artístico expondo o seu talento.

ESPAÇO CULTURAL

42



A UNIPLAC inscreveu 325 estudantes, entre ingressantes e concluintes, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. 
Os cursos relacionados para realização da prova foram: Biomedicina, Medicina, Odontologia e Serviço Social. Contaram com 100% da 
participação dos acadêmicos, além da presença de professores, dos coordenadores dos cursos e da equipe do setor de Avaliação Institucional da 
Universidade que acompanhou e recepcionou os participantes do exame.

Alunos do Curso de Odontologia no ENADE 2013. Professores UNIPLAC presentes no ENADE 2013.

ENADE 2013
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UNIPLAC recebe Americanos 
vinculados ao Rotary

Prof iss iona is  amer icanos ,  
vinculados ao Rotary Internacional, que 
realizam intercâmbio no Brasil: Karen, 
Emilee, Christopher, Erin e Nora, de 
diversas áreas que saíram dos Estados 
Unidos para realizar intercâmbio e 
conhecer o Brasil e sua cultura, com o 
objetivo final de incentivar a boa 
vontade, compreensão e a paz mundial.

Pesquisador da Universidade 
Católica da Argentina visitou a 
UNIPLAC

O Dr. Fernando Alfredo Ubiría, 
professor e pesquisador do curso de 
Doutorado em Ciências Jurídicas na 
Universidade Católica da Argentina 
(UCA), esteve presente na Mostra 
Científica 2013 com a palestra 
“Funciones Actuales del Derecho de 
Danõs”.

UNIPLAC recebeu a visita de 
professor da Universidade de 
Barcelona

A UNIPLAC recebeu a visita do 
Prof. Dr. Fernando Albericio, professor 
na Universidade de Barcelona e Líder do 
Grupo do Instituto para Pesquisa em 
Biomedicina. O professor foi também 
Diretor Executivo no Parque Científico 
de Barcelona e atualmente é o 
coordenador da vice-reitoria de política 
internacional.

VISITANTES
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Acadêmica de Medicina em intercâmbio nos Estados Unidos

Acadêmica do 4º ano do Curso de Medicina, Renata Lahis Cavalcante de Albuquerque e Silva, 25 anos, ficará um ano e meio nos Estados 
Unidos. Renata foi selecionada pelo edital dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio 
de suas respectivas instituições de fomento – CNPq/CAPES e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC, para o Programa 
Ciências sem Fronteiras. 

INTERCÂMBIO

45



Escritório Modelo de Assistência Jurídica completa 25 anos 
de atuação

O Escritório Modelo de Assistência Jurídica - EMAJ integra o 
Núcleo de Prática Jurídica José Maria Cassiano da Silva e completa vinte 
e cinco anos de trabalho junto à população lageana, com a prestação de 
assistência jurídica gratuita à população carente, através do estágio 
profissionalizante dos acadêmicos do curso de Direito da UNIPLAC.

Biomedicina UNIPLAC forma primeira turma e já é referência

Apesar de sua recente inserção na lista de cursos oferecidos pela UNIPLAC, o curso foi destaque na área biomédica, tanto pela sua 
estrutura pedagógica quanto física disponibilizada para as aulas práticas dos acadêmicos, com equipamentos de última geração que atendem aos 
diversos segmentos da profissão, como parasitologia, hematologia, genética, bioquímica e imunologia, entre outras, totalizando 600m² de área 
construída. Foram cerca de R$ 700 mil investidos na estrutura, ímpar no estado.

COMEMORAÇÕES
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UNIPLAC e Universidade Argentina firmam Convênio

Em documento assinado pelo Reitor da Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC), Professor Elson Bastos e o argentino Anibal Y. 
Jozany, Reitor da Universidade Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), da 
Província de Buenos Aires, foi firmado convênio com o objetivo de estreitar 
os vínculos culturais, científicos e acadêmicos entre as duas instituições de 
educação superior. O convênio prevê o desenvolvimento de programas de 
estudos conjuntos, intercâmbios e cooperação no campo da docência, 
formação de estudantes e pesquisas, dentro do marco de colaboração 
existente entre Brasil e Argentina. 

Parcerias entre Sistemas de Informação e NDDigital garantem 
Aprimoramento aos Acadêmicos

O curso de Sistemas de Informação mantém uma parceria com a 
empresa de tecnologia NDDigital. A última novidade trazida permite não só 
aos acadêmicos do curso, mas a toda a comunidade acadêmica a 
integração ao programa DreamSpark. O DreamSpark é um programa que 
oferece suporte a educação técnica, fornecendo acesso a softwares da 
Microsoft para fins de aprendizado, ensino e pesquisa e que permitirá que 
alunos da UNIPLAC tenham acesso gratuito aos softwares, com o objetivo 
de permitir seu aprimoramento em educação tecnológica.

PARCERIAS
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Laboratório de Eficiência Energética em 
Saneamento da UNIPLAC foi contemplado em 
Edital

O LATIENS – Laboratório de Tecnologia e 
Inovação em Eficiência Hidroenergética em Saneamento 
da UNIPLAC participou de Edital da Fundação de Apoio à 
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPESC da 
Universidade de Mato Grosso do Sul, que teve por 
objetivo selecionar instituições de ensino superior que 
possuam laboratórios com ênfase em atividades 
voltadas para eficiência hidroenergética no saneamento 
ambiental para o desenvolvimento de capacitação de 
profissionais das áreas técnico-operacionais no tema 
eficiência energética voltado ao saneamento ambiental, 
criando metodologias para realização de diagnóstico 
hidroenergético em estações elevatórias. 

A UNIPLAC concorreu com oito universidades e, 
ficou em segundo lugar na classificação final, o que é 
motivo de grande orgulho para os cursos de 
Engenharias. 

A classificação da UNIPLAC possibilita aos 
professores integrantes do Laboratório uma capacitação 
técnico-operacional em outros laboratórios da rede, e 
também o recebimento de apoio para manutenção da 
infraestrutura do laboratório e de seus equipamentos, 
assim como a participação da realização de curso sobre 
diagnóstico hidroenergético. 
Assim, o LATIENS vem contemplando o ensino, a 
pesquisa e a extensão, melhorando a qualidade para a 
comunidade acadêmica e para a sociedade de Lages e 
região na área de prestação de serviços.

PREMIAÇÕES
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UNIPLAC entre as Melhores 
Universidades 2013

Cinco cursos da Universidade do 
Planalto Catarinense - UNIPLAC receberam 
o selo do Guia do Estudante “Melhores 
Universidades 2013”. O curso de Pedagogia 
recebeu quatro estrelas (muito bom) e os 
cursos de Direito, Educação Física, Serviço 
Social e Sistemas de Informação receberam 
três estrelas (bom). O reconhecimento é 
importante tanto para a Universidade, como 
para os acadêmicos que terão em seu 
currículo uma universidade reconhecida 
nacionalmente.

UNIPLAC recebe o Prêmio TOP OF 
MIND

A Presidente da Fundação 
UNIPLAC, Luci Ramos esteve presente 
na 19ª edição do Prêmio TOP OF MIND, 
p a r a  r e c e b e r  p e l a  1 4 ª  v e z  o  
reconhecimento como marca mais 
lembrada no segmento Universidade na 
região serrana de Santa Catarina.

UNIPLAC obteve Avanço de 158% em 
Pesquisa da Folha de São Paulo

A Folha divulgou o Ranking Universitário 
Folha (RUF) que mede a qualidade das 192 
instituições que foram avaliadas nas áreas de 
pesquisa, inovação, internacionalização, 
ensino e mercado.
 A Universidade do Planalto Catarinense 
avançou 11 posições em ranking de 
Universidade com um índice percentual de 
158% de evolução, maior que dez das treze 
instituições avaliadas em Santa Catarina.  

Das 17 áreas, os cursos de Enfermagem 
e Medicina ocuparam a segunda colocação, 
Odontologia na 3ª posição estadual e os cursos 
de Ciências Biológicas, Educação Física, 
Letras, Matemática, Psicologia e Serviço Social 
estão entre as dez primeiras posições.

PREMIAÇÕES
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Formatura de Médicos Residentes do Hospital 
Tereza Ramos

A formatura da primeira turma de Residência 
Médica do Hospital Tereza Ramos contou com três 
médicos residentes que iniciaram o curso em março de 
2011 e receberam o certificado de especialistas. Destes, 
três são graduados pelo curso de Medicina da UNIPLAC: 
Ana Cecília Grosch, com o título de especialista em 
clínica médica; André Barreto da Silva, especialista em 
cirurgia geral e, Edvane Scariot Sartori, especialista em 
clínica médica. 

FORMATURA
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Cosmetologia e Estética

A Semana da Cosmetologia contou 
com a participação especial da blogueira e 
maquiadora gaúcha Alice Salazar.
O evento também contou com feira de 
exposição das empresas parceiras 
Tonederm, BellVittá, BuonaVitta, Vênus e 
Mary Kay, além de estúdio fotográfico para 
fotos com as palestrantes. 

Administração

O Ciclo de Palestras de Administração 
reuniu em sua XV edição 632 participantes, 
entre eles alunos, professores e técnicos 
administrativos da UNIPLAC, egressos do 
Curso de Administração, representantes 
empresariais e alunos do ensino médio do 
CEDUP – Centro de Educação Renato 
Ramos da Silva. O Ciclo contou com uma 
série de palestras e apresentações culturais.

Engenharias

A IV Semana Acadêmica das 
Engenharias promove um espaço que auxilie 
na formação complementar dos alunos dos 
cursos de Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção e Engenharia Elétrica. Durante a 
realização do evento são oferecidos 
minicursos e palestras. Em 2013, 321 alunos 
participaram da IV Semana das Engenharias.

Palestra “Empreender na Era da 
Informação”, com Daniel Keller (SEBRAE)

SEMANAS ACADÊMICAS

51



Acadêmicas do Curso de Cosmetologia realizam visita técnica

Acompanhadas das professoras Quelen e Juliana e da coordenadora 
Márcia, as 42 acadêmicas dos 3º e 5º semestre e regime especial do curso de 
Tecnologia em Cosmetologia e Estética da UNIPLAC visitaram ao Spa Itá 
Thermas, no oeste do Estado. 

Acadêmicos de Engenharia Elétrica em visita técnica

Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica da UNIPLAC, 
acompanhados pelo Coordenador Alexandre Tripoli Venção, estiveram na 
sede da WEG Equipamentos Elétricos em Jaraguá do Sul. 

VISITAS TÉCNICAS DE CURSOS 
E PARTICIPAÇÕES DOS CURSOS EM EVENTOS
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Curso de Especialização em Recursos Humanos da UNIPLAC

Os 23 acadêmicos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Recursos Humanos, acompanhados pela Coordenadora Leila Portal e o 
Professor Flavio Copelli, estiveram na empresa Seara Alimentos em 
visita técnica da disciplina de Sistema de Remuneração e Recompensas

Curso de Design de Interiores esteve presente no 8º Workshop Internacional

Aconteceu em Blumenau o 8º Workshop Internacional SENAI Ambiental - Meio Ambiente e Competitividade, evento que tratou de temas 
emergentes como ecoinovação, gerenciamento de resíduos e gestão de recursos hídricos. Participaram do workshop a coordenadora do curso de 
Design de Interiores, Rosane Waltrick Reis, e a professora Stefania Bragagnolo. O evento foi promovido pelo SENAI e sistema FIESC, que conta 
com a parceria da UNIPLAC, através do curso de Tecnologia em Design de Interiores.

VISITAS TÉCNICAS DE CURSOS 
E PARTICIPAÇÕES DOS CURSOS EM EVENTOS
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São programas e atividades que têm como objetivo oportunizar a interação e integração entre a Universidade e a região da Serra 
Catarinense, buscando a permanência e a inserção de novos acadêmicos. 

Bolsas de Estudo

A Fundação UNIPLAC mantém de longa 
data um sistema de distribuição de bolsas de 
estudo. Através do Setor de Apoio Comunitário 
proporciona aos alunos recursos financeiros, 
modalidades de bolsas que lhes deem condições 
de estudar. A cada ano, através de Portaria, é 
constituída equipe técnica e uma comissão 
específica para triagem, seleção, classificação e 
entrevista com os alunos bolsistas. No ano de 
2013, foram beneficiados 2.176 estudantes 
contemplados com alguma forma de bolsa. 
Desses, 269 com recursos próprios da Fundação 
UNIPLAC. 

Fonte: Balanço/2013.

CIDADANIA

INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES NA UNIVERSIDADE
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Modalidades de Bolsas de Estudos oferecidas 
em 2013

Bolsa Artigo 170 da Constituição Estadual 
Bolsa Pesquisa Artigo 170 da Constituição Estadual 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES Pesquisa e Extensão 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES Licenciatura 
Bolsa Cidadã 
Bolsa Fundosocial 
Bolsa Iniciação Científica 
Bolsa Extensão 
Bolsa Funcionário / Dependente 
Bolsa Atleta 
FIES – Financiamento Estudantil 
Bolsa Empresa / Prefeitura 
 Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Estágios

A UNIPLAC proporciona ao seu acadêmico 
uma aproximação com o mercado de trabalho, 
possibilitando vivenciar experiências e assim 
contribuir na sua formação.

Em 2013, a UNIPLAC encaminhou 704 
acadêmicos envolvendo todos os cursos, dando a 
oportunidade de conhecimento específico em suas 
áreas.

CIDADANIA
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Cinco cursos de Licenciatura foram oferecidos gratuitamente pela 
UNIPLAC em parceria com o Governo do Estado

Em 2013 a UNIPLAC, em parceria com o Governo do Estado, ofertou 274 
bolsas com 100% de gratuidade para os cursos de Ciências Biológicas, 
Geografia, História e Matemática, além da ajuda de custo aos selecionados. 

Defensoria Pública do Estado 

Em junho a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina iniciou seu 
trabalho de atendimento ao público de Lages, sendo instalada na Universidade 
do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Foi implantada em todo o Estado, 
inicialmente com 60 defensores públicos distribuídos nas cidades de Lages, 
Joinville, Chapecó, Criciúma, Blumenau, Florianópolis e Itajaí. 

CIDADANIA
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Árvore dos Sonhos

O lançamento oficial da Árvore dos Sonhos 
aconteceu no dia 16 de outubro no hall de entrada do Salão 
de Atos da UNIPLAC, com as fotos das crianças do CEIM Ivo 
Pacheco. Desta forma, os funcionários, professores e 
acadêmicos puderam escolher a crianças desejadas para 
apadrinhar. 

No dia 11 de dezembro, foi realizada a entrega dos 
presentes às 132 crianças, sendo estas divididas em duas 
turmas. Encantadas, as crianças receberam o Papai Noel, 
que foi especialmente ao CEIM para entregar um a um todos 
os presentes.

CIDADANIA
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Colônia de Férias

A Colônia de Férias teve em sua programação 
diversas atividades que contaram com a realização da 
UNIPLAC, através de sua equipe de monitores e 
acadêmicos dos cursos de Educação Física, 
Cosmetologia, Letras e Pedagogia, em parceria com a 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental. 
Neste ano teve como tema “Infância em Construção”. 
Participaram 75 crianças com idades entre 04 e 12 anos 
que fizeram a maior festa na UNIPLAC.

CIDADANIA
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Comando de Saúde nas Rodovias

Realizado na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Índios, Rododovia BR-282 em Lages, com o objetivo de prestar 
informações e atendimentos aos motoristas, como aferição de pressão e verificação das taxas de glicose, colesterol e triglicerídeos, assim como 
orientações diversas em saúde, através dos acadêmicos dos cursos de Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Residência 
Multiprofissional em Saúde. Esta ação beneficiou 120 motoristas. Foi realizada pelo SEST/SENAT, Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a 
UNIPLAC, Secretaria Municipal da Saúde de Lages e 10º BEC.

CIDADANIA

AÇÕES SOCIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
Uma forma de integração com a comunidade
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Lendo e Relendo

O Instituto José Pascoal Baggio, por meio do Programa Lendo e Relendo do Jornal 
Correio Lageano, em parceria com a UNIPLAC contou com a participação de 32 escolas e 
entidades de Lages e região, totalizando um público de 7 mil pessoas, entre estudantes, 
professores, pais, voluntários e parceiros.

Projeto Cidadania Legal

A Polícia Militar e parceiros promoveram a Rua do Lazer, que contou com várias atividades, como escolinha do trânsito, jogos de mesa, 
brinquedos, apresentações artísticas, entre outras. A UNIPLAC, através da Extensão e do Apoio Comunitário esteve presente com acadêmicos 
dos Cursos de Cosmetologia e Estética, Educação Física e Enfermagem.

CIDADANIA
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Criança na Praça

Acontece no Parque Jonas Ramos, organizado 
pela Fundação Carlos Jofre do Amaral com o objetivo 
de integrar os jovens da cidade através de 
apresentações, oficinas, entre outras. Sempre 
atuantes nas edições da Criança na Praça, os cursos 
da UNIPLAC fazem parte do evento, buscando trazer 
um pouco da Universidade à comunidade externa e 
desenvolvendo atividades a fim de criar integração e 
capacitação de seus alunos. Os cursos de 
Cosmetologia e Artes Visuais da UNIPLAC estiveram 
presentes com seus acadêmicos e professores, 
movimentando durante todo o evento 3.000 pessoas.

Iº Mutirão de Atendimento ao Portador de Diabetes

Os cursos de Enfermagem, Odontologia, 
Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e Medicina 
da UNIPLAC, estiveram presentes no Iº Mutirão de 
Atendimento ao Portador de Diabetes, que buscou 
chamar a atenção da sociedade sobre o impacto do 
diabetes, sobretudo para estimular políticas públicas 
que favoreçam e possibilitem que os portadores da 
doença vivam mais e melhor. Esta ação movimentou 
cerca de 600 pessoas e contou com a presença de 
médicos nas especialidades de endocrinologia, 
oftalmologia e cirurgia vascular, além de serviços 
como verificação de pressão arterial e glicemia, 
atendimento endocrinológico, exame de retina e 
pressão intraocular, etc...

CIDADANIA
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UNIPLAC vai à Praça

Com uma estrutura de tendas, os cursos montaram espaços para atendimento e demonstração de suas atividades e prestação de 
informações. O objetivo maior da ação foi a divulgação dos cursos. As pessoas puderam visualizar uma instalação do curso de Artes, ouvir o som 
instrumental do curso de Música, visualizar a estrutura sanguínea através dos microscópios do Curso de Biomedicina, obter orientações de 
postura com o curso de Fisioterapia e realizar procedimentos de estética, como maquiagem e massagem, com as acadêmicas do Curso de 
Cosmetologia e Estética. Sistemas de Informação, Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, Serviço Social, Educação Física, Psicologia, 
Enfermagem, Engenharia Elétrica e Ciências Contábeis também estiveram presentes.

CIDADANIA
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UNIPLAC inicia o Processo de Atuação em EAD

A Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC, que 
mantém em seus 54 anos de atuação a referência de qualidade 
no ensino superior da Serra Catarinense, não pode estar 
indiferente às mudanças, e, a partir do primeiro semestre de 
2013, estará disponibilizando disciplinas nos cursos de 
licenciatura, na modalidade EaD, através do UNIPLAC em 
REDE.

Fundação UNIPLAC contrata Grande Empresa do Ramo 
de Desenvolvimento de Software

A Fundação UNIPLAC fechou contrato com a Empresa 
“TOTVS”, que é a responsável pelo novo sistema corporativo 
adquirido pela Fundação. A aquisição do novo sistema 
acadêmico já almejado há algum tempo na instituição, veio para 
suprir as dificuldades com acesso aos serviços disponibilizados 
eletronicamente, como Intranet, o Canal Direto, Publicações e 
propiciar a melhoria no processamento de dados pedagógicos 
de cadastro e ensino para alunos e professores.

UNIPLAC tem Novo Reitor

Em outubro de 2013, foi nomeado o professor Luiz Carlos 
Pfleger como reitor interino. 

DESTAQUES
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Curso de Medicina realiza Atendimento pelo SUS

A estrutura curricular do curso insere o estudante no 
Sistema Único de Saúde (SUS), através da estrutura de apoio ao 
processo de ensino e aprendizagem, como Laboratórios das 
Áreas Básicas, Laboratórios de Práticas Profissionais (LPP), 
Laboratórios de Apoio ao Estudante (consultorias), Laboratório 
Morfofuncional (LMF). Além disso, oferece também serviços à 
comunidade por meio de atendimento em ambulatórios.

As metodologias utilizadas pelo curso de Medicina são 
sucesso em grandes instituições como Harvard Medical School, 
Stanford, FAMEMA, UFSC, UFRR, PUC-GO, PUC-PR, entre 
outras.  

Atendimento Gratuito a Pacientes amputados no 
Laboratório de Fisioterapia

O Curso de Fisioterapia começou a realizar atendimento 
gratuito em procedimentos fisioterapêuticos a pacientes 
amputados e pacientes neurológicos no seu Laboratório Escola 
de Fisioterapia, localizado no térreo do prédio do Centro de 
Ciências da Saúde no campus da UNIPLAC. 

SAÚDE
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O programa de bolsas de estudo Bolsa Atleta da Universidade do 
Planalto Catarinense visa a auxiliar no custeio das mensalidades dos 
acadêmicos inscritos e selecionados, incentivando-os à representação 
da Universidade nas diversas modalidades esportivas, municipais, 
estaduais e até nacionais. Com recursos próprios da Fundação 
UNIPLAC, o programa disponibiliza auxílio em forma de descontos de 
até 50% nas mensalidades dos diversos cursos de graduação da 
Universidade.

Em 2013 foram muitas as competições em que a UNIPLAC 
contou com a representação de seus acadêmicos, bolsistas atletas. Ao 
todo são 10 acadêmicos de diversos cursos que contam com benefícios 
do programa de Bolsa Atleta.

O ESPORTE 

BOLSA ATLETA

• Vôlei feminino
• MMA Profissional
• Bicicross
• Natação
• Futebol
• Xadrez, etc...

Modalidades apoiadas em 2013
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O ESPORTE 

PRINCIPAIS CONQUISTAS

MMA Profissional

Na modalidade de MMA, a UNIPLAC contou com a 
representação do acadêmico do curso de Direito, Fernando de 
Giacometi, que participou do 1º GP Fight Show, competição de 
MMA Profissional, realizada na cidade de Grão Pará, Santa 
Catarina. Giacometi venceu a luta na categoria 60kg aos 2 
minutos e 59 segundos do 1º round, nocauteando o seu 
adversário.

Futebol Masculino

O acadêmico de Engenharia Civil Evandro de Souza é 
atleta da equipe de F7 do Internacional do Lages que sagrou-se 
campeão da Copa Lages. Em seis meses de projeto, o Inter 
levantou sua segunda taça.

Bicicross

A piloto Alessandra Antunes de Souza, acadêmica do 
curso de Direito foi campeã, por antecipação, da etapa estadual 
de bicicross.  Este é o décimo primeiro título conquistado pela 
atleta.
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O ESPORTE 

PRINCIPAIS CONQUISTAS

Voleibol feminino

Em agosto, na cidade de Curitibanos, o voleibol feminino 
conquistou o primeiro lugar na classificação para a etapa 
estadual dos joguinhos, que ocorreram em Criciúma.

Natação

A acadêmica do curso de Fisioterapia e bolsista atleta da 
UNIPLAC Camila Nara Moraes participou do Campeonato Sul 
Brasileiro Júnior e Sênior de Natação e Torneio Open de Natação 
que aconteceu na cidade de Florianópolis nos dias 10,11 e 12 de 
maio. 

1º dia: SUL BRASILEIRO: 100 metros costas categoria sênior: 4º 
lugar.
1º dia: OPEN: 100 metros costas: 7º lugar.
2º dia: SUL BRASILEIRO: 50 metros costas categoria sênior: 3º 
lugar.
2º dia: OPEN: final dos 50 metros costas: 3º lugar e 100 metros 
borboleta: 2º lugar na final.
3º dia: SUL BRASILEIRO: 50 metros borboleta categoria sênior: 
2º lugar.
3º dia: OPEN: final dos 50 metros borboletas: 5º lugar.
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Dentre as responsabilidades sociais 
assumidas pela UNIPLAC, está a constante 
adequação de sua estrutura física para atendimento 
aos portadores de necessidades especiais 
(colaboradores, alunos e comunidade). 

A UNIPLAC conta com: 
• Rampas de acesso às diversas áreas da instituição, 
facilitando o acesso das pessoas que utilizam 
cadeira de rodas; 
• Barras laterais de apoio para uso dos sanitários; 
• Sinalização e reserva de vagas no estacionamento;
• Áreas de circulação sinalizadas; 
• Banheiros adaptados em todos os blocos; 
• Escrita em Braille em portas de salas de aula; 
• Programa de computação para cegos; 
• Biblioteca central com estrutura física de 
acessibilidade e computador específico para 
cadeirantes e sala multimídia “DOS VOX” que é 
utilizada pelos deficientes visuais e;
• Funcionários capacitados em LIBRAS e Braille.

ACESSIBILIDADE
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Áreas de atuação:

üTecnologia da informação;
üBiotecnologia; 
üTelecomunicações; 
üTecnologia da madeira;
üTecnologia metal-mecânica;
üSoftware, dentre outros.

Empresas acolhidas em 2013:

• Getsystem Serviços em Informática Ltda.
• WLM Desenvolvimento de Software Ltda.
• Soluções Inovadoras em Tecnologias de Madeira Ltda – SOLUMAD.
• Inova Energética.
• Al – Wi Tecnologia Ltda.
• CASE – E Desenvolvimento de Programa de Computador.
• Kaizeng Engenharia de Processo Ltda.
• WSystems Desenvolvimento de Sistemas.
• Impacto Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda.
• Mais Soluções Inteligentes.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

MICRODISTRITO DE BASE TECNOLÓGICA - MIDILAGES
SOLUÇÕES E APOIO PARA EMPRESAS

“Capacitação, formação e treinamento para quem está iniciando no mercado”.

O Microdistrito de Base Tecnológica de Lages – MIDILAGES está localizado no Campus da UNIPLAC há sete anos.

Voltado à criação de novos negócios, apoia o empreendedor iniciante e oferece espaço físico, treinamento, consultorias especializadas, 
orientação empresarial e suporte na elaboração de projetos.

69



Premiações 

WLM Systems venceu o Prêmio Top Turismo ADVB/SC 

A ADVB/SC - Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil em Santa Catarina vem promovendo o 
prêmio, que conta com o apoio do Governo do Estado, há 6 anos. 
Esta premiação condecorou empresas e instituições 
catarinenses que contribuem para o crescimento do turismo no 
estado. O case vencedor da WLM Systems contou com o tema 
“Guia Turístico Interativo Mobile”. 

Desenvolvimento e Tecnologia

CASE-e: Empresa incubada ganha mercado e amplia 
serviços

Com o desenvolvimento de software, como: Business 
Intelligence,  um sistema web de indicadores de gestão, atende a 
diversos clientes na região sul e sudeste. Além disso, oferece a 
hospedagem de serviços e servidores, com atuação tanto dos 
sistemas (sites, provedor de e-mail) quanto física, com a 
hospedagem dos servidores físicos dos clientes no espaço da 
CASE-e.

Um dos grandes trabalhos foi o desenvolvimento do 
software de gerenciamento da compra de ingressos específicos 
aos lageanos, credenciais e passaporte do evento.

Empresa incubada atua junto a clientes para prospecção 
de novos serviços

A Solumad, empresa incubada desde 2009 no 
Microdistrito de Base Tecnológica de Lages – MIDILages 
(UNIPLAC), atua com a prestação de serviços em pesquisas 
para empresas do ramo madeireiro e florestal. As sócias 
empreendedoras da Solumad, Sabrina Andrade Martins, Juliana 
Oliveira e Elaine Andrade receberam o gerente de pesquisa da 
Suzano Papel e Celulose, Leandro Siqueira. A visita teve o 
objetivo do fechamento da prestação de mais um serviço, desta 
vez a ser prestado pela Solumad para a unidade de papel e 
celulose, já que até então a incubada realiza o trabalho de 
pesquisa em paletes para unidade Suzano Energias 
Renováveis.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
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Capacitações

MIDILages e Empresas Incubadas receberam Orientações sobre 
Prestação de Serviços ao SEBRAE

O agente articulador do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE Regional de Lages, Denilson Coelho, orientou sobre os 
procedimentos e o processo de contratação de consultoria ao SEBRAE. Isto se 
dá pelo fato de que a UNIPLAC foi credenciada para prestação de serviços de 
tecnologia ao SEBRAE, por meio da execução de projetos pelas empresas 
incubadas no MIDILages.

Visitantes

Equipe do SEBRAE visitou a UNIPLAC

O diretor da incubadora, Carlos Eduardo de Liz, a Diretora Executiva da 
Fundação UNIPLAC Elusa Camargo e o Pró-Reitor de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão Prof. Juliano Leite receberam Adriano Alves e Sérgio 
Henrique Pereira, representantes da Unidade de Empreendedorismo e Inovação 
do SEBRAE / Florianópolis. A visita sinaliza o credenciamento da UNIPLAC para 
prestação de serviços tecnológicos ao SEBRAE. 

Novo Laboratório

Laboratório de Design em “Pronto 3D”

O Laboratório atenderá as demandas dos cursos de Design de Interiores e 
de Engenharias e auxiliará diversos cursos da UNIPLAC, além de gerar a 
possibilidade de convênios para prestação de serviços para empresas e 
indústrias da região, com vistas à extensão da produção do conhecimento 
tecnológico e o desenvolvimento regional.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Eventos

UNIPLAC, MIDILages e Empresas incubadas 
Presentes na Expolages

A Expolages é a maior feira multissetorial 
da região serrana, considerada a grande vitrine do 
segmento da pecuária de corte no Estado de 
Santa Catarina. A UNIPLAC e o MIDILages, além 
de suas empresas incubadas, participaram da 
feira com a presença em um espaço 
especialmente criado, amplo e acolhedor, para 
receber empresários, empreendedores, 
comerciários e o público em geral, para mostra e 
demonstração dos serviços prestados por cada 
uma das empresas que fazem parte do 
MIDILages.       
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IABio

Dentre as ações desenvolvidas pelo Instituto das Águas e Biodiversidade 
da Serra Catarinense, destacou-se a realização do Curso de Saneamento Básico 
ministrado pelo Engenheiro Cívil Ivonir Antônio Martinelli da empresa L'ART 
Arquitetura e Engenharia de Blumenau, SC., que contou com a participação do 
Ministério Público, AMURES e CISAMA. No evento estiveram presentes 130 
pessoas. 

SUSTENTABILIDADE
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SUSTENTABILIDADE

Secretaria de Meio Ambiente recebe Mudas da Rede Aquífero Guarani 

A Rede Aquífero Guarani – UNIPLAC entregou 1.000 mudas de árvores nativas das espécies araçá, angico e pitanga para arborização dos 
espaços públicos de Lages. 
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde – PGRSS da UNIPLAC gerencia a 
separação, coleta, armazenamento e destino final 
dos resíduos gerados pelos serviços de saúde da 
UNIPLAC, seguindo a legislação específica, 
visando a uma maior segurança no processo de 
manejo dos resíduos e a minimizar os riscos à 
saúde e ao meio ambiente. 

Dentre as atividades desenvolvidas no 
PGRSS, merecem destaque as capacitações e 
orientações realizadas com os envolvidos.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

SUSTENTABILIDADE
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Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais

Implantado há mais de dez anos na estrutura da Universidade o Bloco II e também os prédios do Centro de Ciências Jurídicas e Centro de 
Ciências da Saúde contam com o funcionamento do sistema, em que ocorre a captação da água da chuva pelo telhado. A água coletada nas calhas 
corre por uma tubulação, apenas por força mecânica, para armazenamento em 10 caixas com capacidade para 1.000 litros cada. Esta água 
armazenada serve para uso nas descargas dos banheiros da Universidade, ou seja, é utilizada para fins não potáveis.

O Sistema de Captação da Água da Chuva já foi premiado pela WWF do Brasil e pela Agência Nacional das Águas – ANA.

SUSTENTABILIDADE

Compostagem Ecológica

Implantado em 2013, o sistema de aproveitamento para os 
resíduos orgânicos gerados pelo Centro de Educação Infantil Municipal 
implantado pela Prefeitura no campus universitário, através da 
compostagem ecológica e a produção de hortaliças orgânicas, visa à 
educação ambiental. Como resultado foi possível obter uma redução de 
até 50% do volume de lixo produzido. No caso de CEIM Suzete, num 
período de cerca de 70 dias deixaram de ir para o aterro sanitário 
8.280kg de lixo orgânico. Com essa prática no CEIM, a prefeitura deixou 
de gastar cerca de R$ 500,00/mês, em coleta e envio ao aterro.
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Projeto Óleo

Em 2013 foi implantado um PEV – Ponto de 
Entrega Voluntária para a coleta de óleo vegetal. 
Amplamente utilizado no preparo de alimentos, é 
resíduo que merece ter uma destinação adequada 
para que não comprometa a qualidade de vida. 

A proposta de dar uma destinação adequada 
ao óleo vegetal serve como conscientização 
ambiental aos acadêmicos, funcionários e 
professores da UNIPLAC, bem como à comunidade 
externa.

Com o objetivo de proporcionar benefício 
social através dos recursos arrecadados, também 
contribui com a preservação do meio ambiente.  A 
venda óleo coletado é revertida em material didático, 
de esporte ou de lazer a uma escola pública 
participante do projeto ou a entidade sem fins 
lucrativos.

SUSTENTABILIDADE
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No meio institucional, a Extensão é 
desenvolvida por meio de projetos, cursos, 
eventos, atividades de aprimoramento 
profissional e prestação de serviços. Em 
2013, a UNIPLAC foi responsável pelo 
desenvolvimento de 184 projetos sociais.

Com o intuito de demonstrar, 
quantitativa e qualitativamente, o que foi 
realizado no ano de 2013, estas são ações 
sociais que correspondem à responsabilidade 
social da Fundação UNIPLAC na região em 
que está inserida, ações estas, realizadas 
junto à comunidade, especialmente junto às 
comunidades em situação de risco social e 
individual.
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PERCENTUAL DOS PROJETOS EXECUTADOS  

PROGRAMAS E PROJETOS PERMANENTES

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIPLAC 
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO

Na perspectiva de preservar ações de qualificação e 
requalificação para a comunidade em situação de 
vulnerabilidade, este programa se torna um processo educativo e 
de compromisso social de todos os envolvidos com variados 
segmentos sociais da Serra Catarinense.

Orientação profissional

Auxilia jovens matriculados no terceiro ano do Ensino 
Médio na escolha de sua atividade profissional e jovens em 
situação de reescolha profissional.

Número de beneficiados: 331 pessoas.

EDUCAÇÃO E TRABALHO

PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE

Proporciona às pessoas que estão em situação de 
desemprego um espaço para refletir sobre as características e 
demandas do mercado de trabalho, bem como desenvolver 
qualificações comportamentais necessárias à empregabilidade.

Número de beneficiados: 178 pessoas.
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Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho

Esclarece e sensibiliza segmentos da população, 
instituições e toda sociedade na questão social que envolve 
pessoas com deficiência em relação ao mercado de trabalho.

Número de beneficiados: 58 pessoas.

Hiper Escola FUTSAL/IDIOMAS/SDR

A escolinha de Futsal e de Espanhol são alternativas de 
atividade que oferecem parceria e que propiciam atividade física 
aliada ao desenvolvimento de habilidades, com apoio psicológico 
para estudantes com idade entre 8 a 15 anos de duas escolas de 
Educação Básica da cidade de Lages, SC.

Número de beneficiados: 200 alunos.
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A Hora da Leitura

Desenvolve a percepção da diversidade que existe nas 
formas orais de expressão, na escrita, pela observação dos 
elementos cognitivos que se inter-relacionam nas linguagens 
produzidas culturalmente.

Número de beneficiados: 22 alunos.

Programa Rádio Escolar e Universidade

Propicia ao aluno a prática da produção radiofônica, 
estimulando a relação universidade e comunidade, e a produção 
de conhecimento direcionada às questões educativas e 
comunitárias.

Número de beneficiados: 41 pessoas.

Cinema, a Panorâmica da Comunidade

Aproxima a comunidade da arte e seus conceitos, de 
forma desvinculada da ideia de mídia elitista, cult, criando o 
hábito de ver filmes para formar novos espectadores do cinema 
como arte. Além, disso o projeto visa a analisar e debater 
problemas sociais apresentados em filmes que estão no 
cotidiano das pessoas.

Número de beneficiados: 11 pessoas.
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Direito e Engenharia: regularizando a Propriedade

Estabelece parceria entre os Cursos de Direito e de 
Engenharia Civil, com a participação de professores e 
acadêmicos engajados na regularização da documentação 
técnica necessária à instrução de processos judiciais.

Número de beneficiados: 10 pessoas.

Grupo de Economia Solidária Art'Mulher

Favorece o desenvolvimento de novas perspectivas para 
as famílias envolvidas e para a comunidade do Bairro Novo 
Milênio.

Número de beneficiados: 30 pessoas.
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Este programa conta com o apoio direto do curso de Direito, 
estendendo o acesso às informações para pessoas carentes e/ou em 
situação de risco, estas que historicamente desconhecem os seus direitos. 
Há o envolvimento de acadêmicos colocando em prática os conhecimentos 
proporcionados pelo curso, numa ligação direta com os desafios da realidade 
da comunidade local e por vezes da comunidade regional.

Atendimento Jurídico a Pessoas em Situação de Risco Social e 
Individual no Escritório-Modelo de Direito

Os direitos humanos da população preconizados pela Constituição 
Federal são contemplados no processo de atendimento no EMAJ da 
UNIPLAC, que tem por finalidade permitir à comunidade universitária do 
curso de Direito vivenciar experiências reais de desempenho da cidadania na 
área jurídica e contribuir para a transformação da realidade social das 
comunidades em desenvolvimento social. 

Número de beneficiados: 563 ações, 150 audiências e 2.469 atendimentos.

A Universidade vai ao Bairro através do Estágio do Curso de Direito

Contribui através do estágio curricular para a efetivação da cidadania 
junto à comunidade em situação de vulnerabilidade social, sobre os direitos e 
deveres fundamentais do cidadão, no município e região de Lages.

Número de beneficiados: 340 pessoas.

Núcleo de Agentes Facilitadores do EMAJ

Mantém em atividades o NAFE – Núcleo de 
Agentes Facilitadores do EMAJ e Bolsistas 
organizados com o fim de facilitar o contato e 
localização da clientela do EMAJ, visando a 
aperfeiçoar a prestação dos serviços de assistência 
jurídica.

Número de beneficiados: 97 pessoas.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA À FAMÍLIA
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Promove ações de controle, diagnóstico, 
tratamento e prevenção de doenças, no sentido 
de propiciar às pessoas em situação de risco 
social melhor qualidade de vida e saúde. 

Atendimento Psicossocial a Dependentes 
Químicos e seus Familiares no CAPS AD.

Promove saúde e qualidade de vida para 
prevenir e combater situações de risco junto a 
familiares de usuários do CAPS, favorecendo a 
recuperação dos usuários do CAPS, frente ao 
fenômeno da dependência química.

Número de beneficiados: 40 pessoas.

Atendimento Odontológico nas Clínicas do Centro de Ciências da Saúde

A UNIPLAC, com este projeto, presta serviços de Odontologia, com 
profissionais capacitados e excelentes ambientes físicos completamente 
equipados. Oferece às pessoas da comunidade, que apresentam alto índice de 
carência socioeconômica, acesso à assistência odontológica, sem custos. 

Número de beneficiados: 1.603 beneficiados, totalizando 13.596 procedimentos.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA
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Mediação Familiar

Oferece serviço de Psicologia e de 
Assistência Social, na resolução de conflitos 
familiares específicos, na separação e no 
divórcio, antes que esse processo culmine em 
litígio (pré-processual), de forma a tornar a 
ruptura menos traumática, facilitando a 
negociação de acordos aceitáveis para todas as 
partes e uma reorganização do sistema familiar 
pós-separação.

Número de beneficiados: 08 pessoas.

Fonte: Relatório Institucional, 2013.

Atendimento da Psicologia: Serviço Escola-Modelo de Psicologia 

O atendimento psicoterapêutico na Clínica Integrada de Psicologia tem 
como intuito trabalhar na área clínica e construir um espaço para realização de 
atividades pedagógicas e inserção do aluno estagiário nas práticas profissionais 
supervisionadas.

Número de beneficiados: 195 pacientes e 463 atendimentos.
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Atendimento do Curso de Medicina

O processo ativo de ensino-aprendizagem utiliza diferentes estratégias em 
momentos distintos e em diferentes ambientes com a colaboração da equipe de Saúde 
da Família. A Unidade de Prática de Saúde na Comunidade incorpora, a partir do quarto 
ano, o ambulatório de especialidades. Numa parceria entre Universidade e Secretaria 
Municipal de Saúde / SUS foram criados e ou implementados os ambulatórios de 
especialidades: Clínica Cirúrgica, Saúde do Adulto, Pequenas Cirurgias, Saúde da 
Mulher, Saúde Mental e Saúde da Criança, possibilitando ao estudante o 
desenvolvimento do raciocínio clínico-epidemiológico, o entendimento do processo 
saúde-doença com o estabelecimento de um plano de cuidado em atenção básica 
(incluindo o medicamento, o nutricional, o planejamento diagnóstico, entre outros). 

Número de beneficiados: 2.018 pessoas com 2.183 atendimentos.

Sorriso Saudável: direito de todos

Promove a saúde bucal para o público 
(crianças e adolescentes), através de 
atividades de educação, prevenção e 
manutenção da saúde bucal, proporcionando  
melhoria na qualidade de vida desses 
indivíduos.

Número de beneficiados: 600 pessoas
 (crianças e adolescentes).
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Biomedicina em Ação

Amplia a visão profissional dos acadêmicos de Biomedicina para 
além dos laboratórios, promovendo a sua aproximação com a sociedade, 
realizando atividades voltadas à promoção e prevenção da obesidade e 
diabetes, incentivando a população a cuidar cada vez mais da saúde e 
realizar exames laboratoriais por entender que estes exercem um papel 
fundamental na avaliação da saúde, seja no âmbito da prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoce.

Número de beneficiados: 732 pessoas.

Fisioterapia para Comunidade – UNIPLAC

Apresenta como principal função o atendimento de Fisioterapia à 
comunidade carente, aos professores e funcionários da Universidade, 
bem como a oferta aos acadêmicos de um espaço mais abrangente para 
realização de estágio de qualidade nas áreas de aprendizado nas quais a 
fisioterapia atua.

Número de beneficiados: 218 atendimentos.
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Promoção e Prevenção à Saúde dos Carroceiros do Município de 
Lages: um novo olhar

Pelo fato do êxodo rural ser uma consequência do desequilíbrio nas 
relações produtivas no meio rural que se manifesta no meio urbano, o que se 
destacou foi a existência de um grande número de trabalhadores informais, 
conhecidos como carroceiros, que atuam no meio urbano e cuja única renda 
familiar é obtida alugando sua própria força de trabalho e a de um equino de 
tração para o transporte de materiais diversos em uma carreta artesanal, 
realizando serviços de carreto. Para atender a esta demanda, acadêmicos 
do Curso de Medicina, em parceria com acadêmicos da UDESC realizam 
ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos carroceiros do 
município de Lages, SC.

Número de beneficiados: 468 pessoas.

87

ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIPLAC 



Vida Leve: emagrecendo com saúde

A obesidade deixou de ser um problema particular para se 
tornar um importante problema de saúde pública na atualidade. 
Sua prevalência vem aumentando nas últimas décadas em todo o 
mundo, principalmente em países desenvolvidos, acometendo 
também países em desenvolvimento, como o Brasil. Sendo 
assim, o programa possisibilita aos participantes do grupo 
eliminar peso de maneira saudável através de práticas de 
exercícios e a adoção de hábitos saudáveis.

Número de beneficiados: 24 pessoas.

Sexualidade.com

Na sociedade o sexo ainda é um tabu e os problemas 
relativos à sexualidade são muito frequentes. Acompanhar desde 
cedo o processo de desenvolvimento pode ajudar o adolescente 
a prevenir problemas futuros como abuso sexual, gravidez não 
desejada, etc...

Com isso, o projeto vem sensibilizar os alunos pré-
adolescentes da escola Municipal de Educação Básica Nossa 
Senhora dos Prazeres, sobre a sexualidade na pré-adolescência, 
buscando ampliar a percepção sobre os cuidados com o corpo e o 
conhecimento acerca dos direitos sexuais e reprodutivos.

Número de beneficiados: 200 pessoas.
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Caminhos da Terapia Comunitária na Unidade de Saúde da 
Família Tributo

Com o intuito de oferecer um serviço para além da 
medicação, que possibilite novas alternativas de enfrentamento 
dos problemas, emponderando o sujeito para que este saia da 
posição de vítima, assim também contribuindo com o 
reordenamento da procura de consultas médicas para a 
renovação de receitas de psicotrópicos, o programa amplia e 
fortalece o desenvolvimento das rodas de terapia comunitária na 
USF Tributo. 

Número de beneficiados: 23 pessoas.

Infância Saudável

Possibilita aos participantes do grupo eliminar peso de 
maneira saudável, bem como promover uma reeducação 
alimentar e mudanças de hábitos, com a finalidade de melhoria 
na qualidade de vida no que diz respeito à saúde física, mental e 
social.

Número de beneficiados: 14 participantes.
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Tecendo os Caminhos da Psicologia Social Comunitária 
no Centro de Referência em Direitos Humanos

A Psicologia Social Comunitária é o aporte teórico que 
sustenta o projeto e compreende o sujeito como a objetivação de 
um processo histórico que abarca a cultura e o contexto em que 
está inserido, configurando-se em um processo singular e 
coletivo. Dessa forma, o programa vem favorecendo o 
desenvolvimento do grupo comunitário do Bairro Dom Daniel, 
possibilitando novas perspectivas para as famílias envolvidas e 
para a comunidade.

Número de beneficiados: 253 pessoas.

Saúde Mental do Trabalhador

Em um mundo globalizado, o trabalho passa a ser 
fragmentado, especializado e requer, além de qualificação, uma 
série de fatores pessoais que serão cobrados do trabalhador: 
agilidade, iniciativa, etc... Sendo o programa insere o estagiário 
nas práticas profissionais supervisionadas através de ações de 
Prevenção e Promoção na Saúde do Trabalhador, visando à 
saúde mental e à qualidade de vida, em uma parceria entre 
UNIPLAC e CEREST.

Número de beneficiados: 310 pessoas.

Projeto Renascer: grupo de estudos e apoio à adoção de 
crianças e adolescentes de Lages S/C

A adoção é um tema que suscita reflexões polêmicas, 
reações emocionais diferentes e posicionamentos políticos 
doutrinários. Através do grupo de estudos o programa vem 
orientar e prestar apoio a pretendentes à adoção, pais adotivos e 
comunidade em geral.

Número de beneficiados: 700 pessoas.
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Serviço de Assessoria Psicológica do 
Ministério Público da Comarca de Lages

A inserção da Psicologia no âmbito jurídico 
garante intervenções nos aspectos que dizem 
respeito aos processos de desenvolvimento humano 
da aprendizagem e das relações interpessoais e 
colabora na avaliação e redirecionamento dos 
planos e práticas jurídicas interferindo nas soluções 
dos casos jurídicos.

O espaço para o estágio supervisionado do 
Curso de Psicologia na área de Psicologia Jurídica 
vem possibilitar aos acadêmicos de Psicologia a 
inserção dos conhecimentos teóricos na prática 
jurídica.

Número de beneficiados: 491 pessoas.

Orientação aos Pais: contribuições às práticas 
de educação como estratégia de intervenção

Focaliza o papel da família e em especial 
como trabalhar com aquelas que buscam orientação 
na relação com os filhos, como estabelecer limites, 
quais as práticas educativas parentais utilizadas, 
discutindo assim, uma proposta de intervenção 
vinculada a uma visão de desenvolvimento humano. 

Número de beneficiados: 16 pessoas.

Psicologia no EMAJ: um trabalho multidisciplinar

Contribui para a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar 
psicossocial dos usuários, estudantes e professores do EMAJ.

Número de beneficiados: 20 pessoas.

Acolhimento na Sala de Espera na Clínica Integrada – UNIPLAC

O acolhimento e a humanização na sala de espera da Clínica Integrada 
ocorre por meio de vínculo e escuta qualificada. Este programa visa a operar 
os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos os que 
procuram os serviços de saúde, ouvindo suas solicitações e assumindo no 
serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais 
adequadas para os usuários.

Número de beneficiados: 215 pessoas. 
Participação indireta: 70 e participação direta: 145.
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Psicologia no CRAS & CREAS: tecendo novas histórias
 de vida

Desenvolve intervenções psicológicas, com a finalidade 
da promoção da autonomia e da potencialização dos recursos 
psicossociais, tanto individuais como coletivos, realizando 
intervenções nos âmbitos individual, familiar, grupal e 
comunitário em unidades CRAS e CREAS situadas na Região 
Serrana de Santa Catarina.

Número de beneficiados: 100 pessoas.

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Grupo de Apoio a Familiares de Idosos Portadores de 
Doenças Crônicas e de Alta Dependência: doença de 
Alzheimer e similares.

Propicia aos familiares e ou cuidadores suporte para o 
enfrentamento do processo de convívio e cuidado de idosos 
portadores da doença de Alzheimer, de forma a reduzir o 
estresse.

Número de beneficiados: 35 famílias, 
atingindo um total de aproximadamente 150 pessoas.
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Formação de Lideranças e Gestores Sociais – CRAS IV e CRAS V

Pretende responder a necessidades no âmbito da capacitação de sujeitos 
envolvidos com o trabalho social comunitário, fornecendo-lhes subsídios para ampliar 
a leitura do contexto social em que desenvolvem as suas atividades sociais-
comunitárias. O trabalho visa a capacitar lideranças e gestores sociais para o trabalho 
comunitário.

Número de beneficiados: 45 pessoas.

Formação Continuada em Educação 
Inclusiva na Área Auditiva – LIBRAS

Oferece subsídios ao cursista para que 
possa atuar efetivamente no processo 
ensino-aprendizagem do sujeito surdo.

Número de beneficiados: 59 pessoas.
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A Avaliação Institucional constitui ferramenta fundamental 
para o planejamento da gestão e do desenvolvimento da 
Instituição. Os resultados das avaliações são utilizados por 
gestores, docentes e discentes, favorecendo a tomada de 
decisão em todos os níveis e, sobretudo, a elaboração e ou 
reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e do Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, bem como as melhorias 
de infraestrutura, como laboratórios, equipamentos, livros e 
outros.

A seguir, gráficos que expressam em números as 
atividades assistenciais realizadas em 2013 e que tiveram por 
base os dados obtidos com 576 pessoas que, voluntariamente, 
responderam ao questionário disponível nos setores nos quais 
foram atendidas.

Esses números resultam de uma pesquisa realizada por 
20 bolsistas que, engajados no Projeto Bolsa Art. 170, 
contribuíram com o setor de avaliação para diagnosticar o nível 
de satisfação dos clientes atendidos no Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) e Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da UNIPLAC.

1. Você foi bem atendido pelo profissional que lhe recebeu na 
UNIPLAC?

2. O profissional que o (a) atendeu na resolução do seu problema 
demonstrou conhecimento?

Fonte: Avaliação Institucional, 2013
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5. Receber os serviços de Assistência Social da UNIPLAC fez 
diferença?

6. Qual a frequência com que você utiliza os serviços prestados 
pela UNIPLAC?

3. O serviço prestado contribuiu para resolver o seu problema?

4. Qual a nota que você atribui para o serviço recebido?

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fonte: Avaliação Institucional, 2013

Fonte: Avaliação Institucional, 2013

Fonte: Avaliação Institucional, 2013

Fonte: Avaliação Institucional, 2013



9. Quem indicou este serviço para você?7. Como avalia o local onde recebeu atendimento?

Fonte: Avaliação Institucional, 2013Fonte: Avaliação Institucional, 2013
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8. Você recomendaria os serviços de assistência social 
oferecidos pela UNIPLAC?

Fonte: Avaliação Institucional, 2013



O Balanço Social da UNIPLAC foi elaborado a partir de indicadores Ethos que o demarcam como “resultado de um processo que se inicia 
com um diagnóstico da gestão da empresa, passa pelo planejamento, implementação e avaliação de suas ações e resulta num documento que 
revela ao público os resultados que ela obteve e as metas que se propõe para o ciclo seguinte”. (Guia de Elaboração do Balanço Social, Ethos, 
2003).

Instituição mantenedora: 
Fundação UNIPLAC: Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense.

Instituição mantida: 
UNIPLAC: Universidade do Planalto Catarinense.

Natureza jurídica: 
Instituição Pública de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos. De Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

Registro no CNPJ:
 84.953.579/0001-05

IDENTIFICAÇÃO
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Receitas
 

Geração do valor adicionado
 

2013 (em R$)
  

2012 (em R$)
  

Receitas totais
 

44.208.590,21
 

39.663.515,65
 

Receita de ensino
 

42.631.281,60
 

37.952.134,38
 

Receita de serviços
 

438.184,20
 

349.330,00
 

Receita de projetos/programas
 

50.746,00
 

133.936,84
 

Receita patrimonial
 

194.053,15
 

213.982,35
 

Outras receitas
 

80.964,55
 

271.203,35
 

Recursos governamentais
 

150.342,84
 

234.745,56
 

Receitas financeiras
 

663.017,87
 

508.183,17
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Despesas Administrativas

Total de indicadores de despesas 
administrativas

10.581.749,60
 

10.362.099,05
 

Material consumido 651.815,23
 

713.552,06
 

Utilidades e serviços 807.399,05
 

800.128,13
 

Serviços de terceiros 1.678.564,77
 

1.134.812,17
 

Propaganda e publicidade 440.630,52
 

546.060,48
 

Despesas gerais 355.375,25 295.587,16
 

Despesas tributárias 53.784,37
 

19.017,43
 

Despesas financeiras 1.791.481,75 2.331.060,40 

Repasses 157.448,25 161.313,68 

Viagens e estadas 249.763,35 152.363,38 

Outras despesas 4.395.487,06 4.208.204,16 

Geração do valor adicionado 2013 (em R$) 2012 (em R$)
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Indicadores de Investimentos 

Total de investimentos 652.873,96 1.206.915,58 

Aplicação em imóveis 171.529,54 237.365,33 

Aplicação em acervo bibliográfico 86.999,29 390.589,16 

Aplicação em equipamento de 
informática

 

202.020,38 135.051,80 

Aplicação em equipamentos para 
laboratórios 

8.735,00
 

232.233,22
 

Aplicação em móveis 109.324,00 118.418,69 

Outros investimentos 74.265,75 93.257,38

Geração do valor adicionado 2013 (em R$) 2012 (em R$)



Indicadores Laborais

Total de indicadores laborais 30.932.101,84 27.146.647,68 

Folha de pagamento (salários) 
de funcionários 

22.873.050,83 20.081.393,45 

Encargos sociais 8.059.051,01

 

7.059.011,23

 
Aplicação na capacitação de 
pessoal administrativotécnico-

3.100,00

 

6.243,00

 

Geração do valor adicionado
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2013 (em R$) 2012 (em R$)



Geração do valor adicionado
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Total indicadores sociais internos 72.591,40 49.350,31 

Gastos com vale-transporte 11.786,74
 

11.050,67
 

Segurança e medicina 
no trabalho

60.804,66
 

38.299,64
 

Indicadores sociais internos

2013 (em R$) 2012 (em R$)



 

Demonstração do valor 
adicionado 

Receitas

 

44.178.940,51

 

41.404.422,86

 

Receita própria de recursos
 

43.270.554,64
 

38.670.146,78
 

Outras receitas operacionais
 

60.946,55
 

263.617,52
 

Receitas não operacionais

 

847.439,32

 

2.470.658,56

 

Insumos adquiridos de terceiros

 

(5.415.784,47)

 

(5.418.000,82)

 

(-) Custo dos 
Produtos/serviços/transformação 

(3.737.219,70)

 

(4.283.188,65)

 

(-) Serviços de terceiros
 

(1.678.564,77)
 

(1.134.812,17)
 

Valor adiciona do bruto
 

38.763.156,04
 

35.986.422,04
 

Retenções
 

(702.982,01) (696.019,28)
 

(-) Depreciação (702.982,01) (696.019,28)
 

Geração do valor adicionado 
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2013 (em R$) 2012 (em R$)



28.382.798,40
 

3.108,63 

1.274.285,03 

2.331.060,40 

46.393,62 

3.982.508,03 

36.020.154,11
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Distribuição do valor adicionado  

Remuneração do trabalho 
(pessoal e encargos)

32.292.389,58
 

Impostos, taxas e contribuições 9.629,05 

Contribuições assistenciais 1.102.985,09 

Despesas financeiras 1.791.481,75 

Aluguéis pagos 79.757,44 

3.661.020,14 

Total do valor distribuído 38.937.263,05

 

/ superávit do exercício Déficit 

2012 (em R$)Geração do valor adicionado 2013 (em R$)



Indicadores do ensino de 
graduação 

Cursos de graduação

 

38

 

31

 
Estudantes na graduação

 

4.309

 

3.997

 
Concluintes na graduação 538

 

293

 
Estudantes em estágios  
curriculares -obrigatórios não 704 511 

Estudantes em estágios 
curriculares  obrigatórios 2.093 2.581 

Estudantes que realizaram 
monitoria

54

 

37

 

Cursos de graduação  que 
proporcionaram monitoria 11 07 

Estudantes que participaram do 
ENADE

325 697 

Geração do valor adicionado 
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2013 (em R$) 2012 (em R$)
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Demonstração do valor 
adicionado 
   Valor adicionado Líquido 
produzido pela Entidade 

38.060.174,03 35.290.402,76 

Valor adicionado recebido em 
transferência

 

877.089,02
 

729.751,35
 

Receitas financeiras

 

663.017,87

 

508.183,17

 
Doações recebidas

 

20.018,00

 

7.585,83

 
Aluguéis recebidos de terceiros

 

194.053,15

 

213.982,35

 
Valor adicionado total a distribuir 38.937.263,05 36.020.154,11

Geração do valor adicionado
 

2013 (em R$) 2012 (em R$)
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Indicadores do ensino da 
pós-graduação 

Matrículas de pós-graduação 375 235 

Cursos de pós-graduação 
lato sensu

13 14 

Cursos de pós-graduação 
stricto sensu
 

03 01 

Matrículas de pós-graduação 
stricto sensu

 

66 37 

Concluintes na pós-graduação 
lato  sensu

 

58 187 

Concluintes na pós-graduação 
stricto sensu

21

 

25

 

Docentes na pós-graduação 
lato sensu

59 129 

Docentes na pós-graduação 
stricto sensu

28 24

Geração do valor adicionado 2013 (em R$) 2012 (em R$)
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Geração do valor adicionado 

Indicadores do corpo funcional, 
estagiários e prestadores de 
serviço

Total de empregados ao final do 
período 676 739 

Total de admissões durante o 
período 166 146 

Total de mulheres que trabalham 
na instituição 363

 

396

 

Total de homens que trabalham
 na instituição 311

 

343

 

Total de estagiários na instituição 00 02 

Total de desligamentos (demissões) 117 112 

2013 (em R$) 2012 (em R$)



Valor da bolsa para funcionários 
e dependentes beneficiados

 
Funcionários

 

128.412,13

 

262.496,57

 
Dependentes de funcionários

 

491.548,52

 

335.046,92

 
Total 619.960,65 597.543,49

Geração do valor adicionado 
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2013 (em R$) 2012 (em R$)



Indicadores do corpo docente 

Total de docentes 464 437 

Homens 257 232 

Mulheres 207 205 

Titulação 

Doutores 38 34 

Mestres 138 139 

Especialistas 237 212 

Graduados 51 52 

Geração do valor adicionado 
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2013 (em R$) 2012 (em R$)



BALANÇO SOCIAL 2013 UNIPLAC

111

212
 

53 

159 

04

 17 

52

 

79

60 

- 

2012 (em R$)

Indicadores do corpo 
técnico-administrativo 

Total de pessoal 
técnico-administrativo

210
 

54 

156 

 

Técnicos administrativos com 
mestrado

02

 

 

Técnicos administrativo com 
especialização  lato sensu 20 

Técnicos 
graduados

administrativos

 

53

 

Pessoas com ensino médio 89

Pessoas com ensino fundamental 25 

Pessoas com ensino fundamental 
incompleto 21 

Geração do valor adicionado 2013 (em R$)

Homens

 Mulheres 
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