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Responsabilidade Social 2014

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



“A vida, o mundo e a carreira mudam 
completamente para quem inicia sua 
jornada em uma universidade comunitária. 
Faça a diferença no mercado de trabalho. 
Vamos juntos nessa aventura, comece aqui 
a sua trajetória para uma vida de sucesso!”



PALAVRA DO PRESIDENTE

O relatório de Responsabilidade Social & Balanço Social do ano de 2014 da Fundação das Escolas Unidas do 
Planalto Catarinense apresenta as atividades de uma instituição que cumpre sua missão de universidade 
comunitária, atuando no ensino superior e promovendo a formação humanística, técnico-científica e cultural 
do cidadão por meio do ensino, pesquisa e extensão, priorizando o desenvolvimento da região Serrana. 
Em julho de 2014, a intervenção judicial foi encerrada na Fundação, a partir de então a Fundação iniciou um 
processo de caminhar com as próprias pernas, sempre a luz, o seu compromisso de conduzir os 
investimentos e os esforços para a manutenção de suas atividades, para que possamos sempre garantir 
eficácia à instituição como agente de desenvolvimento regional. 
Estes resultados estão descritos nesse relatório, o qual permite a concretização de mais um ano de sucesso 
das atividades da Fundação com a comunidade interna e externa da Universidade. Além dos dados inerentes 
à Universidade, os itens apresentados neste documento, mostram as ações desenvolvidas junto à 
comunidade através de programas, projetos e ações de atendimento às crianças, adolescentes, mulheres, 
idosos e portadores de necessidades especiais, entre outros. 
Este Relatório traduz um pouco do muito trabalho que professores, alunos e técnicos administrativos 
realizaram durante o ano de 2014. Traduz, em números, o intento de todos nós na construção de uma 
Universidade com excelência e reconhecimento de todos.

Marco Marian
Presidente da Fundação UNIPLAC.

“[...] a transformação de um mundo que espelhe 
Responsabilidade Social deve partir da transformação do nosso 
mundo interior, a que temos alcance, da possibilidade de fazer o 
diferencial. Responsabilidade Social implica compreender e 
explorar o caminho do abraço Integrador que significa integrar, 
reconciliar, juntar as partes, o que depende de cada um de nós”. 
  
                                                          Leda Lísia Franciosi Portal



PALAVRA DO REITOR

A UNIPLAC se destaca das demais instituições de nível superior da região serrana não só pela tradição por 
ser a primeira instituição de nível superior criada no interior do Estado Santa Catarina, mas principalmente 
pela qualidade do ensino nela desenvolvido, mas pela decisão de uma instituição, em voluntariamente 
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo.
O conceito de Responsabilidade Social pode ser visto na UNIPLAC, pelo esforço desenvolvido na busca 
contínua por melhores condições de trabalho em todos os setores internos que podem influenciar os objetivos 
da instituição, o respeito ao meio ambiente e a comunidade local e regional. Muitas foram às ações 
desenvolvidas em 2014, que serão apresentadas no Balanço Social.
Atendendo os preceitos básicos da sua missão e seus valores, a UNIPLAC possui em 2014, 32 cursos de 
graduação, 10 cursos de pós-graduação e 2 mestrados. Possui 480 professores, dos quais 37% mestres e 
doutores, mais de 4500 alunos e aproximadamente 50% deles usufruem de algum tipo de bolsa de estudos.
Dentre o grande número de atividades desenvolvidas temos programas de ginástica laboral para os 
funcionários, programas de capacitação docente, com o objetivo de melhorar cada vez mais o padrão de 
ensino.
Os laboratórios estão entre os melhores do Estado, o que transforma a UNIPLAC em uma universidade 
moderna e comprometida com o desenvolvimento do ensino e sua integração com a sociedade através da 
pesquisa e extensão.
Em 2014 foram desenvolvidos 90 pesquisas e 177 ações de extensão de extrema relevância social para a 
região da Serra Catarinense beneficiando mais de 30.000 pessoas. Possui também a maior biblioteca da 
região com mais de 90.000 livros a disposição dos acadêmicos.
Além de tudo isto foi um ano de grandes conquistas, tais como o Prêmio Top Of Mind pela 15ª vez.
 Mas também o ano que marcou a mudança do Sistema Estadual de Educação para o Sistema Federal, o que 
nos enche de novas e importantes expectativas.

Luiz Carlos Pfleger 
Reitor da UNIPLAC.
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A UNIPLAC

Com campus em Lages (onde está localizada 
sua sede), campus 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 78.637,80m², sendo 29.109,06m² 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, exatas e tecnológicas, instituto 
médico legal e incubadora tecnológica.

Fonte: Relatório Institucional, 2014.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO

Analisando o quadro abaixo, percebe-se que em 2014 a UNIPLAC evoluiu em relação ao número de professores, demonstrando o 
investimento da instituição na contratação de professores, em sua formação e titulação em serviço.

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2014
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Indicadores do corpo docente

Total de docentes

Homens

Mulheres

Total de doutores

Total de mestres

Total de especialistas

Total de graduados  

2014

480

265

215

40

151

251

38  

 Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2014.

 

 

2013

464

257

207

38

138

237

51

GRÁFICO 1 – Indicadores do Corpo Docente, 2014.



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

 

DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2014.

Indicadores do corpo técnico-administrativo  

Total de técnicos administrativos  

Homens  

Mulheres  

Total de pós-graduados  

Total de graduados  

Total com ensino médio  

Total com ensino fundamental  

2014  

244  

57  

187  

25  

50  

42  

127  

2013 

210  

54  

156  

20  

53  

89  

25  

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2014

GRÁFICO 2 – Indicadores do Corpo Técnico-Administrativo, 2014



Funcionários da UNIPLAC retornaram às atividades e contaram com evento de boas-vindas

Em recepção realizada aos técnicos e professores da Universidade do Planalto Catarinense, foi dado início oficial ao ano de trabalho e 
atividades na instituição. Os participantes do evento contaram com uma palestra proferida pelo Prof. Érico Paes de Campos, que trouxe aspectos 
de reflexão sobre vida profissional, relacionamentos e motivação de uma forma lúdica e divertida, com a inserção de trechos de grandes obras do 
cinema.

INTEGRAÇÃO
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SEGURANÇA NO TRABALHO

CIPA UNIPLAC na XI SIPAT

As atividades de Zumba Fitness, realizadas pela técnica e educadora física Sandra Rocha, seguida pela palestra trabalhista ministrada 
pelo procurador jurídico da Fundação UNIPLAC Ângelo Spiller, deram início à XI edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPA da 
UNIPLAC. Evento é organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e incluiu diversas atividades e dinâmicas relacionadas 
ao bem-estar e saúde dos colaboradores da Universidade, como exames, realização de ginástica laboral, zumba, dentre outras. Assuntos como a 
saúde do adulto, cardiopatia e DSTs foram abordadas por profissionais da área em palestras que ocorreram ao longo da semana. Além de 
atividades como: ginástica laboral com o professor Luiz Alberto Correa Fraga do Curso de Educação Física da UNIPLAC e em seguida a palestra 
“Fadiga no trabalho e qualidade de vida”, com a professora Andréia Agostini.
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SEGURANÇA NO TRABALHO

Funcionários dos laboratórios da UNIPLAC receberam 
treinamento sobre gerenciamento de resíduos

Os funcionários que atuam nos laboratórios – 
técnicos administrativos e auxiliares de serviços gerais – 
participaram de capacitação sobre gerenciamento de 
resíduos, coleta seletiva e limpeza em ambientes de 
saúde. A capacitação foi ministrada pelas profissionais 
Claudete Andrade de Oliveira, gerente do Centro de 
Ciências da Saúde, Juliana Aparecida Souza Amarante, 
técnica responsável pelo gerenciamento de resíduos e 
Karen Kunth Costa, bióloga e técnica CCS. Estes eventos 
acontecem periodicamente, tanto em cumprimento de 
normas para garantir a saúde humana e ambiental no 
Campus da UNIPLAC, quanto para realização do destino 
correto dos resíduos descartados das atividades 
laboratoriais da Universidade, evitando assim a poluição 
ambiental e auxiliando na correta manutenção dos 
resíduos para a cidade de Lages.
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SAÚDE

Semana dedicada às mulheres traz programação especial 

Desenvolvida pelo SESC, em parceria com empresas e instituições de Lages, entre 
elas a UNIPLAC, a semana dedicada às mulheres contou com orientações e informações 
sobre doenças que acometem a saúde das mulheres, aulas de dança do ventre, palestras 
“A mulher profissional diante da maternidade”, com a gestora de pessoas Cleide Denise 
Waskievicz, e a palestra “A importância da mulher na sociedade”, com a psicóloga 
Rosangela Matos, “Etiqueta no Trânsito - Mecânica Básica de Carros para Mulheres”, que 
aconteceu na empresa Translages.

Ginástica Laboral: Programa pausa ativa passa a integrar atividades

O programa de ginástica laboral é um projeto de extensão contínuo que conta com 
atividades físicas dedicadas aos funcionários da UNIPLAC, três vezes por semana, 
monitoradas por uma acadêmica bolsista do Curso de Educação Física, sob a orientação e 
coordenação do professor responsável, Luiz Alberto Fraga. Além das atividades 
monitoradas em cada setor, a partir de agora o projeto é incrementado pelo “Programa 
Pausa Ativa” que consiste no recebimento via rede interna de comunicação para cada 
funcionário, de um aviso para parar momentaneamente suas atividades e executar alguns 
exercícios sugeridos. A pausa tem duração aproximada de 3 minutos e depois de finalizada, 
as atividades laborais são retomadas normalmente.



O ENSINO

16

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

QUALIFICAÇÃO DOCENTE

XXII Seminário de Capacitação Docente qualificou e atualizou os professores da UNIPLAC

O foco da capacitação foi a preparação para o ano letivo de 2014, qualificando os professores frente a assuntos atuais da educação 
superior na região e no país, objetivando a atualização de conhecimentos gerais e específicos. Ao longo da semana foram abordados em palestras 
e debates temas como: “A Educação Ambiental, Étnico Racial e Direitos Humanos no Ensino Superior e “Caminhos Para se Tornar uma 
Universidade Comunitária / Migrar ou Não para o MEC”, além das oficinas, “Avaliação de Aprendizagem” e “Escrita na Universidade”. 



O ENSINO
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NOVOS CURSOS

Engenharia Mecânica: oferecido em parceria com o SENAI

A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI para o curso de graduação em Engenharia 
Mecânica é o mais novo curso ofertado pela Universidade do 
Planalto Catarinense, que tem sua estrutura curricular agregada pela 
qualidade da atuação e tecnologia do SENAI Unidade Lages. Com a 
parceria são cerca de 10 laboratórios que estarão à disposição dos 
acadêmicos como parte da estrutura educacional do curso e que 
garantirá a melhor vinculação da teoria à prática, tão importante para 
a formação profissional do Engenheiro Mecânico. 

Arquitetura e Urbanismo

Constantemente crescendo e se consolidando como a grande 
Universidade da região, a UNIPLAC está com mais uma novidade: 
com uma estrutura apta a atender às demandas de seus acadêmicos 
e de toda a comunidade, a Universidade lança o novo curso de 
graduação: Arquitetura e Urbanismo, em resposta à grande procura 
por esta área.



O ENSINO
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Professora e acadêmicas d o curso de Letras participaram de curso na 
Argentina 

A professora Nádia de Cássia Furtado Andrade Garcia esteve 
durante uma semana em Córdoba, na Argentina, realizando um curso de 
imersão de Língua Espanhola. O curso foi um prêmio recebido pela 
professora e por mais 04 acadêmicas do curso de Letras da UNIPLAC, como 
bolsa de estudo, em sorteio durante a participação no 1º Encontro Brasil-
Argentina para Formação de Professores de Espanhol – EFORP, em 
Florianópolis.

Recepção aos calouros lotou o Salão de Atos da UNIPLAC

Mais de mil novos acadêmicos ingressantes nos primeiros semestres 
dos cursos de graduação da Universidade foram recepcionados nos turnos 
matutino e noturno. De manhã, quatro cursos receberam seus novos alunos 
e à noite 22 cursos marcaram a chegada dos calouros que lotaram o Salão 
de Atos da Universidade. Ao todo mais de 4.100 alunos matriculados no 
primeiro semestre de 2014 retornaram às aulas nos mais de 30 cursos 
superiores de Graduação.
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72% dos aprovados no Exame da OAB em Lages são  e 
egressos da Uniplac

Dos 50 lageanos aprovados nas duas etapas do XIII Exame Unificado 
da OAB, realizado durante o primeiro semestre de 2014, 20 são alunos do 9º 
e 10º semestre curso de Direito e 16 são egressos do curso, profissionais 
formados pela Universidade do Planalto Catarinense.

Nas últimas edições do Exame, o curso de Direito da UNIPLAC tem 
se distinguido pelo bom desempenho de seus acadêmicos e egressos, mas 
o percentual de 72% do total de aprovados em Lages, com origem no curso 
de Direito, denota claramente a qualidade crescente da Graduação em 
Direito da Universidade.

acadêmicos

Administração e Engenharia de Produção põem em prática o 
conhecimento de seus alunos

Em uma atividade pedagógica que visa à prática dos acadêmicos no 
planejamento, elaboração e formalização de negócios, o estímulo ao 
empreendedorismo e a busca de oportunidades no mercado, acadêmicos 
das turmas do 8º semestre de Administração e 9º semestre de Engenharia 
de Produção iniciaram em meados de setembro as atividades práticas de 
quatro disciplinas – sob a orientação dos professores Carlos Eduardo de Liz 
e Kaio Henrique Coelho do Amarante. São seis novos negócios em diversas 
áreas, que estiveram com seus pontos de vendas e atendimento nos 
corredores da Universidade.
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UNIPLAC ofereceu apoio pedagógico em Matemática e Língua 
Portuguesa para 100 alunos

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 
(PAAP) é uma estrutura da Universidade do Planalto Catarinense - 
UNIPLAC, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (ProEns) que tem 
como objetivo central oferecer atendimento aos alunos dos diversos 
cursos da universidade.

As atividades e ações do programa partem do princípio de que 
todas as pessoas tem potencial para aprender e, por isso, é 
importante analisar a trajetória acadêmica e investir no processo de 
aprendizagem. De acordo com as suas necessidades, o aluno pode 
usufruir dos seguintes programas:

Oficinas de Língua Portuguesa e Matemática: abordam 
leitura, interpretação de texto, operações mentais lógicas e 
matemática básica e são oferecidas semanalmente, em três 
diferentes horários, para que o aluno interessado possa participar.  
As oficinas são gratuitas sendo que o aluno participa quando e 
quantas vezes forem de seu interesse, de forma espontânea. Em 

2014, 100  de todos os cursos da UNIPLAC, ingressantes e 

veteranos, participaram dessas oficinas.

acadêmicos

Orientação Pedagógica, Psicológica e/ou Psicopeda-
gógica aos alunos: tem como principal objetivo identificar os 
obstáculos para o aprendizado e a busca de soluções que permitam 
um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem, tendo 
como consequência uma melhor formação. O atendimento ocorre 
individualmente ou em grupos, conforme o caso, oferecendo um 
espaço de suporte, visando à adaptação à vida acadêmica. Os 
horários de atendimento são definidos conforme disponibilidade do 
aluno e do profissional, adequando-se às suas necessidades e 
ocorre durante o tempo necessário a cada caso. O atendimento é 
gratuito.

Apoio em casos de dificuldades em decorrência de acidente 

ou doença: é oferecido apoio ao aluno no desenvolvimento das 
atividades, quando ocorre uma dificuldade em decorrência de 
acidente ou doença que o impossibilite de realizar suas atividades 
com autonomia, necessitando de recursos ou auxílios específicos.

Apoio ao Aluno com Deficiência : a UNIPLAC disponibiliza 
recursos de acessibilidade aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, de transtornos globais do desenvolvimento 
ou de altas habilidades/superdotação, conforme legislação vigente 
(Decreto n. 12.764/12), visando à sua inclusão na Universidade. São 
eles: Apoio em Braille e Apoio em Libras.



Avaliação de aprendizagem na UNIPLAC tem nova metodologia

Acompanhando a evolução que vem acontecendo em diversas frentes na Universidade, com melhorias na parte de tecnologia e gestão, a 
UNIPLAC busca também qualificar permanentemente a sua atuação pedagógica, objetivo de sua atuação, há 55 anos, no ensino superior 
catarinense. 

A representação da avaliação da aprendizagem passou a ser por meio de conceitos numéricos. Mais do que a mudança na forma de 
representar de letras para números. A metodologia de Avaliação de Aprendizagem, configurada no art. 3º da Resolução CONSUNI nº 131, de 
08/07/2014 deve ser entendida como um conjunto de conceitos e práticas que incluem a verificação da apropriação de conhecimentos, o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes, compreendidos como:
I. Conhecimentos: saberes acumulados dentro e fora de processos de ensino-aprendizagem;
II. Habilidades: capacidades de utilizar os conhecimentos produtivamente;
III. Atitudes: vontades concretizadas em atos, de transformar qualitativamente a realidade, com base em sentimentos e valores.
Ao todo, já foram mais de 50 horas de capacitação, com o envolvimento de aproximadamente 450 participantes.

O ENSINO
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GRADUAÇÃO

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

Indicadores na Graduação  2014 

Cursos de Graduação  32 

Matrículas na Graduação  4.442 

Concluintes na Graduação  561 

Estudantes envolvidos em estágios curriculares não 

obrigatórios 

697 

Estudantes que realizaram monitorias  53 

Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2014.



A UNIPLAC concedeu 561 diplomas de graduação em 2014, 
profissionais devidamente qualificados para o desenvolvimento das 
comunidades onde estão inseridos.

O ENSINO
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561 NOVOS GRADUADOS

Cursos

 

2014

 

Administração

 

30

 

Artes Visuais

 

01

 

Tecnólogo em Automaç ão Industrial

 

33

 

Biomedicina

 

33

 

Ciências Biológicas

 

03

 

Ciências Contábeis

 

13

 

Cosmetologia e Estética Facial e 
Corporal

 

25

 

Design de Interiores

 

08

 

Direito

 

95

 

Educação Física

 

21

 

Educação Especial

 

59

 

Engenharia Civil

 

41

 

Engenharia de Produção

 

19

 

Engenharia Industrial Madeireira

 

02

 

Letras

 

12

 

Matemática

 

08

 

Medicina

 

38

 

Música

 

03

 
Odontologia

 

41

 
Pedagogia

 

16

 
Psicologia

 

21

 
Serviço Social

 

13

 
Sistemas de Informação
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 Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2014.
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ENADE 2014

A UNIPLAC inscreveu 158 estudantes, entre 
ingressantes e concluintes, no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – ENADE. Os cursos 
relacionados para realização da prova foram os cursos de: 
Licenciatura em Artes Visuais, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, 
Música, Pedagogia e Química, e, ainda,  os cursos de 
Bacharelado de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de 
Produção, Sistemas de Informação e Tecnólogo em 
Automação Industrial.

A prova do ENADE, contou com diversos momentos 
de atualização, preparação e apoio aos alunos 
participantes, com encontros e oficinas das áreas de 
Português, Matemática e Atualidades, sob a organização 
dos setores de Avaliação Institucional (CPA) e Projeto de 
Apoio Pedagógico – ProAPe.



“Lato Sensu”

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

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

Em 2014, a UNIPLAC concedeu certificado de conclusão a 
109 novos especialistas.

Indicadores da Pós-Graduação 2014 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 09 

Concluintes de Pós-Graduação Lato Sensu 109 

Total de Matrículas na Pós-Graduação Lato Sensu 394 

Total de Docentes na Pós-Graduação Lato Sensu 50 

 Fonte: Relatório Institucional - Pós Graduação Lato Sensu, 2014.

Em 2014 a Pós-Graduação da UNIPLAC atendeu 394 alunos 
através dos seguintes cursos:

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
 Docência na Educação Superior

 Desenvolvimento Sustentável
 

 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos

 
Língua Portuguesa Produtor e  Revisor

 
 

Desenvolvimento Sustentável e Manejo Ambiental

 

Avaliação Psicológica

 

Contabilidade Pública e Controladoria

 
 Implantodontia

 Ortodontia 
 Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Lato Sensu, 2014.
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PÓS-GRADUAÇÃO



“Stricto Sensu”

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

A Pós-Graduação Stricto Sensu em 2014 apresentou 
progresso no sentido da recomposição de seu quadro 
docente, sendo composto por 46 professores, distribuídos 
entre três programas. O Mestrado em Educação com 14 
professores, Mestrado em Ambiente e Saúde com 17 
professores e o Mestrado em Odontologia com 15 
professores.

Em 2014, a Pós-Graduação Stricto Sensu certificou 26 
novos mestres.

Indicadores da Pós-Graduação Stricto Sensu 2014 

Cursos Pós-Graduação Stricto Sensu 02 

Total de  Docentes no Stricto Sensu 46 

Total de  Alunos Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu  75 

Bancas de  Qualificação de Dissertação  37 

Defesas de  Dissertação/Concluintes 16 

 Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2014.

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Mestrado em Educação  

Mestrado em Ambiente e Saúde  
 Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2014.
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PÓS-GRADUAÇÃO

Em 2014, houve a participação de professores em 
eventos internacionais, na Espanha, França, Estados 
Unidos, Finlândia, Chile, Austrália e Indonésia, e a 
continuação de intercâmbios com organizações 
estrangeiras.
Destaca-se também a vinda de professores da Espanha e 
Portugal, e estudantes dos Estados Unidos.
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A Biblioteca conta com um acervo 
bibliográfico de 42.909 títulos e 90.202 
exemplares de livros, organizados de acordo 
com o sistema de classificação CDD 
(Classificação Decimal Dewey). A coleção de 
periódicos (revistas, jornais e outros) conta 
com 3.233 tí tulos nacionais e 52 
estrangeiras e 46.087 exemplares. 

Foram descartados, devido às 
chuvas de granizo do dia 13/10/2014, 8.712 
exemplares, na sua grande maioria de 
periódicos.

O ENSINO

BIBLIOTECA 
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O Espaço Cultural da UNIPLAC recebeu, em 
2014, 5 exposições. O espaço estimula a produção e 
a difusão das artes, possibilitando o intercâmbio de 
conhecimentos entre a Universidade e a 
comunidade e valorizando os talentos artísticos da 
região com mostras, exposições e apresentações 
musicais. Algumas exposições que passaram por 
aqui:

•“Um Romance Escrito em Pérolas” 
•“Paisagens”
•“Autorretrato Monumento”
•“Fatos e manchetes regionais dos últimos 75 anos”
•“A história do livro”
•Releituras de “O sorriso de Monalisa”

O ENSINO

ESPAÇO CULTURAL
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Em 2014, a pesquisa teve evolução, se comparado o incremento de Bolsas de Pesquisa por meios dos editais publicados no ano de 2014.

Modalidades de Projetos de Pesquisa desenvolvido em 
2014

Modalidade 2014 

Art. 170 28 

Art. 171 06 

PIBIC 08 

PIBIC – Ensino Médio 02 

Projetos de Grupos de Pesquisa 09 

PIBITI 01 

PET – Saúde 36 

 

Fonte: Relatório Institucional - Pesquisa, 2014.



A PESQUISA

29

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

DESTAQUE DOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS PELO 
STRICTO SENSU EM 2014

* Cultivo de plantas medicinais em áreas urbanas do planalto catarinense, do  
mestrando Alisson Martins Duarte, Mestrado em Ambiente e Saúde.
* Estratégias Terapêuticas de Atenção aos Adolescentes Usuários de Drogas 
em SC, da mestranda em Ambiente e Saúde Aline Batista Bernardi.
* Avaliação Psicológica de Pacientes de Cirurgia Bariátrica, da mestranda 
Daniele Wolff Tubs, Mestrado em Ambiente e Saúde.
* Lesão Encefálica Adquirida, da mestranda Gisele Willrich Narciso Agostini, 
Mestrado em Ambiente e Saúde.
* Descarte de Medicamentos e Resíduos dos Serviços de Saúde, da 
mestranda Juliana Amarante, Mestrado em Ambiente e Saúde.
* Panorama e Desafios das Redes de Atenção à Saúde, da mestranda 
Audrilara Arruda Rodrigues Campos, Mestrado em Ambiente e Saúde.
* Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, de autoria da mestranda em 
Ambiente e Saúde, Anna Paula Scoz Antunes.
* Bem-estar no Trabalho, da mestranda Andréia Agostini, Mestrado em 
Ambiente e Saúde.

Professora do Mestrado em Educação da UNIPLAC 
participou de Congresso Internacional em Cuba

A professora Dra. Maria de Lourdes Pinto de 
Almeida participou do Congresso de Educação Superior 
na Universidade de Havana em Cuba. A docente 
apresentou 3 comunicações científicas intituladas: 
Políticas de Educação Superior e a Investigação Científica 
no Brasil: Uma análise à luz da teoria gramsciana; Políticas 
de Educação e Profissionalização Docente na América 
Latina: Mais impasses do que possibilidades; e, Políticas 
de Educação e avaliação de Desempenho na América 
Latina: A valorização do Estado avaliador.
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Professoras do Mestrado em Ambiente e 
Saúde tiveram artigo publicado em importante 
periódico nacional

A “Organização do Trabalho na Era Digital” 
de autoria das professoras Drª. Marina Patrício de 
Arruda e Drª. Lilian Kanan foi publicado pela 
Revista Estudos de Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica – PUC de Campinas.

As autoras, no artigo, salientam que 
atualmente a organização do trabalho se dá sob 
certas condições sociais, econômicas e culturais 
influenciadas pelo excesso de informações e 
tecnologias próprios da era digital.

Trabalho científico produzido na UNIPLAC é publicado em periódico internacional

Divulgado pela Creative Education, volume 05, nº 1, de janeiro de 2014, o artigo 
científico fruto de um Projeto de Grupo de Pesquisa de autoria da acadêmica do 4º ano 
de Medicina da Universidade do Planalto Catarinense, Vanessa Freitas Bratti, com a 
orientação da Professora Dra. Patrícia Alves de Souza (UNIPLAC) e contribuição dos 
Prof. MSc. Fernando Arruda Ramos e Márcia Adriane Andrade. O projeto de pesquisa foi 
realizado através do Grupo de Pesquisa GEPES-VIDA.

O trabalho com o tema “As pesquisas desenvolvidas no curso de graduação em 
Medicina da UNIPLAC: parte integrante do curso” buscou reconhecer as pesquisas 
científicas realizadas no curso de Medicina desde a sua implantação na UNIPLAC e 
demonstrar a importância da pesquisa para o desenvolvimento do ensino e do 
aprendizado acadêmico no decorrer da graduação.
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Professores do curso de Odontologia da UNIPLAC  
têm artigo publicado internacionalmente

Publicado o projeto do Professor Doutor 
Jefferson Viapiana Paes no International Journal of 
Medical Sciences, que apresenta artigos de pesquisa 
das várias áreas da saúde de importantes 
pesquisadores de todo o mundo. O artigo é referente à 
tese de doutorado do professor para a Pontífica 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC, e 
tem como co-autor o professor Renato Valiati 
(U/UDESC Lages).
Intitulado “Effects of laser Therapy on Morselized Bone 
Allograft Incorporation Laser Therapy and Bone Grafts 
Incorporation”, o trabalho foi aceito e publicado.
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Pesquisadora do Mestrado em Educação publicou artigo 
científico em Revista Internacional

A professora Drª Maria de Lourdes Pinto de Almeida publicou 
na Revista Iberoamericana sobre “Qualidade, Eficácia e Mudança 
em Educação (REICE) o artigo intitulado “Políticas de Educação e 
Estado Avaliador na América Latina: uma análise para além das 
avaliações externas.

O artigo faz uma reflexão sobre as questões pedagógicas 
referentes ao rendimento, menosprezado no processo educativo. A 
metodologia utilizada foi a histórico-crítica, que envolve as 
contradições e interpretação no contexto social, político-educacional, 
inseridas neste contexto histórico de regulação das ações do Estado 
Avaliador.

Pesquisadoras da UNIPLAC participaram de Congresso 
Internacional na Universidade Federal de  Rio Grande

A equipe da UNIPLAC foi composta por um grupo de quatro 
pesquisadoras: Professora Mareli Eliane Graupe, coordenadora 
local do projeto e líder do Grupo de Pesquisa GECAL/UNIPLAC; a 
mestranda Lúcia Aulete Burigo de Souza, e duas graduandas. As 
graduandas, Márcia Muniz Silva e Gabriela do Amarante Liz 
apresentaram dois trabalhos em forma de banner, respectivamente 
com os temas “Adolescentes autoras de ato infracional referente ao 
cumprimento da medida socioeducativa prestação de serviço à 
comunidade: um olhar sobre a ótica dos estudos  de gênero” e 
“Gênero e diversidade nas faculdades e universidades de Santa 
Catarina”.
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A extensão imbrica-se na conjuntura a perspectiva de aproximação entre teoria e a 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 2014 a Extensão apresentou um crescimento significativo, tanto em números quanto em ações.

Indicador  2014 

Projetos/ações: Curta duração, Permanentes e 

Prestação de S  erviços 

177 

Beneficiados 31.192 

Envolvidos* 

 

12.466 

 Fonte: Relatório de Atividades - Extensão, 2014.

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

Dados da extensão no ano 2014 em Projetos de Extensão de Curta Duração, 
Permanentes, Prestação de Serviço e Ações de Participação da Extensão.

A EXTENSÃO

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!
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EVENTOS  

Com o objetivo de despertar nos acadêmicos o sentimento de solidariedade para com os novos ingressantes da UNIPLAC, além da 
substituição do trote praticado nas demais universidades. A prática deste trote tradicional não responde aos anseios dos novos universitários, nem 
às práticas atuais de integração, seja na academia ou na sociedade. A prática vem para mostrar a todos os alunos as diversas possibilidades de 
campanhas e projetos de cunho social que podem aqui ser desenvolvidos, a fim de criar um vínculo entre os próprios estudantes que deverá 
beneficiar não só a eles, como também à comunidade em geral.

TROTE SOLIDÁRIO

Acolhida Cidadã
Inscrições até 04 de abril no protocolo

Este sim, é um Trote Solidário!
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EVENTOS 

TROTE SOLIDÁRIO

Acadêmicos de Medicina – Doação de sangue Acad êmicos  do 1º e 3º semestre de Odontologia – Doação de 
alimentos não perecíveis à Irmandade Nossa Senhora das 
Graças, no bairro Popular, em Lages.
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EVENTOS  

TROTE SOLIDÁRIO

Acadêmicos de Engenharia de Produção realizaram o seu 
Trote Solidário, por meio de uma ação de doação de sangue 
ao HEMOSC de Lages. 

Primeira fase do curso de Engenharia de Produção, que 
arrecadou o maior número de alimentos para doações, 
recebeu um jogo de camisetas personalizadas do curso.

Com o tema “Sua comemoração com uma boa ação”, o trote 
solidário 2014 para os calouros do segundo semestre, 
ingressantes nos cursos de Graduação da Universidade do 
Planalto Catarinense arrecadou aproximadamente 590 quilos de 
alimentos não perecíveis. Os cursos com alunos ingressantes 
participantes da ação foram Administração, Direito e Engenharia de 
Produção, arrecadaram e realizaram a entrega ao setor de apoio 
comunitário da UNIPLAC de 79 kg, 250,5kg e 264,5 kg de 
alimentos.
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EVENTOS  

DOIS GRANDES EVENTOS MOVIMENTARAM O CAMPUS 
DA UNIVERSIDADE – MOSTRA CIENTÍFICA E TEST DRIVE

Os dois maiores eventos realizados na Universidade do Planalto Catarinense,  a Mostra Científica e o Test Drive – Feira das profissões 
mobilizaram gestores, professores, técnicos e acadêmicos no recebimento de milhares de participantes em suas atividades.

MOSTRA CIENTÍFICA

A Mostra Científica iniciou no dia 06 de outubro e contou com 
uma ampla programação de palestras, oficinas, apresentações de 
trabalhos orais e pôsteres, além de apresentações culturais, voltadas 
para acadêmicos e pesquisadores da UNIPLAC, de outras instituições e 
da comunidade. Foram quatro dias de exposição intensiva dos 
resultados de trabalhos de pesquisa e extensão sobre as mais diversas 
áreas do conhecimento.

O evento contou com um número muito expressivo de trabalhos 
submetidos. Ao todo foram mais de 600 trabalhos, entre apresentações 
orais e painéis. Estes números mostram um crescimento de 27% em 
comparação ao ano de 2013, na produção de trabalhos, efetivando o 
objetivo da Mostra Científica de exposição de toda essa produção.



38

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

EVENTOS 

MOSTRA CIENTÍFICA

Apresentação de pôsteres Organizadores da Mostra Científica
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EVENTOS  

PROGRAMA VIVA UNIVERSIDADE

O Programa Viva Universidade possibilita o intercâmbio entre a 
Universidade e a comunidade.

A Universidade repensa sua tarefa e sua função, propondo 
oferecer aos possíveis concluintes, aos egressos do ensino médio e 
pós-médio e à comunidade em geral atividades integradas, 
contribuindo assim com o desenvolvimento econômico, social e 
cultural da região. O propósito é trazer todos os segmentos da 
sociedade para o campus universitário, para que conheçam as 
instalações, o funcionamento dos cursos, laboratórios, biblioteca, 
enfim, toda a estrutura da Universidade.

Durante o ano de 2014 foram atendidas 53 escolas, 
totalizando 2.709 pessoas, distribuídas durante os meses do ano. 
Com base em experiências anteriores estes agendamentos 
concentraram-se em maior número no segundo semestre letivo de 

VIVA UNIVERSIDADE: Escola de Educação Básica São José, São 
Joaquim – SC.
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EVENTOS  

PROGRAMA VIVA UNIVERSIDADE

VIVA UNIVERSIDADE: IFSC, Lages – SC.VIVA UNIVERSIDADE: Escola E.E.B Manuel Cruz, São Joaquim 
– SC.
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EVENTOS  

TEST DRIVE – FEIRA DAS PROFISSÕES

Recepção dos alunos

Na edição do projeto em 2014, fizeram parte da equipe 25 

colaboradores diretos, mais de 3.000 colaboradores indiretos, 04 

 e mais de 500  indiretos envolvidos, 

dos diversos cursos da Universidade.
As escolas foram recepcionadas no Auditório do CCJ e, após, 

divididas e acompanhadas de guias-colaboradores para conhecer a 
estrutura da Universidade (Blocos e Laboratórios), onde estão 
concentrados todos os cursos da Universidade.

Uma das metas alcançadas foi o número de visitantes, 
superando o número de visitantes com relação a 2013, com mais de 
2.403 visitantes em dois dias no campus universitário. Outra meta 
atingida foi a expectativa alcançada por parte dos estudantes 
visitantes, tendo em vista que mesmo fora do campus universitário, os 
estudantes puderam compartilhar a realidade vivenciada pelos 
acadêmicos da instituição.

O sucesso do evento se deu por conta do trabalho em equipe 
de colaboradores, acadêmicos, professores e coordenadores dos 
cursos. O Test Drive – Feira das Profissões surpreendeu.

acadêmico-bolsistas acadêmicos
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EVENTOS 

TEST DRIVE – FEIRA DAS PROFISSÕES

Laboratórios das Engenharias UNIPLACAcadêmicos  de Biomedicina UNIPLAC
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EVENTOS  

TEST DRIVE – FEIRA DAS PROFISSÕES

Laboratório de Biologia UNIPLACLaboratórios Centro de Ciências E xatas e Tecnológicas UNIPLAC 
- CCET
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EVENTOS 

TEST DRIVE – FEIRA DAS PROFISSÕES

Acadêmicos  e colaboradores da Fisioterapia UNIPLACColaboradores do Núcleo de Informática – NIU UNIPLAC
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EVENTOS 

TEST DRIVE – FEIRA DAS PROFISSÕES

Equipe TEST DRIVE Alunos durante a visitação aos laboratórios de cursos
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EVENTOS  

Mostra Engenharias na Prática 

Acadêmicos dos cursos de engenharia tiveram a oportunidade de expor projetos desenvolvidos nas disciplinas da  graduação em Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica da Universidade do Planalto Catarinense, através da Mostra “Engenharias na prática”, 
durante os três períodos. Este ano foi realizada a sua 5ª edição. Foram dezenas de projetos que envolveram sistemas de Termodinâmica, 
Automação Industrial, Resistência dos Materiais e Física, entre outros, montados na forma de protótipos e modelos de funcionamento destes 
sistemas. Os trabalhos são realizados pelos acadêmicos dos cursos sob a orientação de seus professores.
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      EVENTOS

UNIPLAC esteve presente no Encontro da Câmara Sul do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária

O Encontro da Câmara Sul do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária – FOREXT, aconteceu no campus da Unisul em 
Florianópolis e buscou reunir pró-reitores e coordenadores de Extensão de Instituições Comunitárias de Ensino Superior - ICES de todo o País.

A UNIPLAC foi representada pelo coordenador da extensão Carlos Alberto Bertaiolli.
No encontro foram abordadas temáticas acerca de: Curricularização da Extensão no Ensino Superior; Indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão;  Discussão do Documento de Referência que subsidiará a construção da Política Nacional de Extensão ICES; Discussão 
sobre o Panorama das Ações de Extensão Universitária no País e, Sustentabilidade Acadêmico-Financeira da Extensão Universitária.
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      EVENTOS

UNIPLAC presente na Feira Construir SC

A Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC foi expositora e parceira do evento e participou com os cursos de Arquitetura, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Tecnologia em Design de Interiores. Na Feira, em um 
espaço especialmente elaborado para receber os visitantes, contou-se com dois ambientes: um espaço para conversa, convivência e a 
apresentação de obras e materiais de referência nas áreas dos cursos; outro ambiente mais acadêmico para apresentação e explanação de 
trabalhos e projetos desenvolvidos pelos estudantes, por meio de maquetes e painéis, além da presença de uma impressora 3D  imprimindo 
protótipos in loco.
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      EVENTOS

UNIPLAC esteve presente no Calçadão no Centro de Lages

A Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC montou uma estrutura 
no Calçadão da Praça João Costa, com a presença dos cursos de graduação, 
coordenadores dos cursos, professores, técnicos e alunos, para receber a 
população, fornecendo informações sobre o funcionamento dos cursos e sobre 
processos de bolsas de estudo, pesquisa e extensão.
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VISITANTES

Acadêmicos  de Enfermagem da Universidade Fronteira Sul visitaram a UNIPLAC

Os acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Fronteira Sul (UFSS) – Campus Chapecó estiveram visitando a UNIPLAC com o 
objetivo de conhecer a estrutura dos laboratórios das áreas da saúde e integrar os cursos de ambas as instituições. 

Após conhecerem mais sobre os projetos, tal como a Residência Multiprofissional e esclarecerem suas dúvidas, os visitantes puderam 
passar pelos Laboratórios de Práticas Profissionais do CCS UNIPLAC, conhecendo toda a aparelhagem que fica à disposição dos acadêmicos da 
Universidade.
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Encontro especial entre Egressos de 1978

Passado e presente encontraram-se de 
forma especial na Universidade do Planalto 
Catarinense. Alunos da terceira turma de um dos 
cursos pioneiros da Universidade, o Curso de 
Ciências Sociais, formados em 09 de setembro de 
1978, encontraram-se no gabinete do atual Reitor, 
Luiz Carlos Pfleger, em um especial momento de 
lembranças e confraternização.
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ACAFE comemora 40 anos

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) congrega 
16 instituições de ensino superior do estado de Santa Catarina, atendendo 52 cidades 
com mais de 150 mil alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. 
Sua missão é promover a integração dos esforços das instituições de ensino superior, 
executar atividades de suporte técnico-operacional e de representá-las junto aos 
órgãos dos Governos Estadual e Federal.
São 40 anos de forte atuação em prol da educação superior comemorados em 2014.

Curso de Direito UNIPLAC: Quase trinta anos de 
formação profissional

Desde 1985, o curso de Direito da UNIPLAC 
vem formando profissionais aptos a exercer 
qualquer uma das várias funções que o bacharelado 
na área propicia. Hoje, como uma das áreas de mais 
oportunidades profissionais, este bacharel não 
precisa limitar-se somente a exercer a função de 
advogado, e os cargos públicos mostram-se 
excelentes alternativas de mercado.
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UNIPLAC é homenageada com Moção na Câmara de Vereadores 
de Lages

Em honra ao aniversário de 55 anos da Universidade do 
Planalto Catarinense, a Câmara de Vereadores do Município de Lages 
apresentou uma Moção Legislativa para homenagear o importante 
momento. 

De acordo com a Moção, a homenagem foi realizada em 
consideração à contribuição da Universidade para com o estado de 
Santa Catarina. “Tendo em vista a importância da Universidade do 
Planalto Catarinense para a história de Lages, Região Serrana e o 
estado, queremos parabenizar os cinquenta e cinco anos de 
Fundação da UNIPLAC, somando-nos aos aplausos da comunidade 
lageana, ao tempo em que homenageamos o corpo diretivo, docentes, 
discentes e funcionários por esta data tão importante”.

Professor Antônio Carlos Koerich recebeu o título de cidadão 
Lageano

Natural de Ituporanga (SC), mas desde a década de 50 
trabalhador pelas causas serranas e pela implantação do Ensino 
Superior na região, o contador e professor universitário Antônio 
Carlos Koerich recebeu o título de Cidadão Lageano, concedido 
pela Câmara Municipal de Vereadores de Lages. O vereador 
licenciado João Alberto Duarte fez as honras, entregando o título 
durante a Sessão Solene da casa Legislativa de Lages. O professor 
Koerich mantém vínculo com a Universidade desde julho de 1959, 
quando participou do movimento de formação da Associação 
Catarinense de Cultura – ACC e em seguida da  Faculdade de 
Ciências Econômicas e Contábeis – FACEC, precursora do Ensino 
Superior da Serra Catarinense e que mais tarde tornara-se-á a 
Universidade do Planalto Catarinense. Como professor, Koerich 
leciona aulas no curso de Ciências Contábeis desde 1977, curso do 
qual também é coordenador.
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UNIPLAC recebe o Prêmio TOP OF MIND

Em cerimônia realizada na noite de 15 de maio, no auditório da 
Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), em 
Florianópolis, o Top of Mind premiou 63 vencedores de diversas 
categorias em atuação no mercado catarinense.

Estiveram presentes os representantes da UNIPLAC, Luci 
Ramos (Presidente Fundação UNIPLAC) e o Professor Luiz Carlos 
Pfleger (Reitor da Universidade do Planalto Catarinense).

Esta foi a 20ª edição do Prêmio Top of Mind e a 15ª vez que a 
UNIPLAC é vencedora da categoria melhor Universidade/Faculdade 
da Serra Catarinense.

Guia do Estudante – Melhores Universidades

Mais uma vez os cursos de graduação da UNIPLAC foram 
contemplados com o Selo de Qualidade do Guia do Estudante, da 
Editora Abril, que reconhece nacionalmente as melhores 
Universidades do país, através de avaliação e questionário 
submetido por um corpo de consultores.

Os cursos de Administração, Biomedicina, Ci ências 
Contábeis, Direito, Educação Física, Medicina, Psicologia e 
Serviço Social foram contemplados com três estrelas cada, 
enquanto o curso de Pedagogia recebeu quatro estrelas. Estes 
constarão na publicação GE Profissões Vestibular 2015.
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Fundação UNIPLAC investe em tecnologia para salas de aula 

Através de convênio firmado entre a Fundação UNIPLAC e o 
Estado de Santa Catarina/SDR Lages, foram adquiridos uma lousa 
digital e um carrinho de armazenamento, recarga e transporte de 
notebooks.

Os equipamentos permitirão à universidade e a seus 
acadêmicos e professores acompanharem a evolução tecnológica, 
além da manutenção da qualidade da oferta do ensino da instituição, 
facilitando a transmissão dos conhecimentos teóricos e a exposição 
de materiais em diversas mídias.

Novo manequim complementa as aulas dos cursos da área de 
saúde

O Centro de Ciências da Saúde – CCS UNIPLAC, agora 
conta com um novo instrumento para auxiliar nas aulas práticas do 
curso de Medicina e dos demais cursos da área da saúde. Trata-se 
de um manequim adulto avançado para treinamento com Sistema 
de Ausculta Cardíaca e Pulmonar Interativo (ACLS). Este 
manequim completo oferece diversas possibilidades para praticar 
medidas de ausculta cardíaca e pulmonar. O manequim está nos 
Laboratórios de Práticas Profissionais – LPP do CCS.
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Internacionalização: UNIPLAC e Universidade de Barcelona 
firmam convênio

A Universidade do Planalto Catarinense firmou um importante 
convênio internacional com a Universitat Autònoma de Barcelona, da 
Espanha.

A parceria se estabelece para o desenvolvimento de programas 
de estudo conjuntos, intercâmbio e cooperação no campo de ensino e 
no campo da pesquisa, além da formação de estudantes.

Laboratório Escola de Fisioterapia realiza atendimentos pelo 
SUS

No início de 2014 foi formalizado o convênio da Universidade 
do Planalto Catarinense com o Sistema Único de Saúde, para 
atendimentos em procedimentos de Fisioterapia no Laboratório 
Escola de Fisioterapia. Os atendimentos são realizados pelos 
acadêmicos dos cursos de graduação em Fisioterapia com a 
orientação e acompanhamento contínuo de um fisioterapeuta, 
professor do curso, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 
17h30min.
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Espaço Conexão UNIPLAC no Lages 
Garden Shopping

A UNIPLAC esteve temporariamente, 
por cerca de quatro meses, em uma parceria 
com o mais novo e grande empreendedorismo 
serrano, o Lages Garden Shopping, com um 
espaço para divulgação e mostra de seus 
cursos de Graduação, Pós-Graduação e seus 
projetos de Pesquisa e Extensão.

Esta foi mais uma oportunidade de 
interação com a comunidade, aproveitando 
este ótimo momento e a possibilidade de 
crescimento de Lages, aliado ao período de 
processos de ingresso de novos alunos na 
Universidade.
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Banco de Dentes da UNIPLAC

A fim de apoiar o desenvolvimento e o 
treinamento das atividades pré-clínicas por alunos das 
áreas da Saúde da Universidade, e ainda possibilitar a 
execução de trabalhos de pesquisa científica, o Banco 
de Dentes Humanos (BDH) da UNIPLAC aceita dentes 
de leite ou permanentes em qualquer estado: sadios, 
cariados, restaurados, amarelados ou fracionados, 
retirados recentemente ou há muito tempo. 

Centro de Ciências  Exatas e Tecnológicas recebeu ampliações

Em mais uma etapa da ampliação do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas – CCET da Universidade, o bloco recebeu equipamentos que 
servirão para capacitar ainda mais os alunos dos cursos que se beneficiarão 
destes equipamentos.

Um dos técnicos da empresa Solotest, responsável pelas novas aquisições 
do bloco, João Franco, ressalta a importância dos materiais para o 
desenvolvimento do conhecimento dos alunos. “Eles são totalmente 
automatizados, e o que tem de melhor na ciência da tecnologia, pois não 
necessitam de fios para fazer a ligação entre ela e o computador. Os dados podem 
ser acessados através de qualquer planilha digital, e ali o projetista ou engenheiro 
responsável tem todos os parâmetros necessários para o projeto.”
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Acadêmicos de Psicologia estiveram em evento 
sobre saúde mental no Rio Grande do Sul

O evento, que acontece desde 2005 no 
município de São Lourenço do Sul - RS, já reuniu mais 
de 3.000 pessoas. Este evento anual tem por objetivo 
ser espaço de exercício de cidadania e protagonismo 
dos usuários, de reflexões sobre as práticas de 
Cuidado em Saúde Mental e de fortalecimento ao 
Movimento de Luta Antimanicomial. 

Acadêmicos  de Design de Interiores estiveram na Casa Cor 2014

Acadêmicos do Curso de Tecnologia em Design de Interiores, 
acompanhados por professores, estiveram na Casa Cor Santa Catarina. A visita 
objetivou permitir aos alunos a visão prática e o conhecimento das tendências em 
arquitetura e decoração de interiores.
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A UNIPLAC completa 55 anos de história e os motivos para comemorar são muitos.
No primeiro semestre oferecemos 29 opções de cursos de graduação e obtivemos 100% das turmas confirmadas. Este número representa 

mais de 1.100 novos acadêmicos ingressando na Universidade. 
Este é o resultado de muito trabalho que todos os dias são realizados pelos professores, técnicos administrativos e dirigentes da UNIPLAC, 
fazendo que com a credibilidade e confiança nessa Instituição, faça parte do dia-a-dia de nossos acadêmicos.

Aos que passaram pelas salas de aula da UNIPLAC, um agradecimento especial por fazerem parte desta história, aos que circulam nos 
dias de hoje pelos nossos corredores a gratidão por estarem conosco e aos que virão que sejam muito bem- vindos, pois irão encontrar aqui a 
parceria necessária para o seu futuro. 

Nos últimos anos, a Universidade vem crescendo em números de alunos, professores, estrutura física com modernos laboratórios, 
sistemas administrativo e acadêmico, tecnologias, projetos de pesquisa e extensão, novos cursos de graduação e Pós-Graduação e diversos 
outros grandes números que fazem da UNIPLAC a única Universidade Comunitária da Serra Catarinense.
Além disso, a UNIPLAC conta com mais de 15 mil alunos já formados e atualmente com mais de 4.500 alunos cursando algum dos níveis de ensino 
– graduação, especialização ou mestrado.

São mais de 500 profissionais inseridos no mercado de trabalho por ano, mais de 100 mil pessoas beneficiadas nos 1.500 projetos de 
extensão oferecidos por ano, mais de 7.100 pacientes atendidos por ano na área de saúde, mais de 600 atendimentos  realizados pela assistência 
social e mais de 600 atendimentos jurídicos na Vara Universitária, anualmente. Mais de 50% dos alunos matriculados possuem benefício em 
alguma das modalidades de bolsas de estudo oferecidas pela UNIPLAC ou em parcerias com o Governo Estadual e Federal.. 

“MUITAS HISTÓRIAS, MUITOS DESAFIOS, MUITAS BATALHAS E MUITAS CONQUISTAS, 
E CONTINUAMOS SENDO CADA VEZ MAIS SUA UNIVERSIDADE”.



Luiz Carlos Pfleger é o novo Reitor 

Os professores  Luiz Carlos Pfleger, Vera Rejane Coelho e 
Geraldo Antônio da Rosa tomaram posse em 03 de julho, frente à 
Reitoria, Pró-reitoria de Ensino e Pró-reitora de Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação, respectivamente, da Universidade do Planalto 
Catarinense  (UNIPLAC).

A solenidade contou com a presença de autoridades dos 
diversos setores e representações dos poderes públicos, municipal e 
estadual, assim como dos representantes das coirmãs do Sistema 
Acafe, incluindo o presidente do Sistema, Aristides Cimadon, e 
também os Conselhos de Administração e Fiscal da Fundação 
UNIPLAC e do Conselho Universitário. No ato oficial a presidente da 
Fundação Luci Ramos deu posse ao reitor, Prof. Pfleger, que em 
seguida empossou os pró-reitores.

UNIPLAC iniciou migração para o Sistema Federal de Ensino

Em 09 de julho de 2014, foi aprovada por unanimidade (Ata 
nº 013) pelo Conselho Universitário (Consuni) a migração da 
Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC do Sistema 
Estadual para o Sistema Federal de Ensino.

A mudança se deu em atendimento ao edital número 4, de 1º 
de julho de 2014, da Secretaria  de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior, que propõe o regime de migração das 
instituições de educação superior privadas para o Sistema Federal 
de Ensino. A maioria das IES do Sistema ACAFE passam pelo 
mesmo processo, assegurando a continuidade e a regularização de 
suas atividades.

Neste processo, a UNIPLAC migrou com 28 cursos de 
graduação, momento em que foi possível fazer uma releitura dos 
atos normativos de cada curso possibilitando assim organizar os 
processos de acordo com a legislação atual. Ao mesmo tempo, 
todos os PPCs dos cursos passaram por análise e reorganizado 
para que  atendam as novas exigências legais.

Vale ressaltar o histórico de conquistas e bons resultados na 
parceria junto ao Conselho Estadual de Educação, responsável até 
aqui pelas avaliações, credenciamentos e acompanhamento da 
IES, parceria que segue vitalícia, por meio das ações da 
Universidade em prol da região e do Estado.
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Reitor da UNIPLAC participou de evento junto a mais de outras 
1.100 Universidades de 33 países 

O professor Luiz Carlos Pfleger, reitor da Universidade do 
Planalto Catarinense, participou no Rio de Janeiro, do  III Encontro 
Internacional de Reitores Universia 2014. Em dois dias de intensos 
debates sobre 10 temas fundamentais para o mundo da Educação 
Superior na América Ibérica, 1103 universidades, de 33 países, 
participaram deste acontecimento, que se encerrou com um 
compromisso institucional das Universidades presentes concretizado 
na Carta Universitária Rio 2014.

O III Encontro perseguiu quatro grandes objetivos: impulsionar a 
modernização da Universidade; fomentar a sua internacionalização e o 
empreendimento e inovação universitária; identificar as alavancas que 
reforcem o papel de liderança social da Universidade e pôr em relevo a 
sua importância como criadora de conhecimentos e como instrumento 
decisivo para o desenvolvimento econômico e social dos países.

Universidades Comunitárias

O reitor da UNIPLAC, Luiz Carlos Pfleger, participou da 
cerimônia de criação das Universidades Comunitárias que 
aconteceu em novembro, com a presença da presidenta do 
Brasil, Dilma Rousseff. O encontro ocorreu na Univali, em Itajaí. 
A cerimônia foi um marco que qualificou o funcionamento das 
ICES (Instituições Comunitárias de Educação Superior), 
conforme a Lei 12.881/2013, aprovada no Congresso Nacional e 
sancionada pela presidente Dilma. O evento foi organizado pela 
Acafe e Abruc (Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias).
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Justiça determina o fim do Processo de Intervenção da Fundação 
UNIPLAC

O Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, Comarca de 
Lages, emitiu decisão, em 07 de outubro de 2014,  quanto ao processo 
de intervenção da Fundação UNIPLAC.
A decisão finaliza o processo, que foi iniciado em 2008 em uma 
demanda do Município de Lages, com a declaração de intervenção e a 
nomeação de um interventor, no intuito de sanar a crise econômica da 
Fundação UNIPLAC à época.

Após a apresentação do relatório do interventor Walter Manfroi 
no prazo estipulado em decisão proferida em março de 2013, e 
também cumprido o prazo de sessenta dias após a posse do reitor, a 
intervenção é encerrada em 03 de setembro de 2014.
O relatório destaca alguns pontos, como a redução de dívidas da 
Fundação com instituições financeiras, redução do comprometimento 
da receita bruta com pagamento, transformação do superávit 
financeiro da instituição de negativo para positivo, aumento de 
acadêmicos e a renegociação dos passivos tributários.

Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC tem novo 
Presidente

Eleito no dia 29 de outubro, o novo presidente do Conselho 
de Administração da Fundação UNIPLAC – CONSAD, Marco 
Aurélio de Liz Marian, assumiu o cargo em substituição a Luci 
Ramos, que teve seu mandato encerrado no dia 31 de outubro, 
juntamente com mais seis conselheiros, que foram reconduzidos 
ou substituídos pelas instituições que têm representatividade em 
sua composição.
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ACAFE empossou novos diretores

No dia 19 de junho, aconteceu a posse da nova presidência da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe). O Reitor da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Aristides Cimadon, e o Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
Sebastião Salésio Herdt, foram eleitos em assembleia realizada no mês de maio e terão mandato até 2016. A UNIPLAC esteve presente na 
cerimônia de posse por meio da representação da presidente da Fundação UNIPLAC Luci Ramos, do reitor Luiz Carlos Pfleger e da gestora de 
Marketing e Comunicação Pricila da Silva.
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Chuva de granizo atingiu Lages em 13 de outubro

O temporal de granizo foi registrado na tarde de segunda (13) e teve duração máxima de 10 minutos. A cidade de Lages, bem como todos os 
prédios da UNIPLAC foram atingidos drasticamente. Blocos de salas de aula, administrativo da Fundação e Reitoria, Biblioteca, Salão de Atos, 
Centros de Ciências Tecnológicas e da Saúde, Centro de Convivência, Centro de Ciências Jurídicas tiveram seus telhados danificados e com isso 
tiveram também suas estruturas invadidas pela água da chuva. 
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Campus da Universidade durante a chuva de granizo Pedras que caíram no momento da chuva
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Passarela que liga a Universidade ao Centro de Convivência Salão de Atos UNIPLAC ficou interditado, pois o forro da estrutura 
despencou e causou muitas infiltrações.

Fundação UNIPLAC e Universidade foram cobertas com lonas. 
As lonas utilizadas como precaução até a chegada das telhas foram 
arrancadas pelos ventos, o que causou nova inundação nas salas de 
aula, salas dos blocos administrativos e nos laboratórios.

Salas de aulas invadidas pela água. Em algumas salas foi 
necessário abrir buracos nas paredes para escoar a água. 



67

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

DESTAQUES

Nossa biblioteca ficou assim!! Muitas estantes de livros foram molhadas. O trabalho 
rápido dos funcionários ajudou para que muitos exemplares não fossem danificados.



A direção da Universidade – Reitoria e 
Fundação UNIPLAC – os funcionários, 
professores, além da sol idariedade 
acadêmica e da comunidade, trabalharam 
incansavelmente no sentido de solucionar a 
problemática enfrentada, com que não 
somente a UNIPLAC, mas também a 
comunidade lageana se deparou, após a 
tempestade de granizo do dia 13 de outubro. 
Durante o período de suspensão das aulas – 
de 14 a 22 de outubro – funcionários e 
professores que não tiveram danos em suas 
residências se despuseram a auxiliar no 
trabalho contínuo de organização e limpeza 
dos espaços danificados. Paralelamente, as 
mais de 10 mil telhas foram trocadas e os 
reparos na estrutura foram realizados pelas 
equipes contratadas

Recuperação da Universidade é traba-lhada 

em várias frentes – O campus virou um 

verdadeiro canteiro de obras

Funcionários de empresa terceirizada 
foram contratados em caráter de emergência 
para dar início à reconstrução da 
Universidade e assim evitar maiores danos 
com a chuva que insistia em continuar nos 
dias subsequentes.

Dado início à reconstrução da 
UNIPLAC - Equipes de trabalho 
frente à reconstrução

No final de semana, após a 
chegada das telhas e materiais, 
intercalados com as pancadas de 
chuva, o trabalho de troca dos 
telhados foram iniciados, seguindo 
dia e noite.
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Solidariedade entre os colegas e funcionários ajudaram na recuperação do trauma

Solidariedade entre os funcionários ajudou na recuperação do trauma. Um marco forte 
durante todo o período de situação de emergência em que a Universidade e Lages se 
encontravam foi à solidariedade. Tanto entre os funcionários, em que campanhas foram 
organizadas para arrecadação de donativos (colchões,  para as pessoas mais antigas e suas 
famílias entre os funcionários, como dentro da instituição, para limpeza e organização dos 
setores).
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Doação de microondas feito pelo Sindicato 
dos Auxiliares em Administração Escolar 
da Região Serrana - SAAERS

Funcionários UNIPLAC auxiliando na recuperação e organização



Acadêmicos de Fisioterapia doaram mantimentos e brinquedos 
para atingidos pela situação de emergência

Acadêmicos do 6º semestre do curso de Fisioterapia reverteram 
o valor arrecadado para o Simpósio de Fisioterapia para doação aos 
atingidos pela chuva de granizo do dia 13 de outubro. A segunda edição 
do Simpósio de Fisioterapia aconteceria nos dias 13 e 14 de outubro na 
Universidade do Planalto Catarinense, mas foi cancelada devido aos 
danos que a Universidade também sofreu com as tempestades. Assim, 
os acadêmicos, em um ato de cooperação e comoção com a realidade 
das famílias carentes atingidas, montaram kits contendo cestas 
básicas, travesseiros, lençóis, toalhas de banho e de rosto, água, leite, 
além de brinquedos, e foram até o bairro Várzea em Lages entregar os 
donativos. Dezenas de pessoas foram beneficiadas. 

Doaçõe s feitas por  do Curso  de  Administração aos 
atingidos pelo granizo

O terceiro semestre do curso de Administração da UNIPLAC 
fez uma significativa arrecadação de utensílio  para doar aos s
funcionários da Universidade atingidos pela chuva de granizo.

Um dos professores da turma, Munir Saleh, foi o responsável 
pela iniciativa de arrecadação dos materiais. Os alunos doaram 
diversas roupas, alimentos, utensílios domésticos e roupas de 
cama, que foram encaminhadas aos funcionários listados que 
sofreram com a tragédia.

acadêmicos 
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BOLSAS DE ESTUDOS

INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES NA UNIVERSIDADE

Esta vem oportunizar a interação e integração entre a Universidade e a região da Serra Catarinense, buscando a permanência e a inserção 
de novos acadêmicos. 

 

8%
3%

7%
2%

80%

Bolsa Institucional

Bolsa Pesquisa

Bolsa Dependente
Funcionário/Professor

Bolsa Extensão

Bolsa Convênio

Bolsas de Estudo

A Fundação UNIPLAC mantém de longa data um sistema de 
distribuição de bolsas de estudo. Através do SAE – Serviço de 
Atendimento ao Estudante 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 2014, foram beneficiados 1.938 estudantes com 
alguma forma de bolsa. Desses, 185 com recursos próprios da 
Fundação UNIPLAC.



Bolsa Artigo 170 – Recurso Estadual 
Bolsa Pesquisa Artigo 170 – Recurso Estadual 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES Pesquisa e Extensão 
Bolsa Artigo 171 – FUMDES Licenciatura 
PIBID 
Bolsa FUNDOSOCIAL 
Bolsa Estágio Curricular Não-Obrigatório 
Bolsa Iniciação Científica 
Bolsa Extensão 
Bolsa Monitoria 
Bolsa Funcionário / Dependente 
Bolsa Atleta 
Bolsa Permuta 
Bolsa Proesde Regional 
FIES – Financiamento Estudantil 
Bolsa Empresa/Prefeitura 
PET-Saúde 
PIBIC/CNPq 
PIBIC – EM/ CNPq 
PIBITI/CNPq 
Grupos de Pesquisa 
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BOLSAS DE ESTUDOS

Modalidade de Bolsas de Estudos oferecidas em 2014

Fonte: Relatório Institucional – Setor de Atendimento ao Estudante, 2014.

FIES

Quatrocentos e treze estudantes da UNIPLAC 

aderiram ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior)  até o segundo semestre de 2014. O 
FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino 
Superior de estudantes que não tenham condições de 
arcar com os custos de sua formação e estejam 
regularmente matriculados em instituições não gratuitas, 
cadastradas no programa e com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo MEC.
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BOLSAS DE ESTUDOS

ESTÁGIOS

A UNIPLAC proporciona ao seu acadêmico uma aproximação com o mercado de trabalho, possibilitando vivenciar experiências e assim 
contribuir na sua formação.
Em 2014, a UNIPLAC encaminhou 697 estagiários envolvendo todos os cursos, dando a oportunidade de conhecimento específico em suas 
áreas.
 

R E M U N E R A D O
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BOLSAS DE ESTUDOS

UNIPLAC aderiu ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito 
Educativo

A Universidade do Planalto Catarinense aderiu ao Fundo de 
Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC).

O FGEDUC é uma opção para os estudantes que desejam 
financiar cursos superiores não gratuitos e tenham dificuldade em 
apresentar fiador. Destina-se a conceder garantias a estudantes que 
atendam, alternativamente, às seguintes condições: estar 
matriculado em curso de licenciatura; possuir renda familiar mensal 
bruta per capita de até um salário-mínimo e meio; e ser bolsista 
parcial do Programa Universidade para Todos (ProUni) que optar por 
inscrição no FIES no mesmo curso em que é beneficiário da bolsa.

UNIPLAC ofereceu bolsas de até 100% para novos alunos de 
cursos de Licenciatura

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 
PIBID insere os acadêmicos de graduação em licenciaturas na 
realidade escolar, desde o início do curso, na perspectiva da 
construção da identidade profissional. O programa, específico para 
formação de professores para educação básica, permitindo que os 
participantes recebam bolsas de estudos durante toda a graduação. 
Nos projetos em que os acadêmicos são inseridos, eles 
desenvolvem atividades didático-pedagógicas sob orientação de um 
docente da licenciatura e de um professor da escola.

Na UNIPLAC, o Programa foi aprovado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em 2012 e 

em 2014 foram disponibilizadas 165 bolsas para os matriculados nos 

cursos de Licenciatura em Artes Visuais,  Ciências Biológicas, 

Educação Física, Letras, Matemática, Música e Pedagogia. São bolsas 
de até 100% de auxílio no valor da mensalidade, válidas para todo o 
período de duração do curso. 
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O ESPORTE 

 BOLSA-ATLETA

acadêmicos

O programa de bolsas de estudo Bolsa-Atleta da Universidade 
do Planalto Catarinense visa auxiliar no custeio das mensalidades 
dos acadêmicos inscritos e selecionados, incentivando-os à 
representação da Universidade nas diversas modalidades 
espor t ivas ,  munic ipa is ,  es tadua is  e  a té  nac iona is .  
Custeado 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 2014 foram muitas as competições em que a UNIPLAC 
contou com a representação de seus acadêmicos, bolsistas-atletas. 

Ao todo são 08  de diferentes cursos que contam com 
benefícios do programa de Bolsas de estudo “Bolsa- Atleta”. 

Acadêmicos  receberam uniformes da Bolsa-Atleta UNIPLAC

Os acadêmicos beneficiados pela Bolsa-Atleta receberam os 
uniformes com os quais representarão a Universidade em 
competições esportivas diversas durante o ano de 2014. 

A Bolsa-Atleta é um programa de bolsas com recursos da 
UNIPLAC, para incentivo à participação dos acadêmicos de diversos 
cursos em competições locais, estaduais e nacionais.



76

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

O ESPORTE 

Time feminino de Futebol Sete do Inter de Lages 
visitou a UNIPLAC

Desde o início de abril em disputa nos Jogos 
Comunitários de Lages (Jocol) o Inter de Lages 
Futebol Sete Feminino assegurou a participação 
com vitórias consecutivas, sendo a primeira de 4 a 1 
contra o Imperatriz, a segunda de 12 a 0 contra a 
equipe do Ouro Verde e no dia 04 de maio de 3 a 2 
em jogo com a Vila Comboni. A equipe conta com o 
apoio da UNIPLAC e tem em sua formação 
diversas atletas que são acadêmicas-bolsistas da 
Universidade.

Em um encontro entre os Gestores da 
Fundação UNIPLAC e da Universidade com a 
equipe do Inter de Lages, a parceria foi selada e as 
meninas da equipe de futebol entregou a cada um 
dos gestores um exemplar do Livro “Aquelas 
Camisas Vermelhas”, de autoria do Vice-presidente 
do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 
Internacional de Lages, Maurício Neves de Jesus. 
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O ESPORTE 

Atleta da UNIPLAC Fernando Giacometi se consagra bicampeão de Muaythai e 
vence campeonato de Jiu-Jitsu

Realizada na Arena Multiuso de Brusque/SC, a 3ª Copa MC'JO de Jiu-Jitsu reuniu 
mais de 150 atletas de diversas regiões do estado de Santa Catarina.

O lageano Fernando Giacometi, bolsista-atleta e acadêmico de Direito da 
UNIPLAC, integrante da Equipe Nova União/Leivis Team, se consagrou Campeão de sua 
categoria na competição.

A Equipe Leivis Team da cidade de Lages ganhou o troféu de 1º lugar, tendo em 
vista o grande número de medalhas entre ouro, prata e bronze, somando seu 5º ano 
consecutivo como campeã por equipe.

PRINCIPAIS CONQUISTAS DO ESPORTE
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O ESPORTE 

Inter de Lages F7 foi campeão da Copa Santa 
Catarina

O Inter de Lages F7 masculino competiu na 
Copa Santa Catarina, disputada em Garopaba nos dias 
20 e 21 de setembro, sagrando-se campeão. Além do 
primeiro lugar,  a equipe de Lages também ganhou o 
título de defesa menos vazada da competição.

PRINCIPAIS CONQUISTAS DO ESPORTE

Lages conquistou medalha de ouro no futsal feminino

Na cidade de Herval d' Oeste, o time de futsal do feminino que representou 
Lages na etapa regional Centro-Oeste dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Na 
final, as meninas do Inter de Lages derrubaram o favoritismo das donas da casa e 
venceram por 3x1, com dois gols de Gi Costa e um de Amanda Souza.

A campanha das coloradas foi arrasadora. Na fase classificatória, 
disputada entre sexta e domingo, o time lageano venceu Catanduvas por 20x0, 
Vargem Bonita por 9x0 e Monte Carlo por 3x2. Na semifinal, disputada, o 
adversário foi o município de Pinheiro Preto, que defendia o título da competição e 
faz um trabalho reconhecido nacionalmente na modalidade. Mesmo assim, Lages 
se impôs e venceu por 3x0, com dois gols de Elisa e um de Fernanda Fernandes.
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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 
10 anos.

Caracteriza-se por ser uma incubadora de 
empresas de Base Tecnológica, que apoia projetos de 
incubação e pré-incubação, atuantes em setores 
tecnologicamente dinâmicos e que tenham na inovação 
tecnológica o diferencial de seus negócios.

Atualmente a incubadora possui 24 empresas 
incubadas, sendo que destas 12 são empresas 
residentes, 09 são empresas pré-incubadas e 03 
empresas não-residentes.

INCUBADORA MIDILAGES
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Desenvolvimento e Tecnologia

MIDILAGES recebe R$ 550 mil para investimentos em sua 
estrutura

Com a presença do governador João Raimundo Colombo, foi 
realizada a assinatura do convênio referente à liberação de R$ 550 
mil da Fundação Catarinense de Amparo a Pesquisa (Fapesc) para 
a ampliação da estrutura física da incubadora de empresas 
MidiLages, instalada na Universidade do Planalto Catarinense 
(UNIPLAC).

O recurso foi aplicado na construção de salas para receber 
mais sete empresas do ramo de Tecnologia da Informação que 
aguardam na lista de espera para inserir-se na incubadora. “A região 
serrana está se tornando competitiva no setor, e o investimento 
resultará em novos negócios e na ampliação das oportunidades de 
emprego”, disse o governador.

INCUBADORA MIDILAGES

Empresa incubada da MIDILAGES desenvolve aplicativo para 
empresa de logística

A Empresa Sistema Mob, incubada da Incubadora 
MIDILages foi responsável pela criação de um aplicativo da 
empresa JSL – Julio Simões Logística SA, voltado para 
smartphones.

O aplicativo desenvolvido pelo Sistema Mob permite que 
seus usuários possam consultar a localização da rede de lojas 
Movida Rent a Car, filiais da JSL e postos conveniados, além de 
obter informações sobre o JSL Cartão e a rede de concessionárias 
da companhia.

Através dele, ainda é possível enviar sugestões sobre o 
atendimento da empresa, usar a opção “Street View” para ver o local 
de destino e o “como chegar” para ir até o local desejado. Outra 
novidade é a opção para “Buscar Cargas”. Após a realização de um 
cadastro com os dados pessoais e do veículo, o motorista pode 
visualizar as cargas disponíveis e até se candidatar para transportá-
las.

A JSL atua em todo o território nacional e mais quatro países 
do Mercosul, prestando serviços de alto valor agregado, que vão 
desde o transporte de cargas até a terceirização total das cadeias 
logísticas, de forma integrada, flexível e customizada.
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Capacitação

Empresas incubadas da MIDILAGES participam de 
workshop de modelo de negócios

As empresas incubadas da MIDILages 
participaram de um workshop ministrado pela 
acadêmica da 9ª fase do curso de Engenharia de 
Produção da UNIPLAC, Luana Magnabosco, que 
versou sobre o tema “Business Model Canvas – 
Inovação em Modelos de Negócios”, na sede da 
incubadora. 

INCUBADORA MIDILAGES
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IABio - Criou plano de recuperação para área 
degradada de Campo Belo do Sul

O Instituto das Águas e Biodiversidade da Serra 
Catarinense – IABio vem atuando constante e 
continuamente no cumprimento  de seu objetivo que é o 
desenvolvimento ambiental sustentável, a prestação 
serviços de utilidade pública ou de interesse privado na 
área ambiental, a criação de projetos técnicos na área de 
gerenciamento ambiental e planos de consultoria, entre 
outas atividades.

Desta forma, no final de maio o Instituto entregou 
ao Prefeito de Campo Belo do Sul, Sr. Edilson José de 
Souza, o Plano de Recuperação de Área Degrada em 
uma antiga cascalheira. 

O presente trabalho envolveu os profissionais Ana 
Clarice Granzotto, Bióloga e Secretária Executiva do 
IABio e André Murara, Biólogo e pesquisador da 
UNIPLAC. O Projeto contempla o levantamento de Flora, 
o mapeamento da cobertura vegetal, o levantamento 
fitossociológico e também de espécies ameaçadas e, por 
fim, toda a metodologia para a recuperação da área 
degradada pela retirada do cascalho.
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IABio e UNIPLAC elaboraram projeto de implantação de 
Laboratório de Análise de Água

Dentre os diversos temas ambientais que pautam a agenda 
do Instituto das Águas e Biodiversidade da Serra Catarinense - IABio 
e UNIPLAC, assim como de governos, instituições e movimentos de 
preservação, o uso da água bem como a poluição de mananciais 
(rios, mares) com dejetos de lixo e efluentes contaminados é uma 
das questões centrais a serem estudadas e analisadas. Saber a 
respeito da qualidade da água que ingerimos, sobre as condições de 
nossas redes de esgoto é fundamental para entendermos melhor a 
importância do cuidado com esse recurso a cada dia mais escasso.

Neste sentido o IABio, vinculado à UNIPLAC, elaborou o 
projeto de implantação de  um Laboratório de Análise de Água , para 
atuar tanto no controle de qualidade da água destinada ao consumo 
humano, como no controle da qualidade da água de mananciais 
superficiais e subterrâneos, assim como prestar serviços de análises 
de água para empresas públicas ou privadas. Além do objetivo de 
integração didática, científica e de extensão dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação da UNIPLAC.

Dia da água: Projeto da UNIPLAC gera exemplos para outras 
instituições

Modelo para a área de gestão ambiental, o Projeto “Sistema 
de Captação da Água da Chuva” da UNIPLAC foi implantado há 
pouco mais de dez anos, quando da ampliação dos prédios da 
Universidade, sob a coordenação da então vigente na Universidade 
Comissão de Biossegurança e Gestão Ambiental. 

Da 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. Após coletada pelas calhas, a água 
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 
mictórios dos banheiros da Universidade, ou seja, é utilizada para 
fins não-potáveis.

Dessa forma, vem gerando pautas para encontros e 
palestras, sendo visto como conteúdo de ações de educação 
ambiental para outras instituições da região.
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Óleo vegetal usado foi recebido na UNIPLAC

O Projeto Óleo é uma atividade desenvolvida pelo Grupo Garis, que na 
UNIPLAC conta com a representação das técnicas Juliana Amarante e Juliana 
Oliveira. O projeto objetiva a conscientização ambiental da população por meio da 
correta destinação do óleo, visando seu reaproveitamento e deixando assim de 
contaminar o solo e a água quando do seu descarte para aterro, juntamente com os 
demais resíduos ou, ainda, diretamente na pia das residências. O Projeto Óleo 
conta com diversos PEVs em Lages, localizados em escolas da rede municipal e 
estadual de ensino e também em outras instituições parceiras.
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Acessibilidade é debatida na UNIPLAC

O Seminário de Acessibilidade é evento organizado 
pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, objetiva mobilizar 
uma ação que reforçe o Dia Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência com a participação da sociedade 
acadêmica, em busca de uma universidade mais inclusiva. 
Este evento tem duas atividades distintas, um que tratou 
do tema “Mobilidade espacial dentro da UNIPLAC - trocas 
de experiências”, e outro que contou com  o envolvimento 
de acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Fisioterapia e 
também da Associação  de Portadores de Necessidades 
Especiais de Lages e da GERED-Gerência Regional de 
Educação.
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AÇÕES SOCIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Uma forma de integração com a comunidade

Acadêmicos de Direito proporcionaram atividades socioeducativas para alunos do 

CEIM 

Alunos do 5º semestre do Curso de Direito, em uma demonstração de interesse 
pela realidade da sociedade e com objetivo de aproximar a comunidade e as crianças 
da Universidade, realizou a atividade “Acadêmicos em Ação”.

Neste dia foram proporcionadas pelos estudantes algumas horas de atividades 
socioeducativas no Centro de Educação Infantil Municipal Girassol, no Bairro Santa 
Mônica, em Lages, aos 120 alunos da instituição.

Com espírito de cooperativismo, solidariedade e responsabilidade, atividades 
como brincadeiras, contação de histórias, apresentação teatral e musical, 
participação de palhaços, distribuição de kits com livros, escovas de dente e 
brinquedos, entre outras, permitiram a troca de experiências entre os participantes.
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CA de Direito promoveu campanha “Páscoa Solidária” 

Os representantes do Centro Acadêmico (CA) de Direito, promotores da 
campanha “Páscoa Solidária” realizaram, juntamente com os acadêmicos do 
Curso de Direito, a arrecadação de dezenas de ovos de chocolate que serão 
doados ao CEIM do Bairro Bom Jesus em Lages e que farão a Páscoa de muitas 
crianças carentes mais felizes. 
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Acadêmicos  de Medicina levaram descontração e companhia aos idosos do Lar Menino Deus

Acadêmicos do primeiro ano do curso de Medicina da Universidade do Planalto Catarinense estiveram em visita aos idosos da associação 
beneficente Lar Menino Deus. Com o objetivo de alegrar e fazer companhia aos idosos, cerca de 12 alunos passaram algumas horas fazendo 
brincadeiras, escutando histórias e tocando e cantando  músicas. Os idosos estão abrigados no salão paroquial da igreja do bairro Petrópolis, 
enquanto a sede da associação  é recuperada dos danos causados pelas chuvas que atingiram Lages e foram muito receptivos à ação, 
comunicando que gostariam de ter outros momentos como o proporcionado pelos jovens estudantes.
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Comando Nacional de Saúde nas Rodovias

Evento aconteceu na BR 282, km 205, numa promoção da Polícia Rodoviária Federal e o SEST/SENAT. Foram realizados 
aproximadamente 130 atendimentos aos caminhoneiros. Alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Biomedicina estiveram participando 
da ação.
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Dia do Pedal UNIPLAC/SESC

O evento realizado pelo SESC, em parceria com a UNIPLAC, contou 
com atividades físicas e de verificação de saúde, brincadeiras e o passeio 
ciclístico que passou por ruas, avenidas e pontos de circulação da cidade de 
Lages. No retorno à UNIPLAC foram realizados sorteios de brindes e bicicletas 
aos mais 400 participantes.
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Lendo e Relendo no Parque

O setor de extensão juntamente com os alunos dos cursos de Cosmetologia e Pedagogia, estiveram presentes no evento Lendo e Relendo 
no Parque. O evento é uma iniciativa do Instituto José Paschoal Baggio em parceria com diversas instituições. Na edição de 2014, tivemos a 
participação de 200 pessoas
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Criança na Praça

Realizado pela Fundação Carlos Jofre do Amaral, o evento que tem como objetivo comemorar o Dia da Criança teve a participação de mais 
de 8.000 pessoas que puderam desfrutar de uma tarde de brincadeiras e atrações na Praça Joca Neves. A UNIPLAC esteve presente com os 
cursos de Artes, Cosmetologia e Pedagogia. As alunas realizaram várias atividades relacionadas aos seus cursos.
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Ação Novembro Azul

O setor de extensão participou, juntamente com os cursos da UNIPLAC, da ação promovida pela RBS, Novembro Azul, evento em 
comemoração aos 248 anos de Lages e dedicado à prevenção do câncer de próstata. Estiveram presentes os cursos de Pedagogia, 
Cosmetologia, Psicologia, Medicina, Enfermagem, Jornalismo, Educação Física e Música.
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Ação Amor Sobre Rodas

A UNIPLAC, juntamente com 
os cursos de Odonto log ia ,  
Cosmetologia e Pedagogia,  
participaram do evento Amor sobre 
Rodas, promovido pela Polícia 
Comunitária e parceiros. Os cursos 
de Cosmetologia e Pedagogia 
realizaram maquiagem e pintura 
artística nas crianças e adultos e o 
curso de Odontologia auxiliou os 
p ro f i ss i ona i s  que  es tavam 
atendendo no carro da saúde. 
Estiveram presentes mais de 1.500 
pessoas. Foram distribuídos doces, 
brinquedos e lanches à comunidade 
daquele bairro e dos demais 
Conselhos de Segurança da cidade 
de Lages.

Lazer para Todos

Diversas atividades recreativas, 
esportivas e sociais foram realizadas 
durante mais uma ação do Projeto Lazer 
para Todos, no bairro Maria Luiza em 
Lages. Futebol, basquete, vôlei e cama 
elástica, maquiagem e pintura faciais, 
distribuição de pipocas e algodão-doce 
f o r a m  a l g u m a s  d a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas, com foco nas crianças e 
adolescentes participantes. Ainda, 
simultaneamente, a parte das ações 
sociais foi oferecida pelo Balcão Cidadão.  
Foram fornecidas 87 Carteiras de 
Identidade, 240 Cartões do SUS e 80 
Cadastros de Pessoa Física. Todas as 
fotografias foram fornecidas gratuitamente 
pela administração municipal. A UNIPLAC 
é parceira do Projeto que terá sua próxima 
ação realizada na metade do mês de 
setembro, no bairro Cristal.
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Ações Comunitárias

NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS

No meio institucional, a extensão é 
desenvolvida por meio de projetos, cursos, 
eventos, atividades de aprimoramento 
profissional e prestação de serviços. Em 2014, a 
UNIPLAC foi responsável pelo desenvolvimento 
de 177 projetos sociais.

Com o intuito de demonstrar, quantitativa 
e qualitativamente, o que foi realizado no ano de 
2014,  es tas  são ações soc ia is  que 
correspondem à responsabilidade social da 
Fundação UNIPLAC na região em que está 
inserida, ações estas realizadas junto à 
comunidade,  espec ia lmente junto  às 
comunidades em situação de risco social e 
individual.

PROJETOS PERMANENTES

Fonte: Relatório dos Projetos – Setor de Extensão, 2014.
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EDUCAÇÃO E TRABALHO

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

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

Elaboração de Projetos para Ampliação, Adequação e Reforma 
das Obras Civis da UNIPLAC

Executa edificações no campus da Universidade do Planalto 
Catarinense – UNIPLAC em Lages – SC, de modo a atender as 
demandas da instituição que necessitam de espaço físico edificado 
para as salas de aula, laboratórios, biblioteca, anfiteatro, centro de 
convivência e demais unidades operacionais que compõem a 
instituição.

Ci   ência com Saúde: A Escola no Laboratório

Estimula nos alunos o interesse na pesquisa na área da 
saúde e aprofundar os conhecimentos deles sobre o metabolismo 
humano.

Número de beneficiados: Comunidade UNIPLAC – 13 pessoas

Número de beneficiados: 600 alunos

Samba Raíz

Auxilia o desenvolvimento dos alunos, através da prática 
musical envolvendo o samba, um gênero da música popular 
brasileira, ampliando a vivência musical destes alunos.

Número de beneficiados: 30 pessoas



97

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

EDUCAÇÃO E TRABALHO

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Divulgação do Curso de Serviço Social da UNIPLAC nos 
Municípios da Região da Amures

Realiza a divulgação do Curso de Serviço Social da 
UNIPLAC nos municípios da Região da Amures.

Número de beneficiados: 100 pessoas

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: 200 pessoas

Aposentadoria: O que isto tem a ver comigo?

Proporciona aos participantes um espaço de reflexão e 
compartilhamento em grupo sobre sua trajetória socioprofissional, 
constituição identitária, contradições e ambiguidades envolvidas no 
processo de aposentadoria.

Número de beneficiados: 24 pessoas
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SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Promoção e Prevenção à Saúde dos carroceiros do Município 
de Lages: Um Novo Olhar

O fato do êxodo rural ser uma consequência, 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 a prestação de 
serviços de carreto. Visando à necessidade, acadêmicos do Curso 
de Medicina, em parceria com acadêmicos da UDESC, realizam 
ações de promoção e prevenção à saúde aos indivíduos carroceiros 
do município de Lages, SC.

Número de beneficiados: 400 pessoas
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SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Ginástica Laboral UNIPLAC

Desenvolve programa de ginástica laboral direcionado à 
prevenção dos distúrbios ocupacionais em colaboradores dos 
diversos setores da UNIPLAC.

Educação Permanente de Suporte Básico de Vida em Escolas 
Públicas e Particulares de Lages

Ensina os conhecimentos básicos em primeiros socorros a 
estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da 
cidade de Lages, de forma a torná-los agentes propagadores do 
conhecimento e capazes de prestar os cuidados básicos iniciais ao 
traumatizado.

Número de beneficiados: 180 pessoas

Número de beneficiados: 2.000 alunos
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SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

O Lúdico na Promoção da Saúde de Crianças da Educação 
Infantil

Avalia como as atividades lúdicas podem contribuir para a 
promoção da saúde da criança na educação infantil

Projeto Avaliar: Avaliação Psicológica de Crianças, Jovens e 
Adultos

Oferece, por meio da avaliação psicológica, compreensões 
dos processos psicológicos que possibilitem intervenções voltadas 
às necessidades dos sujeitos e das instituições às quais estes 
estiverem vinculados, capacitação a acadêmicos do curso de 
Psicologia para a atuação prática em avaliações psicológicas, 
através do domínio de estratégias de investigação baseadas no 
saber científico e elaboração de documentos decorrentes desse 
processo, por meio da realização de processos avaliativos de 
crianças, jovens e adultos.

Número de beneficiados: 100 crianças

Número de beneficiados: 36 pessoas
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SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Saúde do Trabalhador

Realiza a inserção do aluno 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.

Serviço de Assessoria Psicológica e de Serviço Social do 
Ministério Público da Comarca de Lages

O Curso de Psicologia formaliza o espaço de estágio 
supervisionado do Curso na área de psicologia jurídica e, possibilita 
aos acadêmicos a inserção dos conhecimentos teóricos na prática 
jurídica. O Curso de Serviço Social  contribui com o Serviço Social 
da Comarca de Lages, para que possa cumprir com excelência as 
atribuições da Assistência Social pertinentes ao Ato n. 
107/MP/2006.

Número de beneficiados: 486 pessoas

Número de beneficiados: 370 pessoas
Acolhimento na sala de espera na Clínica Integrada – UNIPLAC

Propicia maior conhecimento das estratégias sobre usuários 
(pacientes especiais) atendidos pelos estudantes de Odontologia; 
proporciona o acolhimento a esses usuários da clínica integrada do 
CCS, possibilita a interação dos usuários com as estagiárias de 
Psicologia.

Número de beneficiados: 250 pessoas

Trilhando os caminhos da Psicologia Social Comunitária junto 
ao grupo de Economia Solidária Art'Mulher

Favorece o desenvolvimento do Grupo de Economia 
Solidária Art'Mulher, possibilitando novas perspectivas para as 
famílias envolvidas e para a comunidade do Bairro Novo Milênio.

Número de beneficiados: 25 pessoas
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ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Grupo de Apoio para Familiares de Idosos Portadores com 
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: 72 famílias
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AÇÕES COMUNITÁRIAS

AÇÕES SOCIAIS - UNIPLAC

Programa de Ensino Superior em Desenvolvimento Regional – 
PROESDE

Proporciona o conhecimento de referencial teórico-
metodológicos e processos interativos com políticas públicas, 
projetos e práticas de desenvolvimento complementares à formação 
profissional e proporcione o engajamento do estudante no 
desenvolvimento sustentável de sua região.

Parceiros Ambientais: Gestão do Projeto Social de 
Revitalização do Salão da Associação dos Moradores da Vila 
Comboni

Assessora a comunidade da Vila Comboni na gestão de um 
projeto para revitalização do salão da associação, tendo em vista o 
processo de coleta e reciclagem do lixo em curso desde 2010.

Número de beneficiados: 50 pessoas
Número de beneficiados: 50 pessoas
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA À FAMÍLIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

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 a comunidade regional.

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.

A Universidade vai ao bairro através do estágio do Curso de 
Direito

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

Número de beneficiados: 1.995 pessoas
Número de beneficiados: 310 pessoas
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA À FAMÍLIA

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 a comunidade regional.

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

Os direitos humanos da população preconizados pela 
Constituição Federal são contempladas 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: 
433 ações, 120 audiências e 2.016 atendimentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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SAÚDE DA FAMÍLIA

Mediação Familiar

Oferece serviço de Psicologia e de Serviço Social, cuja 
intervenção esteja voltada à busca de resolução de conflitos 
familiares específicos relacionados a separação e divórcio, antes 
que esse processo culmine em litígio (pré-processual), de forma a 
tornar a ruptura menos traumática, facilitando a negociação de 
acordos aceitáveis a todas as partes e uma reorganização do 
sistema familiar pós-separação.

Atendimento da Psicologia: Serviço-Escola-Modelo de 
Psicologia da UNIPLAC

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: 16 pessoas

Número de beneficiados: 335 atendimentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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SAÚDE DA FAMÍLIA

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 Odontológico nas Clínicas do Centro de Ciências 
da Saúde - UNIPLAC

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

Número de beneficiados: 1.302 
Número de atendimentos: 4.391

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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SAÚDE DA FAMÍLIA

Atendimento da 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 
a 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: 1.826 atendimentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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SAÚDE DA FAMÍLIA

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 uma melhora na 
qualidade de vida destes indivíduos.

Fisioterapia para Comunidade – UNIPLAC

Apresenta como principal 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: 600 (crianças e adolescentes)
Número de beneficiados: 2.165 atendimentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

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).

Identificação

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

Instituição mantida: Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

Natureza jurídica: Pública de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos. Entidade Beneficente de Assistência 
Social, Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

Registro no CNPJ: 84.953.579/0001-05
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Geração do valor adicionado 2014 (em R$) 2013 (em R$)  

Receitas 

Receitas totais 44.208.590,21 

Receita de ensino 42.631.281,60 

Receita de serviços 438.184,20 

Receita de programas e projetos 50.746,00 

Receita patrimonial 194.053,15 

Outras receitas 80.964,55 

Recursos governamentais 150.342,84 

Receitas financeiras 663.017,87

503.050,18

34.434,20

202.056,15

 180.379,15

146.331,46

 997.830,66

50.360.702,23

48.296.620,43
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Despesas Administrativas

Total de indicadores de despesas 

administrativas

10.581.749,60

Material consumido 651.815,23

Utilidades e serviços 807.399,05

Serviços de terceiros 1.678.564,77

Propaganda e publicidade 440.630,52

Despesas tributárias 53.784,37

Despesas financeiras 1.791.481,75

Repasses 157.448,25

Viagens e estadas 249.763,35

Outras despesas 4.395.487,06

2014 (em R$) 2013 (em R$)

 13.080.458,80

 647.936,03

939.714,72

3.859.000,70

608.337,79

106.647,52

3.092.593,74

408.257,85

143.270,85

3.274.699,60
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Indicadores de Investimentos

Total de investimentos 652.873,96

Aplicação em imóveis 171.529,54

Aplicação em acervo bibliográfico 86.999,29

Aplicação em equipamento de 

informática

202.020,38

Aplicação em equipamentos para 

laboratórios

8.735,00

Aplicação em móveis 109.324,00

2014 (em R$) 2013 (em R$)

Outros investimentos 74.265,75

2.671.721,86

200.256,14

76.521,04

436.501,42

1.648.154,46

120.760,67

189.528,13
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Indicadores Laborais

Total de indicadores laborais

Folha de pagamento (salários) de 

funcionários

Encargos sociais

Aplicação na capacitação de 

pessoal técnico-administrativo

Indicadores sociais internos

Total indicadores sociais internos

Gastos com vale-transporte

Segurança e medicina no trabalho

2014 (em R$)

2014 (em R$)

30.932.101,84

22.873.050,83

8.059.051,01

3.100,00

72.591,40

11.786,74

60.804,66

2013 (em R$)

2013 (em R$)

O PONTO DE PARTIDA PARA A SUA VIDA!

BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

36.115.665,32

27.013.864,92

9.098.754,33

3.046,07

66.204,17

21.148,74

45.055,43
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Demonstração do valor 

adicionado

Receitas

Receita própria de recursos

Outras receitas operacionais

Receitas não operacional

Insumos adquiridos de terceiros

(-)  Custo dos 

Produtos/serviços/transformação

(-)  Serviços de terceiros

Valor adicionado bruto

Retenções

2014 (em R$)

44.178.940,51

43.270.554,64

60.946,55

847.439,32

(5.415.784,47)

(3.737.219,70)

(1.678.564,77)

38.763.156,04

(702.982,01)

2013 (em R$)

49.410.283,96

48.834.104,81

178.179,15

398.000,00

(8.060.989,51)

(4.201.988,81)

(3.859.000,70)

41.349.294,45

(784.763,46)
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Demonstração do valor 

adicionado

2014 (em R$) 2013 (em R$)

(702.982,01)

Valor adicionado  líquido 

produzido pela  entidade

38.060.174,03

Valor adicionado recebido em 

transferência

877.089,02

Receitas financeiras 663.017,87

Doações recebidas 20.018,00

Aluguéis recebidos de terceiros 194.053,15

Valor adicionado total a distribuir 38.937.263,05

(-) Depreciação (784.763,46)

40.564.530,99

146.331,46

997.830,66

2.200,00

202.056,15

41.912.949,26
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

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

Déficit/ superávit do exercício 3.661.020,14

Total do valor distribuído 38.937.263,05

2014 (em R$) 2013 (em R$)

36.891.365,26

106.647,52

1.035.175,94

3.274.699,60

199.470,29

405.590,65

41.912.949,26



Indicadores do ensino de 

graduação

Cursos de graduação 32 38 
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BALANÇO SOCIAL 2014 UNIPLAC

Estudantes na graduação 4.442

Concluintes na graduação 561

Estudantes em estágios 

curriculares não obrigatórios

697

Estudantes em estágios 

curriculares obrigatórios

697

Estudantes que realizaram 

monitoria

53

Cursos de graduação 

proporcionaram monitoria

08

4.309

538

704

2.093

54

11

Estudantes que participaram do 

ENADE

158 325

2014 2013



Indicadores do ensino da pós-

graduação

Matrículas  de pós-graduação 394 375

Cursos de pós-graduação 

lato sensu

10 13

Cursos de pós-graduação  

stricto sensu

03 03

Matrículas de pós-graduação 

stricto sensu

75 66

Concluintes na pós-graduação 

lato sensu

109 58

Concluintes na pós-graduação 

stricto sensu

16 21

Docentes na pós-graduação 

lato sensu

50 59
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Docentes na pós-graduação 

stricto sensu

46 28

2014 2013
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Indicadores do corpo funcional, 

estagiários e prestadores de 

serviço

Total de empregados ao final do 

período

880

Total de admissões durante o 

período

194

Total de mulheres que trabalham 

na instituição

486

Total de homens que trabalham 

na instituição

394

Total de estagiários na instituição 00

Total de desligamentos 

(demissões)

103

676

166

363

311

00
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Valor da bolsa para funcionários 

e dependentes benefeciados 

Funcionários 128.412,13

Dependentes de funcionários 491.548,52

Total 619.960,65

Indicadores do corpo docente

Total de docentes 480 464

Homens 265 257

Mulheres 215 207

Titulação
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2014 (em R$) 2013(em R$)

Doutores 43 38

Mestres 193 138

Especialistas 330 237

Graduados 70 51

2014 2013

2014 2013

180.413,18

529.082,59

709.495,77



Indicadores do corpo técnico-

administrativo

Total de pessoal técnico-

administrativo

244 210

Homens 57 54

Mulheres 187 156

Técnico-administrativo com 

mestrado

02 02

Técnico-administrativo com 

especialização  lato sensu

25 20

Técnico-administrativo graduados 50 53

Pessoas com ensino médio 42 89

Pessoas com ensino fundamental

completo

93 25

Pessoas com ensino fundamental 

incompleto

34 21
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2014 2013

Fonte: Contabilidade, Secretaria Acadêmica, Graduação e Recursos Humanos, 2014
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