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Missão Institucional 

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. 

 

Visão 

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

 

Valores 

• Responsabilidade social. 

• Sustentabilidade. 

• Comprometimento. 

• Consciência ecológica. 

• Educação continuada. 

• Excelência nas ações. 

• Liderança participativa. 

• Níveis mínimos de burocracia. 

• Inserção social. 

• Cooperação. 

• Empreendedorismo. 
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“Uniplac para toda a vida” 

 

 

 

 

 

“Uniplac para toda a vida” - nome da campanha institucional 2015 da Universidade 
do Planalto Catarinense. Nela, a instituição buscou enaltecer os seus valores por meio do 
resgate da história de ex-alunos, ressaltando a busca por qualidade, pela tradição e vanguarda 
da instituição, paralelamente à demonstração do avanço que acompanha a necessidade de 
evolução e compromisso com as diferentes gerações, através dos tempos. 

A campanha relembrou aos egressos que já está no mercado de trabalho a sua 
origem, e trouxe aos atuais e futuros alunos informações valiosas para auxiliá-los em seus 
processos de decisão sobre o futuro profissional. 

Poder contar com uma história repleta de conquistas e com o fato de ter participado 
das conquistas e momentos de realização de milhares de pessoas, por décadas, faz a Uniplac 
ainda mais representativa e singular e aumenta a sua responsabilidade como propulsora do 
desenvolvimento por meio do ensino, pesquisa e extensão. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

 

O Relatório de Responsabilidade Social e o Balanço Social do ano de 2015 da 
Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense elencam o conjunto de ações 
construídas em prol do constante aperfeiçoamento dos processos e fluxos 
gerenciais/acadêmicos, visando à manutenção da universidade enquanto instituição de ensino 
superior comprometida com o desenvolvimento econômico e social da região.  

Ao longo do ano supracitado o Governo do Estado de Santa Catarina aportou 
investimentos na instituição, que foram utilizados em ampliações de nossa estrutura física, 
contribuindo com a constante melhoria de nossos processos pedagógicos. Entre as diversas 
realizações, destaco a ampliação do Microdistrito de Base Tecnológica – MidiLages, 
efetivado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina – FAPESC. Ampliou-se a capacidade de acolher empreendimentos incubados nesse 
espaço, bem como novas estruturas físicas destinadas às atividades pedagógicas da instituição 
foram oportunizadas à comunidade acadêmica.   

Estes investimentos, aliados ao constante avanço pedagógico e gerencial em nossos 
serviços educacionais, reforçaram a capacidade institucional da UNIPLAC em ser uma 
Universidade Comunitária que promove a formação técnica, humanística e científica por meio 
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, bem como permitiram à instituição estar no espaço do 
Planalto Serrano de forma decisiva para a sua transformação social e econômica.  

Este relatório traduz o trabalho de um grande grupo de técnicos, gestores e docentes 
que, ao longo de 2015,  tiveram como foco manter a Uniplac como referência em educação 
superior na região. 
 
 
 
 
 

Marco Aurélio de Liz Marian 
Presidente da Fundação Uniplac 

 

 

 



 
 

7 
 

 

PALAVRA DO REITOR 

 

A UNIPLAC, ao completar 57 anos de fundação, tornou-se em sua história referência 
no ensino superior, na Serra Catarinense, principalmente no que se refere à qualidade de 
ensino e à formação de profissionais de alto nível, voltados para o desenvolvimento 
socioeconômico da região. 

Sua tradição no ensino superior remonta os anos 1950, como sendo a Instituição 
Comunitária mais antiga do Estado de Santa Catarina. 

A responsabilidade social da UNIPLAC pode ser vista no esforço de seus professores 
e funcionários no desenvolvimento de projetos de extensão que visam o atendimento às 
pessoas mais simples, e o respeito ao meio-ambiente.  

Em 2015, a universidade ofertou à sociedade regional 31 cursos de graduação com 
mais de 3.800 alunos; 25 cursos de pós-graduação em nível de especialização e MBA’s, com 
mais de 450 alunos matriculados, e dois mestrados com 77 alunos.  

A universidade se destaca na pesquisa acadêmica. Em 2015, foram 54 projetos de 
pesquisa que envolveram professores e estudantes, e a grande maioria deles ofereceu bolsas 
de estudos para os alunos. O setor de extensão desenvolveu 217 projetos, que atenderam mais 
de 35.000 pessoas e envolveram 11.900 pessoas. 

Neste período, mais de 800 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos. 

A universidade possui 103 salas de aulas, 63 laboratórios; a biblioteca possui em 
torno de 92.000 volumes de livros e mais de 46.000 revistas, além do espaço cultural à 
disposição da comunidade. 

Em 2015, a UNIPLAC recebeu pela 17ª vez o prêmio “TOP OF MIND”, o que 
mostra o quanto está comprometida e envolvida com a comunidade. 

 

 

 

Luiz Carlos Pfleger 
Reitor da UNIPLAC 
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A INSTITUIÇÃO 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 total abrange 78.637,80m². Com a ampliação do Microdistrito de 
Base Tecnológica de Lages – MidiLages, o total de área construída passou para 29.224,96m², 
que corresponde aos blocos de sala de aula, salas administrativas, biblioteca, laboratórios, 
ambientes especiais, salas de departamento, coordenação de curso e estágio, centro de 
convivência, centro de ciências da saúde, centro de ciências jurídicas, centro de ciências 
exatas e tecnológicas, Instituto Médico-Legal e incubadora tecnológica. 

 
Indicadores 2015 

Salas de aula 103 
Laboratórios 63 
Computadores 500 
Área construída (m²) 29.224,96 

Fonte: Relatório Institucional, 2015. 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
 
O Corpo Docente é constituído pelos profissionais que exerçam atividades inerentes 

ao ensino superior de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, experiências 
pedagógicas, atividades inerentes à pesquisa, à extensão e outras modalidades. 
 

Indicadores do corpo docente 2014 2015 
Total de docentes 480 493 
Homens 265 269 
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Mulheres 215 224 
Total de doutores 40 45 
Total de mestres 151 158 
Total de especialistas 251 249 
Total de graduados 38 41 

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2015. 
 

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. 

Indicadores do corpo técnico administrativo 2014 2015 
Total de técnicos administrativos 244 228 
Homens 57 55 
Mulheres 187 173 
Total de pós-graduados 25 26 
Total de graduados 50 47 
Total com ensino médio 42 47 
Total com ensino fundamental 127 108 

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2015. 
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CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

CCET: Capacitação para utilização de Estação de Calibração 

 

Foi realizada capacitação de professores e técnicos para a utilização da Estação de Calibração 
no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) da Uniplac. A mesma será utilizada 
tanto para ensino quanto para pesquisa e extensão. Ela ainda poderá ser utilizada para a 
prestação de serviços de calibração e certificação de instrumentação de medição, controle e 
automação para a comunidade empresarial e também para a própria Universidade. 

 

Capacitação de funcionários do Centro de Ciências da Saúde Uniplac 

 

 

 
   
Esta é mais uma das ações de capacitação promovida pela gestão do Centro de Ciências da 
Saúde da Saúde – CCS, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do trabalhador e, com 
isso, o seu trabalho e atendimento na  Universidade.  Os funcionários participaram da palestra 
com o tema “Cuidando da Saúde Mental”, ministrada pela enfermeira Andreia Miranda; da 
palestra com o tema “Relações Interpessoais” trabalhada pela psicóloga Maria Célia Bini, 
como também com a graduanda do curso de Psicologia, Caroline Meerholz, que trabalhou as 
relações interpessoais com o tema “A importância de dar e receber feedback”, trabalhando 
através de dinâmicas envolvendo as participantes na oportunidade. 
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Capacitação Compartilhada Acafe trabalha Desenvolvimento Interpessoal e de 
Equipe com Lideranças do Sistema Acafe 

 

 

No dia 23 de outubro aconteceu a segunda etapa da Capacitação Compartilhada Acafe quando 
o tema Desenvolvimento Interpessoal e de Equipe foi desenvolvido em três módulos  que 
possibilitaram aos participantes o desenvolvimento e o aprimoramento de competências para 
a qualidade e efetividade nas ações de liderança e gestão e a melhoria do trabalho e 
atendimento na Universidade. 

 

 

 

 

Capacitação da equipe de funcionários da Uniplac 

 

Nos dias 05 e 06 de novembro, os técnicos administrativos e gestores da Uniplac tiveram a 
oportunidade de aprimorar sua capacidade de relacionamento e contato com a comunidade 
acadêmica.  Em dois momentos com o palestrante Adalberto Siqueira, a temática “Vencer 
sim, mas sempre em equipe” foi abordada, utilizando dinâmicas e atividades em grupo. 
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CAPACITAÇÃO DE DOCENTES 
 

Seminário da Capacitação Docente da Uniplac 

 

 

 
 

Como acontece anualmente em fevereiro e julho, antes dos períodos letivos regulares, a 
Universidade promoveu atividades de formação continuada aos professores com o objetivo de 
buscar aprimoramento e qualificação na sua atuação. Foi adotada uma metodologia 
diferenciada: ao invés das atividades serem trabalhadas somente nos intervalos dos semestres, 
são organizadas discussões com encontros em diferentes períodos, datas e horários, 
objetivando abordar diferentes temáticas e também para que todos os professores possam 
acompanhar os trabalhos. 

A abertura da semana aconteceu com a palestra “A aula Operatória e a Construção do 
Conhecimento", ministrada pelo professor doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp 
Prof. Paulo Afonso Caruso Ronca.  Prof. Paulo é escritor, Diretor do Instituto Esplan, em São 
Paulo, onde há 45 anos trabalha com crianças, jovens ou adultos  que necessitem de uma 
atenção especial em seu desenvolvimento cognitivo.  

Em continuidade às atividades da semana, a Profa. Maria Julia Paes, Doutora em Enfermagem 
pela USP, Professora Titular (USP) e autora de diversos livros, ministrou o tema 
"Comunicação: o resgate do Ser". Também aconteceram, ao longo da semana, as Oficinas 
"Planos de Ensino na perspectiva Operatória" e "Moodle - Professores de disciplinas 
semipresenciais", além das as reuniões de colegiado dos Cursos de Graduação. 
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PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM CAPACITAÇÕES EXTERNAS 
  

Curso Internacional de Proteômica de Microorganismos 

 

A professora Rosiléia Quadros, do curso de Ciências Biológicas e dos cursos da área da saúde 
participou do I Curso Internacional de Proteômica de Microorganismos. O curso foi 
ministrado na Unoesc Joaçaba pelo Dr. Glauber Wagner (UNOESC) e Dr. Hercules Moura, 
do CDC (Center for Disease Control and Prevention), órgão do governo dos Estados Unidos. 

A proteômica é uma ciência nova, principalmente no Brasil. Faz parte da biotecnologia, que 
estuda o conjunto de proteínas e suas isoformas contidas em uma amostra biológica, seja num 
organismo, ou tecido, dentre outros. É o estudo completo de proteínas e variantes, sendo 
usado como um método para identificar, quantificar e estudar as modificações das proteínas 
que pode ser utilizado para o diagnóstico de microorganismos causadores de doenças. 

 

Congresso no Peru 

 

A professora Rosileia Quadros participou do V COPANEO – Congresso Panamericano de 
Parasitologia Neotropical e I Simpósio Internacional de Salud Global, que ocorreu entre os 
dias 11 e 16 de maio na cidade de Lima, no Peru. 

O congresso tratou do estudo e difusão de estudos e projetos dentro da parasitologia em toda a 
América, com palestras e cursos com professores de renome internacional dos Estados Unidos 
e Américas do Sul e Central.  

 



 
 

14 
 

Congresso Mundial de Bioquímica e Biologia Molecular 

 

As professoras Sandra Regina Mello e Dhébora Mozena Dall Igna, do curso de Biomedicina 
da Uniplac participaram, no fim de agosto, em Foz do Iguaçú (PR), do 23º Congresso 
Mundial de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB). 

No evento, elas tiveram a oportunidade de se atualizar, bem como apresentar projetos 
realizados em conjunto com colegas de Mestrado do mesmo programa. 
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SEGURANÇA NO TRABALHO  
 

Novos membros da CIPA 

 

 

 
Dia 14 de agosto foi realizada a cerimônia de posse dos novos membros da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Uniplac, gestão 2015/2016. 

Os novos membros da Comissão: Célio José Zampieri – Presidente; Magali de Fátima 
Moreira da Silva – Vice-Presidente; Ivo Cezar da Silva – Titular; Emily Diulia Oliveira – 
Titular; Anália Maria Rodrigues do Prado Andrade – Titular; Cristiane Magnabosco – Titular; 
Michelle Cristina Erckmann – Suplente; Eliane Deitos – Suplente; Eliane Mariano – Suplente; 
Luis Adriano dos Santos Bueno – Suplente; João Vitor Marcelino – Suplente; Leandro 
Heinzen – Suplente. 

 

XII SIPAT na Uniplac 

 

Ao longo da última semana do mês de julho foi realizada a XII Sipat – Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho na Uniplac. Voltada para técnicos administrativos, 
professores e acadêmicos, a programação contou com palestras nos mais diversos temas, 
como educação financeira, saúde da mulher, saúde do homem, relacionamentos interpessoais, 
saúde bucal e um treinamento de combate a incêndio. Além das palestras, também foram 
oferecidos exames aos técnicos administrativos e professores, uma avaliação/triagem proposta 
pelo curso de medicina, e o exame preventivo do colo de útero com a enfermeira Suian de Liz 
Gonzaga. 
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O ENSINO 

 

O Ensino é concebido como o exercício sistemático do desenvolvimento da 
capacidade de raciocínio em suas diversas modalidades, visando à formação humana e 
técnico-científica numa perspectiva coletiva, objetivando a participação ativa e responsável 
em sociedade e o cultivo permanente do desenvolvimento do espírito crítico para o estudo 
autônomo. O ensino poderá ser ministrado nas modalidades presencial e semipresencial, nos 
cursos de Graduação; Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu; Experiências Pedagógicas; 
Extensão e outras modalidades. 

 

 

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 2015 
Cursos de Graduação 32 31 
Alunos na Graduação 4.442 3.810 
Egressos na Graduação 548 665 
Estudantes que realizaram monitorias 53 81 

Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2015. 
 

 

Cursos da Uniplac com destaque nacional pelo Guia do Estudante 2015 
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Em mais um ano consecutivo, a Universidade do Planalto Catarinense teve seus cursos de 
graduação condecorados pelo Selo Melhores Universidades do Guia do Estudante. 

Juntamente com outros cursos ofertados pela Universidade, eles são apresentados na 
publicação GE Profissões Vestibular 2015, que passou a circular nas bancas a partir de 9 de 
outubro. 

 

 

 

Vagas gratuitas em Pedagogia para profissionais da educação 

 

A Uniplac teve aprovada pela Capes a oferta de 45 vagas no curso de Pedagogia, em regime 
presencial. Podem se candidatar para o curso, profissionais da educação que estejam atuando 
em disciplinas fora da sua área de formação, ou atuando sem nenhuma formação inicial, ou 
seja, sem nenhum curso de licenciatura. 

O Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica - Parfor é um programa 
emergencial que visa fomentar a oferta de educação superior gratuita e de qualidade, para 
professores em exercício da rede pública, para que estes profissionais possam obter a 
formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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Experiência no programa Ciência Sem Fronteiras 

 

Selecionada para participar do programa Ciência Sem Fronteiras no ano de 2013, Renata 
Lahis Cavalcante de Albuquerque e Silva, acadêmica do quinto ano do curso de Medicina da 
Uniplac, relatou sua experiência nos Estados Unidos após alguns meses de seu retorno. 

Renata passou por duas partes dos Estados Unidos durante o programa. Primeiro ficou alguns 
meses na University of Mississippi para aprender a língua inglesa, e somente depois foi para a 
University of Alabama at Birmingham, para então cursar as disciplinas de Medicina.  

Renata iniciou os estudos em sua área, percebendo a diferença entre os cursos de lá e os 
cursos do Brasil. “Lá a medicina é muito diferente. Aqui duram seis anos, e lá você tem que 
fazer o pre-med, que seria equivalente à nossa graduação por quatro anos, e depois tem que 
ser aprovado numa Medical School, que são mais quatro anos, equivalente a uma pós-
graduação. Aqui são seis anos e lá são oito”, conta Renata, que fez disciplinas das duas 
etapas. 

 

VII Seminário Interdisciplinar 

 

Com o objetivo de oportunizar a socialização de conhecimentos e de promover a interação 
entre acadêmicos, estimulando o hábito da leitura e o gosto pela cultura artística, foi realizado 
no mês de maio o VII Seminário Interdisciplinar na Uniplac. 

Organizado pelo curso de Letras, a atividade visou socializar conhecimentos adquiridos nas 
mais diversas áreas, desenvolver métodos de leitura e de aprendizagem e estimular o gosto 
pela cultura artística por meio da música, poesia e dança. Também buscou oportunizar aos 
estudantes mais um espaço para a produção de conhecimentos que fundamentem e 
qualifiquem sua formação profissional e cidadã. 
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1º Painel de Direito Empresarial da Serra Catarinense 

 

Juristas debateram o Direito Corporativo no 1º Painel de Direito Empresarial da Serra 
Catarinense, evento que abriu a Semana Acadêmica de Direito e marcou a comemoração dos 
30 anos do Curso da Universidade do Planalto Catarinense 

 

 

 

 

Novo aparelho de análises 

 

O laboratório de Biomedicina da Uniplac conta agora com um novo aparelho recentemente 
adquirido: trata-se do analisador bioquímico SX260. Este aparelho realiza exames clínicos da 
área da bioquímica, sendo um dos aparelhos mais robustos do tipo, apresentando precisão e 
exatidão em seus resultados. 
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Avaliação do curso de Pedagogia EaD 

 

 

 
 

Nos primeiros dias de junho a Universidade do Planalto Catarinense passou por avaliação da 
comissão do Ministério da Educação – MEC para autorização de funcionamento do curso de 
Pedagogia na modalidade de Educação à Distância (EaD). 

  

XII Congresso de Integração das Licenciaturas 

 

O Congresso de Integração das Licenciaturas – COI vem sendo desenvolvido anualmente com 
o objetivo de dar continuidade ao processo de integração e articulação dos cursos de 
licenciaturas, bem como compreender o movimento que os cursos de licenciatura estão 
vivendo no Brasil. 

Voltado para acadêmicos dos cursos de licenciatura, mestrandos em Educação e profissionais 
de áreas afins, bem como a professores da rede pública municipal, estadual e privada, o 
evento pretende refletir sobre a formação do docente que atuará no atual contexto social, ou 
seja, na contemporaneidade. 

O evento também envolve as Secretarias Municipais de Educação da região, além da Gerência 
Regional de Educação, visando ouvir suas demandas, ao mesmo tempo em que são 
desenvolvidas reflexões e práticas em conjunto. 
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Controle da Obesidade 

 

O curso de Educação Física iniciou no mês de agosto as atividades do projeto “Prevenção e 
Controle da Obesidade” na Uniplac. 

Com caminhadas orientadas e palestras mensais com educador físico, psicólogo e 
nutricionista, ele é voltado para as pessoas que buscam hábitos de vida mais saudáveis e que 
possam contribuir para o aumento da disposição no dia-a-dia e para a perda de peso. 

 

 

Viagem de estudos a Florianópolis 

 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniplac levou os estudantes da segunda e da quarta 
fases a Florianópolis nos dias 27 e 28 de agosto, para participarem do Ciclo Nacional de 
Palestras Cidades do Amanhã, um debate itinerante que está percorrendo nove capitais 
brasileiras, patrocinado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 
(CAU/RJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). No evento lotado, professores 
doutores da UFF e da UFSC apresentaram sua pesquisa conjunta, abrindo a discussão sobre o 
uso do espaço público e a dinâmica de bairros e cidades. 

Aproveitando o roteiro, também foi realizada a visita à Casa Eficiente da Eletrosul/Eletrobrás, 
em parceria com o LAB EEE/UFSC, que aplica estratégias bioclimáticas em sua construção, 
servindo como sede do Laboratório de Monitoramento Ambiental e Eficiência Energética da 
UFSC (LMBEEE). 
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Jornal do curso de Jornalismo Uniplac 

 

Circularam pelos corredores da Universidade os exemplares do primeiro jornal-laboratório, 
produzido pelos alunos da oitava fase do curso de Jornalismo da instituição. Com oito 
páginas, a edição é temática e aborda o que foi a XXI Mostra Científica, realizada entre os 
dias 28 de setembro e 3 de outubro e que neste ano integrou a Feira das Profissões e a I 
Gincana DCE Uniplac. 

 

Congresso em Salvador 

 

Acadêmicos do Curso de Odontologia da Uniplac apresentaram trabalho no 23º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (COBRAC), em Salvador, Bahia. 

O projeto de pesquisa intitulado “Efetividade da Higienização Oral na redução dos índices de 
Pneumonia Associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes internados em Unidade de 
Terapia Intensiva” é financiado pelo Fundo de Pesquisa da Uniplac desenvolvido durante o 
ano de 2014/2015. 
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RECEPÇÃO AOS CALOUROS 
 

 

No início do ano letivo de 2015, foi realizada a recepção dos novos alunos da Uniplac no 
auditório do Centro de Ciências Jurídicas – CCJ da Universidade.  

Na ocasião, os calouros receberam boas-vindas do Reitor da Universidade, professor Luiz 
Carlos Pfleger e da Pró-Reitora de Ensino, professora Vera Rejane Coelho que reforçou o 
desejo de boas-vindas. 

O momento, conduzido pelo Gerente de Extensão e Apoio Comunitário, professor Carlos 
Alberto Bertaiolli, serviu ainda para reforçar o compromisso da Universidade para com todos 
seus acadêmicos, ressaltando, ainda, que a Universidade é estritamente contra qualquer tipo 
de trote abusivo que possa denegrir e violentar, física ou psicologicamente, os alunos 
envolvidos. 

 

PROGRAMA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO  - PAAP 
 

Acompanhamento Psicológico e Psicopedagógico aos alunos da Uniplac 

 

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.  

De acordo com as suas necessidades, o aluno pode usufruir dos seguintes programas: 
acompanhamento psicopedagógico e psicológico, apoio à aprendizagem do estudante, braille 
e Libras. O atendimento ocorre individualmente ou em grupo de alunos, oferecendo um 
espaço de suporte visando à adaptação à vida acadêmica. 

A Orientação Psicológica e/ou Psicopedagógica tem como principal objetivo identificar os 
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obstáculos para o aprendizado e a busca de soluções que permitam um melhor aproveitamento 
no processo de aprendizagem, tendo como consequência uma melhor formação. 

No segundo semestre letivo de 2015, o PAAP – Programa de Apoio e Acompanhamento 
Pedagógico seguiu com oficinas de Língua Portuguesa e Matemática com o objetivo de 
esclarecer dúvidas e apresentar novos conteúdos aos estudantes. 

 

 

ENADE 
 

Projeto ENADE 2015 

 

 

 
 

Foi lançado o projeto ENADE 2015, cujo objetivo é conscientizar toda a comunidade 
acadêmica sobre a importância do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

O ENADE é um dos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) para avaliar o desempenho dos graduandos em relação às competências previstas 
nas diretrizes curriculares. Através do exame são construídos referenciais que permitem a 
definição de ações para melhoria da qualidade dos cursos de graduação e servem também 
como base para a criação e manutenção dos conceitos dos cursos, para liberação de convênios 
e programas de bolsas de estudos direcionadas aos cursos avaliados. 
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ENADE 2015: Novas oficinas 

 

Entre os dias 11 e 12 de novembro foram realizadas na Uniplac as Oficinas de Atualidades, 
ministradas pelo professor Carlos Alberto Bertaiolli e de Técnicas de Concentração, 
ministradas pela professora Vivian Fátima de Oliveira. 

 

 

VISITAS TÉCNICAS DOS ALUNOS DA UNIPLAC 
 

Visita a SPA 
 

 

Estudantes da 4ª e 6ª fase do curso de Cosmetologia e Estética realizaram uma visita ao SPA 
Itá Thermas. Os objetivos da visita foram estudos e a visualização de como é o funcionamento 
e a organização de um SPA de grande porte. 
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Visita a acampamentos do MST em cidades da Serra 

 

A 5ª fase do curso de História da Uniplac realizou uma visita aos acampamentos do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Pátria Livre, em Correia Pinto e 
Anita Garibaldi, em Ponte Alta, ambos na Serra Catarinense. 

A saída a campo faz parte do Projeto de Extensão na disciplina de Pesquisa e Prática 
Pedagógica, coordenado pela professora Jô Antunes. A atividade teve como objetivo conhecer 
as práticas organizacionais do movimento que existe no Brasil há 44 anos. 

 

Visita a empresa Power Energy 

 

Mais de 50 alunos do curso de Engenharia Elétrica da Uniplac, acompanhados do professor 
Stéfano Frizzo Stefenon fizeram uma visita técnica à sede da empresa Power Energy, 
localizada em Otacílio Costa. 

A visita serviu para que os acadêmicos entendessem como ocorrem as descargas elétricas no 
sistema de potência, assim como perceber que estas descargas têm grande variação em relação 
à forma e aos tipos de materiais utilizados para isolação.  
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Visita ao Parque Ecológico de Lages 

 

A turma da 3ª fase do curso de Engenharia Civil, na disciplina de Engenharia Ambiental, 
esteve em visita ao Parque Ecológico de Lages. A visita teve como objetivo observar o 
potencial que o meio tem a oferecer, com a responsabilidade de formar futuros engenheiros 
civis que tenham uma noção de preservação e sustentabilidade ambiental, para que, após a 
graduação, façam uso consciente dos recursos naturais que estarão ao seu dispor.  

 

 

Visita à fábrica da Todeschini em Bento Gonçalves 

 

A Todeschini de Lages presenteou o último semestre do curso de Design de Interiores com 
uma visita técnica à fábrica da empresa sediada em Bento Gonçalves/RS, que possui um 
parque fabril de mais de 54mil m². 

Na oportunidade, foram apresentadas as mais modernas fábricas do mundo na linha de móveis 
planejados e os estudantes puderam participar de uma palestra sobre tendências e pensamento 
sobre a coleção da marca e como o ser humano vem pensando sua casa nos últimos tempos. 

A viagem incluiu visitação a um show room da marca, projetado por profissionais da área do 
design de interiores que trazem como inspiração para os acadêmicos um novo ânimo, já que 
estão prestes a ingressar no mercado de trabalho. 
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Visita a Projeto Tamar e Cetas em Florianópolis 

 

A 7ª fase do curso de Ciências Biológicas realizou uma visita às sedes do Projeto Tamar e do 
Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres), localizadas em Florianópolis. A visita teve 
como objetivo conhecer projetos de conservação e recuperação de animais silvestres. 

 

 

DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO 
 

A UNIPLAC concedeu 497 diplomas de graduação em 2015, profissionais 
devidamente qualificados para o desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos. 

Cursos 2014 2015 
Administração 30 31 
Artes Visuais 01 01 
Tecnólogo em Automação Industrial 33 02 
Biomedicina 33 21 
Ciências Biológicas 03 01 
Ciências Contábeis 13 09 
Cosmetologia e Estética Facial e Corporal 25 05 
Design de Interiores 08 17 
Direito 95 132 
Educação Física 21 16 
Educação Especial 59 03 
Enfermagem 0 16 
Engenharia Civil 41 35 
Engenharia de Produção 19 33 
Engenharia Industrial Madeireira 02 01 
Fabricação Mecânica 0 10 
Letras 12 03 
Matemática 08 02 
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Medicina 38 42 
Música 03 05 
Odontologia 41 31 
Pedagogia 16 22 
Psicologia 21 25 
Serviço Social 13 17 
Sistemas de Informação 23 16 
Tecnologia em Gestão de Segurança Empresarial 0 01 

Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2015. 

 

 

NOVOS CURSOS 
 

Curso complementar para Licenciatura em Psicologia 

 

O curso complementar voltado para portadores de diploma 
de nível superior em cursos da área de Psicologia 
(Bacharelado), e também para acadêmicos do curso de 
Psicologia garante, ao término do bacharelado, a titulação de 
Licenciado em Psicologia.  

 

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 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. Deste modo, percebe-se que a Pós-Graduação da UNIPLAC tem se dedicado de 
forma dinâmica e responsável a atender às demandas de mercado, às necessidades regionais e 
à expansão do ensino superior com qualidade. 
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Em 2015, a UNIPLAC concedeu certificado de conclusão a 126 novos 
especialistas. 

Indicadores da Pós-Graduação 2014 2015 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 09 25 
Concluintes de Pós-Graduação Lato Sensu 109 126 
Total de Matrículas na Pós-Graduação Lato Sensu 394 467 
Total de Docentes na Pós-Graduação Lato Sensu 50 75 

Fonte: Relatório Institucional - Pós Graduação Lato Sensu, 2015. 

 

Em 2015 a Pós-Graduação da UNIPLAC atendeu 467 alunos através dos 
seguintes cursos: 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
Endodontia V - Convênio Instituto Oral Esthetic 
Engenharia de Software Turma III 
Psicologia Social Comunitária 
Engenharia de Software Turma IV 
Fisioterapia Ortopédica Traumatológica e Desportiva 
Engenharia de Segurança do Trabalho Turma V 
Gestão de Serviços de Saúde 
Enfermagem Pediátrica de Neonatal 
Residência Médica – Medicina de Família e Comunidade Turma III 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade Turma IV 
Cosmetologia e Estética – Turma I 
MBA em Gestão Estratégica de Finanças e Controladoria – Turma I - IBGEN 
Engenharia de Segurança do Trabalho Turma VI 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos – Turma II 
Desenvolvimento Regional Sustentável – São Joaquim – Convênio UNIEDU 
Direito Público – ESMESC – Turma II 
MBA em Direito do Trabalho e Previdenciário – Turma I - IBGEN 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Lato Sensu, 2015. 
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Convênio com a FIESC 

 

Na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), representantes da 
Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac  participaram da reunião entre a instituição e 
seus associados, sindicatos e empresários da cidade. 

Na oportunidade foi assinado o convênio entre a Universidade e a Federação, que beneficia as 
indústrias dos diversos setores associadas aos sindicatos da FIESC, com descontos aos 
funcionários e associados nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Uniplac. 

 

Visita técnica de acadêmicos da especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho 

 

 

A 5ª turma de Engenharia de Segurança do Trabalho do Programa de Pós–Graduação Lato 
Sensu da Uniplac, em uma atividade da Disciplina de Proteção do Meio Ambiente, com o 
professor Edi Carlos Sousa, realizou visita técnica à empresa Minusa que atua no segmento de 
fabricação de materiais rodantes. 

Há 47 anos a empresa Minusa produz peças para tratores, tornando-se assim a maior indústria 
do ramo no hemisfério Sul, com mais de 20 filiais distribuídas pelo Brasil. 
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Convênio com Escola Superior de Advocacia - ESA-OAB/SC para o curso de 
Especialização em Direito Processual Civil 

 

A Universidade do Planalto Catarinense e a Escola Superior de Advocacia - ESA-
OAB/SC  firmaram convênio para oferta do curso de Especialização em Direito Processual 
Civil. O Termo de Cooperação, que marcou o início da parceria, foi assinado durante o 1º 
Painel de Direito Corporativo da Serra Catarinense em maio, antecedendo a palestra do 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – SC (OAB/SC),  Tullo Cavallazzi Filho. 

 

 

 

Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável 
em São Joaquim 

 

 

A Universidade do Planalto Catarinense oferece, no município de São Joaquim o curso 
de Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável, com 25 bolsas de estudo 
integrais. 
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Cursos de Pós-Graduação da Uniplac presentes no Calçadão 

 

No Calçadão de Lages, a Pós-Graduação da Uniplac realizou uma ação de divulgação com 
seus cursos de Especialização. Na oportunidade, a comunidade foi recepcionada por 
profissionais e acadêmicos de diversas áreas que atuaram na prestação de serviços de forma 
gratuita, também explicando sobre o funcionamento dos cursos. 

Participaram da atividade os cursos de Especialização em Residência Multiprofissional, com 
profissionais da área da psicologia prestando atendimento psicossocial, enfermagem com 
aferição de pressão e exames HGT e odontologia dando instruções odontológicas, e ainda 
alunas do curso de Graduação em Cosmetologia e Estética, que deram dicas sobre cuidados 
de beleza e fizeram maquiagem no público feminino presente. 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

No que diz respeito às necessidades do ensino em nível de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, observa-se a necessidade de expansão, considerando o desenvolvimento científico, 
tecnológico e humanitário, coerente com a proposta de uma Universidade que mantém-se 
sobre o tripé do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Em 2015, a Pós-Graduação Stricto Sensu certificou 30 novos mestres. 

Indicadores da Pós-Graduação Stricto Sensu 2014 2015 
Cursos Pós-Graduação Stricto Sensu 02 02 
Total de Docentes no Stricto Sensu 46 27 
Total de Alunos Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu 75 77 
Bancas de Qualificação de Dissertação 37 24 
Defesas de Dissertação/Concluintes 16 32 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2015. 
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Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Mestrado em Educação – PPGE 
Mestrado em Ambiente e Saúde – PPGAS 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2015. 

 

 

Comemoração dos 10 anos de PPGE 

 

Foi realizada aula inaugural das novas turmas dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação (PPGE) e em Ambiente e Saúde (PPGAS). O momento foi ministrado pelo 
professor Doutor Luiz Carlos Bombassaro (FACED/UFRGS), que fez uma discussão do 
cenário e desafios da educação em tempos de pluralidade e complexidade teóricas e éticas. 

A Dra. Ana Maria Netto Machado, professora do Mestrado em Educação fez uma 
participação no evento, dando início às comemorações dos 10 anos do PPGE/Uniplac, falando 
da primeira turma formada no ano de 2005 e reforçando o papel das Universidades do interior 
na formação de mestres. 

 

Plataforma Sucupira 
 

 

A Plataforma Sucupira é uma ferramenta necessária para a coleta de informações, realização 
de análises e avaliações e de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A 
plataforma deve disponibilizar em tempo real e com muito mais transparência as informações, 
processos e procedimentos que a CAPES realiza no SNPG para toda a comunidade 
acadêmica.  
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Banca do Doutorado em Psicologia da UFSC 

 

 

A professora Dra. Marilu Diez Lisboa, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação (PPGE) da Uniplac participou de banca de doutorado, na Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC, como professora convidada externa. 

O trabalho intitulado “Transitando entre subjetividades e números: práticas de trabalho e 
sentidos na atuação para psicólogos organizacionais” é de Nadia Rocha Veriguine, 
doutoranda em Psicologia. O estudo, orientado pela Profa. Dra. Dulce Helena Penna Soares e 
co-orientado pela profa. Dra. Edita Krawulski objetivou identificar relações entre práticas de 
trabalho e sentidos da atuação dos psicólogos na área da Psicologia Organizacional. 

 

Trabalho em Fórum de Lisboa 

 

A professora Doutora Lurdes Caron, do Mestrado em Educação (PPGE) da Uniplac esteve em 
Lisboa na última semana para participar do I FIER: Fórum Internacional de Ensino Religioso 
– Desafios do Ensino Religioso numa Sociedade Laicizada. 

O evento aconteceu entre os dias 7 e 8 de maio, na Universidade Lusófona, onde a professora 
apresentou o trabalho “Currículo e Ensino Religioso: Abordagens Contemporâneas”. 
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Intercâmbio na Universidade do Algarve, de Portugal 

 

O professor Dr. Geraldo Antonio da Rosa do Programa Mestrado em Educação da Uniplac 
esteve em missão de intercâmbio na Universidade do Algarve – Sul de Portugal. 

O objetivo da visita foi viabilizar a assinatura de Protocolo Geral de Cooperação da 
Universidade do Algarve com a Uniplac. A Universidade do Algarve caracteriza-se por ser 
uma das duas Universidades públicas portuguesas a conseguir condições de modo a lecionar o 
curso: Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações. 

 

 

VI Encontro Brasileiro de Educomunicação – III Educomsul 

 

A Professora Doutora Vanice dos Santos, do Mestrado em Educação (PPGE) da Uniplac 
apresentou, no dia 10 de junho, em Porto Alegre (RS), trabalho acerca de “Plataformas 
de  Educação Virtual: dois diferentes contextos”, desenvolvido em parceria com a 
Professora Doutora Arlete S. Petry, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA/USP). A participação no “VI Encontro Brasileiro de Educomunicação – III 
Educomsul Diversidade e Educomunicação: tecendo saberes e integrando práticas” enfatizou 
a articulação da pesquisa com as discussões empreendidas em Educomunicação na educação 
midiática e informacional. 

O evento ocorreu em Porto Alegre, de 10 a 12 de junho de 2015, na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), reunindo pesquisadores, professores, 
educomunicadores de diversas cidades e universidades do Brasil, e, ainda, de redes 
internacionais. 
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Visita técnica internacional 

 

A professora Lilia Casagrande de Oliveira, docente do PPGAS e Pró-Reitora de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação esteve em visita a Universidades de Portugal e da Espanha. Em 
Portugal conheceu os programas de Mestrado e Doutorado da Universidade de Lisboa, criada 
em 1911, da Universidade de Coimbra, criada no ano de 1290, portanto, com uma história de 
725 anos, e da Universidade de Évora, fundada em 1559, ou seja, 456 anos de história. Na 
Espanha conheceu as propostas de Mestrados e Doutorados da Universidade de Valência, 
com 416 anos de história, pois foi fundada em 1499, e de Gerona que remonta ao ano de 
1446, ou seja, com 569 anos de existência. 

 

Simpósio Internacional “Ciência, Saúde e Território” 

 

O evento, organizado pelo Mestrado em Ambiente e Saúde conta, em seus dois dias de 
andamento com diversas apresentações de trabalhos completos, e-Pôsteres e mostras 
fotográficas. Além disso, debates e mesas redondas com temáticas envolvendo o objetivo do 
Simpósio fazem parte das atividades. 
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PESQUISA 
 

A pesquisa científica e tecnológica é uma atividade indissociável do ensino e da 
extensão. Tem como objetivo a produção do conhecimento e o avanço da ciência. É 
desenvolvida em conformidade com as políticas e diretrizes institucionais, na forma de 
projetos permanentes ou temporários, com programação, oferta e acompanhamento feitos pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - PROPEPG, podendo ser conveniados 
com outras instituições.  
 
 
Modalidades de Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2015 

Modalidade 2014 2015 
Art. 170 da Constituição Estadual 28 16 
Art. 171 da Constituição Estadual 06 06 
PIBIC 08 08 
PIBIC – Ensino Médio 02 02 
Projetos de Grupos de Pesquisa 09 22 
PIBITI 01 01 
PET – Saúde 03 03 

Fonte: Relatório Institucional - Pesquisa, 2015. 
 
 
 

 

4º Seminário de Pesquisa 

 

Com o objetivo de possibilitar aos pesquisadores e acadêmicos a divulgação de seus trabalhos 
de pesquisa junto aos seus pares e comunidades, foi realizado o 4º Seminário de Pesquisa da 
Uniplac. 

A atividade contou com a apresentação dos resultados finais dos projetos de pesquisa do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq, Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio – PIBIC-EM/CNPq e Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica – PIBIT/CNPq. 
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Evento em Palhoça 

 

Membros do Comitê de Ética em Pesquisa da Uniplac (CEP/Uniplac) participaram a convite 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), no dia 21 de setembro de 2015, da 
Capacitação para os Comitês de Ética em Pesquisa do Estado de Santa Catarina, realizada nas 
dependências da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Palhoça. 

 

 

Fatores que contribuem para o desenvolvimento de Lages 

 

O Núcleo da Mulher Empreendedora da Acil divulgou o resultado de uma pesquisa realizada 
pela Uniplac com o objetivo de apresentar os fatores que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconômico de Lages. Ela foi realizada por pesquisadores da universidade sob a 
coordenação da Professora Doutora Lilia A. Kanan, Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-
Graduação, em resposta à demanda do Núcleo. 
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EXTENSÃO 
 

A Extensão é um processo educativo, cultural e científico desenvolvido em 
conformidade com as políticas e diretrizes institucionais, que articula o ensino e a pesquisa 
como forma de viabilizar a relação entre a Universidade e a sociedade.  

As atividades de extensão da Universidade poderão ser desenvolvidas através de 
cursos, eventos, estágios e práticas curriculares, programas e serviços, podendo ser realizadas 
individualmente ou por meio de convênios com outras instituições. 
 

Indicador 2014 2015 
Projetos/ações: Curta duração, Permanentes e Prestação de 
Serviços 177 217 

Beneficiados 31.192 35.433 
Envolvidos * 12.466 11.920 

Fonte: Relatório de Atividades - Extensão, 2015. 
*Em relação ao número de envolvidos (discentes, docentes e técnicos administrativos), estes 
estiveram envolvidos em mais de um projeto de extensão. 

 

 

 

Programa Proesde 2015 

O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional -  PROESDE é 
realizado pela Extensão da Uniplac em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. O 
projeto busca proporcionar o conhecimento de referenciais e processos interativos com 
políticas públicas, projetos e práticas de desenvolvimento regional.  Com encontros semanais, 
aos sábados, os acadêmicos participantes, com origem nos diversos cursos de graduação, têm 
aulas teóricas e também atividades práticas, estudos dirigidos e visitas de campo, que 
propiciam complementação de sua formação profissional. 
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Encontro de Setores de Extensão das universidades da Acafe 

 

No dia 03 de julho, foi realizado um encontro do Grupo de Trabalho (GT) de Extensão da 
Câmara de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação das Universidades do Sistema Acafe. 

O objetivo do encontro foi traçar estratégias para o fortalecimento da Extensão Universitária 
nas instituições de ensino do Sistema. 

Entre os temas discutidos na oportunidade, destacam-se a curricularização da extensão, o 
fomento aos projetos de extensão, a produção acadêmica neste âmbito, a organização de 
eventos científicos na área, dentre outros. 

 

Assessoria em Serviço Social para as Promotorias de Justiça da Comarca de Lages 

 

O Ministério Público de Lages, através da 4ª Promotoria de Justiça em parceria com Projeto 
de Extensão “Serviço de Assessoria em Serviço Social da Uniplac” promoveu o curso de 
capacitação aos Conselheiros Tutelares dos municípios que abrangem a comarca de Lages - 
SC (São José do Cerrito, Bocaina do Sul, Painel e Lages). As atividades são realizadas na 
Uniplac mensalmente através de palestras, oficinas e rodas de conversas, dentre outras 
atividades.   
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Atividade para crianças de abrigos municipais 

 

A Cavalaria da Polícia Militar de Lages, os policiais militares do município e de Otacílio 
Costa e a Universidade do Planalto Catarinense, por meio do Setor de Extensão e Apoio 
Comunitário promoveram uma festa de natal para 35 crianças dos três abrigos municipais de 
Lages. Na oportunidade, elas puderam conhecer as dependências da Cavalaria, andaram a 
cavalo e receberam um tratamento especial pelas alunas do curso de Cosmetologia da 
universidade, que realizaram uma pintura facial nos pequenos. Além destas atividades, as 
crianças degustaram de uma farta mesa com várias guloseimas, salgadinhos e refrigerantes e 
ainda com direito a chegada do Papai Noel trazendo brinquedos, roupas e calçados. 

Ao final, a equipe responsável pela ação, Policiais Militares e o Setor de Extensão e Apoio 
Comunitário estiveram ainda no Asilo Menino Deus presenteando os idosos com bolo e 
refrigerantes. 

 

 

BIBLIOTECA 
 

A Biblioteca Central da Uniplac é órgão suplementar da Universidade do Planalto 
Catarinense – UNIPLAC, vinculada à Reitoria. Tem por finalidade efetuar a seleção, guarda, 
organização e controle do acervo para a comunidade acadêmica e regional, proporcionando o 
acesso à informação técnica, científica e cultural nos seus diversos formatos. A Biblioteca 
conta com uma área de 930 m². O acervo bibliográfico dispõe de 43.375 títulos e 91.729 
exemplares de livros, organizados de acordo com o sistema de classificação CDD 
(Classificação Decimal Dewey). A coleção de periódicos conta com 2.700 títulos e 46.526 
exemplares. 

 A frequência de usuários aumentou em 2015 em comparação com o ano 
anterior. Em 2014 foram 89.508 pessoas e neste ano foram 100.050. A Biblioteca está aberta 
à comunidade em geral para consultas locais, cópias de pesquisas feitas na internet e cd-rom e 
permite o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição, ou seja, corpo 
discente, docente e técnico administrativo da UNIPLAC. 
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Visita à Biblioteca da Uniplac no Dia do Bibliotecário 

 

Em alusão ao Dia do Bibliotecário, comemorado dia 12 de março, a Biblioteca da Uniplac 
recebeu a visita de integrantes do Centro de Apoio Psicossocial (Caps II) de Lages. 

A visita agendada pela Arteterapeuta e acadêmica de Serviço Social da Uniplac, Camila 
Pereira Paes, teve o objetivo de apresentar a biblioteca. O gerente do espaço, José Francisco 
da Silva, ressaltou a importância das pessoas serem inseridas e recebidas neste contexto de 
forma positiva. 

O Centro de Apoio Psicossocial (Caps II) é um serviço da saúde que atende pelo SUS, sendo 
um local de referência e tratamento para pessoas que sofrem de transtornos mentais, neuroses 
e demais quadros cuja severidade ou persistência justifiquem sua permanência num 
dispositivo de cuidado intensivo e comunitário. 

 

Atividade com crianças do CEIM Suzete Soares Conceição Córdova 
 

 

A Biblioteca da Uniplac comemorou o Dia Nacional do Livro Infantil, que é celebrado no dia 
18 de abril, convidando alunos de três e quatro anos do CEIM Suzete Soares Conceição 
Córdova para atividades alusivas ao dia. 

Os 43 alunos participaram de uma contação de histórias com as estudantes de Pedagogia e 
também pintaram e levaram máscaras com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e 
receberam doces dos funcionários da Biblioteca, que realizaram ainda uma doação de 28 
livros infantis para a Sala de Leitura do CEIM, adquiridos pelos funcionários no II Salão do 
Livro de Lages. 
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• ESPAÇO CULTURAL 

 
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.  

 

Mostra "Capelas – Coletânea Fotográfica" na Biblioteca da Uniplac 

 

A iniciativa e produção da mostra é do Sesc Pousada Rural Lages, ideia que surgiu durante 
ações do Sesc nas comunidades interioranas nos arredores da pousada, onde se deparou com a 
sua riqueza cultural. A pousada realizou, em 2015, oficina de fotografia com integrantes do 
Fotoclube Nofurodalata. A metodologia da oficina previa um tema comum para ser 
registrado. Então, sob orientação do Fotógrafo Jary Carneiro Jr. realizou-se uma "Via-sacra 
Fotográfica". O registro das igrejas resultou na exposição itinerante "Capelas". 

 

Telas do Creas I na Biblioteca da Uniplac 

 

Os adolescentes que são acompanhados pelo Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto “VIDA NOVA” realizaram oficina de pintura em tela no grupo Arte-Educação que 
acontece todas as sextas-feiras no Creas – Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social, que proporciona aos adolescentes espaços de reflexão e a utilização da arte, cores e 
criatividade como processo de expressão, comunicação e construção positiva da autoimagem 
e autoestima. As obras foram expostas na Biblioteca da Uniplac. 
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BOLSAS DE ESTUDOS 
 

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 é 
constituída equipe técnica e uma comissão específica para triagem, seleção, classificação e 
entrevista com os alunos-bolsistas.  

 

Modalidade de Bolsas de Estudos oferecidas em 2015 
Bolsa Institucional – Recursos Próprios Nº de beneficiados 

Atleta 11 
Estágio 24 
Uniplac X Internacional 7 
Uniplac 2 
Uniplac X Esp. Des. Reg. Sustentável 2 
Uniplac X Acil Empresas 7 
Uniplac X Pós-Graduação Fumdes 7 
Uniplac X Pibid 21 
Total 81 

Bolsa Pesquisa Nº de beneficiados 
Artigo 170 (Inic. Pesq.) - Constituição Estadual 14 
Artigo 171 FUMDES Pes. Ext. - Constituição Estadual 27 
Pesquisa Uniplac X Acil 1 
Grupos de Pesquisa 37 
Total 79 

Bolsa Dependente Funcionário/Professor Nº de beneficiados 
Dependente 76 
Funcionário 42 
SAAERS 3 
SINPROESC 3 
Total 124 

Bolsa Extensão Nº de beneficiados 
Extensão 57 
Total 57 

Bolsa Convênio Nº de beneficiados 
Artigo 170 - Constituição Estadual 343 
Artigo 171 FUMDES - Constituição Estadual 60 
Artigo 171  - Arte-Educação Música - Constituição Estadual 10 
Artigo 171  - Arte-Educação Visuais - Constituição Estadual 18 
Artigo 171  - Letras LP e LE SJ - Constituição Estadual 33 
Artigo 171  - Letras LP e LE – Bom Retiro - Constituição Estadual 41 
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Artigo 171  - C. Biológicas - Constituição Estadual 33 
Artigo 171  - Geografia - Constituição Estadual 23 
Artigo 171  - História - Constituição Estadual 38 
Artigo 171  - Matemática - Constituição Estadual 27 
Artigo 171  - Química - Constituição Estadual 30 
Graphel 2 
FCJA 10 
FUNDOSOCIAL 41 
Proesde Regional 44 
Proesde Regional SJ 8 
Proesde Licenciatura 45 
Total 806 

Financiamento Nº de beneficiados 
FIES 365 
Total 365 
Total Geral 1512 
Fonte: Relatório Institucional – Setor de Atendimento ao Estudante, 2015. 
 
 
 
 

• ESTÁGIO 

A UNIPLAC proporciona ao seu acadêmico uma aproximação com o mercado de 
trabalho, possibilitando vivenciar experiências e assim contribuir na sua formação. 
Em 2015, a UNIPLAC encaminhou 411 estagiários envolvendo todos os cursos, dando a 
oportunidade de conhecimento específico em suas áreas. 

 
 

Programa de Estágio Novos Valores 

 

O Programa de Estágio Novos Valores prevê bolsas de R$500,00 ofertadas pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina, para acadêmicos regularmente matriculados em um dos cursos de 
Graduação da Universidade, com a finalidade de assegurar-lhes a oportunidade de 
aprendizado para inserção no mercado de trabalho. 
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Cadastro para Estágio do Instituto Euvaldo Lodi - IEL 

 

O Instituto Evaldo Lodi – IEL esteve no Centro de Convivência da Uniplac com o objetivo de 
captar cadastros de estudantes interessados em concorrer a vagas de estágio curricular não-
obrigatório. 

O atendimento aos alunos pretende possibilitar estágios a fim de garantir, durante a jornada 
universitária, experiência, suporte e capacitação na área a ser cursada pelo acadêmico. 

 

• FIES 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 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. 

No ano de 2015 aderiram ao FIES 365 estudantes da UNIPLAC. 

 

• BOLSA-ATLETA 

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 
esportivas, municipais, estaduais e até nacionais.  
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 2015 foram muitas as competições em que a UNIPLAC contou com a 
representação de seus acadêmicos, bolsistas-atletas. Ao todo são 11 acadêmicos de diferentes 
cursos que contam com benefícios do programa de Bolsas de estudo “Bolsa- Atleta”. 
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ESPORTE 
 

Decisão do futsal feminino na Copa Pinhão 

 

 

 
 

Dia 10 de abril, aconteceu a decisão do futsal feminino na Copa Pinhão, organizada pela 
Fundação Municipal de Esportes de Lages. O time do Inter / Leoas da Serra entrou na 
competição com duas equipes: a Sub-17 e a adulta. A primeira venceu na semifinal a 
Mecânica Brasil por 3x1, enquanto a segunda superou o Clube Pinhão por 5x1. 

O projeto de futsal feminino colorado tem a Uniplac como parceria desde 2014, com a 
concessão de bolsas de estudo para as atletas que, além de praticar o esporte, ministram aulas 
gratuitas de futsal para meninas em polos espalhados pela cidade. 

 

Seleção Catarinense de Futsal 

 

Amanda Souza, acadêmica do Curso de Odontologia da Uniplac e atleta do Inter de Lages 
Futsal Feminino, foi convocada para integrar a seleção catarinense da modalidade. 

A partida entre o selecionado estadual e o Inter local marcou a abertura do Jocol 2015, no 
Ginásio Jones Minosso. Amanda teve a oportunidade de jogar ao lado de atletas consagradas, 
como Vanessa, eleita por três vezes a melhor jogadora de futsal do mundo, pentacampeã 
mundial com a seleção brasileira. 

Amanda integra o projeto mantido pelo Inter em parceria com a Uniplac, que concede bolsas 
de estudos às atletas. A equipe colorada representou o município de Lages em campeonatos 
estaduais e em todas as etapas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. 
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Competição de Natação 

 

Os acadêmicos bolsistas-atletas, Mirela Valle, do curso de Direito; Camila Nara Moraes, do 
curso de Fisioterapia e Matheus Westphal, do curso de Engenharia Mecânica, participaram do 
Troféu Armando Comicholi da Costa 2015, realizado no Complexo Aquático da UNISUL em 
Palhoça (SC), nos dias 17, 18 e 19 de abril, garantindo boas colocações. 

Campeonato de Futebol Sete do Jocol 

 

No dia 17 de maio, a equipe do Inter Feminino conquistou de modo invicto o campeonato de 
futebol sete do Jocol 2015. Na decisão, as leoas venceram o time da Mecânica Brasil por 6x1. 
Foi a quarta vitória em quatro jogos.  

 

Jocol de Voleibol de Areia 
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Nos dias 23 e 24 de abril foi realizado o Jocol de Voleibol de Areia na quadra do Sesi, em 
Lages. Representando o Vila Camboni, o acadêmico e bolsista-atleta da Uniplac, Ary 
Madruga Neto, com sua equipe venceu duas partidas e acabou perdendo em duas, garantindo 
assim a segunda colocação. 

 

Voleibol Masculino de Lages 

 

Acadêmico e bolsista atleta da Uniplac, Ary Madruga Neto participa da equipe. No dia 27 de 
setembro a equipe de voleibol masculino de Lages participou de um quadrangular na cidade 
de Pouso Redondo como preparação para o Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina. 

No dia 04 de outubro, a equipe participou de uma competição na cidade de Curitibanos, 
enfrentando os anfitriões e também Caçador.  Eles fizeram bons jogos, destacando-se pelo seu 
ataque. Assim, saíram vitoriosos nos jogos disputados, vencendo Curitbanos por 3X0 e 
Caçador por 3X1, ficando com a primeira colocação. 

 

 

EVENTOS INTERNOS 
 

I Seminário Regional ‘Educação, Gênero e Sexualidades’ 
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Nos dias 11 e 12 de março aconteceu na Uniplac o I Seminário Regional de Educação, 
Gênero e Sexualidade em parceria com o Gecal – Grupo de Pesquisa, Gênero, Educação e 
Cidadania na América Latina, coordenado pela professora Dra. Mareli Eliane Graupe, do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE/Uniplac). 

O Seminário contou com reuniões, apresentações de trabalhos acadêmicos e uma mesa 
redonda para a discussão de educação, gênero e sexualidades. Participaram como palestrantes 
as professoras Miriam Pillar Grossi (UFSC), Tânia Mara Cruz e Gabriela Silva (UNISUL). 
As apresentações dos trabalhos acadêmicos foram coordenadas pelas professoras Mareli 
Graupe e Tânia Welter (UFSC). 

 

• TROTE SOLIDÁRIO 

 

O objetivo da atividade é comemorar o ingresso no Ensino Superior de forma cidadã, por 
meio da arrecadação de materiais escolares para posterior doação às escolas da região. 

A turma que arrecadou a maior quantidade de materiais foi premiada com camisetas 
personalizadas para a turma, com arte combinada com o setor de Comunicação da 
Universidade. 

 

• MOSTRA CIENTÍFICA 

A Mostra Científica da UNIPLAC, realizada de 28 de setembro a 01 de outubro de 
2015, contou com uma ampla programação de palestras, oficinas, apresentações de trabalhos 
orais e posteres, 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. Foram 
mais de 500 trabalhos, entre apresentações orais e painéis.  
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Mostra Científica Uniplac 
 

 

Thedy Corrêa foi o palestrante da abertura da 19ª Edição da Mostra Científica da Uniplac e 
trouxe ao público o seu workshow "soluções criativas", delineando e abordando situações em 
que o uso de todo o potencial criativo do cérebro humano, além da criação de patrimônio, 
fazem a diferença. Permeada por música e comparada à estrutura essencial de uma banda, o 
compositor e rockstar, que é vocalista da Banda Nenhum de Nós, encantou e prendeu a 
atenção de todo o público que lotou o local. 

 

Mostra Científica da Uniplac  

 

Durante a cerimônia de encerramento da 19ª Mostra Científica, dia 01/10/2015, foi 
apresentado e lançado o Programa Sinapse da Inovação em Lages. Trata-se de um programa 
de fomento que tem como objetivo a ampliação e o surgimento de empreendimentos 
inovadores e o fortalecimento da cultura do empreendedorismo inovador na região. 

Também no encerramento, os participantes presenciaram uma palestra de Hedryk Daijó, 
gerente no Programa de Desenvolvimento de Negócios da Fundação Parque Tecnológico 
Itaipu. Hedryk iniciou suas atividades profissionais nas empresas de sua família, e na 
sequência direcionou sua carreira corporativa para os setores de energia e mineração, 
certificado pela DSchool da Universidade de Stanford no Innovation Master Series em Design 
Thinking e Lean Startup no Citizen Space em San Francisco, na Califórnia. 
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• TEST DRIVE / FEIRA DAS PROFISSÕES 

 

 

 
 

De 30 de setembro a 02 de outubro aconteceu na Universidade do Planalto Catarinense a 
Feira das Profissões Uniplac, que tem o objetivo de apresentar aos estudantes as diversas 
opções de cursos de Graduação, visando prepará-los para a escolha da carreira a seguir. Cerca 
de  2.500 estudantes de Ensino Médio visitaram a Uniplac para mostra da estrutura de cursos 
e estrutura física, além de sensibilização profissional. 

Os estudantes têm a oportunidade de conhecer  a Universidade e sua estrutura, composta por 
laboratórios, salas de aula, bibliotecas e demais espaços, além de conhecer um pouco da 
realidade de cada profissão e do mercado de trabalho na atualidade. 

Durante o ano de 2015 foram atendidas 65 escolas, totalizando 2.543 pessoas, 
distribuídas durante os meses do ano. 

 

Estudantes de Pinhal da Serra, do Rio Grande do Sul visitam Uniplac 

 

Estudantes que fazem parte do projeto do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
da cidade de Pinhal da Serra – RS participaram do Viva Universidade na Uniplac. O objetivo 
da visita foi apresentar aos estudantes a estrutura da Universidade, bem como explicar o 
funcionamento de diversas modalidades de Bolsas de Estudo que são oferecidas atualmente. 

 

 

 



 
 

54 
 

EVENTOS EXTERNOS 
 

“Clube Comunidade”, atividades e atendimentos em parceria com a Uniplac 

 

O setor de Extensão da Universidade e o curso de Cosmetologia e Estética participaram do 
programa “Clube Comunidade” da Rádio Clube de Lages, realizado no bairro Araucária. Na 
oportunidade, autoridades estiveram presentes junto à comunidade, que teve a oportunidade 
de participar das atividades propostas, além da regularização de documentos no Balcão 
Cidadão. 

Estudantes do curso de Cosmetologia da Uniplac ofereceram maquiagens gratuitas às 
participantes. As atividades contaram com o auxílio do Setor de Extensão e Apoio 
Comunitário da Uniplac. 

 

Sesc Saúde parceria do curso de Educação Física da Uniplac 

 

O “Sesc Saúde”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, esteve presente no Lages 
Garden Shopping para oferecer, com participação do curso de Educação Física da Uniplac, 
orientações visando à promoção e manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida. 

Acompanhados do professor Luiz Fraga, os alunos fizeram acompanhamentos ao público do 
local. Nesta edição do “Sesc Saúde” no Lages Garden Shopping, houve a inserção do 
Programa Alimentos Seguros, desenvolvido com o objetivo de reduzir os riscos de 
contaminação dos alimentos. 
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Houve, ainda, a distribuição de um guia com informações sobre como escolher, transportar, 
preparar, conservar e consumir alimentos, com o intuito de evitar que as refeições tragam 
problemas para a saúde. 

 
Uniplac é parceira do Conexão Serra 

 

A Universidade do Planalto Catarinense é patrocinadora do Conexão Serra, realizado de 21 a 
23 de maio, no Centroserra.  O evento tem como objetivo apresentar à comunidade estadual e 
local as inovações tecnológicas da Serra Catarinense, mostrando o que há de melhor da área 
em nossa região. 

Aconteceram ciclos de palestras direcionados a estimular os jovens do último ano do ensino 
médio a vislumbrar nas áreas da tecnologia uma grande oportunidade de emprego, 
enfatizando as funções de cada profissão na área de tecnologia. O evento é uma realização do 
Núcleo de TI da Acil e Orion Parque. 

 

Lages Garden Shopping Blitz Ecológica 

 

Para celebrar o mês do meio ambiente e levar o tema para mais próximo da comunidade, o 
Lages Garden Shopping promoveu a “Blitz Ecológica Garden”. As ações foram realizadas em 
parceira com a Polícia Ambiental, o Serviço Social do Comércio (Sesc), Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pesca, Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), Associação Lageana 
de Proteção aos Animais (Alpa) e a revista Vida e Natureza. A programação contou com 
atividades educativas, exposições de fotos, distribuição de materiais informativos.  
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Seminário de Licenciaturas 

 

 

 
Um dos maiores eventos realizados no setor da Educação Superior voltado às áreas de 
Licenciaturas, o Seminário do Pibid da Região Sul, que acontece em conjunto com o 
Seminário do Parfor da Região Sul e o Encontro das Licenciaturas da Região Sul teve sua 
abertura realizada dia 07 de dezembro, no Centroserra em Lages. Foram mais de 2 mil 
participantes credenciados. 

A abertura contou com a presença de diversas autoridades e palestra “Formação de 
Professores: Impactos e Perspectivas”, ministrada pelo Dr. Luiz Carlos de Menezes,  Doutor 
em Física (Universitat Regensburg -1974) e  Assessor e integrante do corpo de especialistas 
da SEB/MEC para a elaboração da Base Nacional Curricular. Foram três dias de evento. No 
segundo dia, as atividades aconteceram no Campus da Uniplac com palestras, feiras de 
objetos de aprendizagem, exposição e lançamentos de livros e revistas, rodas de formação, 
oficinas, mesas simultâneas e momentos culturais. Já no último dia de evento, as atividades da 
manhã aconteceram na Uniplac e à tarde ocorreu a palestra de encerramento, com o tema 
“Formação do Professor: políticas públicas, diretrizes curriculares nacionais”, ministrada pela 
Dra. Alessandra de Assis, o  Dr. Ítalo Dutra, o Dr. Helder Eterno da Silveira, o Dr. Leonel 
Piovesana e a Dra. Leda Scheibe, além do importante momento da “Leitura da Carta de 
Lages”. 

Exposição Científica Internacional 

 

A Sociedade Latinoamericana de Ciência e Tecnologia Aplicada (SOLACYT), através da 
INFOMATRIX Brasil e com apoio do “Proyecto Multimedia”, do Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (CONACYT) e o “Centro de Pesquisa Educare International”, 
realizaram de 12 a 14 de agosto no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade 
do Planalto Catarinense a 1ª Edição da Exposição Científica “INFOMATRIX Brasil 
2015". 

O evento faz parte da fase eliminatória nacional para participar de diversos eventos 
internacionais, entre eles: Concurso Internacional de Projetos INFOMATRIX 
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(Romênia), Robotchallenge (Áustria), Proyecto Multimedia (México), Muestra Científica 
Latinoamericana (Perú), Infomatrix Sudamérica (Equador e Colômbia), Infomatrix 
Centroamérica, ATAST (Tunisia), entre outros eventos internacionais. 

 

13º Sosc na Uniplac 

 

O 13º Sosc – Simpósio de Odontologia da Serra Catarinense foi realizado de 23 a 25 de 
setembro, no auditório do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Uniplac. Contou com uma 
série de palestras voltadas aos mais diversos ramos da Odontologia, com palestrantes de 
renome regional e nacional. 

Para abrir as atividades do Simpósio foi realizado no auditório da Midilages o Pré-Sosc com 
uma palestra da Equipe Colgate, com o tema “Como aplicar conhecimento de Mídia Digital 
em sua Prática Clínica”.  

 

VISITANTES 
 

Representantes do 10º BEC nos Laboratórios da Uniplac 

 

Os representantes do 10º Batalhão de Engenharia de Construção de Lages visitaram a 
Universidade do Planalto Catarinense, com o objetivo de conhecer os laboratórios das 
engenharias para possíveis parcerias. 

Atualmente, na área das engenharias, a Universidade conta com os cursos de Engenharia de 
Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, com atividades 



 
 

58 
 

concentradas no CCET – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, onde são desenvolvidas 
atividades teórico-práticas, além de outros serviços laboratoriais. 

A Uniplac dispõe de laboratórios altamente qualificados, que servem não somente para a 
prática e aprendizagem dos acadêmicos, como também para a prestação de serviços a toda 
comunidade externa, que pode vir a beneficiar-se por meio de suas mais diversas funções. 

 

Curso de Automação Industrial visita campus da Uniplac 

 

Alunos da nova turma do curso de Tecnologia em Automação Industrial, oferecido por meio 
da parceria entre Uniplac e Senai, visitaram a Universidade. 

Recepcionados pelo reitor Luiz Carlos Pfleger e pela pró-reitora de ensino Cristina Keiko 
Yamaguchi, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar seus objetivos e expectativas para 
o curso. Durante o encontro eles ainda visitaram a estrutura e os diversos laboratórios da 
Uniplac. 

 

Estudantes do Técnico em RH do SENAC 

 

Alunos do Técnico em RH do SENAC (Pronatec), sob a regência da professora Larissa 
Ribeiro visitaram a Universidade. A visita teve como objetivo apresentar às estudantes o setor 
de Recursos Humanos, como ele funciona, seus documentos, número de funcionários e mais 
informações importantes para a complementação de seus estudos. Elas foram recepcionadas 
por todos os funcionários do RH da Uniplac, bem como pelo gestor do setor, José Carlos da 
Cunha, que ainda realizou uma breve explanação sobre o funcionamento da Universidade. 
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HOMENAGENS 
 

Pró-Reitora de Ensino e Presidente da Fundação Uniplac são homenageados na Câmara 
de Vereadores 

 

No dia 05 de novembro, foi realizada no Plenário da Câmara de Vereadores uma sessão 
solene que homenageou os administradores de Lages pelos 50 anos de regulamentação da 
profissão. 

A proposição, de autoria do vereador Juliano Polese, concedeu placas comemorativas ao 
Conselho Regional de Administração, reverenciando profissionais de destaque da área. Entre 
os profissionais homenageados, participaram da cerimônia a professora Cristina Keiko 
Yamaguchi, Pró-Reitora de Ensino da Universidade e Marco Aurélio de Liz Marian, 
Presidente da Fundação Uniplac. 

 

Reitor e professora na Câmara de Vereadores de São José do Cerrito 

 

Objetivo foi homenagear artigo sobre o município publicado em livro da Uniplac. Na última 
sexta-feira (4) a Câmara Municipal de Vereadores de São José do Cerrito convidou o Reitor 
Luiz Carlos Pfleger para participar de uma Sessão Especial com o objetivo de divulgar o 
artigo científico “Lei Complementar nº 131/2009: Prestação de Contas em meio eletrônico da 
Câmara de Vereadores de São José do Cerrito”. O artigo compõe o livro “Saúde, Tecnologia e 
Desenvolvimento Regional da Serra Catarinense: Saberes e Práticas Atuais”, organizado pela 
professora Doutora Patrícia Alves de Souza, uma das autoras do mencionado artigo. 
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Uniplac no Conselho Estadual de Educação 

 

Dia 19 de outubro, a Universidade do Planalto Catarinense recebeu uma homenagem do 
Conselho Estadual  de Educação pelo cinquentenário de relevantes serviços prestados à 
Educação Catarinense,  durante a 23ª edição do Prêmio Educador Elpídio Barbosa no Teatro 
Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. 

 

Reitor da Uniplac na Câmara de Vereadores de Lages 

 

Luiz Carlos Pfleger, economista e ex-secretário de desenvolvimento econômico de Lages, 
professor universitário e hoje Reitor da Uniplac, recebeu no dia 24 de novembro, em Sessão 
Solene da Câmara de Vereadores do município de Lages uma homenagem como pioneiro da 
pasta do desenvolvimento econômico, trabalho e renda no município. O Professor Luiz atuou 
na colaboração com o poder público desde 1983 até 2013, sendo o idealizador do Banco do 
Emprego,  um sistema de empregabilidade criado em 2011 e que recebe e encaminha dezenas 
de vagas de emprego e se tornou forte propulsor do desenvolvimento social da região.  
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PREMIAÇÕES 
 

Uniplac recebe prêmio Top of Mind 2015 

 

Na noite do dia 16 de julho foi realizada a 21ª edição do Top of Mind, um evento do jornal “A 
Notícia” em parceria com o Instituto Mapa, realizado no auditório da Federação das Indústrias 
de Santa Catarina – Fiesc, na capital do estado. 

Na oportunidade foram homenageadas 57 marcas, entre empresas, cidades e personalidades 
que receberam o atestado de referência dos catarinenses por meio de uma pesquisa espontânea 
realizada no mês de abril deste ano. 

De acordo com o diretor geral de Jornais e Internet do Grupo RBS, Gabriel Casara, as marcas 
vencedoras são símbolo de qualidade, dinamismo e credibilidade. “Não se chega a esse 
estágio de um dia para o outro. É preciso muita dedicação”, destaca. 

Representaram a Uniplac na oportunidade o Reitor Luiz Carlos Pfleger, o presidente da 
Fundação Uniplac, Marco Aurélio Marian e a gestora de Marketing e Comunicação da 
universidade, Claine Andrade Alves. 

O evento, que é o mais importante prêmio de valorização e reconhecimento de marcas do 
Estado, premiou a Uniplac mais uma vez representando o segmento Universidade/Faculdade 
na região, totalizando 16 prêmios Top of Mind, garantia de sucesso e comprometimento em 
sua atuação. 

 

Uniplac recebe Diploma Amigo do Bombeiro 
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Em cerimônia realizada no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Lages, o Reitor da 
Uniplac, professor Luiz Carlos Pfleger recebeu em nome da Universidade o Diploma Amigo 
do Bombeiro, concedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública por meio da Portaria 
nº 213/2015, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

O diploma confere o título honorífico à Uniplac pelos relevantes serviços prestados que 
tenham contribuído para o engrandecimento moral ou material do Corpo de Bombeiros 
Militar. Em comunicado oficial, a Corporação disse considerar principalmente a parceria de 
longa data que a Uniplac mantém com o Corpo de Bombeiros. 

 

Professor da Uniplac conquista o Prêmio RBS de Educação 

 

Um grupo de cinco alunas da E.M.E.B. Suzana Albino França, escola da rede municipal de 
ensino de Lages, conquistou, no último sábado em Porto Alegre o 3º Prêmio RBS de 
Educação. O projeto vencedor é orientado pelo professor de Língua Portuguesa e designer 
instrucional da EaD da Uniplac Carlos Eduardo Canani. O prêmio de R$ 12 mil será 
utilizado na revitalização da biblioteca da escola, já que o projeto “Ideias inovadoras: uma 
rede de leitores” visa semear os hábitos de leitura entre os educandos e a comunidade do 
bairro Jardim Panorâmico, onde a escola está situada, a partir da execução de diversas 
estratégias e com o uso das redes sociais para ancorarem o processo de divulgação das ações. 

 

Curso de Jornalismo da Uniplac é finalista em prêmio do TRT/SC 

 

A reportagem intitulada “Segurança: uma necessidade para o trabalhador”, produzida pelos 
acadêmicos Luiz Henrique Zart e Fernanda Zanella do curso de Jornalismo da Uniplac, com 
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participação dos professores Ivan Cláudio Siqueira de Moraes e Luiz Augusto Del Moura, é 
uma das três finalistas do Prêmio de Comunicação Trabalho Seguro - SC. O prêmio é uma 
iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) e visa condecorar os 
melhores trabalhos jornalísticos sobre saúde e segurança no trabalho produzidos em Santa 
Catarina entre 1º de janeiro de 2014 e 15 de outubro deste ano.  

 

Jornalismo da Uniplac conquista dois prêmios 

 

Prêmio FATMA de Jornalismo Ambiental: a série especial de reportagens “Gaia”, 
produzida pelos professores Ivan Claudio Siqueira de Moraes e Luiz Augusto Del Moura, foi 
vencedora regional da categoria “Jornal e Revista” do 8º Prêmio FATMA de Jornalismo 
Ambiental 2015, promovido pela Fundação do Meio Ambiente. A intenção do concurso é 
premiar trabalhos jornalísticos de reportagem que tratam da importância da preservação do 
meio ambiente e incentivam o desenvolvimento sustentável, veiculados entre 31 de outubro 
de 2014 e 31 de outubro de 2015. 

 Prêmio de Comunicação Trabalho Seguro: a reportagem “Segurança: uma necessidade 
para o trabalhador”, capa da edição de outubro da Revista Expressiva, foi premiada com o 
terceiro lugar estadual na categoria “Reportagem de texto”, entre as 28 concorrentes do 1º 
Prêmio de Comunicação Trabalho Seguro - SC, promovido pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região e realizado na Associação Catarinense de Medicina, na capital do 
estado. 
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PARCERIAS E INVESTIMENTOS 
 

Conselheiros da Fundação Uniplac visitam o prefeito interino de Lages 

 

Visita objetivou a aproximação entre Uniplac e Prefeitura, bem como a reafirmação de 
convênios existentes entre as instituições. Dentre as muitas frentes em que há parceria, com 
convênios, ações e projetos, está  o  projeto de extensão em que acadêmicos, supervisionados 
pelos professores engenheiros da Universidade, estagiaram na elaboração de projetos de 
reforma e ampliação de escolas do município de Lages. 

O presidente da Fundação Uniplac reforçou a disponibilidade da Instituição na preparação da 
cidade para o seu desenvolvimento, no sentido da geração de mão de obra qualificada para os 
diversos segmentos – indústria, tecnologia, saúde, educação, gestão, entre outros.  

 

Estudos sobre Autismo em parceria entre Uniplac e Secretaria da Educação 

 

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Lages e o curso de Psicologia da 
Uniplac, iniciam-se as atividades do grupo de estudos e reflexões sobre o Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) na Uniplac. 

Voltado para estudantes, professores e demais profissionais interessados e envolvidos com a 
temática, ele tem como objetivo o estudo de atualidades, facilidades e desafios sobre o TEA. 
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Representantes da Uniplac em visita à sede da JBS Brasil 

 

O Reitor da Universidade do Planalto Catarinense, professor Luiz Carlos Pfleger, a 
Coordenadora de Pós-Graduação, Sabrina Ern Bortolon, e a responsável comercial pelos 
cursos de Pós-Graduação da Uniplac Joselane Menegaz estiveram na sede nacional da 
empresa JBS em São Paulo. 

O objetivo da visita foi apresentar a Uniplac e reforçar uma parceria para divulgação e 
fortalecimento do setor de Pós-graduação da Universidade, assim como dos convênios para 
realização dos cursos para funcionários da empresa, além de futuras parcerias. 

 

Atualização de oficiais de justiça do Estado 

 

A Uniplac firmou um termo de cooperação com o Sindicato dos Oficiais de Justiça - Sindojus, 
com a finalidade de promover o aperfeiçoamento e atualização dos oficiais de justiça do 
Estado de Santa Catarina, atinente às novas regras processuais. 
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Cejusc é instalado na Uniplac 

 

Dia 17 de setembro foi realizada a cerimônia de instalação da 16ª unidade do Centro 
Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc) em Santa Catarina. 

Ele terá funcionamento no bloco Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) na Universidade, onde 
também está alocado o Escritório Modelo de Assistência Jurídica (Emaj). Seu coordenador 
será o juiz Sílvio Dagoberto Orsatto. 

A solenidade de instalação do Cejusc contou com a presença dos desembargadores José 
Antônio Torres Marques, vice-presidente do TJ; Luiz Cezar Medeiros, corregedor-geral de 
Justiça; juíza de 2º Grau Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, subcoordenadora dos 
programas alternativos de resolução de conflitos; juiz Jaime Machado Júnior, diretor da 
comarca de Lages; promotor Carlos Henrique Fernandes; advogados Richard Silva Lima e 
Marcelo Menegoto; e vereador David Moro. 

 

 

Aula Magna do Curso de Preparação à Magistratura da Esmesc 

 

A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – Esmesc realizou, em 
parceria com a Uniplac, a aula Magna do Módulo 1 do Curso de Preparação à Magistratura, 
com palestra do Juiz de Direito de Segundo Grau Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 
que discorreu sobre o tema “Novo CPC – Desafios para o juiz – Fundamentação de decisões e 
observância de precedentes”. O evento é destinado a magistrados, advogados, professores, 
estudantes e demais operadores do Direito.  
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DESTAQUES 
 

Uniplac tem nova Pró-Reitora de Ensino 

 

Foi nomeada dia 02 de março para o cargo de Pró-Reitora de Ensino, pela Portaria nº 
014/2015, a professora doutora Cristina Keiko Yamaguchi. A professora Cristina é Professora 
Doutora da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, no Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), modalidade 
mestrado. Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento – EGC e Mestre em 
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Possui MBA em 
Administração Global pela Universidade de Santa Catarina – UDESC/ESAG. É especialista 
em Qualidade Total, graduada em Ciências Contábeis e Bacharel em Administração 

A Pró-Reitoria de Ensino – PROENS é o órgão executivo incumbido de planejar, organizar, 
administrar, coordenar e controlar todas as atividades didático-pedagógicas do ensino de 
graduação e de outras modalidades dentro da Universidade. 

. 

Novos Membros do CONSUNI 

 

Foram empossados, no dia 27 de fevereiro, os novos representantes do Conselho Universitário 
da Uniplac - CONSUNI. Na cerimônia de posse, o Reitor da Universidade, professor Luiz 
Carlos Pfleger parabenizou os novos representantes, reforçando o compromisso assumido e a 
importância do órgão para toda a comunidade acadêmica, também agradecendo o trabalho 
desenvolvido pelos antigos conselheiros, de suma importância para o crescimento da Uniplac. 

O Conselho Universitário – CONSUNI é órgão superior, no âmbito da Universidade, de 
natureza deliberativa, normativa e consultiva, em assuntos de política administrativa e de 
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planejamento da Universidade. A eleição, que ocorreu no dia 17 de dezembro elegeu 
representantes para o Conselho: 

- Coordenadores de Graduação: Kaio Henrique Coelho do Amarante (Titular) e Tarso 
Waltrick (Suplente) / Alexandre Tripoli Venção (Titular) e Audrilara Arruda Rodrigues 
Campos (Suplente). 

- Corpo Docente do Stricto Sensu: Lurdes Caron (Titular) e Alexandre Sabatini Cavazzola 
(Suplente). 

- Coordenadores Lato Sensu: Sabrina Bet (Titular) e Sabrina Ern Lopes Bortolon 
(Suplente). 

- Corpo Docente: Daniel Rengel Ramos (Titular) e Giovani Letti (Suplente) / Frederico 
Manoel Marques (Titular) e Vanir Peixer Lorenzini (Suplente) / Maria Cristina Renon 
(Titular) e Ivone Catarina Freitas Buratto (Suplente). 

- Corpo Discente: Jair da Costa Teixeira Junior (Titular) e Diego da Rosa Schimitz Silva 
(Suplente) / Thiago de Ataide Santos (Titular) e Gustavo D. Costa (Suplente) / Marina 
Medeiros Neves (Titular) e Gustavo Fabricio Ambrozio (Suplente). 

- Corpo Técnico Administrativo: Marcia Adriane Andrade (Titular) e Fernanda Ronconi de 
Liz (Suplente) / Patricia Ketrin Rosa (Titular) e Claine Andrade Alves (Suplente) / Suzana 
Pereira Morais Duarte (Titular) e Gisele Aparecida Duarte (Suplente). 

 

 

Uniplac tem bons índices divulgados pelo MEC 

 

O Ministério da Educação divulgou dia 12 de março os índices do Conceito Preliminar de 
Curso (CPC), referentes ao ano de 2013, da Universidade do Planalto Catarinense e das 
demais instituições de ensino superior do país. 

Os cursos da Uniplac com alunos concluintes em 2013 – Biomedicina, Medicina, Odontologia 
e Serviço Social, áreas que foram definidas pelo Ministério da Educação para realização do 
Enade neste ano - obtiverem conceito 3. O CPC avalia individualmente os cursos superiores, 
considerando o desempenho dos estudantes no Enade, a avaliação dos alunos sobre as 
condições dos cursos, infraestrutura, corpo docente, etc. A escala vai de 1 a 5, sendo 1 um 
conceito insatisfatório e 5 um conceito máximo. 

Já o Conceito de Curso (CC), proveniente da avaliação in loco, também com uma escala de 1 
a 5, apresenta os cursos de Biomedicina com 4, Medicina com 4  e Odontologia com conceito 
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4. O curso de Serviço Social apresentou o conceito 4 sem que fosse necessária a avaliação in 
loco em 2013, por conta do bom conceito alcançado já em 2010 no Enade.   

Os conceitos obtidos afirmam o grau de excelência da única universidade comunitária da 
Serra Catarinense, e denotam a preocupação da Uniplac com a melhoria de seus processos de 
gestão pedagógica, física e de corpo social, para garantir a qualidade em todas as dimensões 
necessárias para boa avaliação perante o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior e 
para o cumprimento de seu objetivo que é a formação superior por meio do ensino, pesquisa e 
extensão.  

 

Uniplac completa 56 anos frente ao Ensino Superior na Serra Catarinense 

 

Ter a história, que completa 56 anos dia 14 de março de 2015, como demonstrativo 
de  qualidade de uma instituição de Ensino Superior atuante e comprometida com o 
desenvolvimento regional é sim motivo de orgulho para os que fizeram e fazem parte dela. 

Observar o seu desenvolvimento através dos anos, desde a fundação da Associação 
Catarinense de Cultura em 1959, que passou em seguida a se chamar Fundação Educacional 
de Lages – FEL, passando pela implantação dos Cursos de Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis, Administrativas, Jurídicas e 
Sociais de Lages - FACEC e os cursos de Pedagogia, Letras, Ciências Sociais, Ciências de 1º 
Grau e Matemática da Faculdade de Ciências e Pedagogia de Lages – FACIP e depois em 
1969, com a Lei Municipal nº 005, quando foi instituída a Fundação Universidade do Planalto 
Catarinense, até os dias de hoje, com 32 cursos de Graduação e 19 cursos de Pós-graduação, 
entre especializações, MBAs e Mestrados, é reconhecer o seu sucesso no cumprimento de seu 
objetivo principal: ser uma universidade comunitária que promove a formação humanística, 
técnico-científica e cultural do cidadão por meio do ensino, da pesquisa e extensão. 
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Professor de Biomedicina publica em periódico internacional 

 

O professor Paulo Weiss, do curso de Biomedicina da Uniplac e também pesquisador na área 
de bioquímica em parceria com o Laboratório de Bioquímica da UDESC, encaminhou para 
publicação um artigo resultante desta parceria, intitulado “Kinetic and Biochemical 
characterization of Trypanosoma evansi Nucleoside Triphsphate Diphosphohydrolase”. 
O artigo foi publicado na última edição da revista Experimental Parasitology. 

Trata-se de uma pesquisa realizada com o microrganismo chamado Trypanosoma evansi, e 
teve por objetivo evidenciar as características  bioquímicas da enzima NTPdase, que participa 
diretamente no mecanismo de infecção e patogenicidade deste parasito, evidenciando que esta 
enzima está diretamente relacionada ao mecanismo de infecção. 

 

 

Professora e egressos da Uniplac têm artigo publicado em revista 

 

A professora Doutora Rosiléia Marinho de Quadros, pesquisadora e professora dos cursos de 
Ciências Biológicas e da Saúde da Uniplac teve um artigo publicado na Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical. 

Título: “Toxoplasma gondii seropositivity and risk factors in pregnant women followed 
up by the Family Health Strategy”. 
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Governador Colombo inaugurou a ampliação da MIDILages e os laboratórios do 
Centro de Ciências Tecnológicas da Uniplac 

 

 

 
 

Com a presença de autoridades municipais, regionais e estaduais, na noite de 28 de abril, o 
Governador do Estado Raimundo Colombo inaugurou o Módulo III do Microdistrito de Base 
Tecnológica de Lages – MIDILages e nove novos laboratórios do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas – CCET. 

As obras de ampliação, capacitação, reforma e aquisição de equipamentos contaram com  
recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, no montante total de R$2.050.000,00. 

 

Pró-Reitora de Ensino apresenta trabalhos na África do Sul 

 

A pró-reitora de ensino da Uniplac, professora Cristina Keiko Yamaguchi participou do 34º 
Southern African Transport Conference em Pretória, África do Sul. Este é um evento da 
Associação de Pesquisa em Transportes dos Estados Unidos, organizado pelo Ministério de 
Transportes da África do Sul, que congrega todos os países da África, com participação de 
pesquisadores e empresas da Austrália, China, Europa e Estados Unidos. 

A professora apresentou os trabalhos intitulados “Economic-driving: a sustainable issue”, 
com estudo de caso da empresa de transporte urbano de Lages e “The pedestrian 
representation in mobility systems: the case of Bogotá”, trabalho realizado em cooperação 
acadêmica onde a professora Doutora Natália Martins Gonçalves orienta uma doutoranda no 
Programa de Pós-Graduação de Engenharia em Transportes da Universidade Distrital de 
Bogotá. 
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Programa Nacional de Reorientação da Formação em Saúde avalia programa PET 
Saúde com a Uniplac 

 

No dia 22 de julho, a profa. Doutora Cássia Marisa Manoel, assessora no Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, Pró-Saúde e Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET Saúde – DEGES SGTES – Ministério 
da Saúde, esteve em Lages em razão da avaliação do Programa PET/Saúde – Redes de 
Atenção e seu funcionamento na cidade. 

Foi realizado o Seminário do PET Saúde – Redes de Atenção, em que foram apresentadas à 
comunidade e à Dra. Cássia as atividades realizadas junto ao PET Saúde Uniplac nos anos de 
2013 a 2015. 

 

Uniplac no Conselho Fiscal do Instituto Órion 

 

Com um investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado, o Orion Parque deverá se 
consolidar como um dos principais investimentos em tecnologia e inovação em Santa 
Catarina. 

A Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) faz parte do Conselho Fiscal do Instituto 
Órion, representado pelo professor Claiton Camargo de Souza, coordenador do Curso de 
Sistemas de Informação da Universidade. 

A proposta foi desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo, com estudos e busca por 
experiências em várias cidades do Brasil e do mundo, até que há quatro anos foi criado o 
Instituto Orion, uma Organização Não-Governamental (ONG) sem fins lucrativos que 
assumiu como missão prioritária a concretização do plano. 
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Convênio de 10,2 milhões entre Uniplac e o Governo Estadual 

 

Em evento realizado dia 13 de novembro, com a presença de gestores e funcionários da 
Uniplac, de representantes do Governo e da imprensa, o Secretário de Desenvolvimento 
Regional de Lages João Alberto Duarte e os gestores da Uniplac  assinaram o convênio para 
ampliação do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET da Universidade do Planalto 
Catarinense, oficializando a liberação de R$ 10.202.285,26, compromisso firmado pelo 
Governador Raimundo Colombo no primeiro semestre deste ano. 

O convênio permitirá a construção e capacitação de aproximadamente sete mil metros 
quadrados de estrutura predial do CCET, com salas de aula, auditório, laboratórios e outros 
espaços que garantirão a melhoria no atendimento aos acadêmicos. 

 

Uniplac mantém índices de qualidade da educação Superior 

 

O Ministério da Educação divulgou no Diário Oficial da União a Portaria nº 564, de 18 de 
dezembro de 2015, que trata dos resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) avaliados das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e do Conceito Preliminar de Curso (CPC), referentes ao 
ano de 2014. O objetivo IGC  é analisar a qualidade dos cursos ofertados pelas IES do país. 
Critérios como dedicação de professores, desempenho dos estudantes, infraestrutura, recursos 
didático-pedagógicos, entre outros, são os insumos para a geração dos conceitos. O IGC da 
Universidade do Planalto Catarinense  chegou a 3. Já nos CPCs, obtiveram destaque os cursos 
de Matemática e Letras com conceito 4 e os demais mantiveram o conceito 3 - em uma escala 
de 1 a 5. A Uniplac mantém o status de Universidade desde 1999 e é avaliada pelo Sistema 
Nacional de Avaliação dentro das prerrogativas deste status. 

De acordo com o Decreto nº 5.773/06, as instituições de educação superior, de acordo com 
sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, são credenciadas como: I - 
faculdades; II - centros universitários; e III - universidades. Portanto, as avaliações do 
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Ministério, assim como os índices gerados pela avaliação, não podem ser comparados entre as 
diferentes modalidades, apenas entre as instituições com as mesmas prerrogativas. 

 

 

INOVAÇÃO 
 

LATIENS Uniplac desenvolverá diagnóstico para soluções em redução de energia 

 

Inaugurado em 2011, laboratório é o 7º do gênero no Brasil, sendo os outros seis em 
Universidades Federais. 

Em projeto custeado pela Eletrobrás, o Laboratório de Tecnologia e Inovação em 
Hidroeficiência Energética em Saneamento – LATIENS Uniplac desempenhará o trabalho do 
que é chamado de diagnóstico de eficiência hidroenergética, desenvolvido por toda rede 
LENHS e que visa à melhoria de eficiência na parte elétrica, com redução de demanda de 
custo de energia e diminuição das taxas de perda de água (desperdício) junto à Secretaria 
Municipal de Águas e Saneamento (Semasa) em Lages. 

 

Gerenciamento de Projetos com Microsoft Project 

 

Voltado para os profissionais que possam beneficiar-se com a ferramenta, o curso tem como 
objetivo ensinar ao estudante as melhores práticas da utilização da ferramenta para planejar e 
gerenciar projetos com excelência. Os participantes recebem gratuitamente 2 anos de licença 
do MS Project 2013 Professional. 
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Cursos de Extensão Android Básico 

 

O Curso Desenvolvimento Android Básico visa a atender um público interessado na criação 
de aplicativos (aap) para dispositivos móveis com sistema operacional Android, presentes em 
mais de 80% dos smartphones dos brasileiros. Estão previstos três módulos. Básico, o 
primeiro, visa a capacitar os alunos inscritos desde a etapa de preparação e ao 
desenvolvimento dos aplicativos iniciais.  

 

 

SUSTENTABILIDADE 
 

Direito Ambiental e Processos Coletivos são temas de palestra e lançamento de livro 

 

O curso de Direito promoveu dia 20 de março uma palestra de lançamento do livro “Risco 
Ecológico Abusivo: A tutela do patrimônio ambiental nos Processos Coletivos em face do 
risco socialmente intolerável”, do professor Dr. Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira, da 
Universidade de Caxias do Sul. 

Voltado para a comunidade acadêmica e comunidade em geral, a palestra tem como objetivo 
promover e incentivar a pesquisa dentro da área do Direito. 
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Certificação ambiental em áreas produtivas 

 

O professor da Uniplac, Marcelo Mazzolli, participou dia 16 de março de um treinamento 
online promovido pela Rede de Altos Valores para Conservação (HCV Network), baseada em 
Oxford, exclusivamente para revisores licenciados pelo grupo para revisar relatórios deste 
tipo de certificação ambiental. 

A certificação de AVC (ou HCV na sigla original) é dirigida para áreas de manejo e corte 
florestal, seja de florestas plantadas ou nativas, e também em áreas de soja que estejam 
ligadas à Mesa Redonda para Soja Sustentável (RTRS na sigla original) e para o óleo de 
palma sustentável (RPSO na sigla original). O diagnóstico ambiental de HCV visa proteger as 
áreas com valores ambientais e culturais, como espécies ameaçadas, água, ecossistemas e 
sítios de importância cerimonial e de extração de recursos para comunidades tradicionais. 

Estes esquemas de certificação sustentável na exploração dos recursos naturais estão 
ocupando cada vez mais espaço no mundo, inclusive no Brasil, de forma que a participação 
de um professor da região serrana no seleto grupo de revisores de HCV possibilita a 
disseminação de sua experiência entre estudantes de Ciências Biológicas e afins, os quais por 
sua vez podem disseminar o conhecimento ainda mais, além da possibilidade de 
eventualmente envolverem-se em diagnósticos ambientais promovidos pelos esquemas de 
certificação. 
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ACESSIBILIDADE 
 

 Uniplac participa de mesa redonda em Seminário de Acessibilidade na UFSC 
 

 

A professora Vanir Peixer Lorenzini representou a Universidade do Planalto Catarinense na 
Mesa Redonda do III Seminário de Acessibilidade na Universidade. 

O evento foi uma iniciativa de Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa 
Catarina (BU/UFSC) e teve como objetivo a promoção do debate e a troca de experiências na 
área da acessibilidade. 

Este evento reuniu participantes de IES de todo o país e proporcionou trocas de experiências, 
sendo constatado que a Uniplac vem avançando nesta área, já que a exposição das ações 
realizadas pelas Comissões de Acessibilidade e de Inserção de Pessoas com Deficiência no 
Quadro Funcional da Uniplac, bem como no Apoio e Acompanhamento Pedagógico, gerou 
curiosidade entre os participantes para possíveis encaminhamentos em suas Instituições. 

  

Seminário de Inclusão na Uniplac 

 

 

 
 

 

Iniciou dia 21 de setembro na Uniplac o 3º Seminário de Inclusão e 2º Encontro do 
Movimento de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Comped – 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e colaboração com a Prefeitura 
Municipal de Lages. 

Durante o evento foram apresentados trabalhos dos egressos da Educação Especial da 
Uniplac, palestras de formação docente, mesa-redonda com a discussão das políticas públicas 
municipais e os desafios da inclusão, legislação, representatividade e discriminação. 
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CIDADANIA 
 

Projetos Rondon e Troca de Saberes buscam uma sociedade melhor 

 

O Projeto Rondon e o Projeto Troca de Saberes são ações de extensão universitária da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) que visam promover o encontro entre 
acadêmicas/os e comunidade, de modo que o conhecimento adquirido dentro da Universidade 
seja compartilhado com pessoas de idades, gerações, condições variadas. Da mesma forma, 
objetivam que o saber popular seja agregado às vivências das/os universitárias/os, a fim de 
implementar a formação de profissionais mais sensíveis, humanas/os e congruentes com a 
realidade que enfrentarão em suas futuras profissões. 

 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP Uniplac 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade do Planalto 
Catarinense (ITCP Uniplac) retomou suas atividades com encontro em que foram discutidos 
assuntos pontuais para o desenvolvimento dos trabalhos nestes primeiros meses do ano. 

Na pauta da reunião destacou-se a parceria na organização da Feira Regional dos 
Empreendimentos de Economia Solidária; orientação na formação de um novo 
empreendimento de economia solidária em Lages, localizado no bairro Santa Mônica e que 
deverá trabalhar na área de beleza e estética com a atuação de quatro mulheres daquele bairro; 
a possível destinação de recursos financeiros para o empreendimento de economia solidária 
Renascer da Cidadania para manutenção do espaço onde está sediado; finalização dos 
diagnósticos dos grupos de economia solidária acompanhados pela ITCP; participação na 
atividade de formação no evento científico em Chapecó e o planejamento de trabalho para o 
ano de 2015. 
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Cooperativa de trabalho de catadores de materiais recicláveis em São Joaquim 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP Uniplac), em parceria com o 
Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense e o Poder Público do Município de São Joaquim 
constituíram a primeira Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de 
São Joaquim, orientada pelos princípios e valores da economia solidária. 

 

Programa PET Saúde/RUE/Uniplac na Cidade do Idoso em Chapecó 

 

Membros da rede de Urgência e Emergência do Programa PET Saúde/Uniplac, a tutora 
Camila Baccin, a preceptora Mauren Farias e duas bolsistas do curso de Enfermagem, 
estiveram na cidade de Chapecó no oeste de Santa Catarina em visita à “Cidade Amiga do 
Idoso”, um projeto realizado pela Prefeitura da cidade em convênio com o Governo Federal. 

O complexo multiuso  conta com cerca de 1.200 idosos, que têm à sua disposição diversas 
atividades físicas, incluindo ginástica, musculação, pilates, caminhada orientada e 
hidroginástica com piscina aquecida, além de jogos e torneios internos periódicos em 
diferentes modalidades. A música e a dança também estão presentes, são oferecidas aulas de 
dança, música e canto. Ainda a Cidade do Idoso oferece a sala de alfabetização e aulas de 
informática básica. Há ainda alimentação completa e balanceada na cozinha comunitária. A 
estrutura conta com banheiros adaptados e corrimões para auxiliar no deslocamento e evitar a 
queda dos idosos.  

A visita das profissionais e estudantes de saúde buscou conhecer o projeto, buscar 
informações para então trazer para discussão regional a viabilidade da criação de um local 
assim na Serra Catarinense.  
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Uniplac presta serviços em ações 

 

As 18 colaboradoras do serviço de monitoramento do estacionamento rotativo da Área Azul 
receberam um curso rápido de automaquiagem, ministrado pelo Curso de Cosmetologia e 
Estética da Uniplac. A Área Azul está vinculada à Associação de Assistência Social, Trabalho 
e Cidadania (Samt). 

A coordenadora de projetos da Samt, Luciana Lima, contabiliza que o quadro de funcionários 
da instituição é composto por mais de 95% de mulheres, como as monitoras e alunas do 
Projeto Ciranda, do curso de costura industrial, oficina de panificação, entre outras iniciativas, 
sendo público masculino apenas os trabalhadores da oficina de marcenaria, no bairro Santa 
Mônica, um monitor de artesanato na Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano 
(Adevips) e dois rapazes na coordenação da Área Azul. 

 

Uniplac leva construção de instrumentos musicais a alunos de São Joaquim 

 

Por meio da luteria, Vando Roberto de Oliveira ensinou a alunos de três escolas a importância 
da música e do meio-ambiente. 

A fabricação dos instrumentos musicais por meio da arte da luteria se faz usando as técnicas 
herdadas dos grandes construtores do século XVII e XVIII. O projeto ajuda os alunos a 
obterem conhecimentos da música e de luteria na sua essência. Esta aprendizagem transfere 
ao aluno o conhecimento sobre música e das peças do instrumento musical, para que haja uma 
maior interação com o mesmo na sua execução. 



 
 

81 
 

O projeto teve como objetivo oportunizar alunos de três Escolas Estaduais de Educação 
Básica do município de São Joaquim (São José, Manuel Cruz e Martinho de Haro) 
conhecimentos sobre música, luteria e meio ambiente, despertando interesse dos educandos 
nas aulas.  

 

 

 

 

 

 

Sesc e Uniplac realizam atividades “100% Livres de Cigarro” 

 

No mês de maio, no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Uniplac aconteceu a palestra 
“Tabagismo: Como e por que parar de fumar?”, ministrada pela médica Sebastiana Regina 
Marinho Ribeiro, da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda/RJ. 

No final do mês de maio, no Lages Garden Shopping, foi realizada uma ação sobre os 
benefícios de parar de fumar. As atividades foram uma  parceria do Sesc com o Lages Garden 
Shopping, a Uniplac e o curso de Engenharia de Produção. 

 

Cursos de Enfermagem e Psicologia no Comando da Saúde 

 

Dia 20 de maio, o Sest Senat Lages e a Polícia Rodoviária Federal realizaram o Comando da 
Saúde, na BR-116, no Posto Ampessan. A atividade faz parte da Programação do Maio 
Amarelo, que visa orientar sobre a segurança no trânsito. 

A ação contou com a parceria dos cursos de Enfermagem e Psicologia da Uniplac, para 
cuidados da saúde dos motoristas de veículo de carga e também dos ônibus. 
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Cuidando de quem cuida: tarde voltada aos cuidadores de idosos com Doença de 
Alzheimer e similares 

 

Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e em comemoração 
à data e ao mês, que é considerado o mês de cuidados e conscientização da doença, a Uniplac 
organizou uma tarde especial para os cuidadores de idosos com doença de Alzheimer e 
similares. Um momento para refletir e sensibilizar sobre como a doença afeta as famílias e 
como se pode buscar apoio para enfrentá-la. 

Essa é uma atividade organizada pelo Grupo de Apoio a familiares de idosos com doenças 
crônicas de alta dependência: Doença de Alzheimer e similares, vinculado à Associação 
Brasileira de Alzheimer – ABRAz e também um projeto de Extensão da Uniplac. 

 

 

AÇÕES SOCIAIS  
 

 

Acadêmicos do curso de Medicina doam sangue ao Hemocentro Regional de Lages 

 

Os estudantes do primeiro ano do curso de Medicina, acompanhados pelos estudantes do 
segundo ano compareceram ao Hemocentro Regional de Lages para doação de sangue como 
parte da programação do trote solidário. 
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Atendimentos psicológicos gratuitos na Uniplac 

 

Com o intuito de se integrar à comunidade e proporcionar ao estudante a possibilidade de 
colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula, a Uniplac, por meio do curso de 
Psicologia, ofereceu atendimento psicológico gratuito ao público em geral e aos acadêmicos. 

Para isso, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), estão localizados dois laboratórios 
psicológicos, sendo que um é específico para atendimento a crianças e adolescentes e outro 
para adultos. Estas salas possuem todo um aparato técnico para que o trabalho possa ser 
desenvolvido com qualidade. 

Fisioterapia da Uniplac inicia atendimentos gratuitos pediátricos e para amputados 

 
Com centenas de atendimentos realizados mensalmente e agora com a novidade dos 
atendimentos pediátricos, a Clínica-Escola de Fisioterapia da Uniplac também oferece 
cuidados a pacientes amputados. 

Preparada e equipada para atendimentos à comunidade externa e da Universidade que precise 
dos serviços do curso, a Clínica de Fisioterapia da Uniplac atende gratuitamente os pacientes, 
com orientação e supervisão de professores altamente capacitados. 

 

Doação ao Programa Mesa Brasil 
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A Uniplac, por meio da Coordenação de Extensão e Apoio Comunitário e do seu Curso de 
Odontologia realizou doação de alimentos ao Programa Mesa Brasil. O Programa é uma 
iniciativa do SESC – Serviço Social do Comércio, e visa à arrecadação de alimentos em geral 
como frutas, legumes, grãos, cereais, enlatados, conservas, pães, massas, carnes e derivados. 

Os alimentos doados pela Universidade foram arrecadados por acadêmicos do Curso de 
Odontologia durante atividades extensionistas realizadas no curso e foram destinados a 
instituições da comunidade local que prestam auxílio a crianças, idosos e demais cidadãos em 
condições de vulnerabilidade social.  

 

 

Lazer para Todos reúne centenas de pessoas no Campus da Uniplac 

 

 

 
 

Aconteceu no campus da Uniplac a Ação Lazer Para Todos. Esta é a edição de abril 
do  projeto contínuo que oferece gratuitamente inúmeras atividades que proporcionam a 
ocupação sadia e positiva do tempo livre de jovens, adolescentes, adultos e idosos de toda a 
comunidade. A ação é uma parceria da Universidade com a Prefeitura de Lages, Polícia 
Comunitária e outras entidades.  

Dentre as atividades estão os atendimentos e orientações feitos pelos cursos da Uniplac, 
atendimento, oficinas educativas, recreação para jovens e crianças, orientação em saúde, 
brinquedos, atividades físicas, apresentações culturais, música e alimentação. 

O Balcão Cidadão está presente no campus para atendimentos que agilizam  os procedimentos 
burocráticos para obtenção de documentos como Carteira de Trabalho (CT), Cédula de 
Identidade (CI) e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
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Donativos para vítimas da catástrofe em Xanxerê 

 

O CREA-SC, através do CREAjr-SC e dos cursos de Engenharia da Uniplac receberam 
donativos direcionados às vítimas dos tornados em Xanxerê. 

Produtos como água, materiais de limpeza, alimentos não-perecíveis e agasalhos foram 
entregues na sede do DCE, localizado no Centro de Convivência da Universidade. 

 

Em parceria com o CAV, Projeto Amigo do Carroceiro beneficia lageanos 

 

Objetivo do projeto é  realizar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças aos 
carroceiros do município de Lages 

O Projeto Amigo do Carroceiro foi implantado em 2002, sendo desenvolvido no Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV), convertido no início do ano de 2009 em Programa de 
Extensão Amigo do Carroceiro, contando com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de 
Lages, com a parceria da Unimed, apoio dos cursos de Medicina e Odontologia da Uniplac e 
de empresas privadas. 
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Direito e Medicina realizam projeto em conjunto em prol da comunidade 

 

O Projeto DIMERP – Direito e Medicina Realizando Perícias consiste na parceria entre os 
Cursos de Direito e Medicina da UNIPLAC e destina-se a garantir maior eficiência nos 
processos administrativos e judiciais, especialmente nos casos atendidos pelo Escritório 
Modelo de Assistência Jurídica - EMAJ e em trâmite no Fórum Universitário. 

 

Árvore dos Sonhos, doações de presentes a crianças de escola em Lages 

 

 

 
Os estudantes da Escola Municipal Izabel Rosseto tiveram uma emocionante surpresa. 
Diversos presentes foram arrecadados pelos técnicos e comunidade acadêmica da Uniplac, 
que apadrinharam os jovens da escola durante o último mês. Eles receberam a visita do Papai 
Noel, que realizou a entrega dos presentes. Neste ano, a chamada Árvore dos Sonhos 
contemplou 178 crianças, de um a 12 anos provenientes da escola. Além disso, também 
participaram do projeto os filhos dos funcionários do setor de Serviços Gerais da 
universidade. 
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MIDILAGES 
 

Mantido pela Fundação Uniplac, o Midilages tem como objetivo contribuir para a 
criação, desenvolvimento e aprimoramento de micro e pequenas empresas de base 
tecnológica, de modo a assegurar seu fortalecimento e desempenho. Também tem por 
finalidade a implantação, operacionalização, diretoria técnica e administrativa de Incubadora 
de Empresas, estimulando empreendimentos nas áreas de tecnologia da informação, 
biotecnologia, telecomunicações, dentre outros, visando materializar a inovação e o progresso 
tecnológico por meio do apoio de empreendedores. A Incubadora Midilages surgiu como 
resultado de uma parceria entre diversas entidades, com a finalidade de oportunizar condições 
para que a Serra Catarinense tenha um pólo de desenvolvimento tecnológico. 

 
Atualmente a incubadora possui 25 empresas incubadas, sendo que destas, 13 são 

empresas residentes, 10 são empresas pré-incubadas e 02 empresas não-residentes. 
 

 

Midilages completa 10 anos 

 

O dia 20 de maio de 2015 marca o aniversário de 10 anos do Microdistrito de Base 
Tecnológica de Lages – Midilages, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da Serra 
Catarinense. 

 

Empresa incubada da Midilages é selecionada para programa de aceleração de startups 
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O InovAtiva Brasil divulgou a lista das 125 startups selecionadas para o Ciclo de Aceleração 
2015 do programa. Uma das escolhidas é a empresa SouthWayy, incubada do Midilages. 

O InovAtiva é um programa de empreendedorismo que oferece capacitação e aceleração para 
negócios inovadores. Realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, e executado pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – 
Certi, ele tem como objetivo ser o principal programa de capacitação de empreendedores 
inovadores do País. 

 

Empresa incubada na Midilages foi destaque de programa da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina 

 

A incubadora Midilages recebeu uma equipe de filmagens da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina – Alesc para o programa “Gente que faz a diferença”. Na ocasião, 
na Serra Catarinense foi apresentado o trabalho desenvolvido pela Mais Soluções Inteligentes, 
empresa incubada na Midilages que desenvolveu um produto capaz de reduzir ruídos 
externos. 

 

 

IABIO 
 

Com sede no campus de Lages (SC), o IABio – Instituto das Águas e Biodiversidade 
da Serra Catarinense, foi criado em novembro de 2011, pessoa jurídica de direito privado e 
sem fins lucrativos e mantido pela Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense. 
Trabalha em projetos na área ambiental, que possuem amplo acompanhamento de doutores, 
mestres e graduandos da UNIPLAC.  

O IABio atua prioritariamente em suas atividades, em parceria com a Universidade 
do Planalto Catarinense – UNIPLAC, de modo a permitir o desenvolvimento e aplicação de 
novos conhecimentos desenvolvidos na UNIPLAC e dos já existentes, em benefício da 
comunidade da área de abrangência da Universidade. As atividades se dão por meio da 
execução direta de projetos, programas e planos de ação, através de convênios e de doações 
de recursos físicos, humanos, financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a 
outras organizações e ao Poder Público. 
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Iabio/Uniplac e 10º Batalhão de Engenharia de Construção levam mudas de árvores 
nativas a São José do Cerrito 

 

O Iabio fez uma doação de mil mudas de árvores nativas para o 10º Batalhão de Engenharia e 
Construção de Lages. 

O plano consiste em um conjunto de atividades a serem executadas com a finalidade de 
recuperar a cobertura vegetal de uma área degradada.  Seu objetivo principal é a recuperação 
do ambiente, garantindo a proteção do solo contra processos erosivos e carregamento de 
partículas, acarretando no assoreamento de rios e córregos, por isso a importância de se fazer 
o plantio de mudas de árvores nativas com procedimentos metodológicos básicos para a 
preparação do terreno e plano básico de monitoramento após o plantio. 

 

Uniplac firma parceria para propagação de práticas sustentáveis 

 

O Instituto de Águas e Biodiversidade (IABIO) da Uniplac recebeu representantes da 
Fundação Certi de Florianópolis e da Fundação Boticário de Curitiba para firmar parcerias 
visando à propagação de práticas sustentáveis na produção do pinhão e da erva-mate, através 
do projeto Araucária Mais. 

Este projeto tem criado uma rede de compradores e produtores para estes produtos nativos da 
região serrana. A participação da Universidade pretende envolver a produção de mudas de 
araucária e erva-mate, em sua estufa de plantas construída com recursos do Projeto Aquífero 
Guarani/Serra Geral, além da participação de alunos e professores na averiguação em campo 
dos locais de produção e extração dos produtos. 
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Setor de Extensão e IABio em ação 

 

A coordenação de Extensão e Apoio Comunitário da Uniplac, junto com o Instituto de Águas 
e Biodiversidade da Serra Catarinense (IABio) e acadêmicos dos cursos de graduação da 
Universidade participaram da ação Margem Limpa III Rio Carahá. 

O Projeto é promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lages em parceria 
com a Uniplac e outras instituições da sociedade lageana. O Projeto visa conscientizar a 
população acerca da importância da preservação dos recursos hídricos, promovendo a coleta 
de resíduos sólidos das margens do Rio Carahá. 

 

BALANÇO SOCIAL 2015 UNIPLAC 
 

O Balanço Social da UNIPLAC visa divulgar sua gestão econômico-social, tornando 
público o resultado de sua responsabilidade social. 

 

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 

 

Geração do valor adicionado 2015 (em R$) 2014 (em R$) 

Receitas  

Receitas totais 53.160.119,71 50.360.702,23 

Receita de ensino 51.436.815,51 48.296.620,43 
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Receita de serviços 442.180,02 503.050,18 

Receita de programas e projetos 172.483,78 34.434,20 

Receita patrimonial 200.407,40 202.056,15 

Outras receitas 562.490,64 180.379,15 

Recursos governamentais 345.742,36 146.331,46 

Receitas financeiras 1.101.212,42 997.830,66 

Despesas Administrativas  

Total de indicadores de despesas 
administrativas 

15.172.933,62 13.080.458,80 

Material consumido 646.713,96 647.936,03 

Utilidades e serviços 1.135.570,92 939.714,72 

Serviços de terceiros 5.118.123,56 3.859.000,70 

Propaganda e publicidade 419.511,86 608.337,79 

Despesas tributárias 33.970,61 106.647,52 

Despesas financeiras 3.488.352,27 3.274.699,60 

Repasses - 143.270,85 

Viagens e estadas 324.482,16 408.257,85 

Outras despesas 4.006.208,28 3.092.593,74 

Indicadores de Investimentos  

Total de investimentos 2.559.403,53 2.671.721,86 

Aplicação em imóveis 2.166.646,09 200.256,14 

Aplicação em acervo bibliográfico 83.157,04 76.521,04 

Aplicação em equipamento de 
informática 

122.743,53 436.501,42 

Aplicação em equipamentos para 
laboratórios 

77.336,69 1.648.154,46 

Aplicação em móveis 52.402,44 120.760,67 

Outros investimentos 57.117,79 189.528,13 

Indicadores Laborais  
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Total de indicadores laborais 43.321.607,98 36.115.665,32 

Folha de pagamento (salários) de 
funcionários 

32.770,455,24 27.013.864,92 

Encargos sociais 10.522.518,70 9.098.754,33 

Aplicação na capacitação de pessoal 
técnico-administrativo 

28.634,04 3.046,07 

Indicadores sociais internos  

Total indicadores sociais internos 76.601,34 66.204,17 

Gastos com vale-transporte 9.973,68 21.148,74 

Segurança e medicina no trabalho 

 

66.627,66 45.055,43 

Demonstração do valor adicionado  

Receitas 52.606.507,64 49.410.283,96 

Receita própria de recursos 51.436.815,51 48.834.104,81 

Outras receitas operacionais 614.663,80 178.179,15 

Receitas não operacional 555.028,33 398.000,00 

Insumos adquiridos de terceiros (7.471.796,03) (8.060.989,51) 

(-) Custo dos 
Produtos/serviços/transformação 

(2.353.672,47) (4.201.988,81) 

(-) Serviços de terceiros (5.118.123,56) (3.859.000,70) 

Valor adicionado bruto 45.134.711,61 41.349.294,45 

Retenções (906.873,08) (784.763,46) 

(-) Depreciação (906.873,08) (784.763,46) 

Valor adicionado líquido produzido pela 
entidade 

44.227.838,53 40.564.530,99 

Valor adicionado recebido em 
transferência 

345.742,36 146.331,46 

Receitas financeiras 1.101.212,42 997.830,66 

Doações recebidas 15.000,00 2.200,00 

Aluguéis recebidos de terceiros 200.407,40 202.056,15 
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Valor adicionado total a distribuir 45.890.200,71 41.912.949,26 

Distribuição do valor adicionado  

Remuneração do trabalho (pessoal e 
encargos) 

43.398.209,32 36.891.365,26 

Impostos, taxas e contribuições 33.970,61 106.647,52 

Contribuições assistenciais 5.446.142,74 1.035.175,94 

Despesas financeiras 3.488.352,27 3.274.699,60 

Aluguéis pagos 179.471,36 199.470,29 

Déficit/ superávit do exercício (6.655.945,59) 405.590,65 

Total do valor distribuído 45.890.200,71 41.912.949,26 

Fonte: Contabilidade, 2015. 

 

 

EXPEDIENTE 
 

Redatora e Revisora: 

Carla Simone Palhano 

 

Revisor: 

Paulo de Tarso Nunes 

 

Criação / Diagramação: 

Assessoria de comunicação 

 

 

UNIPLAC – UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 170 / BAIRRO UNIVERSITÁRIO / LAGES, SC 

+55 49 3251-1022 / www.uniplaclages.edu.br 


