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Missão
Promover a formação humana, técnico-científica e cultural do cidadão, a partir da geração e da

socialização do conhecimento, visando o desenvolvimento sustentável.

Valores
Compromisso com a missão que orienta as atividades da Universidade e com a defesa da Uniplac.
Compromisso e efetiva contribuição para o desenvolvimento regional.
Iniciativa, criatividade, ousadia, entusiasmo e persistência.
Conduta ético-moral, cooperativa e responsável.
Gestão democrática e pluralismo de idéias.
Ação integrada das áreas do conhecimento, valorizando a cientificidade, a inovação e a cultura
universitária.
Profissionalismo, competência e valorização do ser humano.

Visão
Ser uma universidade reconhecida nacionalmente pela qualidade de suas ações na geração e socialização

do conhecimento, na formação humana e no desenvolvimento regional sustentável.
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Responsabilidade Social & Balanço Social é um documento de publicidade das atividades
realizadas durante cada ano pela comunidade acadêmica da Universidade do Planalto Catarinense –
Uniplac.

São informações quantitativas e qualitativas das principais atividades do ensino, da pesquisa,
e da extensão que, direta ou indiretamente, impactam na realidade da região na qual a Instituição está
inserida.

O presente documento interage também através de um processo de transparência na gestão
com o público em geral, tanto na comunidade interna, quanto na externa. Desta forma, atinge
discentes, docentes, técnicos administrativos, autoridades, fornecedores, bem como todos os atores
comprometidos com a vida da universidade e, conseqüentemente, com o desenvolvimento
sustentável da Serra Catarinense.

Os caros leitores encontrarão neste documento um conjunto de informações sobre os
programas, projetos e ações sociais, e, também, um instrumento estratégico para avaliar e ampliar a
responsabilidade social universitária, que está voltada à entrega de profissionais altamente
qualificados pelas diversas áreas do conhecimento e para projetos sociais destinados a comunidades
em situação de vulnerabilidade social.

Cabe ressaltar que nos últimos dez anos os números cresceram consideravelmente. Desde
1997 os oito programas de assistência social, com a execução de 294 projetos (novos ou reeditados),
já atenderam 867 mil pessoas na Região Serrana, até o presente momento. Foram 4.060 profissionais
graduados, nestes dez anos, nas várias áreas do conhecimento: bacharéis, licenciados, tecnólogos e
específicos da profissão, entregues à sociedade e que, acreditamos, sejam profissionais qualificados
e socialmente responsáveis.

Desta forma, registramos as atividades referentes ao ano de 2007 e continuamos contando
com a competência de todos os envolvidos na trajetória da Uniplac, certos de que a Instituição manterá
o crescimento e o desenvolvimento, tornando-se uma universidade “reconhecida nacionalmente pela
qualidade de suas ações na geração e socialização do conhecimento, na formação humana e no
desenvolvimento regional sustentável”.

Boa leitura a todos.

Apresentação
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O Ensino na Uniplac

36 Cursos de graduação

915 Concluintes na graduação

688 Estudantes em estágios curriculares não-obrigatórios

577 Trabalhos de conclusão de curso ou monografia

12 Cursos de graduação proporcionaram monitoria

4.034 Estudantes na graduação

726 Estudantes que colaram grau

1.432 Estudantes em estágios curriculares obrigatórios

41 Estudantes que realizaram monitoria, 05 destes voluntários

373 Estudantes participaram do ENADE

31 Cursos de pós-graduação lato sensu

705 Estudantes na pós-graduação lato sensu

294 Docentes na pós-graduação lato sensu

05 Dissertações de mestrado defendidas

03 Cursos de pós-graduação stricto sensu

87 Estudantes na pós-graduação stricto sensu

Docentes na pós-graduação stricto sensu23

1                            Exame Nacional de Desempenho de Estudante

Destaques 2007

A Uniplac está no Guia do Estudante Abril das Melhores Universidades do Brasil 2007, com
certificados atribuídos aos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Odontologia, Pedagogia e Terapia
Ocupacional.

Prêmio Top of Mind, pesquisa de lembrança de marca realizada pelo Instituto Mapa e Jornal A
Notícia.

O curso de Direito recebeu o selo de Qualidade “OAB recomenda”.
Os conceitos no ENADE de 2006 são os mais altos (3 e 4) entre as instituições da região,

ressaltando que os cursos de Administração, Psicologia, Ciências Contábeis e Secretariado ficaram acima
da média nacional.

No ENADE de 2007, o Conceito Preliminar dos Cursos ficou em 3. O conceito do Enade foi 3 para
Educação Física, Enfermagem e Odontologia e 4 para Serviço Social e Terapia Ocupacional, com destaques
para Enfermagem e Serviço Social, acima da média nacional.

O Ensino Superior na Serra Catarinense começou a ser delineado no ano de 1959, com o
surgimento da Associação Catarinense de Cultura – ACC, e, desde então, os cursos de graduação e pós-
graduação conquistaram seu espaço e vêm entregando profissionais qualificados para a sociedade
brasileira.

Em nível de graduação foram 12.813 profissionais formados, sendo 7.601 nas licenciaturas,
4.642 bacharéis, 433 específicos de profissões e 137 tecnólogos.

Na pós-graduação já foram 2.642 profissionais qualificados em cursos lato sensu, 750 destes
na modalidade de mercado de trabalho e os demais, além do mercado de trabalho, em formação para o
magistério superior.

Isto significa que foram elaboradas cerca de 1.892 produções científicas na forma de
monografia, desde o ano de 1986, quando surgiu o primeiro curso de pós-graduação na Uniplac, o curso
de Educação Psicomotora.

2 Os conceitos utilizados no ENADE variam de 1 a 5,  e, à medida que esse valor aumenta, melhor é o desempenho no exame. Disponível em www.inep.gov.br
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A Extensão Universitária Destaques de 2007 na Extensão

A Extensão Universitária da Uniplac é vista como “processo de natureza eminentemente educativa,
cultural e técnico-científica, articulado ao ensino-aprendizagem e à pesquisa em todas as suas
possibilidades e dimensões”.

O setor de extensão da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC está dividido em três
áreas: Ação Comunitária, Ação Acadêmica e Ação Cultural.
No ano de 2007, a Extensão atuou em projetos permanentes, de curta duração, em prestação de serviços,
assessorias, palestras, acompanhamentos e em ações de representação externa.

Número de ações e beneficiados pela Extensão em 2007
Ações

Projetos de Assistência Social

Projetos de prestação de serviços

Eventos

Exposições de artes

Projetos de cursos

Projetos de Ação Comunitária

Palestras proferidas

Viagens de estudos

Estágio curricular não-obrigatório

Número de ações

42

05

68

06

40

23

18

38

39 convênios com organizações
(públicas ou privadas) 193 unidades concedentes.

Número de beneficiados

50.651

157

12.604

920

977

5.832

3.600

833 estudantes e 42 docentes

688 estudantes encaminhados
concedentes.

Fonte: Relatório Institucional de 2007.

236 docentes na Extensão universitária

2.546 estudantes beneficiados com bolsas de estudos

2.175 alunos no serviço voluntário

49 técnicos administrativos na Extensão

2.270 estudantes em ações de extensão

95 bolsistas remunerados

: envolveu 53 profissionais em 35 representações
externas, o que tem permitido opinar e auxiliar na decisão das ações estratégicas de diversas comissões, conselhos,
câmaras e fóruns, visando à implementação de ações de desenvolvimento comunitário.

Execução de 42 projetos voltados a pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. É a
Uniplac confirmando o seu status de universidade comunitária.

Palestra com Fernando Henrique Cardoso, para novecentas pessoas sobre o tema “Economia e
Desenvolvimento”, abordando aspectos internacionais com ligações a projetos e desenvolvimento regional.

A Uniplac é entidade-âncora da , programa federal voltado para a formação e
mobilização de lideranças comunitárias. Em 2007, foram realizadas 08 oficinas, atendendo cerca de 290 pessoas.
Todas as oficinas se inserem no processo de implementação da dimensão comunitária e social da Uniplac.

Na área da segurança alimentar e agroecologia, a Uniplac criou e coordena o
, ao qual se integram mais de 30 entidades produtoras e consumidoras,

além de entidades educacionais, buscando construir um processo de produção de conhecimento e intervenções para o
desenvolvimento regional.

A Uniplac coordena o processo de criação de um com parceiros do
Fórum Estadual, juntamente com o Instituto de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC.

A Uniplac é implementadora do – para os 13
municípios da região de Campos Novos.

É coordenadora do

A Uniplac coordenou a organização do e articula a organização do Vº
Seminário, agregando aproximadamente 200 entidades ligadas à produção orgânica e à agricultura familiar.

A Uniplac estabeleceu acordo de e intervenções nas comunidades afro-
descendentes/quilombolas com o Núcleo de Estudos Negros/Santa Catarina-NEN e com aUDESC.

Criação do , integrante do Fórum de Políticas
Públicas de Lages-SC. Vale ressaltar que o Fórum, integrando aproximadamente 20 entidades, objetiva criar o
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Criação do para dar suporte às atividades de semanas acadêmicas, seminários
e palestras e, ainda, prestar serviços à comunidade da Serra Catarinense em cerimoniais. Foram 68 eventos, com a
participação de um público de 12.604 pessoas.

O , que visa receber os alunos do ensino médio e interessados em conhecer os
cursos, infra-estrutura e ações da Uniplac, recebeu no ano de 2007, 21 escolas, com 817 visitantes na Uniplac. No
Laboratório de Anatomia Humana, foram 542 visitantes de 16 instituições, que, além da visita, assistiram aulas
expositivas sobre peças anatômicas do laboratório.

Fórum de Representantes Comunitários da Uniplac

Rede de Educação Cidadã

Fórum Regional da Serra
Catarinense de Produção e Consumo Solidário

Programa Regional de Educação do Campo

Colegiado de Desenvolvimento Territorial Rural Codeter

Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local da Serra Catarinense –
CONSAD.

IVº Seminário Estadual de Agroecologia

cooperação técnica sobre educação

Fórum dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência

Núcleo de Eventos da Uniplac

Projeto Viva a UniversidadeFonte: Relatório Institucional de 2007.
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A Pesquisa Universitária

Destaques de 2007 na Extensão

Um alinhamento de forças em direção ao mesmo local, somando conhecimentos, agregando
pessoas e saberes, exercitando a prática do trabalho em equipe, convergiu para as atividades de pesquisa
na Uniplac.

A pesquisa na Uniplac está definida nas linhas: Desenvolvimento regional; inovação e
tecnologias; educação, cultura, poder; saúde coletiva; meio ambiente; direito, Estado e sociedade.

• XIª Mostra Científica e Xª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, com apresentação de 166
trabalhos orais, 44 painéis e com 185 participantes ouvintes.

• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia nos dias 03 e 05 de outubro, com a adesão de 144 alunos de ensino médio. O tema
abordado foi o “Ano Internacional do Planeta Terra”, com o objetivo de mobilizar a população
mundial para a preservação da vida na Terra.

• O Comitê de Ética na Pesquisa em Seres Humanos apreciou 111 projetos. Destes, foram
aprovados 55.

Projeto de Pesquisa

A Rede Guarani/Serra Geral congrega pesquisadores das instituições universitárias UFSC,
UNIPLAC, UDESC, UNOESC, UNOChapecó, UNC. As duas últimas irão agregar-se ao projeto em breve. Ainda
participam FAPESC, EPAGRI, Fundação Boiteux e outras organizações envolvidas na preservação da
qualidade dos dois sistemas aqüíferos, o Guarani e o da Serra Geral, no Sul do Brasil. Os dois aqüíferos
abrangem oito estados brasileiros e quatro países da América do Sul. Em Santa Catarina, os aqüíferos
abrangem 51% do território.

Os pesquisadores estão organizados em seis componentes:

1. Caracterização e levantamento de dados: serão buscadas a caracterização hidrogeológica e a
determinação das principais áreas de vulnerabilidade à contaminação do Sistema Integrado Aqüífero
Guarani/Serra Geral, relacionadas à poluição das águas superficiais, nas áreas das bacias dos rios Canoas e
do Peixe (SC), bem como da compartimentação tectônica e os processos regionais de recarga e descarga
dos aqüíferos, no extremo oriental do planalto da Serra Geral (RS e SC). Serão levantados dados sobre o uso
e ocupação da terra, bem como da situação sócio-econômica das propriedades agrícolas, em especial nas
áreas de maior vulnerabilidade à contaminação das águas superficiais e, por extensão, das águas
subterrâneas.

2. Avaliação da qualidade da água: No desenvolvimento deste componente, prevê-se a realização de
análises da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, através de parâmetros físico-químicos e
biológicos, das áreas críticas apontadas no estudo de vulnerabilidade, tanto na bacia do rio Canoas, como
do rio do Peixe.

Rede Guarani/Serra Geral

12 grupos de pesquisa, com 13 projetos

05 projetos do Mestrado em Saúde Coletiva

12 projetos de pesquisa pela FAPESC

96 docentes em pesquisas

09 projetos para o prêmio Mérito Universitário

13 projetos do Mestrado em Educação

39 projetos de iniciação científica (Art. 170 )
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Plano de Assistência Social da Uniplac

No âmbito das universidades comunitárias, o Plano de Assistência Social apresenta-se como um
instrumento de planejamento estratégico para a consolidação e condução das políticas públicas voltadas à
assistência social.

A nova edição do plano foi construída coletivamente por um fórum no qual envolveram-se setores do
Ensino, Pesquisa e Extensão durante todo o ano de 2007, que marcou os quatro anos de execução do Plano na
Universidade.

A relevância do documento institucional repousa principalmente no acúmulo de discussões através
das quais levantaram-se os desafios, necessidades e expectativas da realidade social no contexto do Planalto
Serrano de Santa Catarina.

Os programas sociais constantes do documento pretendem articular as demandas da sociedade para
a Universidade do Planalto Catarinense, promovendo uma cultura de serviços voluntários e oportunizando à
comunidade acadêmica o exercício da cidadania, com a prática e o desenvolvimento de atividades, através de
programas de responsabilidade social.

Quadro  - Síntese dos programas  sociais

Fonte: Relatório Institucional, 2007.
* Técnicos Administrativos: 49. Docentes: 158. Bolsistas remunerados: 95.
Voluntários: 2.175 alunos que executam atividades no projeto como estágio
curricular obrigatório e alunos bolsistas.

3. Estudos de políticas públicas: Acompanhando o que historicamente se constituiu como tendência no
processo de ocupação territorial brasileiro, em que as aglomerações humanas se utilizaram de critérios
específicos, como a abundância de água e fertilidade do solo para se fixarem, a região Sul do Brasil tem,
atualmente, grande parte de suas aglomerações urbanas (cidades), localizadas às margens de rios ou
próximas de nascentes, bem como em locais cujas condições e características de solo e/ou relevo mostram-
se incompatíveis com as condições e peculiaridades que a complexidade da dinâmica urbana impõem. Esta
é a realidade da grande maioria dos sítios urbanos localizados em áreas de ocorrência do Aqüífero Guarani
no planalto do estado de Santa Catarina. Porém, por ainda se constituírem em cidades de pequeno e médio
porte, é possível a implementação de políticas públicas que permitam o alcance de padrões de dignidade,
segundo os critérios de sustentabilidade.

4. Análise dos aspectos jurídicos: Busca-se, aqui, a partir do reconhecimento da necessidade de uma gestão
eficiente e sustentável dos recursos hídricos, intensificar, atualizar e desenvolver o debate jurídico sobre
essa mesma gestão.

5. Extensão tecnológica e capacitação: Os resultados da pesquisa contribuirão para o desenvolvimento de
novas tecnologias de trabalho, bem como de ação comunitária, e deverão ser divulgados não só através de
relatórios e publicações científicas especializadas, mas de cursos de extensão tecnológica e capacitação
dos técnicos das instituições envolvidas. Para a implementação de ações de intervenção direta junto à
comunidade, será necessário promover a capacitação de agentes para disseminação dos novos
conhecimentos adquiridos, bem como de técnicas não poluentes, como as da agroecologia e uso de terapias
não residuais, visando o uso sustentável das áreas de abrangência do projeto.

6. Consolidação do Centro de Estudos da Água na Uniplac: pretende-se constituir um espaço definitivo de
estudo e de aprofundamento das questões que envolvem as águas subterrâneas, tanto no Brasil como
também nos países do Mercosul.

Programas (Objetivos) Número  de projetos Número  de envolvidos Número de beneficiadosna execução

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA

PROGRAMA DE BLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS EM SITUAÇÃO DE

PROGRAMA DE ESPORTES, EVENTOS, ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
PARA A COMUNIDADE EXTERNA.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Qualificar e requalificar o trabalhador da Serra Catarinense, para recuperar e
valorizar sua competência profissional, tanto do ponto de vista técnico-
profissional como para a formação humana, na perspectiva da construção da
cidadania.

Promover ações de controle, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças,
no sentido de propiciar às pessoas em situação de risco social melhor
qualidade de vida e saúde.

Oportunizar ações e atividades que contribuam para o desenvolvimento
regional, através do esporte, da arte, cultura e eventos de promoção social e
cidadania.

Contribuir com projetos de caráter social para a inclusão dos idosos na
sociedade, através de práticas educativas, culturais e de lazer, propiciando a
continuidade do desenvolvimento pessoal e social do ser humano da terceira
idade.

Total

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À FAMÍLIA
Oferecer serviços na área cível e criminal, através dos alunos do curso de
Direito, à população em situação de risco social de Lages e região.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS EM SITUAÇÃO DE RISCO
SOCIAL
Proporcionar aos alunos em situação de risco social recursos financeiros em
modalidades de bolsas que lhes possibilitem acesso e permanência na
Universidade.

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Garantir a inclusão dos portadores de necessidades especiais nos diversos
grupos sociais, visando uma melhoria da qualidade de vida e acesso ao
mercado de trabalho.

PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA
Contribuir com projetos de caráter de Assistência Social, através da ação pela
cidadania, para os órgãos públicos, entidades assistenciais e instituições sem
fins lucrativos, inclusive, com a participação ativa nos Conselhos Municipais e
Estaduais.

5

13

11

2

42 projetos e 04
modalidades de bolsas

de estudos

5

04 modalidades

1

5

28

188

67

14

2.477

158

6

12

2004

762

17.248

14.033

78

50.651

2.970

2.520

35

13.005
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Programas de Bolsas de Estudos
para os Alunos da Uniplac

A Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC mantém, de longa data, um sistema de distribuição
de bolsas de estudo para alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa tem por objetivo
proporcionar aos alunos dos cursos de graduação modalidades de bolsas que lhes possibilitem acesso e
permanência no Ensino Superior, gerenciado pela Ação Acadêmica da Uniplac.

Em 2007, o programa atendeu em 08 (oito) modalidades de bolsas e duas de financiamento
estudantil:

Bolsa e financiamento estudantil Beneficiados

BOLSA CIDADÃ/PROUNI

BOLSA ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO

BOLSA PESQUISA/ INICIAÇÃO CIENTÍFICA

BOLSA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO ENSINO SUPERIOR– FIES

Atender alunos em situação de risco pessoal e social na bolsa cidadã, cfe. Lei 10.260,
12/07/2001 (Art.19) e no Programa Federal Universidade para Todos, cfe. Lei 11.096,
de 13/01/05. Faz parte da aplicação anual, de 20% da receita operacional em
atividades de assistência social. São recursos oriundos da cota patronal da instituição,
aplicados integralmente em bolsas para os alunos em situação de vulnerabilidade
social.

Aproximar o acadêmico da Uniplac com as situações reais do mundo profissional,
buscando oportunidades para que os estudantes das diversas áreas do conhecimento
possam vivenciar experiências, práticas sociais, contribuindo na sua formação,
aprofundamento de conhecimentos e no preparo do exercício da cidadania.

Programa condicionado à apresentação de Projeto de Pesquisa, elaborado segundo
normas técnicas, que levarão em conta, preferencialmente, a relevância social e/ou
científica da temática, os objetivos e a filosofia da UNIPLAC

Auxílio financeiro para docentes e técnicos administrativos e dependentes para
participação em cursos de graduação e pós-graduação. A bolsa é liberada de acordo
com os critérios estabelecidos com os sindicatos das classes envolvidas (professores e
administrativos).

BOLSA CONVÊNIO
Constituição Estadual de SC Art.170, Prefeituras e empresas privadas

BOLSA EXTENSÃO
São bolsas de estudos concedidas a alunos participantes de projetos de Extensão
aprovados e desenvolvidos com recursos da UNIPLAC ou em convênio com outras
entidades.

BOLSA MONITORIA
Espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação, que tem como
objetivo criar condições para o aprofundamento técnico e o desenvolvimento de
habilidades relacionadas a atividades docentes.

CRÉDITO PRAVALER
Primeiro programa privado de financiamento estudantil implantado com instituições de
todo o Brasil.

BOLSA INSTITUCIONAL
Bolsas destinadas a alunos de graduação em práticas esportivas, estágios e prestação
de serviços com recursos da instituição

Programa do Ministério da Educação – MEC, destinado a financiar a graduação no
Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os
custos de sua formação.

1.608

688

33

51 (funcionários)

157

715

102

29

27

95

90 (dependentes)

Fonte: Relatórios de Bolsas, 2007.

No ano de 2007, foram concedidas 3.411 bolsas no quadro geral, sendo 688 de estágio em outras
organizações. Das 2.723 em bolsas da Instituição: 59% com recursos da cota patronal do INSS (Cidadã e
Prouni), 26% de convênios (Art.170 e Prefeituras), 5% para bolsas de funcionários e dependentes, 4% com
recursos de projetos de extensão, 3,5% de projetos institucionais, 1,5% de projetos de pesquisas e 1% de
monitoria.

A Uniplac oferece programas de bolsas de estudos não apenas como forma de permanência e
conclusão do ensino superior, mas, também, uma contribuição ao desenvolvimento local e regional, tendo
em vista que os recursos de impostos permanecem na Instituição para serem investidos na região na qual a
Universidade está inserida.
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Este programa faz parte do Plano de Assistência Social da Uniplac e tem por objetivo contribuir
com projetos de assistência social, para os órgãos públicos, entidades assistenciais e instituições sem fins
lucrativos, inclusive com a participação ativa em conselhos municipais e estaduais, fóruns e comissões.
Está organizado em quatro categorias:
1. Serviços voluntários dos alunos bolsistas. São desenvolvidos por alunos-bolsistas do Art. 170 da
Constituição Estadual, da Bolsa Cidadã e do Prouni. O programa é gerenciado pela Ação Acadêmica. Por
ele, em 2007, 1.853 alunos realizaram serviço voluntário em projetos sociais (432 com 80 horas; 882
acima de 80 horas; 352 abaixo de 80 horas e 187 até 40 horas).
2. Serviço voluntário dos funcionários da Uniplac: Em 2003, o programa de serviço voluntário foi ampliado,
com a participação voluntária dos funcionários, de acordo com art. 1º da Lei nº 9.608. Em 2007,
caracterizou-se principalmente por palestras (16), assessorias (27), campanhas (2), preservação do meio
ambiente (22 ações), enfim, formas de promoção do intercâmbio de conhecimento, visando à promoção
social e à cidadania.
3. Ações comunitárias da UNIPLAC: consistem nos serviços prestados pela instituição, através de seus
funcionários, a organizações sem fins lucrativos, conselhos de políticas públicas e/ou organizações da
sociedade civil. Em 2007, a Uniplac somou 35 representações em conselhos, fóruns, comissões que
integram o Fórum de Representação Externa da Uniplac. Participou, ainda, de três Forças-Tarefa (projeto
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Lages – Governo do Estado), em ações na
área da saúde, cidadania e preservação do meio ambiente.
4. Projetos, ações e serviços de enfrentamento da pobreza: trata-se de projetos e ações de Extensão
universitária caracterizados por assessoramento, prestação de serviços, campanhas, mobilização e
capacitação de lideranças comunitárias. No ano de 2007, foram executados 04 projetos, serviços para 12
entidades e mais de 187 ações de promoção social e cidadania.

O programa busca integrar funcionários, alunos e sociedade, criando oportunidades visando o
rompimento da exclusão social e benefícios que gerem qualidade de vida, garantindo a promoção da
cidadania na Serra Catarinense.

Gestão de Pessoas

As organizações inovadoras implementam ações de gestão de pessoas que permitem
conhecer as potencialidades e competências individuais para transformar os conhecimentos, atitudes
e as habilidades em resultados positivos para a Instituição. Eis o grande desafio institucional.

A Uniplac procura melhorar a gestão de pessoas, proporcionando atividades, cursos e bolsas
de estudos para os funcionários. No ano de 2007, foram encaminhados 22 técnicos administrativos
para participação em cursos e palestras, 32 bolsas de estudos na graduação, 62 bolsas para
dependentes de funcionários.

Programa de Ação Comunitária:
Um Espaço de Promoção Social de Cidadania

656 profissionais atuando na UNIPLAC

195 técnicos administrativos
461 docentes (30 doutores, 147 mestres, 215 especialistas e 69 graduados)

Na 11ª e 12ª Semana de Capacitação Docente (fevereiro e julho), participaram ativamente cerca de
35% dos docentes. A semana, com carga horária de 20 horas, tem por objetivo possibilitar aos docentes
momentos de reflexão da sua prática pedagógica, espaço para o atendimento às diretrizes institucionais e
discussão de um programa de Educação a Distância.

Os serviços de Saúde e Segurança no Trabalho visam a adoção de medidas preventivas relacionadas à
proteção e ao bem-estar ocupacional. Em 2007 foram registrados 06 acidentes sem vítimas. Registrou-se,
também, 01 caso de doença ocupacional, relacionada ao esforço repetitivo.

Conforme Norma Regulamentadora 07, que determina o atendimento dos interesses da saúde dos
trabalhadores, dentro da programação das atividades prevencionistas, foram realizados exames periódicos.
Devemos salientar a importância destes, pois é neles que são diagnosticados vários problemas de saúde pelo
médico do trabalho.

Entre os benefícios, a instituição ofereceu as vacinas contra o vírus da gripe. Foram aplicadas mais de
110 doses, imunizando em média 60% dos técnicos administrativos.

Inúmeros foram os trabalhos desenvolvidos pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
Entre eles destacou-se a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), reunindo entre
técnicos administrativos e docentes 110 participantes, com o objetivo de sensibilizar e transformar o olhar sobre
os temas desenvolvidos no evento.

Também fez parte das ações da comissão o desenvolvimento da Unilaboral, ginástica laboral da
Uniplac, que atende em média 50 funcionários, que reúnem-se 03 vezes na semana 15 minutos diários, e que
tem por objetivo prevenir doenças relacionadas ao trabalho através de atividades físicas.
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Desempenho ambiental

A crescente preocupação com a qualidade do meio ambiente leva a comunidade acadêmica a
buscar alternativas para uma relação mais sustentável com o meio ambiente. São atividades contínuas, no
Ensino, na Pesquisa e na Extensão.
Destaques de 2007:

O plantio de árvores no campus da universidade. Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas
participaram desde a produção de mudas na estufa-viveiro até o plantio e confecção das estacas no
campus. Foram cerca de 150 mudas de espécies nativas, como a araçá, a guabiroba e a uvaia.

Trote ecológico. Os cursos de Ciências Biológicas e Direito realizaram o Trote Ecológico, que
contou com uma discussão sobre a legislação acerca da Araucária, a importância da conservação das
florestas de Araucária para a nossa região e o Projeto Estufa-Viveiro, que vem ocorrendo na Uniplac. Após
essa conversa, os acadêmicos realizaram a semeadura de Araucária em 80 saquinhos doados pela Escola
Itinerante do Município de Lages, constituindo o primeiro lote de mudas do Viveiro da Uniplac na sua nova
localização, o próprio campus.

Projetos de pesquisa, tais como: Estudo do Rendimento de Mudas do Pisidium cattleianum (araçá
vermelho) produzidas em Estufa-viveiro; Uma Contribuição para valorizar Espécies Nativas no
Desenvolvimento Regional; Macro e Mesofauna Edáfica em Áreas de Pinus sp de Diferentes Idades em
Campo Belo do Sul; Estudos de Animais de Interesse em Saúde Pública e Agrícola; Rede Guarani/Serra
Geral.

: Acontece desde o ano de 2004 e tem como proposta a
valoração e a transformação de materiais considerados lixo, evitando seu descarte imediato no ambiente.
Em sua sexta edição, a Oficina foi ofertada em forma de Projeto de Assistência Social, qualificando 32
jovens e 5 monitores de duas Instituições, o CERL – Centro Educacional Regional de Lages e o CRENSA –
Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Nossa Senhora Aparecida.

Em três anos de funcionamento, o viveiro-estufa da
Uniplac já produziu mais de três mil e quinhentas mudas, que em sua totalidade foram utilizadas em
programas de educação ambiental na Região Serrana.

Este é um espaço permanente de estudo, geração de
conhecimento e de visitação pública pela comunidade em geral. A implementação do Herbário possibilitou
que a Uniplac seja o espaço de referência em estudos sobre a flora para a comunidade regional.

:

Projeto Oficina de Reciclagem

Projeto Estufa-Viveiro da Uniplac:

Projeto Herbário da Uniplac

A construção do campus definitivo da Uniplac ocorreu em 1974, quando a Prefeitura de Lages
doou uma área de terras de 73.308,75 m2, situada no antigo aeroporto Correia Pinto, área de pouso
cedida pelo Ministério da Aeronáutica. Desde então, cresceu consideravelmente. Atualmente, a
instituição possui uma área de 78.455,70 m2 de terrenos, com uma área construída de 27.465,34 m2, que
corresponde aos blocos de sala de aula, setores administrativas e pedagógicas, biblioteca, laboratórios,
salão de atos, Centro de Convivência, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Jurídicas, Centro de
Ciências Exatas e Tecnológicas, Instituto Médico Legal, Microdistrito de Base Tecnológica, distribuídos no
campus-sede da Universidade.

Física, Equipamentos e Laboratórios
Infra-estrutura:
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Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas-CCET: com uma área construída de 1.917,06 m2, foi
inaugurado em agosto de 2002, tendo sido criado considerando-se as exigências do mercado da indústria
madeireira, as condições conjunturais econômicas e de competitividade dos complexos agroindustriais e de
uma estrutura de concorrência globalizada.

• Laboratório de secagem da de madeira e termodinâmica
• Preservação da madeira
• Propriedades físicas e mecânicas da madeira
• Usinagem da madeira e secagem
• Sala de pintura
• Laboratório de painéis de madeira (escultura)
• Preparação de cola
• Laboratório de eletrônica digital
• Depósito de eletrônica
• Laboratório de informática (auto cad)
• Laboratório de eletrotécnica
• Laboratório de automação e robótica
• Laboratório de biodegradação
• Câmaras climatizadas: propriedades físicas e mecânicas; biodegradação; química e celulose e papel;
sala de pintura
• Laboratório de celulose e papel
• Laboratório de química da madeira, laboratório de energia, câmara climatizada
• Depósito de vidraria
• Depósito de produtos químicos

Centro de Ciências Jurídicas - CCJ: Esta obra projetou-a como um referencial no ensino superior jurídico
catarinense, através das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão direcionadas ao desenvolvimento regional.
O CCJ conta com área construída de 2.341,71 m2 em três pavimentos, possui um auditório com capacidade
para 262 pessoas, Núcleo de Prática Jurídica, atendimento de estágio, sala de advogados, Fórum Universitário e
salas de aula para pós-graduação.
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Centro de Ciências da Saúde – CCS: uma construção de 9.990 m2 , em que a Universidade visa a
promoção da saúde, com ênfase na prevenção, com amplos espaços para Enfermagem, Odontologia, Terapia
Ocupacional, Psicologia e Medicina. Nestes espaços, além do ensino-aprendizagem, acontecem projetos de
assistência social de atendimento a famílias na área da saúde.

Infra-estrutura do Centro de Ciências da Saúde:
Odontologia:
• Clínica radiológica
• Centro cirúrgico
• Triagem
• Clínica odontológica (I e II)
• Pré-clínica (I e II)
• Escovódromo
• Laboratório de prótese
• Laboratório de apoio
• Laboratório de revelação 1
• Laboratório de raio X e revelação
• Laboratório de prótese
• Laboratório de interpretação radiológica

Enfermagem e Medicina
• Laboratório de práticas integradas (I, II, III e IV)
• Sala de curativos, medicação e sala de expurgo
• Sala de orientação e atendimento (I e II)
• Consultório Integrado (quatro)
• Sala de terapia alternativa
• Laboratório morfo-funcional
• Salas de tutorias de Medicina (três)

Laboratórios de Psicologia
• Sala de observação de comportamento (crianças)
• Sala de observação de comportamento (cdultos)
• Laboratório de estudos sobre a família I (crianças)
• Laboratório de estudos sobre a família II (adultos)

Laboratórios de Educação Física
• Academia-escola
• Laboratório de fisiologia
• Sala de dança

Infra-estrutura de laboratórios: A UNIPLAC vem realizando, nos últimos anos, significativo
investimento na qualificação do ensino superior da região do Planalto Catarinense. As melhorias propostas
abrangem todos os setores de atuação da Universidade, inclusive a ampliação de laboratórios e ambientes
de ensino que, além de terem crescido em número (de 4 em 1994 para 72 em 2007), receberam
equipamentos e melhores condições de trabalho para acadêmicos e docentes. São 25 laboratórios no
Centro de Ciências da Saúde, 16 no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, laboratórios básicos e
anatômicos, 09 laboratórios na área de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas (06 específicos de Informática),
07 laboratórios de Ciências Humanas, Letras e Artes.
Vale ressaltar que todos estão altamente equipados, e recebem inúmeras visitas, pois tornaram-se
referência na região.
Laboratórios de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas
• Laboratório de informática (I, II, III e IV)
• Laboratório de desenvolvimento de sistemas
• Laboratório de redes
• Laboratório de gestão
• Laboratório de contabilidade
• Laboratório e estágio de matemática

Laboratórios Básicos e Anatômicos
• Laboratório de ecologia
• Laboratório de anatomia (I, II e III)
• Laboratório de bioquímica
• Laboratório de botânica (Ciências Ambientais)
• Laboratório de cultura
• Laboratório de experimentação
• Laboratório de fisiologia e farmacologia
• Laboratório de microbiologia e imunologia
• Laboratório de microscopia (I e II)
• Herbário e preparação de lâminas
• Laboratório de aoologia e parasitologia
• Sala de animais

Laboratórios de Ciências Humanas, Letras e Artes
• Laboratório de línguas
• Laboratório de serigrafia
• Sala de desenho
• Oficina de artes
• Laboratório de design e tecidoteca
• Laboratório de pedagogia
• Sala de música

Ambientes especiais
• 98 salas de aulas
• 06 salas de pós-graduação equipadas com projeção multimídia
• Sala de projeção de odontologia
• Sala de projeção de enfermagem
• Sala de projeção do bloco II com capacidade para 90 pessoas
• Sala dos professores com sala de multimeios
• Salão de atos com capacidade para 700 pessoas
• Auditório com capacidade para 262 pessoas
• Núcleo de prática jurídica
• Fórum universitário
• Centro de convivência
• Instituto médico legal
• Incubadora tecnológica
• Setor de multimídia na biblioteca
• Sala de ensino a distância
• Sala de vídeo-conferência
• Casa adaptada da terapia ocupacional
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Também conhecido como Incubadora de Empresas da Serra Catarinense. As instituições parceiras
optaram pela construção de uma área de 295 m2, no campus da Universidade, pela proximidade com o local de
produção e transmissão do conhecimento. Tem por missão estimular e apoiar a criação de novas empresas que
desenvolvam produtos e/ou serviços tecnologicamente inovadores, visando o desenvolvimento regional. Em
2007, são 05 empresas incubadas e 01 pré-incubada, que atuam na estrutura da MidiLages:
• Logtruck Tecnologia da Informação S/A
• E & E Desenvolvimento de Softwares Ltda.
• IT Factory Soluções e Tecnológicas Ltda.
• TWI Máquinas Ltda.
• Instituto I-TECJUS – Instituto Tecnológico de Aprimoramento Jurídico-Social.
• Empresa Pré-Incubada: Getsystem Serviços em Informática Ltda.

É um órgão suplementar da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Atualmente conta com
uma área de 930 m2 para salas de estudo individual, setor administrativo, empréstimo, multimídia, coleção
especial e obras raras e com um espaço coletivo ocupado pelo acervo bibliográfico.

A Biblioteca Central da Uniplac 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, aos corpos discente, docente e técnico-administrativo da UNIPLAC.

Biblioteca em números

Títulos

Área

Assinaturas de periódicos

Usuários na Biblioteca

Consultas na Internet e em CD-Rom

Exposições

Volumes físicos de livros

Coleção de periódicos

Número de materiais catalogados e registrados

Consulta local:
• Consultas internas de periódicos
• Consultas internas de livros

Empréstimos realizados
• Balcão
• Internet

38.112

930 m2

180

265.235

46.868

05

81.384

1.990 títulos

2.245

15.095
55.958

86.433
248.948

Microdistrito de Base Tecnológica de Lages
MidiLages

A Biblioteca Central da UNIPLAC
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O espaço para arte e cultura na Uniplac gera a interação entre a comunidade acadêmica e a
comunidade regional, através de apresentações artísticas, exposições, danças e eventos que traduzem o
ensino transformado em arte.

Na categoria eventos, o destaque foi para a participação do Curso de Arte- Educação na 5º Bienal
de Arte, Ciência e Cultura - Rio de Janeiro , entre os dias 27/01 e 02/02, o que permitiu a integração com
mais de dez mil acadêmicos das mais variadas faculdades e universidades do Brasil, os quais, em palestras
e manifestações culturais, discutiram e refletiram sobre o tema “Brasil–África: Um Rio chamado
Atlântico”. Neste evento estiveram presentes alunos da Uniplac, entre eles destaque para Antônio Matos
Vieira Júnior do curso de Artes Visuais, que teve seu trabalho intitulado “Refletir para Refratar” aceito na
Mostra Universitária de Artes Visuais da 5ª Bienal da UNE. Vale ressaltar que somente dois outros trabalhos
de Santa Catarina foram aceitos.

Outro destaque é o NUPAE - Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação. É interinstitucional do
sistema ACAFE e foi constituído em 2003. Na Uniplac, está inserido nas atividades do grupo de pesquisa
"Produção do Conhecimento e Educação Básica". Os objetivos do Núcleo são contribuir por meio da
pesquisa em arte e arte na educação, nas políticas públicas educacionais, promovendo ações para a
melhoria da educação e da arte na educação.

Na categoria Música foi realizado o curso de Percepção Musical para Iniciantes, com carga
horária de 30 horas. Acadêmicos participam na “Mostra Acadêmica de Música” na Bienal, projetando a
Uniplac no cenário nacional com mérito e conhecimento, e o Recital de outono, realizado na Casa da
Cultura em São Joaquim,

Na Extensão, desde o ano 2000 o Arte na Escola – Pólo Uniplac é um programa que vem
desenvolvendo ações na comunidade de Lages e região. O Pólo possui parcerias com Secretarias
Municipais de Educação e com a 27ª GECT, com três projetos: Miditeca, Educação Continuada e Materiais
Instrucionais de Arte.

Ainda na Extensão, o Projeto Orquestra-Escola é mais uma ação pela cidadania, através do ensino
da música instrumental, que objetiva promover a auto-estima, o exercício da cidadania e a descoberta de
novas possibilidades junto às 13 crianças e adolescentes que participam da Orquestra.

Outro projeto foi o Arte e Cultura Implementando a Lei 10.639/03: Da África ao Brasil –
manifestações artísticas e culturais, que faz parte da assistência social e beneficiou 87 líderes dos
movimentos negros, professores, gestores educacionais e sociais. De assistência social também é o
projeto Integração Universidade/Escola. Nele foram levadas as linguagens da Cerâmica, Gravura e Pintura
para as E.E.B. Belizário Ramos e Vidal Ramos, com turmas de 4ª série e 7ª e 8ª séries, respectivamente.

Esporte e Lazer

O esporte auxilia na formação do caráter, na aprendizagem, contribui para a boa saúde e o equilíbrio
físico e mental das pessoas. A Uniplac apóia e incentiva as várias iniciativas desportivas, realizadas pela
comunidade acadêmica.

Em 2007 as equipes de vôlei feminino e de xadrez foram destaques nos Jogos Universitários
Catarinenses - JUCs, que aconteceram na cidade de Blumenau. A delegação da Universidade foi composta por
37 acadêmicos e 3 professores e, além do vôlei e do xadrez, participou nas modalidades basquete e futsal
masculino.

O time de futsal Inter-Uniplac. Trata-se de um patrocínio ao time de Futsal InterLages, agora InterLages-
Uniplac que, em 2007, teve ótimas participações em eventos esportivos como III Copa Sul de Futsal e o
campeonato catarinense da divisão especial.

A XX COFAFE, que é a competição esportiva, movimenta técnicos administrativos de todo o sistema
ACAFE. Da Uniplac foram 43 atletas, premiados nas modalidades: sinuca masculino: vice-campeão; canastra
masculino: 3º lugar; canastra feminino: campeão; dominó masculino: campeão.

Arte e Cultura

A Uniplac contribui significativamente com atividades de Ensino e de Extensão para promover a prática
recreativa e esportiva da comunidade interna e externa. Em 2007, envolveu 22 docentes e 326 discentes em 51
atividades, beneficiando cerca de 15.554 pessoas, sendo que destas 86% pertencem à comunidade externa,
entre idosos, adultos, jovens e crianças.
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O Balanço Social da Uniplac foi elaborado a partir de indicadores Ethos que o demarcam como
“resultado de um processo que se inicia com um diagnóstico da gestão da empresa, passa pelo
planejamento, implementação e avaliação de suas ações e resulta num documento que revela ao público os
resultados que ela obteve e as metas que se propõe para o ciclo seguinte”. (Guia de Elaboração do Balanço
Social, Ethos, 2003:5)
Identificação:

Nome da instituição mantenedora: Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense.
Nome da instituição mantida: Universidade do Planalto Catarinense.
Natureza jurídica: Fundação pública de direito privado sem fins lucrativos.
Entidade beneficente de assistência social, de utilidades públicas federal, estadual e municipal.
Registro no CNPJ: 84.953.579/0001-05

Demonstrativo do Balanço Social

Receita Total em R$

Fonte: Relatórios institucionais.

Receitas totais

Receita de serviços

Receita de projetos/programas

Doações de pessoas jurídicas

Recursos governamentais

Receita de Ensino

Receita de revenda  da livraria

Receita da editora
Outras receitas

Doações de pessoas físicas

Receitas financeiras

2007

30.554.218,99

26.894,13

0,00
3.945.927,91

0,00

972.402,27

37.291.803,97

300.930,64

177.551,38

0,00

1.313.878,65

2006

29.234.855,89

195.838,24

17.695,00
3.566.086,77

28.943,78

864.640,46

36.267.091,57

250.905,96

283.192,73

1.218,00

1.823.714,74

Total de indicadores de despesas administrativas

Utilidades e serviços

Propaganda e publicidade

Despesas tributárias

Repasses

Despesas com o Centro de Convivência
l

Outras despesas

Material consumido

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Despesas financeiras

Viagens e estadas

Representação social-instituciona

2006

397.849,09

1.584.925,99

339.138,84

4.311.893,93

988,16

12.026.254,34

859.549,86

652.106,01

320.344,64

179.476,07

2.932,06

2.966.340,64

410.709,05

2007

331.410,23

1.833.738,95

256.758,76

5.363.934,07

312.804,23

119,00

12.833.121,26

800.790,54

342.391,45

91.234,82

163.080,27

4.229,30

3.332.629,64

Indicadores de Despesas Administrativas em R$

Fonte: Relatórios institucionais.

Indicadores de Investimentos em R$

Total de investimentos

Aplicação em acervo bibliográfico

Aplicação em equipamentos para laboratórios

Outros investimentos

Aplicação em imóveis

Aplicação em equipamentos de informática

Aplicação em móveis

2007

0,00

16.676,10

47.099,82

217.162,84

102.144,99

30.956,86

20.285,07

2006

230.906,93

91.236,52

147.952,32

1.150.023,59

309.456,29

360.163,73

10.307,80

Fonte: Relatórios institucionais.

Indicadores Laborais em R$

Total de indicadores laborais

Encargos sociais

Aplicação na capacitação de pessoal técnico administrativo

Folha de pagamento (salários) de funcionários

Aplicação na capacitação de docentes

2007

18.679.788,98

96.223,96

20.539.702,36

1.728.814,19

34.875,23

2006

16.851.488,88

66.699,90

18.667.993,83

1.724.536,90

25.268,15

Fonte: Relatórios institucionais.

Indicadores Sociais Internos em R$

Total indicadores sociais internos

Gastos com vale-transporte

Segurança e medicina no trabalho

Aplicações em esporte e lazer

Auxílio-creche

2007

5.860,00

84.382,43

187.013,28

62.174,72

34.596,13

2006

8.745,00

86.235,20

181.900,58

48.665,21

38.255,17

Fonte: Relatórios institucionais.

Projetos, Ações e Contribuições para a Sociedade em R$

Total de atividades assistenciais gratuitas

Programa Assistência Jurídica à Família

Programa de Atividades Artísticas e Culturais para a comunidade externa

Programa de Ação Comunitária

Programa de Assistência ao Idoso

Atividades de Extensão

Outras aplicações

Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho

Programa de Assistência à Saúde da Família

Programa de Habilitação e Reabilitação do Portador de Necessidades Especiais

Programa de Bolsas de Estudos para Alunos Economicamente Carentes

Outras aplicações em benefício da comunidade

Projetos de Pesquisa

2007

54.948,02

1.066.534,17

27.659,63

6.395.529,36

1.092.290,47

194.938,80

10.360.133,49

1.628.327,38

473.454,72

707.197,45

6.482,76

391.881,88

505.469,79

2006

19.880,52

1.125.693,93

17.787,97

5.477.060,88

1.127.075,57

253.640,78

8.975.158,86

1.578.665,87

226.393,38

529.676,31

0,00

179.052,37

694.382,42

Indicadores de Curso

Fonte: Relatórios institucionais.

Fonte: Relatórios institucionais.

Graduação

Pós-graduação stricto sensu
Pós-graduação lato sensu

2007

31
36

03

2006

32
33

03
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Indicadores do Corpo Funcional

Fonte: Relatórios institucionais.

Total de empregados ao final do período

• Técnicos administrativos

Demissões no final do período

Homens que trabalham na instituição

Estagiários

• Docentes

Admissões durante o período

Mulheres que trabalham na Instituição

Prestadores de serviços

2007

461

115

378

27

656

195

132

278

0

2006

450

171

290

16

667

217

102

377

4

Indicadores do Corpo Docente durante o Período

Fonte: Relatórios institucionais.

Total de docentes

• Mulheres

• Doutores

• Especialistas

Com atuação em Pesquisa

Com atuação em Pós-graduação lato-sensu

• Homens

Titulação

• Mestres

• Graduados

Com atuação em Extensão

Com atuação em Pós-graduação stricto-sensu

2007

226

158

78

236

23

499

273

33

230

96

273

2006

208

149

69

351

23

463

255

30

215

143

313

Indicadores do Corpo Técnico-Administrativo durante o Período

Fonte: Relatórios institucionais.

Total de técnicos administrativos

• Mulheres

• Mestres

• Graduados

• Ensino fundamental

Titulação em curso

• Pós-Graduandos

Com atuação em Extensão

• Homens

Titulação/escolaridade

• Especialistas (lato sensu)

• Ensino médio

• Ensino fundamental incompleto

• Graduandos

Com atuação em Pesquisa

2007

52

19

104

10

35

02

198

146

2

43

20

09

49

2006

62

32

98

13

35

25

217

155

4

48

22

05

98

Indicadores do Corpo Discente

Fonte: Relatórios institucionais.

Demonstração do Valor Adicionado em R$

2006

4.068

2.444

794

435

17

4.912

1624

725

359

50

282

Total de alunos da instituição (graduação e pós-graduação)

• Homens

Alunos que colaram grau

• Homens

Cursistas concluintes

Alunos da Pós-graduação stricto sensu

Alunos da graduação

Alunos da pós-graduação lato sensu

• Mulheres

Alunos portadores de necessidades especiais

• Mulheres

2007

4.034

2.459

705

304

17

4.739

1.575

915

401

294

74

Indicadores da Origem Geográfica dos Estudantes em 2007

Fonte: Relatórios institucionais.

2006

28%

9%

59%

4%

Local

Outros municípios da Amures

São de outros estados

Lages

Outros municípios de Santa Catarina

2007

19,34%

13,35%

49,39%

17,92%

Fonte: Relatórios institucionais.
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A Universidade em Números

Fonte: Relatórios institucionais.

AnoItens

Patrimônio da Uniplac

Área física construída

Número de funcionários

• Técnico-administrativo

Salas de aula

Número de cursos

• Pós-graduação lato sensu

Matriculas

• Pós-graduação lato sensu

Projetos de pesquisa

Alunos com bolsas de estudo

Biblioteca Central

• Volumes

• Usuários

Receita total

Área de terreno

• Docentes

Laboratórios

Microcomputadores

• Graduação

• Pós-graduação stricto sensu

• Graduação

• Pós-graduação stricto sensu

Atividades de Extensão

Alunos com FIES

• Títulos

• Periódicos

2000

13.122.832,23

74.384,60 m2

216

12

120

18

3545

22

21359

688

4.353.639,45

14.446,07 m2

318

102

77

13

485
-

11

817

43774

116064

2004

33.303.181,02

78.455,70 m2

387

68

374

33

4.869

83

31.365

179

18.466.787,10

24.046,40m2

531

184

98

29

911
-

85

2.604

64.641

154.578

2007

37.291.803,97

78.455,70 m2

461

72

496

36

03

4.034

74

236

157

38.112

1.990

25.867.805,43

27.465,34 m2

656

195

98

31

705

91

2.546

81.384

265.235
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