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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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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

 

O ano de 2016 mostrou-se desafiador para a sociedade brasileira e as diversas 
instituições que a compõem, o que exigiu determinação e criatividade para a superação de 
desafios e o alcance de conquistas.  

Com a Uniplac não foi diferente: um amplo processo de reestruturação gerencial e 
financeira foi deflagrado, visando à manutenção da instituição e sua adequação aos novos 
desafios, projetando-a para que ao longo das próximas décadas possa continuar a ser o celeiro 
de soluções e inovações para a sociedade regional.  

A Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense garantiu novamente o aporte 
de recursos financeiros para a melhoria da infraestrutura da Uniplac. Ampliou-se a capacidade 
instalada do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Novos e modernos espaços foram 
instalados, visando abrigar cursos que se mostram promissores, não apenas pelo destaque no 
mundo do trabalho, mas também por sua extrema necessidade em prol do bem coletivo da 
sociedade.  

Deu-se início à revitalização da estrutura física dos blocos que compõem o campus 
universitário, processo esse que permanece em andamento, sempre com o intento de 
proporcionar à comunidade acadêmica melhores e maiores condições para a construção do 
conhecimento.  

Uma ampla e moderna reestruturação administrativa foi deflagrada, com a 
reorganização e otimização de fluxos e processos setoriais, visando ao aprimoramento de 
nossos serviços, bem como à ampliação da capacidade financeira da instituição. Em meio ao 
cenário de transformações que o ano citado trouxe a todo o país, a Uniplac manteve sua 
capacidade operacional e seu equilíbrio financeiro, garantindo a efetivação de sua função 
social no espaço da Serra Catarinense.  

O presente Relatório de Responsabilidade Social e Balanço Social da Fundação das 
Escolas Unidas do Planalto Catarinense objetiva detalhar as ações e medidas executadas ao 
longo do ano de 2016, as quais permitiram à nossa instituição manter-se como referência em 
educação na região. 

 
 
 
 

Marco Aurélio de Liz Marian 
Presidente da Fundação Uniplac 
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PALAVRA DO REITOR 

 

O ano de 2016 foi de redenção e conquistas, a Uniplac ampliou sua infraestrutura 
aumentando sua capacidade de prestar serviços à comunidade. Com 184 salas de aulas de 
aulas, 63 laboratórios a universidade se tornou uma das mais modernas do Estado de Santa 
Catarina. 

Preocupada com a qualidade do ensino tem constantemente investido na capacitação 
de seus professores e técnicos. 

Possui 31 cursos de graduação com aproximadamente 3600 alunos e pós-graduação 
(especialização) com 350 alunos, e dois programas de mestrados (ambiente e saúde e 
educação) com 83 alunos. Mantem o PAAP – Programa de Apoio Pedagógico aos alunos, para 
que possam ter melhor aproveitamento além de proporcionar o atendimento diferenciado aos 
nossos estudantes. A Biblioteca Universitária é a maior biblioteca da Região da Serra 
Catarinense, com mais de 100.000 volumes e ainda matem o espaço cultural, onde são 
realizadas diversas exposições. Temos mais de 550 alunos que usufruem algum tipo de bolsa 
de estudos e em torno de 350 alunos possuem o FIES. 

A Uniplac se destaca por seus projetos de extensão com grande incersão social. 

O Centro de Ciências da Saúde – CCS, através dos cursos de, Odontologia atendeu 
em 2016, 3.993 (três mil novecentos e noventa e três), pacientes; A Fisioterapia atendeu, 
4.607 (quatro mil, seiscentos e sete) pacientes; A Psicologia atendeu 428 ( quatrocentos e 
vinte e oito pacientes); e a Medicina realizou 1.644 (um mil seiscentos e quarenta e quatro 
atendimentos no período. 

O Centro de Ciências Jurídicas - CCJ,  realizou em 2016, 1.825 (um mil oitocentos e 
vinte e cinco) atendimentos. 

Além disto, o Centro de Ciências Tecnológicas - CCET, está equipado com 19 
laboratórios para prestar serviços a comunidade. 

Estes eventos falam por si só da importância que tem a universidade para a região da 
Serra Catarinense, que através de sua atividade baseada no tripé, ensino pesquisa e extensão 
presta um primoroso serviço à comunidade geral na preparação de sua juventude para o 
mercado de trabalho, desenvolve pesquisas de relevante importância e através da extensão 
atende a comunidade, principalmente aqueles que mais precisam de assistência, tanto jurídica 
quanto da saúde. 

Esta foi a Universidade do Planalto Catarinense em 2016, e ela será ainda maior e 
melhor em 2017. 

 

Luiz Carlos Pfleger 
Reitor da UNIPLAC 
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A INSTITUIÇÃO UNIPLAC 
 
 
 
 

 
 

 
Com campus em Lages, onde está localizada sua sede e campus em São Joaquim, 

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 com,00struída com a ampliação do Centro de Ciências 
Tecnológicas – Bloco das Engenharias e Arquitetura, passou para 34.655,73m², 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 2016 
Salas de aula 184 
Laboratórios 63 
Computadores 500 
Área construída (m²) 34.655,73 

Fonte: Relatório Institucional, 2016. 
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Novos Conselheiros da Fundação Uniplac 
 

 

Na última semana do mês de outubro foram empossados os novos Conselheiros da Fundação 
das Escolas Unidas do Planalto Catarinense – Fundação Uniplac, do Conselho de 
Administração - Consad e Conselho Fiscal. 

 

 
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização, orientação e controle do registro da 
administração econômico-financeira da Fundação. Bianca Peccin de Oliveira – representante 
do Conselho Regional de Administração - CRA; Guilherme Coberllini - representante do 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC; Jacob Cassettari Junior - representante da 
Associação dos Munícipios da Região Serrana - Amures; Jonas Camargo Wolff Filho - 
representante da Prefeitura Municipal de Lages. Nas próximas reuniões serão empossados 
mais dois conselheiros, totalizando seis membros do conselho. Serão representantes do 
Conselho Regional de Economia - Corecon e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Na 
mesma reunião foi realizada a eleição do Presidente de Conselho, sendo eleito por 
unanimidade o senhor Guilherme Coberllini. 

 

 

 
 

O Conselho de Administração, por sua vez é um órgão deliberativo, normativo, disciplinar e 
consultivo máximo e soberano em assuntos de política administrativa, financeira e de 
planejamento da Fundação. Em sua reunião foram empossados os seguintes conselheiros: Jair 
Antônio Bogoni - representante da Agência de Desenvolvimento Regional - ADR de Lages; 



 
 

9 
 

Luiz José Spuldaro - representante da Associção Empresarial de Lages - Acil; Marco Aurélio 
de Liz Marian - representante do Conselho Regional de Administração - CRA; Nara Regina 
de Lima Araujo - representante do Conselho Regional de Contabilidade - CRC; Paulo 
Eduardo Menezes - Conselho Regional de Economia - Corecon; Luciane Just Athayde - 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Antônio Carlos Floriani - representante da 
Prefeitura Municipal de Lages; Humberto Machado Arantes - representante da Prefeitura 
Municipal de Lages; Walter Hoeschl Neto - representante da União das Câmaras de 
Vereadores da Região Serrana de SC - Uveres. Nas próximas reuniões serão empossados mais 
três conselheiros, representantes da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures); 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de Vereadores do Município de Lages. Na 
reunião também foi realizada a eleição do Presidente do Conselho, sendo reeleito por 
unanimidade o senhor Marco Aurélio de Liz Marian. 

 

 
Planejamento Estratégico da Uniplac 

 
 

 
 

Como forma de apresentar ao seu corpo técnico as novidades e projetos futuros, a 
Universidade do Planalto Catarinense organizou um momento de recepção, no início do 
primeiro semestre letivo, para passar informações sobre o Planejamento Estratégico que vem 
sendo organizado. 

A Fundação Uniplac e suas mantidas estão se preparando para o futuro por meio do 
Planejamento, que terá como enfoque os próximos 10 anos. Para esse ciclo, serão envolvidos 
funcionários, corpo docente e alunos, objetivando a construção do futuro desejado para a 
universidade. 

A iniciativa tem como intuito determinar a direção e o foco das atividades no longo prazo, 
considerando o ambiente em que a Uniplac se encontra. O propósito de direção e foco tratará 
de como a instituição se posicionará no mercado nesse período, com uma definição clara e 
consistente de quais regiões, portfólio de curso e serviços atuar. 
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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 2015 2016 
Total de docentes 493 468 
Homens 269 263 
Mulheres 224 205 
Total de doutores 45 41 
Total de mestres 158 142 
Total de especialistas 249 239 
Total de graduados 41 46 

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2016. 
 

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 2015 2016 
Total de técnicos administrativos 228 193 
Homens 55 49 
Mulheres 173 144 
Total de pós-graduados 26 22 
Total de graduados 47 44 
Total com ensino médio 47 47 
Total com ensino fundamental 108 80 

Fonte: Relatório Institucional – Recursos Humanos, 2016. 
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Capacitação de Técnicos Administrativos 
 

Palestra para Técnicos Administrativos no retorno às atividades 
 

 
 

No dia 27 de janeiro a equipe de técnicos administrativos foi recebida, para iniciar o primeiro 
semestre de 2016, com uma palestra motivacional. O palestrante e professor da Uniplac, 
Petterson Arruda, explanou sobre a importância da autoconfiança, dando dicas importantes de 
como melhorar seu desempenho e sua autoestima através de vários cases, exemplos e uma 
série de atividades com os participantes, explicando o poder que a mente exerce e a 
importância de compreender isso em nosso dia-a-dia. 

 

 

Capacitação de Docentes 
 

26º e 27º Seminários de Capacitação Docente 
 

 
 

No dia 15 de fevereiro foi iniciado na Universidade do Planalto Catarinense o 26º Seminário 
de Capacitação Docente. Com atividades envolvendo os coordenadores de cursos e os 
gestores dos diversos setores da Universidade, a temática abordada foi “Gestão do CPC: 
Caminhos para excelência na avaliação”, ministrada pelo professor Juliano Luiz Fossá da 
Unochapecó. A capacitação teve sequência ao longo de toda a semana. 
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De 19 a 22 de julho aconteceu o 27º Seminário de Capacitação Docente da Uniplac. As 
atividades foram abertas com uma apresentação sobre o Recredenciamento da universidade, 
ministrada pelo Reitor Luiz Carlos Pfleger, voltada aos coordenadores dos Cursos de 
Graduação.  

 

 

Participação de Docentes em Capacitações Externas 
  

Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental – 
Mutagen-Brasil 

 

 
 

A professora dos cursos de Biomedicina e Fisioterapia da Uniplac, Dhébora Mozena 
Dall'Igna, participou do 12º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Mutagênese e 
Genômica Ambiental – Mutagen-Brasil, realizado de 28 a 30 de janeiro em Indaiatuba, São 
Paulo. O Congresso teve o objetivo de contribuir para a atualização e disseminação do 
conhecimento científico sobre temas relevantes no campo da pesquisa básica e aplicada em 
mutagênese, carcinogênese e genômica ambiental, as abordagens em pesquisa relacionadas à 
ação e efeitos de contaminantes ambientais (exposição ocupacional e acidental), bem como 
caracterização das respostas celulares e dos organismos, além de mecanismos estudados ao 
nível molecular. A exposição a muitos desses agentes tem sido associada ao risco de várias 
doenças e do comprometimento da saúde humana e animal, o que também foi abordado no 
evento. 
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IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília/DF 
 

 
 

A professora do curso de Psicologia, Jaiane Freitas Branco, foi eleita uma das delegadas para 
representar o Estado de Santa Catarina, na IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa, que aconteceu em Brasília, durante os dias 24 e 27 de abril, com o tema: 
“Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa – Por um Brasil de Todas as Idades”. 

Tendo em vista o crescente número de idosos e o aumento da sua vida ativa, o 
envelhecimento precisa ser pensando desde a infância, em uma perspectiva de promoção de 
saúde e qualidade de vida, estimulando as relações intergeracionais que visem a valorização 
da pessoa idosa como sujeito de direitos. Saúde, acessibilidade, assistência social e recursos 
para os fundos destinados à pessoa idosa foram as principais demandas abordadas e aprovadas 
pela plenária final. No total, 20 propostas foram aprovadas para compor o Relatório Final da 
conferência. Todas as deliberações estão alinhadas com o Estatuto do Idoso e com o Plano 
Nacional do Idoso. 

 

Segurança do Trabalho  
 

13ª SIPAT Uniplac 
 

 
 

No dia 09 de maio aconteceram as atividades da 13ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho na Uniplac. 

Organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da universidade, o 
evento envolve diversas atividades voltadas à área da saúde e segurança. 
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Premiações 
 

Prêmio Top of Mind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidando-se como a Instituição de Ensino Superior mais importante da Região Serrana, 
pela 17ª vez a Universidade do Planalto Catarinense recebeu o prêmio Top of Mind na noite 
do dia 02 de junho no auditório da Fiesc em Florianópolis. 

Considerada a marca mais lembrada no segmento Universidade/Faculdade na região, a 
Uniplac foi representada na 22ª edição do Prêmio pelo Reitor Luiz Carlos Pfleger e o 
Presidente da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, Marco Aurélio de Liz 
Marian. O Top of Mind foi realizado neste ano pelo Instituto Mapa em parceria com o Jornal 
A Notícia, o Diário Catarinense e o Jornal de Santa Catarina. 

O troféu da Uniplac se junta a outros 74 prêmios entregues aos vencedores de 50 categorias. 
A pesquisa que definiu o Top Of Mind 2016 incluiu mais de mil entrevistas nas 25 cidades 
com maior índice de potencial de consumo. 

 
 

Uniplac recebeu Prêmio Parceiro Sesc 
 

 
 

A cerimônia de entrega do “Prêmio Parceiro Sesc” marcou o aniversário de 70 anos da 
Instituição, no dia 13 de setembro, simultaneamente em 24 cidades catarinenses. Foram 
homenageados 251 parceiros em todo o Estado, nas cidades onde o Sesc possui Unidades, nas 
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seguintes categorias: Empresa Privada; Organização Pública; Entidade de Classe e Sindicato; 
e Organizações da Sociedade Civil / Terceiro Setor. 

Em Lages, a Universidade do Planalto Catarinense foi uma das homenageadas. Quem recebeu 
o prêmio em nome da instituição foi o Reitor, professor Luiz Carlos Pfleger. 

As organizações homenageadas têm um histórico de parceria ativa nos projetos da Instituição, 
estão alinhadas com a missão e valores do Sesc, disseminam a causa com comprometimento e 
receptividade. A seleção foi feita por comitês locais nas Unidades do Sesc, um comitê 
estadual e assessoria especializada. “Diante de tantos parceiros importantes tivemos uma 
difícil missão, dentro dos critérios pré-estabelecidos, em definir os homenageados, que são de 
grande importância para o Sesc em cada município e que representam todos os nossos 
parceiros”, declarou o Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina, Roberto Anastácio 
Martins. 

 

Equipe UP ADM do curso de Administração recebeu premiação do CRA-SC em 
Florianópolis 

 

 
 

A Equipe UP ADM da Universidade do Planalto Catarinense recebeu em Florianópolis, no 
dia 16 de dezembro na sede do Conselho Regional de Administração (CRA-SC) a premiação 
como grande vencedora da 1ª Jornada da Integração Acadêmica em Administração, 
competição promovida pelo Conselho Regional de Administração e a A3 Estratégias. 

Além da premiação em dinheiro, os membros da equipe receberam medalhas e um troféu de 
1º lugar na competição. 

A Uniplac, em função do resultado obtido pela equipe UP ADM também foi agraciada com 
um troféu que, por delegação do Reitor, professor Luiz Carlos Pfleger foi recebido pelo 
Coordenador do Curso de Administração, professor João Küster. 
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Professor da Uniplac, Carlos Eduardo Canani ganhou o mais importante prêmio da 
Educação Básica Brasileira 

 

 
 
O professor Carlos Eduardo Canani, docente da Uniplac, aluno do Mestrado em Educação 
(PPGE/Uniplac) e também professor da Escola Municipal de Educação Básica Suzana Albino 
França de Lages foi escolhido o Educador Nota 10 no país. Foram dez pessoas escolhidas 
neste ano de todo o Brasil, sendo o professor Carlos Eduardo o primeiro colocado. 

O Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa da Fundação Victor Civita e da Rede Globo, 
considerado o maior prêmio educacional da América Latina. Seu objetivo é destacar trabalhos 
nas mais diversas disciplinas para que sirvam de inspiração e possam ser replicados por outros 
professores. 

Ser docente na Uniplac, para Carlos, sempre foi motivo de muito orgulho, já que é licenciado 
pela própria instituição. “Trago comigo um carinho todo especial por ela. Assim, o objetivo é 
continuar lecionando aqui para que todas essas experiências exitosas vivenciadas no chão da 
sala de aula da educação básica possam ser compartilhadas com os futuros professores e 
profissionais que estamos formando. Espero poder ter a oportunidade de continuar lecionando 
aqui por muitos anos”, encerra. 
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Homenagens 
 

Curso de Odontologia recebeu homenagem especial da  
Assembleia Legislativa do Estado 

 

 
 

O dia 25 de outubro foi marcado por um importante momento para a Universidade do 
Planalto Catarinense e os profissionais da área odontológica de Santa Catarina. 

Em uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado, o dia do cirurgião 
dentista, celebrado na mesma data foi lembrado através de uma homenagem  às Universidades 
que contribuem significativamente e eficientemente à profissão, e também a diversos 
profissionais de destaque por seu trabalho e competência. 

Para receberem a homenagem, fizeram-se presentes o Reitor Luiz Carlos Pfleger e o 
coordenador do curso de Odontologia, Fabrizio Ramos Martins. Hoje o curso de Odontologia 
da Uniplac atende à comunidade da região por meio de aulas práticas aliadas a atendimentos 
odontológicos e trabalhos realizados com acadêmicos sob a orientação de professores. O 
atendimento faz parte das diversas atividades propostas pela universidade, enquanto 
Universidade Comunitária, às pessoas da Serra Catarinense e demais regiões de Santa 
Catarina. 
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Professor do curso de Odontologia é homenageado em evento 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tarde do dia 10 de junho foi realizado no CCJ da Uniplac o encontro do Conselho 
Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC), com a intenção de oferecer 
qualificação e atualização profissional e também homenager profissionais que deram 
contribuições importantes para a atividade. O presidente do CRO-SC, Élito Araújo, destaca 
que os encontros levam mais conhecimento aos profissionais da área e permitem uma justa 
homenagem a profissionais que contribuíram com a saúde da comunidade. 

Um desses profissionais homenageados é o professor Robson Campos Burigo, do curso de 
Odontologia da Uniplac, que recebeu o Diploma de Honra ao Mérito Odontológico 
Catarinense, instituído em 2011 para homenagear os profissionais de destaque da Região.  
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Parcerias e Investimentos 
 

 

Secretários do Governo do Estado visitaram as Obras da Uniplac 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 20 de janeiro o Secretário de Recursos Desvinculados do Governo, Celso Calcanhoto e 
o Secretário de Desenvolvimento Regional de Lages João Alberto Duarte, visitaram as obras 
do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET da Universidade do Planalto 
Catarinense. 

A obra de ampliação contou com investimentos do Governo do Estado de Santa Catarina na 
ordem de R$ 10,2 milhões e permitiu a construção de salas de aula, totalizando 
aproximadamente sete mil metros quadrados de área construída, em três pisos, um anfiteatro 
com 250 assentos, salas para laboratórios e cerca de 50 salas de aula, destinados aos cursos 
das áreas das Engenharias e Tecnologias da Uniplac, além do curso de Arquitetura. 

 

Ações para progresso institucional 
 

 
 

A Universidade do Planalto Catarinense realizou a aquisição de um Grupo Gerador para a 
atuação e melhor desempenho de toda sua parte elétrica, que foi instalado para funcionar nos 
horários de maior consumo de energia, reduzindo significativamente os custos da instituição. 
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A viabilização do Grupo Gerador foi feita por João Alberto e Celso Calcagnotto, do Governo 
do Estado. 

 

 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologias da Uniplac conta com laboratório 3D 
 

 
 

No início do ano letivo, a Uniplac recepcionou seus novos acadêmicos com uma pequena 
lembrança, um chaveiro com a logomarca da instituição, produzido no Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologias (CCET) da Uniplac, pela Impressora 3D. 

Os chaveiros produzidos para presentear os novos alunos são feitos com sobra de material 
utilizado em projetos das disciplinas, tendo objetivo de reaproveitamento. A Uniplac é uma 
das poucas instituições de ensino de Lages a possuir laboratório com tal tecnologia, que 
possibilita os alunos terem contato direto com a produção deste tipo de material. 
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Sustentabilidade 
 

 
 
 

Viveiro da Uniplac forneceu mais de 15 mil árvores nativas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A Universidade do Planalto Catarinense - Uniplac mantém um viveiro de mudas frutíferas de 
diferentes espécies da região serrana dentro do campus da universidade e trabalha com 
sucesso em um novo projeto voltado para a cadeia produtiva em maior escala de araucária 
para produção de pinhão e erva-mate. O mais importante deste projeto é a valorização das 
espécies nativas, afirma o responsável pela estufa, o biólogo André Murara. 

O viveiro é mantido por um convênio com a ABG Engenharia e Meio Ambiente, empresa de 
Porto Alegre, que atua há mais de 20 anos nas áreas de consultoria e projetos ambientais, tem 
como clientes empresas como a Gerdau Aços, Cia Zaffari, Brookfield Energia Renovável, 
entre muitas outras empresas nacionais e multinacionais.     

Em contrapartida a universidade se compromete com a ABG Engenharia em entregar 15.000 
mil mudas ao ano.  Como a instituição está   produzindo em maior escala, ou seja, já tem 
condições de produzir a mais, também distribui   frequentemente para comunidade local e 
empresas, mudas frutíferas e paisagísticas, como ipê, caroba, açoita, desempenhando assim 
seu papel filantrópico. O projeto não visa lucro, sendo todo dinheiro reinvestido no próprio 
projeto. 
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Acessibilidade 
 

Considerando a necessidade de assegurar aos portadores de necessidades especiais 
condições básicas de acesso e permanência ao ensino superior, a UNIPLAC estabelece a sua 
política a partir das exigências da Lei no que concerne a estrutura física e ações pedagógicas 
inclusivas segundo a legislação nacional. Através da Portaria normativa nº 99/2012, de 22 de 
outubro de 2012, a UNIPLAC constituiu a Comissão Institucional de Acessibilidade - CIA, 
composta por nove membros – entre estudantes, professores e técnicos administrativos – 
abrangendo as diferentes áreas-foco desta política que tem a finalidade de acompanhar e 
propor medidas que visem a garantir os requisitos de acessibilidade arquitetônica, técnico-
pedagógica e atitudinal na realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 
cumprimento à legislação vigente. 

 

 

 

 

Projeto sobre materiais adaptados para uso didático 

 

Com o objetivo de capacitar profissionais e professores sobre o uso de materiais adaptados 
para alunos cegos ou com deficiência visual, foi criado o projeto de extensão “Materiais 
Adaptados para Uso Didático”. 
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Seminário de Inclusão e Encontro de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência 
 

 
 

O Curso de Psicologia e Comissão Institucional de Acessibilidade da Uniplac, em parceria 
com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência organizaram o 4º Seminário de 
Inclusão e 3º Encontro de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, dias 19 e 20 de 
setembro. 

O seminário iniciou com o 2º Colóquio de Egress@s do Curso de Educação Especial da 
Uniplac, Relatos de Experiências e Pesquisas nas Áreas de Saúde e Educação Relacionadas às 
Pessoas com Deficiência, como também foi debatida a sexualidade das pessoas com 
deficiência, tendo a presença das palestrantes Karla Garcia Luiz (IFSC), Melina de La Barrera 
Ayres (UFSC) e Paula Helena Lopes (UFSC). 

Nos dois dias foi possível concluir que as possibilidades das pessoas com deficiência estão no 
modo de como enxergamos e compreendemos a subjetividade e especificidades de cada ser 
humano.  

 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
 

 
 

O dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro do 
Autismo e alusiva a essa data, as acadêmicas e professora orientadora do Grupo de Estudos e 
Reflexões sobre o TEA organizaram, em parceria com a Uniplac, uma ação de 
conscientização no calçadão da Praça João Costa na cidade de Lages. Durante a ação, foram 
entregues panfletos informativos com a temática “Mitos e Verdades sobre o Autismo”. 
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Cidadania 
 

Conferência Regional de Direitos Humanos 
 

 
 

O curso de Serviço Social da Uniplac, em parceria com Movimento Nacional de Direitos 
Humanos em Santa Catarina e Amures, realizou dia 25 de fevereiro a Conferência 
Regional/Territorial Serra Catarinense de Direitos Humanos. 

O Encontro foi realizado no Auditório do Centro de Ciências Jurídicas – CCJ/Uniplac. Eixos 
Discutidos: I - Afirmação e fortalecimento da democracia; II – Garantia e Universalização de 
Direitos e III- Promoção e Consolidação da Igualdade. 

 

Extensão organizou atividades do Dia da Mulher 
 

 
 

Dias 04 e 05 de março tiveram início as ações de Extensão alusivas ao Dia da Mulher, 
organizadas pelo SESC em parceria com a Uniplac, Setor de Extensão e Apoio Comunitário e 
dos cursos de Cosmetologia e Estética, Enfermagem, Psicologia e Educação Física. 

 No dia 05 de março foi realizada a atividade “Mecânica para Mulheres”, na FIAT, e no 
domingo foi preparado um atendimento a elas no Restaurante do SESC. 
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5ª Conferência Estadual de Direitos Humanos 
 

 
 

O Governo do Estado de Santa Catarina e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, em 
parceria com o Curso de Serviço Social da Uniplac promoveu a 5ª Conferência Estadual de 
Direitos Humanos, realizada no dia no último dia 04 de março no auditório do Centro de 
Ciências Jurídicas da universidade. 

O evento proporcionou a aprovação do regulamento da 5ª Conferência Estadual de Direitos 
Humanos com uma palestra sobre a temática da Conferência e trabalhos em grupos por eixos 
temáticos: I- Afirmação e fortalecimento da democracia; II- Garantia e universalização de 
direitos; III- Promoção e consolidação da igualdade. O Curso de Serviço Social da Uniplac 
cumpre um importante papel para efetivação da garantia de direitos, permitindo conhecimento 
e reflexões de seus acadêmicos para garantia de uma sociedade igualitária e com justiça 
social, lutando contra todas as formas de preconceito e ampliação dos direitos sociais 
conquistados ao longo da história. 

 
 

II Seminário Regional "Educação, Gênero e Sexualidades" 
 

 
 

O dia das mulheres foi marcado, na Uniplac, pelo 2º Seminário Regional de Educação, 
Gênero e Sexualidade, financiado pela BAESA, realizado dia 08 de março, data em que se 
celebra o Dia da Mulher.  

A coordenadora do grupo Gênero, Educação e Cidadania na América Latina (Gecal), 
professora Mareli Eliane Graupe iniciou o Seminário apontando diversos problemas de 
violências e a ausência de direitos que as mulheres vivenciam cotidianamente. 
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A abertura contou com uma apresentação cultural da banda “Marianas”, seguida de uma 
palestra com a Presidenta do Conselho Municipal da Mulher, Erli Camargo, que tratou do 
tema “Análise de políticas públicas de enfrentamento de violências”. O evento foi organizado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) em parceria com o grupo GECAL. 

 

Curso de alfabetização digital para a terceira idade 
 

 
 

O curso de Sistemas de Informação da Uniplac ofereceu o projeto de Extensão “3ª Idade 
Digital”.  

O curso, inteiramente gratuito é voltado para pessoas acima de 50 anos que possuem interesse 
em aprender a usar o computador.  

 

Residência Multiprofissional articulou a Universidade e os serviços de saúde 
 

 
 

A disciplina de Educação Permanente ganhou uma nova dinâmica a partir da articulação da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e o Serviço de Saúde. 

Na tarde do dia 17 de março, uma atividade de culminância da referida disciplina ocorreu no 
Bairro Santa Helena e envolveu cerca de 60 profissionais da Unidade Básica de Saúde. Essa 
articulação mostrou o compromisso da universidade comunitária na formação de seus 
residentes e dos profissionais dos serviços de saúde e atinge o objetivo de propagar a 
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Educação Permanente na área de saúde como essencial para a efetivação da Estratégia da 
Saúde da Família. 

 

Cursos da Uniplac preparam grupo para familiares de idosos com Doença de Alzheimer 
e similares 

 

 
 

No dia 05 de maio, os cursos de Psicologia, Educação Física e Enfermagem da Uniplac 
prepararam encontros para familiares de idosos com doenças crônicas de alta dependência: 
Doença de Alzheimer e similares. 

O grupo tem por objetivo propiciar aos familiares e/ou cuidadores suporte para o 
enfrentamento do processo de convívio e cuidado de idosos com doenças crônicas e de alta 
dependência, de forma a reduzir o estresse e promover sua qualidade de vida. 

 

Curso de Fisioterapia organizou práticas com gestantes na Unidade Básica de Saúde 
 

 
 

Colocando em prática os conteúdos aprendidos durante a disciplina de Saúde Coletiva, 
acadêmicos do 8º semestre do curso de Fisioterapia da Uniplac realizaram práticas de 
educação em saúde com gestantes na Unidade Básica de Saúde. As atividades ocorreram nos 
dias 17 e 24 de agosto. As próximas atividades que serão desenvolvidas pelos acadêmicos do 
curso já constam em cronograma de acordo com a demanda da própria unidade de saúde, 
dentre elas o Grupo de Treinamento Funcional e a shantala. 
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Ações Sociais  
 

Curso de Biomedicina em ação social nas escolas do Município 
 

 
 

O curso de Biomedicina da Uniplac promoveu uma ação nas escolas municipais de Lages 
entre a primeira e quinta série do Ensino Fundamental, sobre higiene. O projeto é um piloto 
intitulado “Ação cada um faz a sua parte e com cada um somos um todo”. Este tema envolve 
as medidas corretas de lavagens de mãos, noções sobre microorganismos e suas doenças, 
cuidados com a higiene bucal e problemas com a pediculose. 

As ações são lúdicas envolvendo brincadeiras que envolvam os temas e o ponto alto das ações 
é a coleta de material das mãos e a troca de escovas dentais nas quais os alunos entregam suas 
velhas e recebem novas. As escovas velhas, bem como a coleta de mãos serão analisadas no 
laboratório de microbiologia nas aulas práticas com o auxílio do professor Rafael Lima 
Miguel do curso de Biomedicina. 

 

Projeto UniSaúde 
 

 
 

O Curso de Enfermagem apresenta à comunidade o projeto UniSaúde, desenvolvido pelos 
alunos e sob Orientação da professora Silvia Regina Moraes. O projeto visa através de 
atividades interdisciplinares, desenvolver ações de Educação em Saúde com vistas a 
proporcionar a estudantes da universidade, funcionários, e à comunidade em geral o acesso a 
informações relacionadas à saúde. 
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As ações que estão sendo desenvolvidas neste semestre estão voltadas para as seguintes 
temáticas: Campanha Higienização das Mãos; Vamos falar sobre DST’s?; Incentivo à 
Alimentação Saudável - Comer bem para viver bem; A AIDS não tem cura, mas tem 
prevenção. 

 

Atendimentos de Fisioterapia em Pediatria 
 

 
 

A Universidade do Planalto Catarinense iniciou os atendimentos a pacientes infantis na ala de 
Fisioterapia. Os atendimentos são realizados na Clínica-Escola de Fisioterapia da 
Universidade, por alunos do nono e décimo semestres do curso, durante as disciplinas de 
Estágio Curricular Obrigatório em Fisioterapia na Clínica Escola - Pediatria, sob a supervisão 
de professores do curso. 

 

Universidade participou do Força Tarefa no bairro Santa Helena 
 

 
 

No dia 12 de março, o setor de Extensão e Apoio Comunitário da Uniplac esteve com alunos 
bolsistas do Artigo 171 – Fumdes dos cursos de Cosmetologia e Estética, Psicologia, 
Enfermagem e Educação Física participando da Força Tarefa da Prefeitura realizada no bairro 
Santa Helena, onde foram oferecidos diversos serviços àquela comunidade. 
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Projeto de extensão uniu acadêmicos de direito e engenharia para regularizar imóveis de 
forma gratuita 

 
 

 
 

 

 “Quem não registra, não é dono”, explica a escrevente do 4º Ofício de Registro de Imóveis de 
Lages, Cristina Bonatto, citando a importância da regulamentação da propriedade. Um 
registro de imóvel pode ser uma despesa de, em média, R$ 4.500, além de envolver vários 
documentos que podem custar mais ainda aos bolsos da população, mas nem todos possuem a 
condição de efetuar este processo. Por isso, um projeto de extensão da Uniplac, intitulado 
Direito e Engenharia Regularizando a Propriedade (DERP), visa auxiliar a população carente 
de Lages a efetuar esta documentação de forma gratuita. 

O projeto de extensão visa realizar a documentação ou simples orientação de forma 
totalmente gratuita. “O DERP tem caráter pedagógico e propicia a população carente, porque 
nós sabemos que não é barata a documentação vinda de um profissional da área, disse então 
podemos afirmar que, por meio do projeto, as pessoas conseguem acesso à justiça”, Ana 
Mirian. 

A ideia e a execução do projeto já chamou a atenção de várias instituições Brasil a fora. Foi 
selecionado para concorrer, inclusive recebendo a visita do consultor externo do Instituto 
Innovare, Dr. Marcelo Gasparino da Silva; também participou da XIII Jornada Universitária 
de Direito Constitucional e Direitos Humanos em Porto Alegre, RS. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Fisioterapia: Projeto “SOS Coluna” atendeu gratuitamente população 
 

 
 

O grupo SOS Coluna é direcionado a pessoas com dor crônica após diagnóstico médico. O 
encontro aconteceu na Unidade Básica de Saúde do Bairro Guarujá, conduzido pela 
fisioterapeuta e professora da Universidade do Planalto Catarinense, Dayane C. Vieira junto 
aos acadêmicos da oitava fase do curso de Fisioterapia. 

Os encontros foram semanais e ocorrem na sala de eventos da própria unidade, durante quatro 
semanas, com duração de aproximadamente uma hora, onde foi realizada exposição teórica 
com folders, textos sobre a temática da dor, qualidade de vida e atividades práticas com o 
acompanhamento da fisioterapeuta, com o objetivo de diminuir o sofrimento resultante da 
situação de dor. 

 
 

Alunos do curso de fisioterapia desenvolveram ações de promoção da saúde 
 

 
 

Os alunos do curso de fisioterapia da oitava fase da Uniplac, juntamente com a supervisora de 
estágio, professora Angela Carla Ghizoni e a equipe de saúde da unidade do Villa Mariza se 
organizaram e desenvolveram no estágio em Saúde Coletiva, atividades de prevenção de 
doenças, educação e promoção da saúde nas escolas do bairro. 
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Como em todos os anos, foram desenvolvidos nas unidades de saúde atendimentos 
domiciliares a pacientes encaminhados pelos médicos da unidade e grupos de promoção da 
saúde com temas relacionados à fisioterapia, com intenção de educar e prevenir doenças. 
Neste ano, a pedidos, além das atividades rotineiras, os acadêmicos sob a supervisão da 
professora foram acompanhar as Agentes Comunitárias de Saúde do bairro Villa Mariza em 
uma de suas funções, mensurar a altura e o peso das crianças de zero a cinco anos que 
pertencem ao cadastro da unidade. 

Para estimular atividades de promoção da saúde, os acadêmicos se organizaram com a 
distribuição de cartilhas e brindes com temas de higiene e saúde, repassadas às crianças e 
professoras das instituições, através de teatro e atividades lúdicas com as crianças.  

 

2º Natal dos Catadores em Lages 
 

 
 

No dia 9 dezembro, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ITCP Uniplac, em 
conjunto com muitos parceiros, realizou o 2º Natal dos Catadores, organizado em cooperativa 
ou grupo informal (Cooperlages/Bairro São Miguel) e Renascer da Cidadania (Bairro Santa 
Monica/Cidade Alta). 

A programação contou com chegada do Papai Noel, distribuição de brinquedos para as 
crianças, lanches, distribuição de alimentos para cada catador. O SESC proporcionou 
brinquedos como a Cama Elástica e um Grupo Voluntário de estudantes da Uniplac animou o 
ambiente com muita música. 
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Centro de Ciências Jurídicas  
 

O Escritório Modelo de Assistência Jurídica – EMAJ, do Curso de Direito da 
UNIPLAC, de Lages (SC), foi instalado em 11 de agosto de 1988, para prestar sua atividade 
precípua que é proporcionar o estágio profissionalizante, inicialmente aos alunos das quatro 
últimas fases, tendo outra finalidade de cunho social: a de prestar assistência jurídica gratuita 
à população carente. 

A primeira função do EMAJ é pedagógica, pois nele são desenvolvidas as disciplinas 
de Estágio II (8ª fase do curso de Direito), Estágio III (9ª fase) e Estágio IV (10ª fase). Trata-
se de um espaço pedagógico, servindo de campo de estágio obrigatório e supervisionado no 
curso, assim como proporciona acesso à Justiça a população hipossuficiente de Lages e região 
e objetiva o atendimento de pessoas economicamente necessitadas, de acordo com o Art. 5°, 
LXXIV, da Constituição Federal, Lei n° 1060 de 05/02/50, com as alterações introduzidas 
pela Lei n° 7510 de 04/07/86. 

Os acadêmicos desenvolvem suas atividades práticas que englobam desde o primeiro 
atendimento com os clientes até a prestação jurisdicional efetiva. Os estagiários não só 
ganham experiência como aprendem muito no estágio sobre a prática profissional, ética e 
peticionamento assim como são inseridos na sociedade em que vivem. 

 

• Demonstrativo das atividades realizadas em 2016: 

Atividades Total 

Acordo Extrajudicial 1 

Alimentos 86 

Alvará Judicial 13 

Anulatória de Registro Civil 1 

Alimentos Gravídicos 1 

Arrolamento 1 

Concessão de Benefício Previdenciário 5 

Consulta Jurídica 139 

Contestação à Ação de Alimentos 1 

Contestação à Ação de Dissolução de União Estável 2 

Contestação à Ação de Regulamentação de Visitas 2 

Contestação à Ação de Reintegração de Posse 1 

Conversão de Separação em Divórcio Litigioso 1 

Curatela 1 

Contestação à Reconvenção à Ação Indenizatória 1 

Contestação à Ação de Indenização por Danos Materiais 1 
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Contestação à Ação de Indenização por Acidente de Trânsito 1 

Contrato de Locação 1 

Cumprimento de Sentença 43 

Contrato de União Estável 1 

Defesa em Cumprimento se Sentença 1 

Despejo 2 

Dissolução de União Estável Litigiosa 11 

Divórcio Consensual 1 

Divórcio Litigioso 11 

Embargos de Terceiro 1 

Execução de Alimentos 19 

Exoneração de Alimentos 9 

Embargos à Execução 1 

Execução de Sentença 1 

Guarda 15 

Indenização por Danos Morais 2 

Interdição 4 

Investigação de Paternidade 7 

Inventário 21 

Indenização por Erro Médico 1 

Indenizatória 1 

Justificação em Execução de Alimentos 1 

Justificativa em Medida Sócio Educativa 1 

Medida Protetiva 1 

Manifestação em Ação de Alimentos 1 

Modificação de Guarda 2 

Negatória de Paternidade 4 

Notificação 1 

Obrigação de Fazer 4 

Oferta de Alimentos 3 

Ordinária 2 

Previdenciária 3 

Registro Tardio de Óbito 6 

Registro Tardio de Nascimento 2 
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Regulamentação de Visitas 4 

Reintegração de Posse 6 

Regularização de Imóvel Urbano 1 

Reparação de Danos 1 

Retificação de Registro Civil 7 

Revisional de Alimentos 7 

Redibitória 1 

Revisão de Contrato Bancário 1 

Ressarcimento de Danos Materiais 2 

Reconhecimento de União Estável c/c Anulação de Partilha de Bens e 
Direito Real de Habilitação 1 

Substituição de Curatela 1 

Tutela 1 

Usucapião 20 

Total 495 

  Fonte: Relatório Anual CCET, 2016. 

 

• Demonstrativo de atendimentos realizados em 2016: 

Mês Número de Atendimentos 
Fevereiro 25 

Março 420 

Abril 216 

Maio 186 

Junho 160 

Julho 0 

Agosto 274 

Setembro 190 

Outubro 193 

Novembro 88 

Dezembro 73 

Total 1825 
  Fonte: Relatório Anual CCET, 2016. 
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• Demonstrativo de audiências realizadas em 2016: 

Mês Número de Audiências 
Fevereiro 5 

Março 19 

Abril 4 

Maio 17 

Junho 14 

Julho x 

Agosto 15 

Setembro 9 

Outubro 19 

Novembro 18 

Dezembro 20 

Total 140 
  Fonte: Relatório Anual CCET, 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Centro de Ciências Tecnológicas - CCET 
 

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Uniplac (CCET) é uma unidade 
constituída de vários laboratórios que atendem o ensino, a pesquisa e atividades de extensão 
nas áreas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico. 

Com uma área construída de 1.914m², tem como atividades rotineiras a realização de 
aulas práticas para os diversos cursos da área das Ciências Exatas e Tecnológicas, Design de 
Interiores e Cosmetologia, e realização de atividades de pesquisa e extensão. 

 

Atualmente o CCET possui os seguintes laboratórios/ambientes: 

- Automação, Hidráulica e Pneumática; 
- Cosmetologia; 
- Eletrônica digital; 
- Eletrotécnica; 
- Física; 
- Instalações elétricas; 
- Labs. da Engenharia Civil: 
- Agregados; 
- Cimento e concreto; 
- Massa asfáltica; 
- Solos; e 
- Topografia. 
- Latiens; 
- Metrologia; 
- Projetos e Simulação; 
- Pronto 3D; 
- TGA (Analisador termogravimétrico); 
- Química; 
- Sala Ateliê. 

 

Em 2016 foram utilizados 3.924 horas pelos diversos cursos. Os cursos mais 
utilizados foram: 

Engenharia Elétrica = 25,3%; 

Engenharia Civil = 19,3%; 

Engenharia de Produção = 13,7%; 

Arquitetura = 12,9%; 

Cosmetologia = 8,7%. 
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• Prestação de Serviços Internos: 

Curso/Setor Laboratório/equipamento Descrição 

CER Pronto 3D/ cortadora Laser Brinquedos Pedagógicos 

MidiLages. Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

Setor de Meios Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

Eng. Elétrica Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

Sistemas de Informação Impressora 3D Desenvolvimento de Produto 

Eng. Civil Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

Eng. Produção Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

Comunicação Pronto 3D/ cortadora Laser Chaveiros 

CCET Pronto 3D/ cortadora Laser Desenho cartaz curso CAD 

CCET Pronto 3D/ cortadora Laser Placa para Claviculário 

Reitoria Pronto 3D/ cortadora Laser Placas de acrílico em Braille 

Fonte: Relatório Anual CCET, 2016. 

 

• Prestação de Serviços Externos: 

Cliente Serviço 

PROSUL/CCL Resistência à Compressão 
Laboratório Civil 

SENAI Caixas em mdf e Gravação de Chapas 
Pronto 3D/Laser - 

SOLUMAD Teste de Granulometria 
Lab. De Química 

SBS Engenharia/ PORTLAND Laboratório Civil 
Renata Rafaelli Pronto 3D/Laser 
Rodrigo Alexandre Rosa Gravação Acrílico 

Pronto 3D/Laser 
Stéfano Frizzo Corte e Gravação 

Pronto 3D/Laser 
Fonte: Relatório Anual CCET, 2016. 
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Centro de Ciências da Saúde  
 

O Centro de Ciências da Saúde – CCS foi inaugurado em 2001, é o local específico 
para a realização de atividades acadêmicas práticas, realizadas pelos alunos dos cursos da área 
da saúde como: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia e Psicologia. O centro possui uma ampla estrutura física para o apoio necessário 
às aulas práticas, além de prestar atendimento à comunidade externa. 

 

Atualmente o CCET possui os seguintes laboratórios/ambientes: 

- Laboratórios de Práticas Integradas 
- Consultórios Integrados 
- Clínica Odontológica I 
- Pré-Clínica I 
- Pré-Clinica II 
- Laboratório de Revelação I 
- Laboratório de Raios-X e Revelação 
- Banco de Dentes 
- Laboratório Morfofuncional 
- Clínica Odontológica II 
- Laboratório de Psicologia II 
- Sala de observação de comportamento 
- Laboratório de Psicologia III 
- Laboratório de Psicologia I 
- Clínica Radiológica 
- Centro Cirúrgico Odontológico 
- Centro de Material e Esterilização 
- Laboratório de Interpretação Radiológica 
- Laboratório de Educação Física e Fisioterapia 
- Laboratório de Atividades Corporais 
- Laboratório de Fisiologia do Exercício 
- Laboratório Escola de Biomedicina 
- Salas de tutorias de Medicina 

 

Atendimentos realizados em 2016: 

 

• Medicina 

A área física é composta por sete ambulatórios, onde são realizados os atendimentos 
aos pacientes, Laboratório Morfofuncional que é o local de estudo com instrução, salas de 
tutorias, para apresentação de caso clínico para estudo da disciplina, Laboratórios de Práticas 
Profissionais – LPP, onde se realizam as aulas práticas com os manequins. 
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Para atendimento o agendamento do paciente é realizado através das unidades 
Básicas de Saúde via telefone, ou pelo próprio paciente direto no balcão da recepção do CCS, 
com encaminhamento médico. 

Em 2016 foram atendidos 1.644 pacientes da comunidade externa. 

 

 

• Odontologia 

A estrutura física é composta por Pré-Clínicas e Clínicas Odontológicas, Clínica 
Radiológica, Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização – CME, e sala de 
Interpretação Radiológica. 

Para o atendimento Odontológico o paciente deixa o nome na fila de espera no início 
do semestre, os pacientes são chamados conforme necessidade do curso. 

Em 2016 foram atendidos 3.993 pacientes da comunidade externa. 

 

 

• Fisioterapia 

O laboratório Escola de Fisioterapia foi inaugurado em junho de 2012, tem como 
objetivo a realização das aulas práticas do curso de Fisioterapia, onde os acadêmicos aliam a 
teoria com a prática. 

Para atendimento de Fisioterapia o paciente vem com a requisição autorizada pelo 
SUS, e agenda direto no laboratório de fisioterapia. 

Em 2016 foram atendidos 4.607 pacientes da comunidade externa. 

 

 

• Psicologia 

A psicologia dispõe de laboratório de psicologia infantil e adulto, sala de observação 
e triagem, atendendo ao público externo. 

Em 2016 foram atendidos 428 pacientes da comunidade externa. 
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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 2015 2016 
Cursos de Graduação 31 31 
Alunos na Graduação 3.810 3.616 
Egressos na Graduação 665 569 
Estudantes que realizaram monitorias 81 61 

Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2016. 
 

 

Aula experimental gratuita para todos os cursos de graduação 
 

 
 

Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro a Universidade do Planalto Catarinense realizou um evento 
inédito para toda a comunidade e região. Foram aulas experimentais de todos os cursos de 
graduação da Uniplac para aqueles que desejam saber mais sobre sua área, ajudando a definir 
seu futuro profissional e auxiliando na escolha de sua carreira. Como o evento foi realizado 
em três dias, os interessados tiveram a oportunidade de, em cada dia, conhecer um curso 
diferente. 
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Curso de Letras da Uniplac garante bom desempenho no Enade 

 

 
 

Em funcionamento desde 1970, o Curso de Letras da Universidade do Planalto Catarinense já 
formou mais de 1.250 profissionais licenciados em Língua Portuguesa/Língua Inglesa ou 
Língua Portuguesa/Língua Espanhola. 

Ele tem como principal objetivo formar profissionais que dominem as línguas, nas suas 
manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos, para atuarem nos 
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

No último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE o curso de Letras foi 
avaliado com nota 4, numa escala que vai de 1 a 5. 

 

 

Curso de Energias Renováveis oferecido na Alemanha em parceria com a Uniplac 

 

O Curso de Energias Renováveis realizado na Universidade de Ciências Aplicadas em 
Stralsund, Alemanha em parceria com a Uniplac, oferece a oportunidade de participação dos 
estudantes da Uniplac. A parceria surgiu quando o professor Stéfano Frizzo Stefenon, atual 
coordenador do curso de Engenharia Elétrica realizou seu Mestrado naquela Universidade. 
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Conferência com profissional do Vale do Silício, na Califórnia 

 

 
 
No dia 08 de abril, os alunos da disciplina de Empreendedorismo da 7ª fase de Jornalismo da 
Uniplac participaram de uma conversa via conferência com o profissional Pedro Valente. 

Pedro é graduado em Jornalismo e Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pela 
UFSC. Já trabalhou na Fundação Anchieta e no Yahoo!, como desenvolvedor de produtos. 
Atualmente vive em San Francisco, no Vale do Silício. De lá, falou sobre a relação entre 
jornalismo e novas tecnologias, além das oportunidades para novas empresas na área de 
produção de conteúdo. 

 

Capacitação sobre Tracoma 
 

 
 

Entre os dias 8 e 10 de junho, na Pousada Rural do Sesc, acadêmicos do curso de 
Biomedicina e estagiários do programa PET Saúde – GraduaSUS, participaram de uma 
formação e capacitação sobre o Tracoma, uma doença infectocontagiosa causada por uma 
bactéria, a Chlamydia trachomatis, que é a principal causa de cegueira no mundo, sendo 
altamente contagiosa. As aulas foram ministradas pelo Doutor João Pedro, oftalmologista de 
Manaus – AM, com monitoria da Sra. Cândida, responsável pela vigilância epidemiológica na 
Gerência Regional de Saúde de Lages. 
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2º Congresso Catarinense de Assistentes Sociais 
 

 
 

O Curso de Serviço Social da Uniplac esteve presente no 2º Congresso Catarinense de 
Assistentes Sociais - CCAS através da Coordenadora do curso, Audrilara Campos, presente 
na mesa de abertura, como também da professora Vanuza Brunetta e alunos, totalizando 15 
pessoas. O segundo CCAS foi organizado pelo CRESS 12ª Região e realizado no Centro de 
Cultura e Eventos da UFSC e teve como tema “80 anos do Serviço Social brasileiro: as 
transformações no mundo do trabalho e nas políticas sociais”, com a Palestrante Dra. Maria 
Lúcia Martinelli /PUC-SP. 

De acordo com a Coordenadora do Curso, professora Audrilara Campos, o evento foi 
extremamente relevante para os profissionais, ressaltando que participar de momentos como 
este é fundamental para que se possa fazer uma discussão ampliada sobre a profissão e a 
conjuntura atual, sob a perspectiva crítica e dialética, além disto, com profissionais 
renomados da profissão. 

 

Publicação em periódico científico pelo curso de Jornalismo da Uniplac 
 

 
 

O artigo "A música sociopolítica de Bezerra da Silva e os estereótipos" é a primeira 
publicação do curso de Jornalismo da Uniplac em um periódico científico. A pesquisa, aceita 
pela Revista Eletrônica Informe C3, foi desenvolvida no primeiro semestre de 2015 pelos 
acadêmicos Luiz Henrique Zart e Gisele Cristiane Urnau dos Prazeres, com orientação dos 
professores Ivan Claudio Siqueira de Moraes e José Luiz Pereira de Arruda. 

A pesquisa trata das representações cotidianas no samba, envolvendo variáveis da condição 
social brasileira. Além disso, relaciona as manifestações artístico-sociais em um período 
histórico de turbulência no país, a cultura negra, a falta de visibilidade e a desigualdade 
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descritas pela música e pelas letras do sambista, conhecido como “embaixador do morro”. As 
canções, ao estilo malandro, retratam com sarcasmo e ironia os estereótipos do político e da 
população marginalizada das periferias. 

  

15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Pernambuco 
 

 
 

De 05 a 09 de setembro de 2016 as acadêmicas Karoline Gonçalves e Beatriz Freitas, do 8º 
semestre do Curso de Serviço Social da Uniplac participaram do 15º Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (CBAS), em Olinda, Pernambuco com a apresentação de trabalhos 
referentes ao "Assentamento de Reforma Agrária Anita Garibaldi: Uma descrição etnográfica 
acerca de sua organização social, econômica e política” e a “Mulher no mundo do trabalho: 
reflexões sobre desafios e conquistas das funcionárias públicas do município de Pinhal da 
Serra-RS. 

Este é considerado e consolidado como o maior congresso da categoria profissional dos 
Assistentes Sociais e reconhecido nacional e internacionalmente. 

 

Congresso Brasileiro de Biomedicina 
 

 
 

Acadêmicos da Uniplac participaram do 15º Congresso Brasileiro de Biomedicina e 3º 
Congresso Internacional de Biomedicina, realizado em Bento Gonçalves entre os dias 19 e 22 
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de outubro. Ao todo participaram da experiência 47 acadêmicos do curso,  professores e a 
coordenadora do curso, Sandra Regina de Mello. 

 

Cursos de História e Geografia realizam encontro alusivo ao aniversário de Lages 
 

 
 

Com o objetivo proporcionar aos acadêmicos um momento de formação e fortalecimento 
acerca de aspectos históricos e geográficos de Lages e do Planalto Sul, os cursos de 
Licenciatura em História e Geografia da Uniplac realizaram um evento no dia 19 de 
novembro. O evento, alusivo ao aniversário da cidade: ‘250 anos de Lages: encontro de 
História e Geografia da Uniplac’, reuniu acadêmicos e professores dos dois cursos para uma 
série de atividades no Centro Cultural Vidal Ramos. 

Pela manhã foram realizadas duas palestras, com Mirian Adriana Branco: “Os caminhos da 
história social na geografia da cidade” e com Luisa Nunes D’Ávila; “Pesquisas Arqueológicas 
na Serra Catarinense”. No período da tarde a palestra foi com Zilma Isabel Peixer, “Lages e 
seus tempos: diálogos sobre história e cultura”. Para encerrar foi exibido o filme da Serra ao 
Seridó do cineasta Fernando Leão. Após o filme Leão e Zilma dialogaram com os 
acadêmicos. 

 

Curso de Engenharia Elétrica lança livro sobre Hidrelétricas 
 

 
 

O curso de Engenharia Elétrica da Universidade do Planalto Catarinense tem publicado o 
livro “Desafios na Operação das Usinas Hidrelétricas da Bacia do Rio Uruguai”, patrocinado 
pela Baesa e a Enercan. A obra surgiu a partir de um Trabalho de Conclusão de um 
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acadêmico do curso. A obra é publicada pela Editora Alternativa (Niterói) e foi lançada no 
evento Edupala, realizado na Universidade no mês de novembro. 

  

Reuni Experience motiva acadêmicos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os acadêmicos dos cursos de Engenharia de Produção e de Sistemas de Informação 
participaram, no período de 28 de novembro a 03 dezembro, do Reuni Experince, que 
contempla a  pré-inauguração do novo bloco onde funcionarão todos  os cursos de 
engenharias da Uniplac e a  avaliação integrativa com a  criação e apresentação de  projetos 
em comum aos dois cursos. 

O foco não é  unificar disciplinas mas sim unificar ideias porque  “engenharia de produção é 
também  uma engenharia tecnológica, o objetivo vai ser trabalhar a questão da inovação e do 
conhecimento, mistura todas as fases e as equipes trabalham juntas”, disse o acadêmico Lucas 
Kauling, 21, da sexta fase do curso de Engenharia de  Produção.  

 
 

Curso de Administração da Uniplac vence 1ª Jornada da Integração Acadêmica em 
Administração 

 

 
 
A Equipe UP ADM da Uniplac foi a grande vencedora da 1ª Jornada da Integração 
Acadêmica em Administração, promovida pelo CRA-SC, em parceria com a A3 Estratégias 
Empresariais, que iniciou em agosto e chegou ao fim neste mês.  
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O torneio gerencial por meio de um simulador de estratégias empresariais oportunizou aos 
participantes em um universo corporativo e de gestão de grande empresa, aplicarem na prática 
o conhecimento teórico da Administração. A jornada contemplou três tipos de eventos: um 
torneio empresarial com foco em empresa do setor industrial; o recebimento por doação, de 
brinquedos a serem destinados a crianças em situação de vulnerabilidade; e o registro de 
egressos no CRA-SC e de alunos no CRA-SC Jovem. 

 

 

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 Reitoria, 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 aos alunos, oferecendo um 
espaço de suporte visando à adaptação à vida acadêmica. 

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

Projeto Enade 2016 da Uniplac 
 

 
 

No dia 17 de fevereiro, ocorreu no Auditório do CCJ da Uniplac o encontro que representa o 
início do Projeto Enade 2016 da Uniplac, cujo objetivo é a conscientização e a capacitação da 
comunidade acadêmica sobre a importância do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes. O projeto ocorreu durante todo o ano com atividades organizadas para os 
professores e alunos, como oficinas, simulados e atividades específicas em cada subprojeto 
por área. 

A ocasião teve como Palestrante o professor Doutor Áureo dos Santos que abordou questões 
sobre a prática de ensino e avaliação, além de itens específicos sobre o Exame. 

O Enade é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES, que tem como objetivo acompanhar o processo de 
aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Visitas Técnicas dos Alunos da Uniplac 
 

Estudantes de Química visitaram laboratório do CAV 
 

 
 
No dia 18 de fevereiro, os acadêmicos do sétimo semestre do curso de Licenciatura em 
Química da Uniplac e sua coordenadora e professora de Química dos Minerais, Arlete 
Schwinden, foram recepcionados pelo Professor Doutor Jaime Antônio de Almeida no 
Laboratório de Solos do Centro Agroveterinário do CAV-Udesc. 

Nesta oportunidade, os acadêmicos acompanharam as explanações teóricas, bem como 
observaram e manusearam diferentes tipos de rochas, minerais e cristais. 

 
 
 

Estudantes de Química visitaram maior caverna do sul do Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No dia 20 de fevereiro, a professora e coordenadora do curso de Licenciatura em Química, 
Arlete Schwinden realizou uma visita de campo com os acadêmicos da sétima fase do curso 
ao Parque das Grutas de Botuverá.  

O objetivo da visita foi conhecer a maior caverna da região sul do Brasil, com idade estimada 
em 65 milhões de anos. Os estudantes tiveram a oportunidade de visitar internamente os 
salões da caverna, podendo observar as formações rochosas, estalactites e estalagmites e a 
beleza do local em todo seu esplendor. 

Na localidade de Botuverá também é realizada a extração de calcário. A atividade de campo 
faz parte do plano de ensino da disciplina de Química dos Minerais. 
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Estudantes de Design de Interiores realizaram estudos em Shopping 
 

 
 

A turma do 5º semestre do curso de Tencologia em Design de Interiores da Uniplac realizou, 
na última semana do mês de março, uma visita técnica ao Lages Garden Shopping. 

A atividade faz parte da disciplina de Paisagismo ministrada pela professora Rosane Waltrick 
Reis e permitiu a verificação in loco do chamado visual merchandising em diversas lojas, 
além da análise prática da distribuição de mobiliário, iluminação e produtos em ambientes 
comerciais. 

 
 

Acadêmicos de Engenharia de Produção realizaram visita técnica na Conesul 
 

 
 

Os alunos da 5ª e 8ª Fase do curso de Engenharia de Produção visitaram, no dia 14 de 
setembro, a empresa Conesul Comercial e Importadora Ltda, como complemento de conteúdo 
prático apresentado pela Professora Sueli Kraus de Farias na disciplina de Planejamento e 
Controle de Produção e pelo Professor Rafael Peletti na disciplina de Logística. 

A visita ocorreu durante o horário de aula e ainda foi possível simular situações para que os 
alunos pudessem acompanhar como funciona a gestão, movimentação, armazenagem e o 
sistema do controle de estoques dessa empresa.  

A importância dessas visitas é oferecer aos alunos a oportunidade de aprendizado, em que 
podem relacionar a teoria aprendida com a prática das empresas. 
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Diplomas de Graduação 
 

A UNIPLAC concedeu 681 diplomas de graduação em 2016, profissionais 
devidamente qualificados para o desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos. 

Cursos 2015 2016 
Administração 31 50 
Artes Visuais 01 17 
Biomedicina 21 16 
Ciências Biológicas 01 16 
Ciências Contábeis 09 45 
Direito 132 88 
Educação Física 16 19 
Educação Especial 03 01 
Enfermagem 16 16 
Engenharia Civil 35 42 
Engenharia de Produção 33 29 
Engenharia Elétrica 00 27 
Fisioterapia 00 25 
Jornalismo 00 08 
Letras 03 76 
Matemática 02 01 
Medicina 42 37 
Música 05 13 
Odontologia 31 40 
Pedagogia 22 12 
Psicologia 25 18 
Serviço Social 17 17 
Sistemas de Informação 16 23 
Tecnólogo em Cosmetologia e Estética 05 27 
Tecnólogo em Design de Interiores 17 13 
Tecnólogo em Automação Industrial 02 02 
Tecnologia em Fabricação Mecânica 10 03 

Fonte: Relatório Institucional – Secretaria Acadêmica, 2016. 
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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. Em 2016, a UNIPLAC concedeu certificado de 
conclusão a 72 novos especialistas. 

 

Indicadores da Pós-Graduação 2015 2016 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 25 21 
Concluintes de Pós-Graduação Lato Sensu 126 72 
Total de Matrículas na Pós-Graduação Lato Sensu 467 351 
Total de Docentes na Pós-Graduação Lato Sensu 75 113 

Fonte: Relatório Institucional - Pós Graduação Lato Sensu, 2016. 

 

Em 2016 a Pós-Graduação da UNIPLAC atendeu 351 alunos através dos 
seguintes cursos: 

 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
Especialização em Endodontia V - Convênio Instituto Oral Esthetic 
Especialização em Engenharia de Software Turma III 
Especialização em Engenharia de Software turma IV 
Especialização em Fisioterapia Ortopédica Traumatológica e Desportiva – Turma 1 
Especialização em Fisioterapia Ortopédica Traumatológica e Desportiva – Turma 2 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Turma V 
Especialização em Gestão de Serviços de Saúde - FUMDES 
Especialização em Enfermagem Pediátrica de Neonatal - FUMDES 
Especialização em Residência Médica – Medicina de Família e Comunidade Turma III 
Especialização em Residência Multiprofissional Saúde da Família e Comunidade Turma IV 
Especialização em Cosmetologia e Estética – Turma I 
Especialização MBA Gestão Estratégica de Finanças e Controladoria – Turma I - IBGEN 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Turma VI 
Especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos – Turma II 
Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável – São Joaquim – Conv UNIEDU 
Especialização em Direito Público – ESMESC – Turma II 
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Especialização MBA em Direito do Trabalho e Previdenciário – Turma I - IBGEN 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 7 
Aperfeiçoamento: Formação Continuada para o Magistério superior 
Especialização em Residência Multiprofissional Saúde da Família e Comunidade Turma V 
Especialização em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Lato Sensu, 2016. 

 

Curso de Educação Continuada em Endodontia 
 

 
 

O projeto tem como objetivo geral preencher uma lacuna existente no ensino e na prestação 
de serviço na área de endodontia, através da realização de tratamentos endodônticos de 
molares no curso de Odontologia da Uniplac, além de capacitar os alunos por meio de aulas 
teóricas e práticas, à realização de tratamentos endodônticos de molares. Ele é voltado para 
estudantes a partir do oitavo semestre do curso de Odontologia e demais profissionais da área. 

 
 

6º Encontro Nacional de Residências em Saúde realizado em Curitiba/PR 
 

 
 

A equipe da Residência Multiprofissional Saúde da Família e Comunidade da Uniplac 
compareceu ao 6º Encontro Nacional de Residências em Saúde realizado em Curitiba nos dias 
5 a 8 de julho. 
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O evento teve como tema "Residências em Saúde: Construindo Nossa Identidade e 
Questionando Nossa Formação" e proporcionou fóruns de discussão entre os segmentos de 
profissionais-residentes, preceptores/tutores, coordenadores/gestores para se construir um 
documento em defesa das residências e do SUS. 

A Enfermeira residente da Uniplac, Elenice Maria Folgiarini Perin apresentou o trabalho 
Linha do Cuidado à Puérpera e Gestante no Âmbito Hospitalar, relatando sua experiência no 
Estágio Específico no ambiente hospitalar.  

 

Seminário de Aleitamento Materno é realizado hoje na Uniplac 
 

 
 

No dia 25 de agosto aconteceu o 3º Seminário Multiprofissional de Aleitamento Materno, 
promovido pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Uniplac, 
que reuniu profissionais, estudantes e a comunidade em geral visando contribuir no processo 
ensino-aprendizado do aleitamento materno, considerando as fragilidades e as potencialidades 
encontradas no cotidiano dos profissionais. 

Proteger, apoiar e promover a amamentação exclusiva são ações de fundamental importância 
para a melhoria dos índices de aleitamento materno e diminuição nas taxas de 
morbimortalidade infantil. 
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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. 

 

Indicadores da Pós-Graduação Stricto Sensu 2015 2016 
Cursos Pós-Graduação Stricto Sensu 02 02 
Total de Docentes no Stricto Sensu 27 21 
Total de Alunos Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu 77 83 
Bancas de Qualificação de Dissertação 24 47 
Defesas de Dissertação/Concluintes 32 32 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2016. 

 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Mestrado em Educação – PPGE 
Mestrado em Ambiente e Saúde – PPGAS 

Fonte: Relatório Institucional – Pós Graduação Stricto Sensu, 2016. 

 
 

Professor do Mestrado em Educação participa de atividade da Unijui 
 

 
 

No dia 26 de abril o professor Geraldo Augusto Locks estevee na Universidade de Ijuí – 
Unijui a convite do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências, como membro externo 
examinador de tese cujo objeto de pesquisa é a profissionalização de catadores de materiais 
recicláveis. O convite é o reconhecimento da Unijui pelos trabalhos do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Uniplac e do projeto de Extensão da ITCP, da qual o 
professor faz parte. 
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Mestrado em Educação participou de Jornada do Núcleo de Identidade de Gênero e 

Subjetividades – NIGS 
 
 

 
 

No dia 20 de abril foram apresentados os resultados do projeto “Antropologia, Gênero, 
Ciências e Educação”, financiado pelo Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem) 
da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) em 
parceria com o CNPq. 

Na parte da manhã aconteceu uma Roda de Conversa, com foco na nucleação das pesquisas 
desenvolvidas pelo NIGS em diferentes IES do Brasil, com a participação de egressos/as de 
pós-doutorados institucionais (Reuni 2011-2012 e PNPDs/Capes 2009-2016) e apresentação 
de resultados de pesquisas sobre Antropologia, Gênero e Educação desenvolvidas por 
membros/as das equipes de ensino médio, graduação, mestrado e doutorado.  

No final da tarde, a fim de debater sobre “Investimento em Pesquisa e Extensão na área de 
Ciências Humanas em Santa Catarina”, a mesa foi composta pelo Prof. Cesar Zucco 
(Representante da Fapesc), e como representante de pró-reitores de suas instituições, Profa. 
Dra. Vanice dos Santos (Coordenadora do Mestrado em Educação - PPGE/Uniplac), Profa. 
Mônica Hass (UFFS) e Profa. Dra. Maria da Graça Nóbrega Bollmann (Coordenadora do 
PPGE/Unisul).  
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Congresso Ibero-Americano na Unesc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Professora do Mestrado em Ambiente e Saúde profere palestra em evento nacional 

 

 
 

No mês de julho a professora Lilia Kanan, do Mestrado em Ambiente e Saúde da Uniplac 
proferiu um Simpósio no 7º CBPOT – Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, que ocorreu em Brasília. 

Na oportunidade os participantes do evento ouviram a professora discorrer sobre “Trabalho, 
Ambiente e Saúde, sob a égide da Psicologia, na interface com o stricto sensu”, ocasião em 

 

A professora Izabel Cristina Feijó de Andrade - Pós-
Doc/Capes PPGE  esteve na cidade de Criciúma 
participando do Segundo Congresso Ibero-Americano de 
Humanidades, Ciências e Educação.  

O Congresso ocorreu nas dependências da Unesc, entre os 
dias 18, 19 e 20 de maio de 2016 e teve como público-
alvo professores e estudantes de pós-graduação e 
graduação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura, 
professores da Educação Básica e demais profissionais e 
pesquisadores na área das Humanidades, Ciências e 
Educação.  

A professora Izabel foi representar a Pesquisa realizada 
junto ao Programa de Mestrado em Educação sob a 
coordenação da professora Doutora Marina Patrício de 
Arruda e colaboração da professora Doutora Lucia 
Ceccato de Lima, intitulada “Ambientalização 
curricular: o desenvolvimento pessoal e profissional de 
professores da educação básica”.   

A pesquisa se desenvolveu com professores do Centro de 
Educação Infantil Municipal Leonina Rodrigues da 
Costa em Lages e teve como objetivo ampliar o debate 
sobre a Educação Ambiental e a Ambientalização dos 
Currículos da Educação Básica. Essa pesquisa está 
vinculada ao  Grupo de Pesquisa em Educação Saúde e 
Qualidade de Vida – Gepesvida e ao Gepes Ambiens. 
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que socializou as experiências acumuladas fruto de pesquisas e de sua disciplina no Mestrado 
em Ambiente e Saúde da Uniplac. 

Vários alunos orientados pela professora Lilia e egressos do Curso de Psicologia e do 
Mestrado em Ambiente e Saúde também apresentaram seus trabalhos de conclusão de curso e 
suas dissertações no evento que reuniu mais de 1500 participantes. A Professora salienta que 
oportunidades como estas possibilitam socializar resultados de importantes pesquisas que 
realizamos em caráter multinível na Universidade. 

 

 

1º Congresso Internacional “Penso onde Sou – Conhecimentos pertinentes para a 
educação na América Latina – EDUPALA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De 17 a 19 de outubro a Universidade do Planalto Catarinense foi palco de um importante 
evento internacional, o 1º Congresso Internacional “Penso onde Sou – Conhecimentos 
pertinentes para a educação na América Latina” – Edupala, organizado pelo Mestrado 
em Educação da Uniplac. 

O objetivo das atividades que integraram o Edupala foi promover o debate qualificado entre 
educadores e interessados de áreas afins para fortalecer o pensamento educacional latino-
americano.  

As atividades ainda integraram o 2º Encontro de Ambientalização, Sustentabilidade e 
Educação Ambiental e o 3º Seminário Nacional de Egressos da Pós-Graduação: Perspectivas 
descoloniais para construir e compartilhar conhecimentos pertinentes. 
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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 2016 

Modalidade 2015 2016 
Art. 170 da Constituição Estadual 16 10 
Art. 171 da Constituição Estadual 06 09 
PIBIC 08 06 
PIBIC – Ensino Médio 02 09 
Projetos de Grupos de Pesquisa 22 09 
PIBITI 01 02 
PET – Saúde 03 02 

Fonte: Relatório Institucional - Pesquisa, 2016. 
 
 
 
 

Inovação 
 

CCET sediou curso de Diagnóstico Hidroenergético 
 

 
 

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) da universidade sediou o curso 
“Diagnóstico Hidroenergético em Sistema de Bombeamento”, promovido pela Rede de 
Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento – Rede Lenhs e realizado pela equipe do 
Lenhs/UFRGS e Latiens. 
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O curso teve a finalidade de capacitar técnicos, engenheiros, gestores e estudantes para atuar 
em Sistemas de Abastecimento de água com foco na eficiência energética e em como realizar 
um diagnóstico hidroenergético nas unidades de abastecimento de água. 

A atividade foi realizada no período de 6 a 10 de junho no Laboratório de Tecnologia e 
Inovação em Eficiência Hidroenergética em Saneamento (Latiens) da Uniplac, com aulas 
teóricas e práticas. 

O curso contou com a realização de exercícios e visita ao sistema diagnosticado, além da 
exposição de equipamentos, fundamentos de hidráulica, elétrica, bombas centrífugas e como 
interpretar dados de diagnósticos hidroenergéticos. Participaram funcionários da Semasa e de 
outras empresas de abastecimento de água do estado e do país e também da Uniplac. 
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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 2015 2016 
Projetos/ações: Curta duração, Permanentes e Prestação de 
Serviços 217 154 

Beneficiados 35.433 17.721 
Envolvidos * 11.920 7.961 

Fonte: Relatório de Atividades - Extensão, 2016. 
*Em relação ao número de envolvidos (discentes, docentes e técnicos administrativos), estes 
estiveram envolvidos em mais de um projeto de extensão. 

 

 

Extensão e cursos da Uniplac participaram de evento em Campo Belo do Sul 
 

 
 

No dia 18 de junho o setor de Extensão e Apoio Comunitário da Uniplac esteve participando 
com os alunos dos cursos de Cosmetologia e Estética, Enfermagem, Educação Física e 
Psicologia, também com os profissionais do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) 



 
 

63 
 

do 2º Campo Belo em Ação – Saúde e Cidadania, prestando serviços e divulgando a 
universidade para a comunidade do município. 

 

Projetos extensão voltados para a comunidade 
 

 
 

Neste ano a universidade atingiu o número de 50 projetos na área de extensão, o que permite a 
Uniplac, como instituição comunitária, interagir com a sociedade em seus diversos espaços de 
conhecimentos, por meio de ações, prestação de serviço, eventos e cursos. 

Os projetos foram desenvolvidos dentro do Apoio a Extensão da universidade,   que articula 
com o administrativo dos programas junto aos cursos de graduação. O número crescente, 
segundo a Direção de Extensão, é fruto de um trabalho conjunto envolvendo professores e 
acadêmicos preocupados com questões locais 

 

Lendo e Relendo no Parque 
 

 
 

No dia 27 de agosto, o setor de Extensão da Uniplac participou do Lendo e Relendo no 
Parque, evento do jornal Correio Lageano, em conjunto com os cursos de Cosmetologia e 
Estética e Enfermagem, prestando atendimentos e atividades aos diversos participantes na 
oportunidade. 

O Lendo e Relendo é um programa de Educação que busca criar o gosto pela leitura e a 
aquisição de novos conhecimentos, integrando os estudantes no contexto da cidadania e 
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motivando sua participação na comunidade. O objetivo principal do programa é incentivar a 
leitura através das informações do jornal e da organização de diversas atividades recreativas 
para a comunidade. 

 

 

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 2016: 

Bolsa Institucional 
Nº de beneficiados 

Atleta 0 
Aluno visitante México 0 
Permuta 5 
Estágio 13 
UNIPLAC X INTERNACIONAL 0 

UNIPLAC X LEOAS DA SERRA 14 

UNIPLAC 93 
UNIPLAC X FUNDOSOCIAL* 17 
UNIPLAC X APABLA 4 
UNIPLAC X ESP. DES. REG. SUSTENTÁVEL 1 

UNIPLAC X ACIL EMPRESAS 34 
UNIPLAC X MESTRADO FAPESC 2 

UNIPLAC X PIBID 22 
TOTAL 205 
Bolsa Pesquisa Nº de beneficiados 

Artigo 170 (inic. Pesq.) 10 
Artigo 171 FUMDES Pes. Ext. 10 
Pesquisa Uniplac X Acil 0 
Grupos de Pesquisa 0 
TOTAL 20 
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Bolsa Dependente Funcionário/Professor Nº de beneficiados 

Dependente 93 
Dependente Determ. Jud. 1 
Funcionário 41 
Funcionário Determ. Jud. 0 
SAAERS 10 
SINPROESC 6 
TOTAL 151 
Bolsa Extensão Nº de beneficiados 

Extensão 5 
TOTAL 5 
Bolsa Convênio Nº de beneficiados 

Artigo 170 287 
Artigo 171 FUMDES 49 
Artigo 171  - C. Biológicas 33 
Artigo 171  - Geografia 23 
Artigo 171  - História 38 
Artigo 171  - Matemática 27 
Artigo 171  - Química 29 
FCJA 7 
FUNDOSOCIAL*  
Proesde Regional** 13 
Proesde Regional SJ** 7 
Proesde Regional/Extensão**  
Proesde Licenciatura** 41 
Proesde Licenciatura/Extensão**  

TOTAL 554 
Financiamento Nº de beneficiados 

FIES 349 
TOTAL 349 
TOTAL GERAL 1284 
Fonte: Relatório Institucional – Setor de Atendimento ao Estudante, 2015. 
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Atividades desenvolvidas pelos alunos Bolsistas do Governo do Estado 

 

 
 

Desde 2013 a Uniplac em parceria com a Polícia Militar vem desenvolvendo Projetos de 
Extensão em várias áreas como forma de atender os alunos bolsistas do Art.170 em atividades 
voltadas para a comunidade como ações nos bairros e atividades administrativas voltadas para 
área do Direito.  

Desta forma, os alunos do Curso de Engenharia Civil, Jhuan Kojitski Ribeiro e Alan Carlesso 
Padilha, sob a orientação do professor Paulo Mozart de Andrade, vêm desenvolvendo 
atividades de Extensão na Polícia Militar há aproximadamente 1 ano, desde que tornaram-se 
bolsistas do Art.170,  primeiramente  elaborando a planta física de uma quadra de esportes 
para a prática de atividades físicas dos policiais militares dentro do 6.º Batalhão de Polícia 
Militar onde fizeram a entrega do segundo projeto, este para a Cavalaria da Polícia, onde 
elaboraram a planta física de um sistema de Captação de Águas Pluviais para Lavação de 
Viaturas e dos Equinos.  

 
 

 

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 2016 aderiram ao FIES 349 estudantes da UNIPLAC. 
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Estágios 

 

 
A UNIPLAC proporciona ao seu acadêmico uma aproximação com o mercado de 

trabalho, possibilitando vivenciar experiências e assim contribuir na sua formação. 
Em 2016, a UNIPLAC encaminhou 489 estagiários envolvendo todos os cursos, dando a 
oportunidade de conhecimento específico em suas áreas. 

 
 
 

Estágio Responsável do IEL/SC 
 

 
 
 

 

De 01 a 03 de março, esteve instalado no palco do Centro de Convivência da Uniplac, um 
balcão de atendimento do Programa Estágio Responsável do IEL/SC. 

O Programa Estágio Responsável do IEL/SC é a maneira certa para integrar o estudante ao 
mundo do trabalho. Com mais de 40 anos de atuação e presente em toda Santa Catarina por 
meio de unidades regionais, o IEL/SC oferece vagas de estágio em diversas empresas 
catarinenses, de pequeno porte a multinacionais. 

Benefícios para o aluno: Experiência profissional; Complementação da formação acadêmica; 
Palestras gratuitas oferecidas pelo IEL/SC; Recebimento de oportunidades de estágio; Cursos 
gratuitos a distância em parceria com o SENAI; Descontos no SESI Farmácia; Seguro de vida 
e ressarcimento de despesas médicas-hospitalares e/ou odontológicas em caso de acidentes; 
Programa Profissional do Futuro. 
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Uniplac abre as portas para o mercado de trabalho 

 

À medida que a crise econômica no Brasil cresce e a taxa de desemprego aumenta, as chances 
de um jovem se inserir no mercado de trabalho, enquanto faz algum curso superior, é 
pequena. Para ajudar a reverter este quadro, a Uniplac mantém convênios com o CIEE 
(Centro de Integração Empresa Escola Lages), a FCJ (Fundação Carlos Joffre do Amaral), 
o IEL Lages, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, a fim de inserir seus acadêmicos no 
mercado de trabalho com estágios não obrigatórios.   

O estágio é um processo de aprendizagem indispensável a um profissional que anseia estar 
preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A Uniplac possui mais de 400 
alunos já inseridos dentro deste processo, sem nenhum vínculo com bolsa. O plano da 
instituição é dobrar este número ainda em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cieesc.org.br/site/unidade/lages/
http://www.fcja.com.br/
http://ielsc.org.br/estagio-responsavel-estudantes
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Esporte 
 

Minicurso de Futsal com treinadores da seleção brasileira 

 
 

No dia 29 de março foi realizado na Uniplac o Minicurso de Treino de Alto Rendimento em 
Excelência em Futsal, ministrado pela equipe de treinadores da seleção brasileira feminina, 
atual campeã mundial da modalidade. 

Maurício Neves de Jesus, Superintendente da Fundação Cultural de Esportes que acompanhou 
as atividades elogiou a iniciativa, e destacou a importância da parceria entre o Leoas da Serra 
e a Uniplac, que auxilia as jogadoras com a concessão de Bolsas de Estudo. “Ao receber a 
visita da comissão técnica da seleção brasileira de futsal feminino, pudemos comprovar que o 
projeto mantido pelas Leoas da Serra e pela Uniplac está no caminho certo. Fomos bem 
avaliados tanto no quesito esporte de rendimento quanto na formação de atletas, atividades 
que só são possíveis graças à Uniplac. Além disso, o oferecimento do curso de extensão levou 
à comunidade o que há de mais atual em treinamento de futsal feminino”, destacou. 
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Eventos Internos 
 

 
1º Seminário Estadual Proesde/Licenciaturas é realizado na Uniplac 

 

 
  

No dia 10 de dezembro foi realizado o 1º Seminário Estadual Proesde/Licenciaturas nas 
dependências do auditório do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Uniplac. 

O evento, que contou com cerca de 300 pessoas das universidades Furb, UnC, Uniplac, 
Uniarp, Univali, Unibave, Unidavi, Unochapecó, Unoesc, Unesc, Unisul, Univille e Unifebe 
teve a participação de bolsistas, tutores, coordenadores e professores. 

Também se fizeram presentes o Reitor da Uniplac, professor Luiz Carlos Pfleger; a Pró-
Reitora de Ensino, professora Cristina Keiko Yamaguchi; a Secretária-Adjunta de Educação 
do Estado de Santa Catarina, professora Elza Marina Moretto; o Diretor de Políticas e 
Planejamento Educacional (SED/Dipe), professor Gilberto Luiz Agnolin; a Coordenadora do 
Fórum Estadual de Educação e também palestrante do evento, professora Cássia Ferri; o 
Gerente da Gered de Lages, professor Humberto Aloízio de Oliveira; a Integradora da Gered e 
Ensino Superior, Marilene de Abreu Arruda Amarante e o Gerente de Políticas e Programas 
de Educação Superior da Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – Dipe, Edir 
Seemund. 

A programação contou com a apresentação cultural do grupo Barbicacho Dança Show e uma 
abertura oficial, além de mesa redonda, exposição de banners, palestras e a socialização dos 
planos de ação das 13 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

• TROTE SOLIDÁRIO 

 
 

Trote Solidário encerrou com atividades e doações às crianças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
Na tarde do dia 31 de março, aconteceu o encerramento da etapa do Trote Solidário da 
Uniplac: crianças da ALAM vieram ao campus universitário e foram recebidas com 
brincadeiras recreativas, brinquedos fornecidos pelo SESC, lanches e uma atividade de caça 
aos ovos. 

Ao todo foram arrecadados cerca de 120 ovos de páscoa, sendo destinados às crianças e o 
restante doado para instituições. 17 instituições foram visitadas pelos participantes da 
atividade, dentre elas o Asilo Vicentino, CEIM Judite Dias e Lar Menino Deus, dentre outras. 

O projeto foi organizado em conjunto com o DCE, o setor de Extensão e Apoio Comunitário 
e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 
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• MOSTRA CIENTÍFICA 

 

20ª Mostra Científica da Uniplac iniciou com palestra de Cesar Augusto Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dias 3 a 6 de outubro a Universidade do Planalto Catarinense mobilizou a comunidade 
acadêmica e regional para seu maior evento: a Mostra Científica. 

Ao longo de quatro dias, palestras, rodas de conversa e apresentações de trabalhos nas mais 
variadas áreas do conhecimento formaram a edição desde ano do evento, que contou com a 
temática “Entendimento Global”. 

O início das atividades aconteceu no Centroserra Convention Center com uma palestra 
do professor Doutor Cesar Augusto Costa - astrofísico do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – Inpe, um dos favoritos à indicação do Prêmio Nobel de Física 2016 e egresso do 
curso de Matemática da Uniplac. 

Em seguida, a representante da UNESCO, Carla Nascimento  proferiu uma palestra com o 
tema “Agenda 2030”. 
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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 2016 foram atendidas 24 escolas, totalizando 1.041 pessoas, 
distribuídas durante os meses do ano. 
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Eventos Externos 
 

Bolsistas participaram de ação do Dia do Psicólogo 
 

 
 

Alunos do Curso de Enfermagem, bolsistas do PET-Gradua-SUS juntamente com os 
preceptores participaram no dia 27 de agosto, na praça do Terminal Urbano de uma ação 
alusiva ao  Dia do Psicólogo.  

A participação dos estudantes foi em uma apresentação de dança com os pacientes que são 
atendidos no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e outras drogas CAPSAD do município 
de Lages. 

 

Uniplac participou do Criança na Praça 
 

 
 

No dia 10 de outubro o Setor de Extensão da Uniplac participou de mais uma edição do 
Criança na Praça, onde vários alunos bolsistas auxiliaram as crianças em diversas atividades. 
O evento foi realizado pela Fundação Carlos Joffre e vários parceiros.  
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1º Interpet 
 

 
 

No dia 15 de outubro, professores dos cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Medicina da 
Uniplac participaram do 1º Interpet realizado no município de São Joaquim. 

Junto a acadêmicos, preceptores e membros do Ministério da Saúde, o intercâmbio teve como 
foco o compartilhamento de atividades e propostas dos grupos atuantes do Programa de 
Educação para o Trabalho – PET Saúde/GraduaSUS nos quatro municípios da Serra 
Catarinense – São Joaquim, São José do Cerrito, Campo Belo do Sul e Otacílio Costa. 

O PET tem como resultados esperados a adequação dos núcleos docentes estruturantes, a 
integração ensino-serviço-comunidade e a formação de docentes e preceptores no SUS.  

 

8º Congresso Brasileiro de Micologia 
 

 
 

A professora Rosiléia Marinho de Quadros participou do 8º Congresso Brasileiro de 
Micologia realizado na cidade de Florianópolis no início do mês de outubro, acompanhada de 
duas orientandas de Trabalho de Conclusão do curso de Biomedicina, Suyane Scopel e Ana 
Letícia Stahling, que desenvolveram um trabalho com o isolamento do fungo Sporothrix em 
gatos que podem causar micoses em humanos. 
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O Congresso reuniu pesquisadores, acadêmicos e pós-graduandos do Brasil e de outros países 
da América Latina e Estados Unidos a discutir sobre temas relacionados a fungos ambientais, 
fungos de importância na agricultura e controles biológicos, e ainda a micologia de interesse 
médico e veterinário, sendo o maior evento da área no Brasil, ocorrendo uma vez a cada três 
anos. 

Ainda no evento, a professora apresentou dois trabalhos desenvolvidos na Uniplac na área de 
micologia médica do curso de Biomedicina. 

 

Colóquio Internacional em Angola 
 

 
 

A professora do curso de Serviço Social da Uniplac, Silvia Antunes de Freitas, Doutora em 
Serviço Social participou  como convidada do 1º Colóquio do Serviço Social em Angola, que 
teve como tema “A prática profissional do assistente social nas diferentes áreas de intervenção 
e seus desafios em Angola”. O evento realizou-se em Luanda, na Angola, entre os dias 27 e 
28 de setembro e contou com 250 participantes, entre gestores, representantes das 
organizações sociais e ministérios, estudantes, profissionais assistentes sociais do país e 
brasileiros convidados.  

Considera-se que os espaços de intervenção são campos de lutas e desafios para a construção 
da identidade profissional, pelas demandas que os contornos sociais, econômicos, políticos e 
culturais vão desvelando no cotidiano do assistente social.  
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26º Confaeb – Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil 
 

 
 

A Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais e Música e professora da Uniplac 
e representante do Estado de Santa Catarina pois faz parte da Diretoria da Aaesc – Associação 
de Artes Educadores de Santa Catarina, Roseceli Martinhago Vieira, participou do 26º 
Confaeb – Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil, em Boa Vista – 
Roraima, tendo como tema Central “Políticas Públicas e Ensino da Arte: Interculturalidade e 
processos educativos em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro”.    

O evento em nível internacional realizou-se na UFRR - Universidade Federal de Roraima, 
entre os dias 14 e 18 de novembro e contou com 450 participantes, entre estudantes, 
professores, bacharéis, pesquisadores e interessados no ensino e pesquisa em Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro. O Confaeb vem se configurando ao longo da história do ensino das 
artes no Brasil como um espaço de difusão e fomento de pesquisas que fundamentam e 
fortalecem as ações político-conceituais nas quatro áreas que compõem esse campo de 
conhecimento.  
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Centro Especializado em Reabilitação – CER II 
 

 

Atividades do Centro Especializado em Reabilitação 

 

 

No dia 23 de maio iniciaram as atividades do Centro Especializado em Reabilitação – CER 
II, na Universidade do Planalto Catarinense, com expectativa de 400 atendimentos ao mês. 

O Centro Especializado em Reabilitação é um dos componentes da Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência, sendo necessária a articulação de fluxos com a atenção básica, 
atenção especializada em reabilitação física e intelectual e a atenção hospitalar de urgência e 
emergência. 

O CER II atenderá pessoas com deficiência intelectual e física dos 18 municípios da Amures. 
O projeto é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, 
Ministério da Saúde e UNIPLAC. 

Os cuidados serão realizados nas dependências da Universidade, na área da Fisioterapia do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) e na Casa da Terapia Ocupacional. Serão 
aproximadamente 12 profissionais envolvidos entre fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos, fisioterapeutas, médicos e enfermeiros que estarão prontos para atender à 
demanda que virá dos municípios. As Unidades Básicas de Saúde de cada um dos municípios 
que realizarão os encaminhamentos ao CER. 
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Primeiro paciente atendido no CER II Uniplac 
 

 
 

O primeiro atendimento foi realizado no dia 01 de junho com um menino de Correia Pinto. 
“Este menino já estava há bastante tempo aguardando atendimento por parte de 
fonoaudiólogo, psicólogos e fisioterapeutas”, explica Elusa Camargo, coordenadora do CER. 
A partir de hoje o jovem passará por uma equipe multidisciplinar e terá todas as suas 
necessidades de atendimento discutidas. “Agora ele é um paciente do CER e terá atendimento 
integral, precisando voltar à Unidade Básica de Saúde somente no final do tratamento, quando 
nós fazemos o reencaminhamento para o médico da cidade analisar o processo pelo qual o 
paciente passou”, destaca. 

 

Visita do Governador do Estado ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) na 
Uniplac 

 

 
 

No dia 28 de setembro, o Governador do Estado, Raimundo Colombo, conheceu um dos 
espaços mais importantes para a saúde pública da Serra Catarinense. Aberto em maio deste 
ano, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) atende gratuitamente cidadãos com 
deficiência intelectual e física, lhes proporcionando a melhor qualidade de vida possível. 

Viabilizado pelo Governo do Estado, por meio da Gerência de Saúde da Agência de 
Desenvolvimento Regional (ADR) de Lages, em parceria com associações de pessoas com 
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deficiência da região, o CER está localizado na Universidade do Planalto Catarinense 
(Uniplac). 

Mantido com uma verba mensal de R$ 140 mil do Ministério da Saúde, o local realiza em 
média 500 atendimentos por mês e conta com uma equipe multiprofissional de neurologia, 
ortopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia e 
psicologia. 

Os pacientes são transportados ao CER em veículos das prefeituras, e os atendimentos, todos 
gratuitos, são individualizados, com hora marcada e sem filas. O projeto está inserido na Rede 
de Atenção a Pessoas com Deficiência, e as perspectivas de melhora dos pacientes são muito 
grandes. 

“É um lugar muito bem equipado, e tenho certeza que aqui o atendimento aos pacientes é o 
melhor e mais humanizado possível”, diz o governador Raimundo Colombo. 
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Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP 

 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP da Universidade do 
Planalto Catarinense visa desenvolver a metodologia de incubação, compreendida enquanto 
processo de formação, assessoria técnica e política, disseminação de tecnologia apropriada e 
de gestão voltadas à consolidação e conquista de condições necessárias para a autonomia 
organizacional e a viabilidade de Empreendimentos de Economia Solidária (EES) no 
território de abrangência e atuação da Universidade. 

Este território compreende o município de Lages e Região da Serra Catarinense, um 
conjunto de 18 municípios que compõem a Associação dos Municípios da Região Serrana 
(AMURES). A Universidade vem acompanhando o universo dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários articulados no Fórum Regional de Economia Solidária desde o ano 
2000, contudo ela ainda não instituiu uma Incubadora, para atender às necessidades e desafios 
demandados por esses empreendimentos. 

 

Prefeito assinou convênio para repasse de R$ 216 mil à Cooperlages 
 

 
 

No dia 01 de abril aconteceu a entrega de três caminhões e quatro recicletas aos cooperados.  

Uma decisão política pública do município contribuiu para a transformação do dia-a-dia das 
famílias moradoras de Lages que sobrevivem da renda obtida com o recolhimento, triagem e 
comercialização de resíduos provenientes da coleta seletiva. Um largo passo para o alcance 
desse propósito foi dado dia 29 de março. Trata-se de um convênio entre a prefeitura e a 
Cooperlages. 

O prefeito assinou o documento destinando R$ 18 mil mensais por 12 meses, totalizando R$ 
216 mil, podendo ser renovado daqui a um ano. “A população precisa nos ajudar e participar 
desse processo de coleta seletiva. Acreditamos que daqui em diante, com essa nova 
organização, os serviços serão melhorados e possamos nos tornar um exemplo”, diz o 
Prefeito. 



 
 

82 
 

A Cooperlages está situada no bairro São Miguel. As atividades são acompanhadas pela 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), da Universidade do Planalto 
Catarinense (Uniplac). A presidente da Cooperlages, Neuzita dos Anjos, diz que os recursos 
serão aplicados na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e 
manutenção de esteiras e prensas, entre outros.  

 

ITCP da Uniplac participou de constituição de Cooperativa de Catadores em Otacílio 
Costa 

 

 
 

No dia 09 de novembro, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da 
Uniplac, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama), realizou 
um importante encontro com o Fórum Municipal de Entidades da Sociedade Civil e Política 
do Município de Otacílio Costa. 

O objetivo é a constituição de uma Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais 
Recicláveis naquele município.  
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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 43.881 títulos e 92.921 
exemplares de livros, organizados de acordo com o sistema de classificação CDD 
(Classificação Decimal Dewey). A coleção de periódicos conta com 2.714 títulos e 47.134 
exemplares. 

 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. A frequência na Biblioteca, em 2016, foi de 85.796 de usuários e 97.636 de 
empréstimos de materiais. Em 2016 foi instalado o Pergamum Web para a página de consulta 
ao acervo da Biblioteca e também foi utilizado no empréstimo domiciliar. Na consulta ao 
acervo foram realizadas algumas adaptações como a pesquisa por palavras e deixando os 
ícones visíveis para uma pesquisa mais específica.  

A Biblioteca Uniplac montou e organizou a Sala Infantil, com tecidos e outros 
materiais reciclados na confecção de tapetes e outros materiais, com o objetivo de criar um 
espaço que pode ser utilizado para a contação de histórias.  

 

  

 Foram desenvolvidas atividades como: filme, palestra, oficina de literatura, contação de 
histórias, exposição da história do livro, doação de livros, exposição de poesias. 
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Através de um projeto de extensão feito pela Biblioteca, aconteceu a palestra da Professora 
Danúsia Apparecida Silva “Sobre Livros e Leitura: aproximando autores e leitores”.  

 

 

 

• 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.  

 

 

“Surrealismo de Maronil” na Biblioteca Universitária 
 

 
 

A partir do dia 08 de junho, esteve disponível ao público na Biblioteca Universitária a 
exposição “Surrealismo de Maronil”, do artista Maronil Marcos Martins. 

Nascido em Lages no ano de 1961, Maronil é um artista surrealista, inicialmente bombeiro 
militar, que em decorrência das tragédias, incêndios e acidentes vivenciados começou a fazer 
arte surreal. Entre seus temas preferidos estão a loucura, o limbo, a filogenia e a demonologia. 
Artista do Circuito Cultural do Sesc Santa Catarina, escolhido pelos curadores do Tela Digital 
com o documentário curta audiovisual “Arte Surreal”, fazendo parte do acervo da TV Brasil. 
Além disso, é ganhador da Medalha Cultural Salvador Dali de Niterói, Rio de Janeiro. 
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Exposição fotográfica do curta “Minhas Noites em Paris” disponível na Biblioteca 

 

 
 

No mês de agosto aconteceu uma exposição na Biblioteca da Uniplac com fotografias do 
curta “Minhas Noites em Paris”. As fotografias da exposição são do diretor de fotografia e co-
diretor do filme, Jary Carneiro Junior. 

Pelas ruas de Lages um jovem casal vive um romance sem precedentes em suas vidas. 
Descobrem que em um quarto de hotel pode caber todos os sonhos, desejos, pecados e mesmo 
assim pode não caber os dois. As lembranças desses amantes sem nome nos conduzem por 
uma história onírica e não-linear repleta de amor e mágoa.  

As fotos foram feitas durante as gravações do curta metragem "Minhas Noites em Paris", que 
foi rodado na cidade de Lages-SC entre 2013/2014, e é o 1º Ato da Trilogia denominada 
"Trilogia dos Amantes Sem Nome" 
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Destaques 
 

Uniplac apoiadora do primeiro TEDx Lages 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um programa de eventos locais, organizados de forma independente que reúne pessoas para 
compartilhar experiências, os eventos TEDx são articulados por entusiastas do TED com a 
missão de promover ideias que “merecem ser espalhadas”. 

TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada à difusão de ideias geralmente na forma 
de poderosas palestras curtas. TED começou em 1984 como uma conferência onde 
tecnologia, entretenimento e design convergiram, e hoje abrange quase todos os temas - da 
ciência a empresas e questões globais - em mais de 100 línguas. Enquanto isso, executado de 
forma independente, os eventos TEDx ajudam a compartilhar ideias em comunidades ao redor 
do mundo. Em Lages, o evento aconteceu no dia 19 de março com o tema “novos modelos 
mentais para um novo mundo” e contou com 12 palestras que disseminaram ideias permeadas 
de empreendedorismo social e que vêm na prática transformando os locais onde são aplicadas. 

 

Lançamento do livro para área da Saúde 
 

 
 

Durante a Semana Acadêmica de Enfermagem realizada no mês de maio, a professora da 
Uniplac, Denise Krieger lançou oficialmente o livro “Manual de Saúde para Manuseio de 
Sondas, Drenos e Cateteres”. 
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A primeira edição do livro tem como objetivo reunir de maneira didática e prática, conceitos 
essenciais ao profissional. Este manual aborda a composição e os tipos dos equipamentos, os 
cateteres venosos e a terapia intravenosa, os tubos e drenos em vias aéreas e as sondagens 
gastrintestinais e no aparelho geniturinário. 

 

 

Uniplac comemorou 57 anos com lançamento de novo site 

 

 

 

A partir do dia 14 de março a Uniplac conta com uma nova plataforma de interação, 
comunicação e informação, trata-se do novo site da Universidade. 

O novo espaço virtual é  lançado como comemoração aos 57 anos da Instituição, afinal a 
Uniplac tem uma grande história e sempre é tempo de apresentar novidades. 

O novo site foi planejado  e criado durante o ano de 2015  e pretende atender de forma  mais 
dinâmica, responsiva e interativa todos os públicos que acompanham as atividades da 
Universidade. 
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Produção científica em alta por docente da Uniplac 
 

 
 

A professora Madalena Pereira da Silva, do curso de Sistemas de Informação teve três artigos 
aceitos em Congressos Internacionais e um artigo aceito em Congresso Nacional. 

Os artigos são provenientes das pesquisas da tese de doutorado da professora, cujo objetivo é 
prover uma infraestrutura de Informação e Comunicação em Ambientes de Vida Assistido 
para que pacientes possam ser assistidos remotamente por cuidadores da saúde. 

Os artigos foram aceitos nos seguintes congressos e possuem os seguintes extratos Capes: 

Qualis B1 – WETICE 2016, Local: França/Paris, Data: 13 a 15 junho/2016. Qualis B1 - 
CBMS 2016, Local: Belfast/Irlanda do Norte, Data: 20 a 23 Junho/2016. Qualis B2 – PDPTA 
2016, Local: Las Vegas/USA, Data: 27 a 30 Julho/2016. Qualis B4 – CSBC 2016, Local: 
Porto Alegre/Brasil, Data: 04 a 07/Julho/2016. 

 
 
 
 

Uniplac tem nova Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 
 

 
 

No dia 26 de julho foi nomeada oficialmente para assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação da Universidade do Planalto Catarinense a professora Doutora 
Juliana Cristina Lessmann Reckziegel. 
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Professora Titular do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ambiente e Saúde da 
Uniplac, Juliana é PhD, Doutora, Mestre e Graduada em Enfermagem pela Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC. Desenvolve atividades na Graduação e Pós-Graduação 
(Mestrado e Especialização) na Universidade. Foi professora Celetista do Departamento de 
Enfermagem na UFSC e orientadora de Especialização a Distância Unasus em 2014 e 2015. 

Ainda, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em Saúde Coletiva desde 2008, 
com ênfase no cuidado às condições crônicas de saúde. Tem experiência em metodologia 
científica, com ênfase no desenvolvimento de estudos de Mixed Methods. 

 

Acadêmico e professores das Engenharias da Uniplac têm artigo publicado em periódico 
internacional 

 

 
 

Os professores dos cursos de Engenharia da Uniplac desenvolveram um trabalho sobre 
Segurança no Trabalho juntamente com o acadêmico Clovis Antunes de Avila Neto. 

Publicado na revista internacional Espacios, o trabalho “Aplicação do 5W2H para criação do 
manual interno de segurança do trabalho” pode ser acessado no link: 
http://www.revistaespacios.com/a16v37n20/16372019.html 
A revista Espacios é uma publicação digital arbitrada por especialistas sêniores, dedicada a 
publicar trabalhos originais que apresentem resultados de estudos e pesquisas nas áreas de 
política de gestão de ciência e tecnologia, inovação, gestão tecnológica e áreas afins. 
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Micro Distrito de Base Tecnológica de Lages - 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. 
 
 
 
 

Instituto das Águas e Biodiversidade da Serra Catarinense - 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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Balanço Social 2016 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.  

Registro no CNPJ: 84.953.579/0001-05 

 

Geração do valor adicionado 2016 (em R$) 2015 (em R$) 

Receitas  

Receitas totais 93.717.761,75 54.268.869,82 

Receita de ensino 52.946.271,45 51.436.815,51 

Receita de serviços 229.544,83 442.180,02 

Receita de programas e projetos 1.628.207,60 172.483,78 

Receita patrimonial 331.419,13 200.407,40 

Outras receitas 305.731,21 562.490,64 

Recursos governamentais 482.185,10 345.742,36 

Receitas financeiras 2.239.971,51 1.101.212,42 

Receitas de Operações Descontinuadas 35.554.430,92 7.537,69 

Despesas Administrativas  

Total de indicadores de despesas 
administrativas 

17.572.405,90 17.526.606,09 

Material consumido 525.270,34 646.713,96 

Utilidades e serviços 982.163,85 1.135.570,92 

Serviços de terceiros 2.653.575,35 5.118.123,56 

Propaganda e publicidade 276.120,17 419.511,86 
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Despesas tributárias 44.535,45 33.970,61 

Despesas financeiras 7.231.345,35 3.488.352,27 

Repasses 2.346,00 - 

Viagens e estadas 98.270,45 324.482,16 

Outras despesas 5.758.778,94 6.359880,75 

Indicadores de Investimentos  

Total de investimentos 11.068.422,45 2.559.403,53 

Aplicação em imóveis 10.924.617,41 2.166.646,09 

Aplicação em acervo bibliográfico 94.963,79 83.157,04 

Aplicação em equipamento de 
informática 

14.963,00 122.743,53 

Aplicação em equipamentos para 
laboratórios 

13.132,95 77.336,69 

Aplicação em móveis 15.633,70 52.402,44 

Outros investimentos 5.111,60 57.117,79 

Indicadores Laborais  

Total de indicadores laborais 39.865.427,81 43.321.607,98 

Folha de pagamento (salários) de 
funcionários 

29.256.065,75 32.770.455,24 

Encargos sociais 10.588.284,06 10.522.518,70 

Aplicação na capacitação de pessoal 
técnico-administrativo 

21.078,00 28.634,04 

Indicadores sociais internos  

Total indicadores sociais internos 61.543,03 76.601,34 

Gastos com vale-transporte 18.236,08 9.973,68 

Segurança e medicina no trabalho 

 

43.306,95 66.627,66 

Demonstração do valor adicionado  

Receitas 90.663.486,01 52.606.507,64 

Receita própria de recursos 52.946.271,45 51.436.815,51 
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Outras receitas operacionais 1.857.752,43 614.663,80 

Receitas não operacional 35.859.462,13 555.028,33 

Insumos adquiridos de terceiros (4.912.106,79) (7.471.796,03) 

(-) Custo dos 
Produtos/serviços/transformação 

(2.258.531,44) (2.353.672,47) 

(-) Serviços de terceiros (2.653.575,35) (5.118.123,56) 

Valor adicionado bruto 85.751.379,22 45.134.711,61 

Retenções (834.265,31) (906.873,08) 

(-) Depreciação (834.265,31) (906.873,08) 

Valor adicionado líquido produzido pela 
entidade 

84.917.113,91 44.227.838,53 

Valor adicionado recebido em 
transferência 

482.185,10 345.742,36 

Receitas financeiras 2.239.971,51 1.101.212,42 

Doações recebidas 700,00 15.000,00 

Aluguéis recebidos de terceiros 331.419,13 200.407,40 

Valor adicionado total a distribuir 87.971.389,65 45.890.200,71 

Distribuição do valor adicionado  

Remuneração do trabalho (pessoal e 
encargos) 

39.926.970,84 43.398.209,32 

Impostos, taxas e contribuições 44.535,45 33.970,61 

Contribuições assistenciais 4.425.681,38 5.446.142,74 

Despesas financeiras 7.231.345,35 3.488.352,27 

Aluguéis pagos 124.471,62 179.471,36 

Déficit/ superávit do exercício 36.218.385,01 (6.655.945,59) 

Total do valor distribuído 87.971.389,65 45.890.200,71 

Fonte: Contabilidade, 2016. 
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