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Reflexões

Novos
Tempos
O Balanço Social representa a consecução de importantes objetivos da Universidade do Sul de
Santa Catarina - UNISUL -, dentre os quais destacamos:
1 - promoção do avanço tecnológico e da pesquisa científica, para estimular o desenvolvimento social e comunitário e a formação integral do homem, através da valorização do saber teórico
aplicado, bem como o enriquecimento da cultura e do esporte;
2 - participação no desenvolvimento econômico e na integração social, por meio de atividades
de extensão, tendo como meta a qualidade de vida dos cidadãos;
3 - estímulo ao exercício permanente da cidadania, através de ações destinadas a envolver os
cidadãos em um processo contínuo de aprendizagem.
Esses objetivos estão também contemplados no Plano de Gestão 2009-2013 como uma das
ações estratégicas: "promover excelência no processo de extensão, como forma de interação e
aplicação de saberes, em âmbito interno e externo." (Plano de gestão 2009-2013, p. 24)
Nesse sentido, uma das primeiras reflexões/conclusões é de que a UNISUL transforma ideias em
ações, que se traduzem nas diferentes atividades, programas e parcerias, contribuindo para o
desenvolvimento regional com qualidade.
Outra conclusão, a partir dos objetivos alcançados, é que a UNISUL desenvolve essas atividades
sociais não apenas para cumprir o que a lei determina, mas com a visão de quem acredita na
educação permanente, nela inseridos o ensino, a pesquisa e a extensão - como meio de promover
a formação cidadã e as transformações de que a sociedade necessita para crescer de forma
sustentável.
Nas atividades de extensão, o processo ensino-aprendizagem se dá bilateralmente: atuamos
como mediadores e aprendizes: como mediadores na relação do aluno/cidadão com o objeto do
conhecimento. Nesta mesma relação aprendemos com os atores que integram o campo onde se
desenvolvem as atividades de extensão. Ou seja, o processo acontece "em via de mão dupla."
É importante destacar que as atividades de extensão têm se configurado num meio imprescindível de aproximação com a comunidade regional, nacional e internacional, bem como de alianças e parcerias, num movimento cujo resultado é a integração, o alinhamento, a comunicação e
a responsabilidade social.

Ailton
Nazareno
Soares
PRESIDENTE E REITOR
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MISSÃO
VALORES
VISÃO DA UNISUL
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Missão
da Unisul
Educação e gestão inovadoras e criativas no processo do ensino, da pesquisa e da extensão,
para formar integralmente, ao longo da vida, cidadãos capazes de contribuir na construção de
uma sociedade humanizada, em permanente sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia.

Valores
da Unisul
1 - Sendo a missão da UNISUL a formação integral de cidadãos, a UNISUL assume:
1.1 - que o Aluno constitui seu valor essencial e, nesta condição, tem o direito de participar de
seu próprio processo educativo, constituindo-se, em conseqüência, no foco da dedicação de
professores, funcionários e dirigentes;
1.2 - que o Professor é o promotor, guia, orientador e facilitador por excelência desse processo,
capacitando-se para assumir e praticar esta atitude no dia-a-dia de sua atividade;
1.3 - que o processo educativo prepare o aluno para o mercado e para a vida, envolvendo o
conjunto de funções que irá desempenhar na sociedade complexa, global e mutante;
1.4 - que os relacionamentos acadêmicos e de gestão primam pela humanização e pela transparência;
1.5 - que a prática da humanização e da transparência envolve o exercício permanente da
participação, da solidariedade, da cooperação, da integração, do compartilhamento e da responsabilidade;
1.6 - que o respeito à dignidade humana se expressa pelo direito ao crescimento contínuo e
integral das pessoas e da coletividade em suas múltiplas potencialidades, respeitando o pensamento holístico, a pluralidade de idéias e a diversidade cultural.
2 - Sendo componente de sua Missão a prática da gestão inovadora e criativa no processo do
ensino, da pesquisa e da extensão, a UNISUL assume:
2.1 - que a busca da excelência em todas as suas atividades constitui o conteúdo e significado
essencial dos processos burocráticos e gerenciais e a forma de praticar a gestão humanizada;
2.2 - que a gestão da UNISUL abranja um compromisso com o processo educativo e com a
geração do saber, contribuindo desta forma na construção da sociedade mais humana, em permanente sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia;
2.3 - que o compromisso da UNISUL, nesta construção, ganha conteúdo a partir da promoção
do desenvolvimento regional, integrado nos processos globais e interdependentes;
2.4 - que, neste contexto, as mudanças de ordem institucional ou comportamental não constituem uma ameaça, mas uma oportunidade, sendo pressuposto de sua atualização a permanente sintonia das pessoas e da Universidade com o meio e o mundo;
2.5 - que os processos de gestão em todos os níveis e setores - na academia, como também nos
recursos humanos, físicos e financeiros, incluindo a dinâmica da mudança - sejam conduzidos
com prudência, disciplina, transparência e eficácia.
3 - Enfim, a UNISUL assume que a busca permanente de construir sua Missão, e a consciência
e a prática de seus Valores, constituem seu compromisso e sua postura ética essencial, capaz de
criar o ambiente propício ao exercício da ética individual, da satisfação pessoal e profissional e da
construção da melhor qualidade de vida de toda a comunidade da Universidade e do meio em
que ela atua.
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Visão
da Unisul
Nesta permanente construção da Missão e na continua prática dos Valores, até 2013, a UNISUL
será reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços. Este reconhecimento exigirá que a UNISUL assuma:
1 - Em relação ao Ensino:
1.1 - Consolide a posição de liderança em graduação entre as universidades catarinenses;
1.2 - Consolide posição de liderança em educação a distância e educação continuada, em nível
nacional, alcançando a sua inserção plena no mundo virtual e globalizado, como provedora de
ciência e tecnologia;
1.3 - Alcance posição de liderança entre as melhores universidades catarinenses no segmento
de pós-graduação;
2 - Em relação à Pesquisa:
2.1 - Consolide a pesquisa científica como essencial à Universidade e parte integrante e indissociável do processo de ensino e aprendizagem;
2.2 - Promova áreas de pesquisa avançada reconhecida pela comunidade científica nacional;
3 - Em relação à Extensão:
3.1 - Consolide a extensão como mecanismo integrado e indissociável do processo de ensino e
aprendizagem;
3.2 - Transforme a extensão em instrumento gerador de iniciativas comunitárias auto-sustentáveis e da educação continuada;
4 - Em relação à Gestão:
4.1 - Internalize práticas e processos modernos de gestão, adequados à dimensão da Universidade, e coerentes com sua Missão, seus Valores e sua Visão.

10

UNISUL
Balanço Social 2009

11

UNISUL
Balanço Social 2009

45 ANOS DE
INTEGRAÇÃO COM
A COMUNIDADE
A UNISUL, que nasceu às margens do rio
Tubarão, é uma Universidade inovadora e
participativa, sempre apostando no futuro.
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1964-2009:
45 anos de inovação,
desenvolvimento
regional e integração
comunitária
A história da UNISUL inicia-se há 45 anos, às margens do rio que dá nome à sua cidade sede, distante
130 quilômetros ao sul da capital catarinense. O município de Tubarão, cujo topônimo faz referência ao
índio guarani Tuba-nharô, pai feroz, que habitava a
localidade no século XVII, foi berço da Faculdade de
Ciências Econômicas do Sul de Santa Catarina, aprovada pela Lei Municipal n.º 353, de 25 de novembro
de 1964. Em seguida, foi criado o Instituto Municipal
de Ensino Superior (IMES) que, em 1967, cedeu lugar
à Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina
(FESSC), reconhecida de Utilidade Pública Municipal e
Federal. Em 1989, todo o esforço é consagrado com a
criação da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), por Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo Prefeito Municipal e reconhecida pelo Parecer n.º 28/89 do Conselho Federal de
Educação, homologado pelo Ministro da Educação,
através da Portaria n.º 028.
Já na década de 90, a UNISUL desponta e se consolida como uma das maiores Universidades de Santa
Catarina, quadruplicando, em menos de 10 anos, o
número de alunos e de cursos de graduação e de pósgraduação. Como resultado do seu processo de reformulação pedagógica e da sua estratégica de expansão
territorial, em 1992, a Universidade iniciou suas atividades no extremo-sul do Estado, criando o Campus
de Araranguá. Quatro anos depois, instalou o Campus
da Grande Florianópolis, que acabou gerando a Cidade Universitária Pedra Branca, em Palhoça. No mesmo
período, a UNISUL instalou unidades na região da capital catarinense. Em 1998, implantadas as unidades
de Laguna, Imbituba, Içara e Braço do Norte, e, um
ano depois, os cursos de Medicina e Odontologia, no
Campus de Tubarão. No início de 2002, a UNISUL já
contava com 22.811 alunos e 1.954 professores e funcionários, atuando com 54 cursos de graduação. Neste mesmo ano, foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar, na modalidade a distância,
cursos de pós-graduação lato sensu. Um ano depois,
obteve o credenciamento para a oferta de graduação a
distância e autorização para atuar em cursos sequen-
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A UNISUL desponta e se
consolida como uma das
maiores Universidades de
Santa Catarina

UnisulVirtual dá suporte
às disciplinas a distância
para o ensino presencial e
o apoio on-line às
atividades docentes

ciais. Além disso, a UnisulVirtual dá suporte às disciplinas a distância para o ensino presencial e o apoio
on-line às atividades docentes. Como conseqüência,
em 2005, a Universidade criou o Campus Virtual para
realizar a gestão do ensino a distância com cursos de
graduação e pós-graduação, que atendem mais de
15.000 alunos na faixa etária média de 34 anos e que
apresentam, nas pesquisas de avaliação institucional,
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parte do Grupo de Trabalho do Consórcio Catarinense
de Educação a Distância, constituído pelas instituições de ensino superior do Sistema Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina.
A Universidade é mantida pela Fundação Unisul e
regida pelo Conselho Curador, um órgão superior, composto por representantes das instituições mantenedoras da Universidade: o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara de Vereadores, e representantes da
sociedade civil. O Conselho Universitário, órgão deliberativo superior, avalia as decisões emanadas do presente Conselho e da comunidade acadêmica. Além disso, a Instituição integra Associação Empresarial de
Tubarão, Câmara de Dirigentes Lojistas e Previdência
Complementar da UNISUL, a Associação Catarinense
das Fundações Educacionais (ACAFE), em articulação
com instituições congêneres do Estado.
Sob a égide das funções universitárias basilares - o
ensino, a pesquisa e a extensão - a UNISUL implementa sua missão, seus valores e sua visão institucional,
traduzidos na formação cidadã, no respeito ao pluralismo de idéias, na postura ética, no compromisso com
o desenvolvimento regional, na atitude de respeito ao
indivíduo e ao meio.

um índice de satisfação de 91%, em relação aos serviços educacionais do Sistema Estadual de Educação de
Santa Catarina.
A UNISUL é fundadora da Rede Brasileira de Educação a Distância, integra a Rede Interamericana de Formação em Educação e Telemática (RIF-ET), criada pela
Organização Universitária Interamericana (OUI), e faz

Os valores estão expressos na gestão e refletem as
diretrizes institucionais, a exemplo do plano de desenvolvimento institucional, dos suportes de informação e
tecnológicos como o PeopleSoft, o CRM (Customer Relationship Manegement), rede Wi-Fi em todos os ambientes do Campus e Unidades Universitárias, acervo físico e virtual da Biblioteca Universitária e dos cursos, programas de disciplinas, capacitação e qualificação docente permanente, integrados do ensino fundamental
(Colégio Dehon) à pós-graduação (lato e stricto sensu).
Na área de Pesquisa, também com a interação de alunos e professores, a Universidade dispõe de um percentual de recursos que possibilitam a concessão de inúmeras bolsas para que a iniciação à pesquisa esteja presente dentro e fora da sala de aula. Esse desempenho já
contabiliza os bons resultados com a pesquisa aplicada,
captando recursos, prestando serviços e desenvolvendo
produtos aos órgãos de fomento, às empresas e indústrias das regiões em que atua. Ainda numa perspectiva
integrada, a área de extensão não só disponibiliza os
conhecimentos e as pesquisas aplicadas realizadas na
Universidade, como também interage com as comunidades para a retroalimentação dos serviços, programas
e eventos oferecidos. São ações que resultam da dedicação de docentes, discentes e gestores da UNISUL, descritas neste Balanço Social, e que consubstanciam uma
Universidade inovadora, partícipe do desenvolvimento
e integrada com as comunidades.
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NÚMEROS INDICAM
BONS RESULTADOS
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O trabalho que a UNISUL presta diariamente a milhares
de pessoas, em seus ambulatórios, escritórios, salas
de aula, centros esportivos e em outros, reflete o seu
compromisso com a comunidade.
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1. Identificação
NOME DA INSTITUIÇÃO: Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL
NATUREZA JURÍDICA: ( ) associação (X) fundação ( ) sociedade

SEM FINS LUCRATIVOS? (X) sim ( ) não

ISENTA DA COTA PATRONAL DO INSS: (X) sim ( ) não
POSSUI CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)? (X) sim ( ) não
POSSUI REGISTRO NO: (X) CNAS ( ) CEAS (X) CMAS
DE UTILIDADE PÚBLICA? ( ) não Se sim, (X) federal (X) estadual (X) municipal
CLASSIFICADA COMO OSCIP (lei 9790/99) ( ) sim (X) não

2. Origem dos recursos
RECEITAS TOTAIS

2009

2008

Valor (Mil Reais)

Valor (Mil Reais)

233.075

100%

219.778

100%

10.177

4%

10.580

5%

b) Doações de pessoas jurídicas

23

0%

0

0%

c) Contribuições

0

0%

4.650

2%

216.817

93%

197.941

90%

5.757

2%

6.419

3%

301

0%

188

0%

a) Recursos governamentais (subvenções)

d) Prestação de serviços e/ou venda de produtos
e) Receitas financeiras
f) Outras receitas

3. Aplicação dos recursos
2009

2008

%

sobre
receita

Valor (Mil Reais)

sobre
receita

247.186

106,1

223.232

101,6

a) Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

39.120

16,8

29.991

13,6

b) Pessoal (salários + benefícios + encargos) incluso terceiros

140.614

60,3

123.817

56,3

c) Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

49.998

21,5

48.001

21,8

420

0,2

382

0,2

Publicidade e propaganda

5.772

2,5

6.868

3,1

Materiais e insumos

7.910

3,4

7.354

3,3

Depreciação e amortização

7.208

3,1

7.007

3,2

Outras despesas

28.688

12,3

26.390

12,0

d) Despesas financeiras

10.631

4,6

13.588

6,2

e) Capital (máquinas, instalações, equipamentos, acervo e outros)

6.823

2,9

7.835

3,6

DESPESAS TOTAIS

Impostos e taxas

18

%

Valor (Mil Reais)
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4. Indicadores sociais internos

Ações e benefícios para os(as) funcionários(as)

2009

%

2008

%

Metas

Valor (Mil Reais)

sobre
receita

Valor (Mil Reais)

sobre
receita

2010

637

0,3

829

0,4

669

33.446

14,3

23.657

10,8

35.118

c) Capacitação e desenvolvimento profissional

316

0,1

371

0,2

331

d) Saúde

700

0,3

575

0,3

735

e) Segurança e medicina no trabalho

238

0,1

174

0,1

250

f) Transporte

2.879

1,2

3.278

1,5

3.023

g) Bolsas/estágios

1.994

0,9

1.694

0,8

2.094

h) Previdência Privada

5.804

2,5

2.819

1,3

6.095

824

0,4

634

0,3

866

46.838

20,1

34.032

15,5

49.180

a) Alimentação
b) Educação

i) Outros
TOTAL – Indicadores sociais internos

5. Projetos, ações e contribuições para a sociedade
2009

a) Saúde

2010

12.519

5,4

18.638

8,5

13.145

Nº pessoas beneficiadas: 49.664

Nº pessoas beneficiadas: 60.129

Nº entidades beneficiadas: 16

Nº entidades beneficiadas: 16

VALORES TOTAIS

3.693
Nº pessoas beneficiadas: 2.203

Nº entidades beneficiadas: 0

Nº entidades beneficiadas: 0

5,8

12.229

Nº pessoas beneficiadas: 5.766

Nº pessoas beneficiadas: 5.180

Nº entidades beneficiadas: 0

Nº entidades beneficiadas: 0

0,2

576

52.147
18
1,7

3.258
2.413
0

5,6

14.295
6.054
0

0,3

538

Nº pessoas beneficiadas: 120

Nº pessoas beneficiadas: 155

126

Nº entidades beneficiadas: 5

Nº entidades beneficiadas: 8

6

0,0

68

Nº pessoas beneficiadas: 45.000

Nº pessoas beneficiadas: 52.000

Nº entidades beneficiadas: 30

Nº entidades beneficiadas: 35

1.120
f) Assistência Social

1,3

Nº pessoas beneficiadas: 2.298

33
e) Cultura

Metas

sobre
receita

512
d) Esporte e Lazer

%

Valor (Mil Reais)

13.614
c) Educação

2008

sobre
receita

3.103
b) Assistência Jurídica

%

Valor (Mil Reais)

0,5

1.471

Nº pessoas beneficiadas: 5.253

Nº pessoas beneficiadas: 51.895

Nº entidades beneficiadas: 39

Nº entidades beneficiadas: 43

30.901

13,3

36.674

0,0

36
47.250
32

0,7

1.176
5.516
41

16,7

32.447
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6. Outros indicadores
2009

2008

2010

41.114

43.915

40.000

Nº de alunos(as) com bolsas (integral)

2.204

1.028

2.204

Valor total das bolsas (integral) - Mil Reais

15.316

7.403

15.316

Nº de alunos(as) com bolsas parciais

19.389

13.387

19.389

Valor total das bolsas parciais - Mil Reais

27.171

14.671

27.171

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

459

444

460

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa - Mil Reais

99

94

100

2009

2008

2010

2.469

2.451

2.400

419

463

350

Nº total de alunos(as)

Metas

7. Indicadores sobre o corpo funcional da organização
Nº total de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período

145

145

140

% de empregados(as) acima de 45 anos

37,00

40,00

37,00

Nº de mulheres que trabalham na instituição

1.307

1.276

1.270

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

40,00

40,00

42,00

Nº de prestadores(as) de serviço

Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens

40

40

41

R$ 3.000,00

R$ 3.230,00

R$ 3.143,10

45

45

46

R$ 3.300,00

R$ 3.619,00

R$ 3.457,41

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

20

24

30

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

0,04

0,04

0,04

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de portadores(as) de deficiências ou necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais

20

Metas

41

40

41

R$ 2.500,00

R$ 2.400,00

R$ 2.619,25

2.449

2.427

2.370

R$ 3.800,00

R$ 3.500,00

R$ 3.981,26

720

622

650

4

4

5

R$ 1.800,00

R$ 1.600,00

R$ 1.885,86
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8. Qualificação do corpo funcional
Nº total de docentes
Nº de doutores(as)
Nº de mestres(as)
Nº de especializados(as)
Nº de graduados(as)
Nº de pessoas com ensino médio
Nº de licenciados(as) graduados(as), especialistas, mestres e doutores
Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)
Nº de graduados(as)
Nº de graduandos(as)
Nº de pessoas com ensino médio
Nº de pessoas com ensino fundamental
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto
Nº de pessoas não-alfabetizadas

2009

2008

2010

1.472
189
552
478
137
3
113
997
155
266
284
258
14
20
0

1.527
204
562
513
162
2
84
924
133
230
267
234
38
22
0

1.416
195
570
480
90
1
80
984
160
270
280
250
15
9
0

Metas

9. Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social
Relação entre a maior e a menor remuneração
O processo de admissão de empregados(as) é:
A instituição desenvolve alguma política ou ação de
valorização da diversidade em seu quadro funcional?
Se "sim" na questão anterior, qual?

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização
da diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
Se "sim" na questão anterior, qual?

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios
éticos e de responsabilidade social e ambiental:
A participação de empregados(as) no planejamento da
instituição:
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para
acompanhamento de:

2009

2008

13,5
0 % por indicação
100% por seleção/concurso
(x) sim, institucionalizada
( ) sim, não institucionalizada
( ) não
( ) negros(as) ( ) gênero ( ) opção sexual
(x) portadores(as) de necessidades especiais
(x) Programa de Acessibilidade
(x) sim, institucionalizada
( ) sim, não institucionalizada ( ) não
( ) negros(as) ( ) gênero ( ) opção sexual
(x) portadores(as) de necessidades especiais
(x) Programa de Acessibilidade
( ) não são considerados
(x) são sugeridos ( ) são exigidos
( ) não ocorre
( ) ocorre em nível de chefia
(x) ocorre em todos os níveis
( ) não ocorrem (x) ocorrem regularmente
( ) ocorrem somente p/cargos intermediários
( ) todas ações/atividades
(x) Ensino e Pesquisa
(x) experimentação animal/vivissecção
( ) não tem

13,5
0 % por indicação
100% por seleção/concurso
(x) sim, institucionalizada
( ) sim, não institucionalizada
( ) não
( ) negros(as) ( ) gênero ( ) opção sexual
(x) portadores(as) de necessidades especiais
(x) Programa de Acessibilidade
(x) sim, institucionalizada
( ) sim, não institucionalizada ( ) não
( ) negros(as) ( ) gênero ( ) opção sexual
(x) portadores(as) de necessidades especiais
(x) Programa de Acessibilidade
( ) não são considerados
(x) são sugeridos ( ) são exigidos
( ) não ocorre
( ) ocorre em nível de chefia
(x) ocorre em todos os níveis
( ) não ocorrem (x) ocorrem regularmente
( ) ocorrem somente p/cargos intermediários
( ) todas ações/atividades
(x) Ensino e Pesquisa
(x) experimentação animal/vivissecção
( ) não tem

Flávio Prá

CPF 377.956.609-59
Contador CRC-SC 12892/O-6
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EDUCAÇÃO
PERMANENTE
ABRE UM
NOVO CENÁRIO
A UNISUL começou, em 2009, a viver um novo cenário
de mudanças substanciais ao revigoramento de suas
estruturas acadêmicas, para vencer os desafios de
uma nova realidade mundial. A Educação Permanente
não é um órgão e sim a essência de uma nova
cultura, que já permite à Universidade dinamizar suas
atividades voltadas para o apoio às comunidades. A
UNISUL não se limitará mais a proporcionar
assistências nas áreas de saúde, direito, desportiva e
outras. Ela abre espaços para as pessoas ampliarem
seus conhecimentos através de cursos de curta,
média e longa duração. Os trabalhos assistenciais
ganham efetivamente importante atribuição: levar e
trazer conhecimentos novos, permitindo aos
cidadãos visualizar o seu próprio potencial de
crescimento.
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PROJETOS SOCIAIS EVIDENCIAM A
EDUCAÇÃO PERMANENTE
É no campo social que se evidencia o compromisso da
UNISUL com a Educação Permanente, um dos pilares da
Gestão 2009 - 2013. Projetos que visam à formação do profissional cidadão atingem crianças, jovens e adultos. O ensi-

no e a extensão vão além dos limites das salas de aula. Não
apenas a comunidade está na UNISUL, mas esta leva seus
programas para escolas, associações e entidades. Mais que
prestadora de serviço, a UNISUL é parceira da sociedade.

Brincadeira
levada a sério
Um espaço educativo e pedagógico para o desenvolvimento de atividades lúdicas na infância, valorizando o
ato do brincar na educação. Assim é o projeto Brinquedoteca: Brincadeira levada a sério, do Campus de Tubarão, uma oportunidade para alunos, professores e outros
profissionais do campo da educação pesquisarem, pensarem, discutirem e analisarem. O objetivo é provocar a
imaginação, para que a educação tenha o espírito lúdico, de forma a tornar a aprendizagem um processo divertido.
Há seis anos, crianças de Educação Infantil e Ensino
Fundamental da comunidade de Tubarão e região contam com o atendimento. Somente no ano de 2009, quinze
acadêmicos voluntários se dedicaram a cerca de 1000
crianças, totalizando o atendimento a vinte e dois Centros de Educação Infantil e Escolas do município. No
geral, o espaço da Brinquedoteca recebe cerca de 3000
visitas entre crianças, acadêmicos professores e comunidade.
A promoção deste espaço na UNISUL contribui para a
integração do acadêmico, criança, escola e comunidade.
É campo de estágio para alunos de Pedagogia.
O projeto também presta assessoria a instituições na
montagem de "brinquedotecas" ou em trabalhos específicos referentes ao brinquedo e à brincadeira, além de,
através da pesquisa, explorar e criar alternativas que possibilitem a confecção de brinquedos de qualidade e de
baixo custo.
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Crianças desenvolvem
conhecimento em
brincadeiras levadas a
sério
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Contos para
Transformar
Histórias

O hábito da
leitura ajuda
a inclusão social

Computadores são
reciclados para
beneficiar instituições
de caridade

No Centro Comunitário Morro da Caixa D'água, no
bairro Oficinas, em Tubarão, crianças economicamente
carentes foram beneficiadas com o Projeto "Contos para
transformar histórias". Ler assuntos como direitos e deveres das crianças, educação infantil, cinco sentidos, e
depois materializar o que foi apreendido através de teatro, dança, poesia, argila, pintura ou desenho. Assim aconteceu o projeto nos anos de 2008 e 2009.
Cerca de 20 crianças, de 7 a 12 anos, participaram do
projeto, todas as segundas-feiras. Através do hábito da
leitura em grupo, estimularam-se a inclusão social e a
criatividade. O resultado foi conferido por pais das crianças e diretora de escola.
O projeto contou com a colaboração de acadêmicos
voluntários de Psicologia e Ciências Biológicas, além do
apoio da comunidade, pais e da diretora da escola Faustina da Luz Patrício.Outras atividades foram realizadas,
como visita ao horto florestal da Tractebel, ao laboratório de multimídia e à Biblioteca da UNISUL.

Avanço tecnológico:
crianças e
adolescentes na
era digital
Inclusão Digital e Reciclagem de Computadores são projetos da UNISUL do Campus Universitário de Tubarão, que
dão oportunidade para crianças e adolescentes da rede
municipal de ensino para estudarem informática. Apenas
em 2009, foram certificados mais de 50 estudantes nos
módulos básico e intermediário de informática. Muito mais
que apenas o ensino, o programa coopera com a reintegração social. Já o "Reciclagem de Computadores", que
acontece também em Araranguá, recupera computadores
doados por empresas e pela própria Universidade para, em
seguida, beneficiar instituições de caridade e associações
das regiões.
Com os Projetos, estudantes dos Cursos de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação e de Tecnologia em
Redes de Computadores da UNISUL, passam também a ser
educadores, incentivados a colocar em prática o que aprendem em sala de aula.
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Por que temos
que ter Esperança?
Promover o encontro de crianças e adolescentes em
situação de risco, pela necessidade de prevenção ou de
encaminhamento à ressocialização, com valores orientados pelo respeito à dignidade humana. Este é o objetivo
do Programa Esperança, idealizado pelo curso de Letras.
São beneficiadas crianças e adolescentes matriculados
na educação básica - Ensino Fundamental e Médio - em
escolas do Município de Tubarão e na Combemtu - Comissão Municipal do Bem-Estar do Menor de Tubarão.
Adolescentes são atendidos sob a forma de liberdade
assistida ou internato. Pais e outros responsáveis participam do processo de educação.
São oficinas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, Matemática, alfabetização, psicologia e de educação para a saúde e para o trânsito.

Projetos desenvolvem
talentos e formam
líderes na comunidade
Os projetos "Quem não LÊ, não ESCREVE" e "Aprendendo
fora da sala de aula" integram o Projeto Pedagógico do Curso
de Administração. Possuem objetivos estratégicos diferenciados, mas o perfil de ambos permite a integração das atividades.
Estimular a leitura de temas como ética, relações intra e
interpessoal, liderança e empreendedorismo, buscando gerar
novos líderes sociais e conhecer a estrutura, o funcionamento e
a gestão de empresas de relevância local, regional e nacional
são os objetivos destes projetos.
Em 2009, o "Quem não LÊ, não ESCREVE" firmou parceria
de responsabilidade social com a empresa Anjo Tintas e Solventes, envolvendo seus 259 funcionários e mais os 92 alunos
de Ensino Fundamental da Comunidade, em Criciúma, e mais
a Livraria e Papelaria Marielle com seus 28 funcionários e 108
alunos do Ensino Médio, em Tubarão.
Entre Ensino e Extensão, o projeto atinge um público de
aproximadamente 1500 pessoas, tendo como resultado a publicação de um livro, composição de hino da empresa por um
funcionário, formação de grupos de teatro e coral, melhoria do
trabalho em equipe e das relações interpessoais, dentre outros
citados por seus gestores.
O projeto "Aprendendo fora da sala de aula" realizou viagens técnicas de estudos em empresas da Grande São Paulo,
Curitiba, Florianópolis e na região de Criciúma.
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Trote solidário:
calouros mais próximos
da realidade
Ajudar alguém independente de quem seja. Assim é o
projeto Calouro Solidário da UNISUL, que nasceu para integrar os alunos que chegam à universidade e mobilizá-los no
combate à cultura do trote violento. Realizado nos Campi
de Tubarão e Florianópolis, o projeto leva a solidariedade a
inúmeras entidades carentes, integrando os calouros com a
comunidade acadêmica e ressaltando a importância de ajudar o próximo.
As entidades beneficiadas são escolhidas pelos alunos,
que fazem um levantamento das necessidades e depois vão
atrás do material. Em cada semestre são mais turmas que
aderem ao projeto.

Projetos desenvolvem
talentos e formam
líderes na comunidade
A UNISUL se adequa às necessidades especiais do aluno.
O Programa de Promoção da Acessibilidade (PPA) cria condições igualitárias de acesso ao conhecimento às pessoas
com deficiência e necessidades educacionais específicas. Cada
caso é estudado isoladamente e mediante a isso são feitos
planejamento e execução de ações que possibilitem o acesso igual ao estudo. Estas necessidades variam desde problemas de visão e audição a deficiências físicas.
O PPA funciona nos Campi Universitários de Tubarão,
Grande Florianópolis e Araranguá e já obtém resultados significativos desde a sua implantação. Durante 2009, a UNISUL recebeu 67 pessoas com necessidades especiais. São 59
nos cursos de graduação e 8 no colégio Dehon. O PPA
também oferece orientação aos coordenadores, professores,
pais e parentes dos alunos.

O respeito humano
começa pelo acesso
a todos os setores da
Universidade
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Conhecimento
sem fronteiras
Levar conhecimento a qualquer canto do mundo e de
forma igualitária. Esse é o objetivo da UnisulVirtual. O
seu sucesso pode ser percebido pelo seu crescimento contínuo, só de 2008 para 2009 foi de 40,4%. Pessoas que
têm o sonho de fazer um curso superior vêem de perto
esta oportunidade se tornar uma realidade, motivadas
pela flexibilidade que o ensino a distância oferece. A
UnisulVirtual, em menos de dez anos de atuação, já é
conhecida internacionalmente e tornou-se uma referência nacional em EaD. Ela oferece cursos de graduação,
pós-graduação, de aperfeiçoamento profissional, além de
cursos corporativos, dirigidos a empresas e instituições.
Tem mais de 10 mil alunos e outros 6 mil que fazem
alguma disciplina a distancia.
Essa flexibilidade de levar o conhecimento a todos os
lugares é percebida pelos alunos do Brasil e do exterior,

Escritório de
Arquitetura:
consciência da
função social
Instituições beneficentes de Florianópolis e de Tubarão e famílias carentes encaminhadas pelas duas prefeituras dispõem dos serviços do Escritório Modelo de Arquitetura da UNISUL. Os projetos visam a despertar ou
aprofundar a consciência social e de cidadania dos alunos, através da prática do exercício profissional, sob a
orientação de um grupo de professores.
Entre as atividades de cunho social estão projetos de
habitação de interesse social para locais atingidos pela
enchente 2008/ 2009; diagnóstico e proposta de plano
de massas para a área abrangida pela Associação de Moradores Protetores da Ponta do Papagaio; projeto para a
sede da Associação dos Portadores de Hanseníase, em
São Pedro de Alcântara, além da articulação de ações
com a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento
Ambiental de Florianópolis, para a elaboração de projeto
da Associação Comunitária no Maciço do Morro da Cruz.

Estudantes de
Arquitetura ajudam
famílias a projetar
suas moradias

28

que já mostraram que aprovam sua metodologia. Eles
escolhem o local e horário de estudos, basta ter acesso
à internet. E pensando em facilitar o acesso igualitário
do conhecimento, que a UV criou o Núcleo de Acessibilidade Virtual (NAV), em que alunos com algum tipo de
necessidade educacional são atendidos. Pessoas com deficiência sensorial (visual e auditiva), deficiência física
ou mobilidade reduzida e paralisia cerebral têm a oportunidade de igualdade e equidade no acesso à informação no processo ensino-aprendizagem na modalidade
a distância. Isso significa prover desde condições de
acesso para um cadeirante ao local da prova até a transposição de um livro em tinta para o formato Braille ou
digital, adaptações em relevo das imagens e ilustrações
dos livros didáticos, a presença de fiscais ledores e intérprete em Libras.
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Biblioteca Universitária
A Biblioteca da UNISUL disponibiliza seu acervo para os
seus alunos, professores, funcionários e comunidade externa,
como suporte aos programas de ensino, pesquisa e extensão.
São 14 bibliotecas, totalizando 4.600 m2 de área física, distribuídas entre os campi acadêmicos de Tubarão, Grande Florianópolis, UnisulVirtual e suas Unidades.
Possui um acervo de aproximadamente 128.440 títulos e
303.045 exemplares de publicações e trabalhos acadêmicos
em diferentes suportes físicos, como: livros, periódicos, monografias, dissertações, normas técnicas, mapas, DVDs, CDs e
bases de dados, nas diversas áreas do conhecimento. Além de
disponibilizar acesso às principais bases de dados do mundo,
totalizando mais de 2 milhões de registros para consultas
acadêmicas, a Biblioteca oferece serviços de atendimento aos
usuários; boletim de aquisições; consulta ao acervo; empréstimo (diário, domiciliar, entre as Bibliotecas da UNISUL e interbibliotecas); comutação bibliográfica; acessibilidade informacional para pessoas com deficiência de visão e dificuldades de aprendizagem; orientação para a normatização de
trabalhos acadêmicos; reserva e renovação de materiais e visita orientada. Alguns destes serviços são oferecidos on-line,
para a comodidade e praticidade dos seus usuários.
Salete Cecília de Souza
(48) 3279-1103
Salete.souza@unisul.br
BU CAMPUS UNIVERSITÁRIO
GRANDE FLORIANÓPOLIS

Soraya de Arruda Waltrick
(48) 3279-1307
soraya.waltrick@unisul.br
BU CAMPUS UNIVERSITÁRIO UNISULVIRTUAL

Sibele Meneghel Bittencourt
(48) 3621-3060
sibele.meneghel@unisul.br
BU CAMPUS UNIVERSITÁRIO
TUBARÃO

Cristiane Salvan Machado
(48) 3621-3188
cristiane.machado@unisul.br
PROAAC

Ações
multiplicadas
valem muito mais
No Projeto Jardim Floresta, agentes comunitários são
qualificados como multiplicadores de iniciativas empreendedoras de geração de trabalho e renda. O objetivo é a
promoção da inserção social e do desenvolvimento de
comunidades sustentáveis. Realizado no bairro Jardim
Floresta de Tubarão, é uma ação multidisciplinar envolvendo alunos e professores dos cursos de Serviço Social,
Nutrição, Engenharia Civil, Psicologia, Núcleo de Pesquisa em Empreendedorismo e Ciências Contábeis.
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NA SAÚDE,
A EXPRESSIVA
VOCAÇÃO
COMUNITÁRIA
A UNISUL corresponde à sua vocação comunitária,
abrindo as portas para prestar assistência à
população, principalmente às faixas sociais mais
carentes. Foram mais de 52 mil pessoas atendidas
somente na área da saúde, em 2009. A
interdisciplinaridade e a diversificação de
conhecimento contribuíram para um trabalho
eficiente e de alto nível de satisfação dos cidadãos
que se utilizaram dos seus serviços.
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ATENDIMENTO DE QUALIDADE
Os serviços e projetos da UNISUL da área da saúde buscam não apenas a promoção, mas também a prevenção. Os
atendimentos são realizados através de projetos, laboratórios e ambulatórios de saúde, nas cidades de Tubarão, Grande

Florianópolis e Araranguá.
São ações que atendem as necessidades da comunidade e
dos alunos que nos estágios aprendem a promoção da saúde
no aspecto biopsicossocial.

Mais que uma escola,
atendimento de qualidade
Mais de quinze mil atendimentos somente em 2009,
nos vários ambulatórios médicos da Universidade, em
Tubarão e Florianópolis. A comunidade tem à sua disposição um serviço gratuito e de qualidade. Para o Curso de
Medicina da Universidade, são laboratórios, onde futuros médicos exercitam na prática a teoria aprendida em
sala de aula. Com uma visão humana, os pacientes são
atendidos sem pressa por estudantes, a supervisão permanente de professores.
Em Tubarão, estão à disposição da população três áreas de serviço: Ambulatório Médico de Ensino Integral,
Ambulatório Médico das Especialidades e Ambulatório
Materno-infantil, além do Internato Médico, cada um
com suas áreas específicas. Os casos clínicos, dependendo da especialidade, precisam ser encaminhados por médicos. Essas áreas funcionam também como campos de
estágio para alunos de Nutrição e Enfermagem.
Os serviços compreendem a acupuntura, endocrinologia, ginecologia, pediatria, alergia, otorrinolaringologia,
ortopedia, pneumologia, gastroenterologia, cardiologia,
atendimento a gestantes de alto risco, medicina interna,
nefrologia, dermatologia, infectologia, neuroclínica, psiquiatria, geriatria, reumatologia e urologia. E, ainda se
realizam as cirurgias ambulatoriais (Internato Médico),
que acontecem na Clínica Arnaldo Bittencourt (Becker)
em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão. São
mais de 20 cirurgias por semana, realizadas por professores e com a participação de alunos. Através da atividade, os futuros médicos desenvolvem raciocínio cirúrgico,
orientações pós-operatórias, exames clínicos, terapêuticas, cuidados e retorno, sendo estes orientados sempre
por profissionais.
Na Grande Florianópolis, o Curso de Medicina, através
da parceria entre a UNISUL e a Prefeitura de São José,
implantou o Ambulatório Médico de Ensino Integral
(AMEI), no distrito de Picadas do Sul. Os atendimentos
ocorrem nas especialidades de Clínica Geral, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Gastroenterologia, Alergolo-
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população carente

gia, Endocrinologia, Cardiologia, Pneumologia, Psiquiatria, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. As pessoas
podem marcar consultas no local ou através de outras
Unidades Básicas de Saúde do Município de São José.
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Odontologia de ponta
A população da região de Tubarão conta com mais esse
serviço oferecido pela UNISUL. A Clínica do curso de Odontologia oferece à comunidade serviços gratuitos em quase
todas as especialidades. Somaram-se 12.338 atendimentos
em 2009, desde restaurações, tratamento de canal, profilaxia a extrações dentárias e clareamento. Toda equipada com
aparelhos de ponta, a Clínica tem a capacidade diária para
atender 200 pacientes.
A clínica ainda oferece dois serviços especiais de atendimento. Na área de Estomatologia, a comunidade conta com
assistência padrão de referência regional no diagnóstico e
tratamento das alterações da mucosa bucal e para a realização de biópsias dos tecidos bucais alterados ou com aparência sugestiva de malignidade.
A Clínica de Bebês é outro diferencial para a comunidade. O trabalho desenvolvido de orientação e de prevenção
da dentição de crianças de 0 a 3 anos de idade.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 12.338
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Alegria a doentes
em hospitais

A alegria ameniza o
sofrimento de crianças
doentes

Eles chegam em grupo nos hospitais, vestidos de jalecos
coloridos e narizes de palhaço, com muita energia positiva
para transmitir alegria aos que mais necessitam, as pessoas internadas em hospitais. Por trás das apresentações teatrais que, a princípio, se parece com uma simples brincadeira, há um trabalho notável de alunos e professores. A
intenção é auxiliar na formação dos futuros profissionais
da saúde, com o perfil de agentes socialmente responsáveis, sensíveis e conscientes da importância do trabalho
interdisciplinar e das práticas humanizadas. O Programa
Terapeutas da Alegria existe desde 2002 na UNISUL, e
trabalha com a proposta de formação integral de acadêmicos e de construção de uma sociedade mais humana.
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Atendimento Psicológico
para todas as idades
Promoção da qualidade de vida, através de uma melhor compreensão dos processos intra e interpessoais, além
de intervenções clínicas. Esse é o serviço oferecido pela
Clínica de Psicologia à comunidade de Tubarão, Araranguá e Grande Florianópolis. O atendimento também atinge cidades próximas, como Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Treze de Maio, Morro da Fumaça, Içara, Criciúma,
Urussanga, Araranguá, Capivari de Baixo, Armazém, Gra-

vatal, São Ludgero, Orleans, Braço do Norte. Ao todo,
foram 5.048 atendimentos em 2009.
São atividades como, psicoterapia individual infantil,
psicoterapia individual adulto, terapia familiar sistêmica
e orientação profissional. Em Araranguá, também há grupos de pais, psicoterapia, infantil, psicoterapia de adulto,
mediação familiar e mediação familiar. Em Florianópolis,
há ainda o atendimento psicopedagógico.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 5.048
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Fisioterapia
ao alcance
da população
Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia, Pediatria,
Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia e Pneumologia,
Amputados, Neurologia e Desportiva. Essas são as áreas
com que a comunidade de Tubarão e região e Palhoça
podem contar na área de Fisioterapia. Em 2009, foram
9.020 atendimentos.
A Clínica Escola da UNISUL presta serviços à comunidade de forma filantrópica, além do ensino aplicado,
necessário à formação profissional dos alunos.
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Em Tubarão, a UNISUL presta assistência nas áreas de
Mecanoterapia, Intervenção Precoce, Eletroterapia e Piscina Terapêutica coberta e aquecida. Em Florianópolis,
pratica-se também a hidroterapia, além da piscina terapêutica.
Os atendimentos são individuais e é necessário o encaminhamento médico. Em Tubarão, a Clínica Escola de
Fisioterapia conta ainda com os serviços da Assistente
Social e ambulatório de Nutrição e Farmácia.
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Crianças recebem
atenção especial
Além dos trabalhos na Clínica Escola de Fisioterapia,
crianças da região de Tubarão contam com o projeto
"Abordagem Interdisciplinar em Neuropediatria". O nome
traduz o trabalho realizado por uma equipe interdisciplinar: fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, entre
outros.
Os conhecimentos dos vários profissionais e estudantes
se fundem em um único objetivo: o ser biopsicossocial
em pleno desenvolvimento e que necessita de intervenção. É direcionado à intervenção em crianças com distúrbios neuropsicomotores, na Clínica de Fisioterapia
(CEF). Busca uma recuperação/estimulação das habilidades neuropsicomotoras, procurando desenvolver compensações que equilibrem o "déficit" motor. São atividades de hidroterapia, cinesioterapia associada à ludoterapia, massoterapia, mecanoterapia, entre outras formas de tratamento.
Os pais ou responsáveis também são fundamentais
no projeto, pois representam a extensão do trabalho no
domicílio. Em 2009, foram, em média, 2 mil atendimentos.

Atendimento especial
às crianças no
campo da neuropediatria

CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 9.020
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Assistência de
forma integral

A qualidade dos
serviços na simbiose
entre a teoria e a
prática

Cerca de 1.660 pessoas de Tubarão foram beneficiadas em 2009 pela Assistência Integral à Saúde, da UNISUL. Os atendimentos são voltados à promoção, ao diagnóstico precoce e à recuperação da saúde, através de
terapias naturais e integradas. Entre as práticas naturais
estão a fitoterapia, massoterapia, moxa-bustão, do-in,
reiki, cromoterapia, geoterapia, acupuntura e técnicas de
relaxamento. Já as práticas convencionais respondem
pelos curativos, nebulizações, aplicação de vacinas e medicamentos, realização do preventivo do câncer ginecológico e de mamas.

O SAIS também serve como um espaço para a prática
de teoria aprendida em sala de aula dos cursos da Saúde,
servindo de campo de pesquisa para professores e alunos, o que o caracteriza como serviço de ensino, de pesquisa e de extensão. O SAIS tem como público os moradores do Bairro Dehon e a comunidade universitária.
A assistência integral se dá através das consultas de
enfermagem e médicas, nos atendimentos psicológico,
de farmácia e nutrição, além das ações coletivas de grupos, UNISUL nas comunidades, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE - SAIS
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 1.658
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Centro de
Prática Naturais
Na Grande Florianópolis, o curso de Naturologia Aplicada oferece à comunidade, através do Centro de Práticas
Naturais (CPN), acompanhamentos terapêuticos destinados
a promover, manter e recuperar a saúde integral das pessoas
que procuram auxílios. Os serviços compreendem fitoterapia (uso de plantas medicinais), reflexologia (estímulos de
pontos reflexos do corpo), geoterapia (uso de argila); cromoterapia (uso da vibração das cores), hidroterapia (terapia
com utilização da água), florais (remédios vibracionais de
flores), arteterapia (uso da arte como recurso terapêutico),
massoterapia (massagem), entre outras.
Os interagentes, como são chamadas as pessoas que estão aos cuidados do naturólogo, são atendidos pelos acadêmicos da oitava e nona fase da graduação, sempre sob a
supervisão dos professores. Cada pessoa que procura assistência, antes de começar a terapêutica naturológica, passa
por uma triagem para adequar melhor os horários e as práticas naturais às suas necessidades. O acompanhamento terapêutico realizado no CPN estende-se ao longo do semestre letivo e pauta-se aos cuidados com a saúde. Em 2009,
foram efetuados 5.955 atendimentos à comunidade.
O Curso de Naturologia também desenvolve o Programa
Linha Verde, difundindo o uso correto das práticas naturais
em saúde, entre elas a fitoterapia, a massoterapia, a aromoterapia, a geoterapia, a reflexologia, a hidroterapia, a arteterapia e a musicoterapia.
Em 2009, o projeto esteve presente nas Unidades de Saúde
de Palhoça e Biguaçu; em asilos de São José e Palhoça; na
APAE de São Jose; na ACIC - Associação Catarinense para
Integração do Cego de Florianópolis e na CAPS - Centro
Atenção Psicosocial de Palhoça, além de atividades com
mulheres da pastoral da saúde de 15 comunidades. O programa ainda divulga o seu trabalho em uma rádio AM, por
uma hora semanal, com orientações sobre práticas naturais.

O cuidado da Naturologia
com a saúde integração do
cidadão

CENTRO DE PRÁTICAS NATURAIS
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 5.955
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Laboratório de Análises
Clínicas - LAC
O único Laboratório Escola do Brasil, com Certificado
de Acreditação de Sistema da Qualidade emitido pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é o de Análises
Clínicas da UNISUL, que também obteve Certificado de
Excelência Laboratorial na Categoria Ouro, pelos resultados excelentes no controle de qualidade externo por
mais de 5 anos consecutivos.
Servindo de estágio aos alunos do curso de Farmácia,
sob a supervisão de profissionais, o Laboratório também
presta serviços à comunidade, oferecendo exames laboratoriais com agilidade, fácil acesso e tecnologia. Atende
através de diversos convênios, como o SUS, Unimed, particulares, bem como exames periódicos de empresas da
região.

Laboratório com selo
nacional de qualidade

AMBULATÓRIOS MÉDICOS
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 15.055
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Atenção especial
para a saúde mental
Portadores de transtornos mentais e indivíduos com
dificuldades de ordem psicológica e seus familiares contam com o projeto Amigos da Saúde Mental, no município de Tubarão. Oficinas terapêuticas, intervenção clínica e psicoterápica e atenção à família são algumas das
ações, além de campo de estágio para alunos dos cursos
da UNISUL. Entre os objetivos, o de ser um espaço socializador, onde os pacientes possam recuperar habilidades, potencializar a autonomia e a capacidade de expressão, possibilitando a integração com seus familiares, comunidade local e acadêmica.
Em Palhoça, em 2009, o Projeto Roda Viva de Leitura
se incorporou ao Programa de Intervenção em Saúde Mental. Além dos círculos de leitura e discussões literárias, o
projeto transformou-se em grupo de estudo, reunindo
toda a comunidade acadêmica e externa. Nesse contexto, o projeto também se propôs a utilizar a literatura
como plataforma de análise para as questões de subjetividade e saúde mental.

Recuperar habilidades e
potencializar a autonomia
de quem é portador de
transtornos mentais

Saúde ocupacional
dos colaboradores
Buscar a qualidade de vida do colaborador da universidade. Esta é a finalidade do Programa Momento Relax & Qualidade de Vida da UNISUL. Em 2009, cerca de 380 colaboradores foram atendidos em Tubarão e 48 em Araranguá.
São atividades como hidroginástica, avaliação física, cami-

nhada orientada, judô, jiu jitsu, capoeira, relaxamento, pausa ativa, escola de postura, pilates e terapias naturais.
Os funcionários escolhem uma atividade a cada três meses e a realizam uma vez por semana durante o expediente.
O objetivo é a saúde ocupacional do colaborador.
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Nutrição combate
os transtornos
Os curso de Nutrição e Psicologia se uniram para implantar, em 2007, no Campus Universitário da Grande
Florianópolis, o Ambutal - Ambulatório de Transtornos
Alimentares, que oferece atendimentos gratuitos à comunidade a adolescentes e adultos jovens com problemas de anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica.
Já no campus Universitário de Tubarão, o objetivo é
compreender a importância do atendimento nutricional
de forma interdisciplinar e multiprofissional, articulando

ensino, pesquisa e extensão, com destaque ao papel educacional e dietoterápico, visando à prevenção e promoção da saúde e tratamento de doenças.
Sabor do Saber é outro projeto que leva educação nutricional à comunidade da Palhoça. Cerca de 900 pessoas, em 2009, puderam receber orientação sobre educação nutricional em escolas, creches e instituições de Palhoça, através de oficinas. O projeto está vinculado ao
curso de Nutrição e incentiva a alimentação saudável no
dia-a-dia das pessoas.

AMBULATÓRIOS DE NUTRIÇÃO
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 545
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Terceira Idade
na Universidade
Mais qualidade de vida, autonomia, autoestima, mais
conhecimento e rede de amizades. Esses são os resultados obtidos pelos alunos da Universidade da Experiência. Nesse programa da UNISUL, é a vez da população
da terceira idade, com mais de cinquenta anos de vida,
de Tubarão, Florianópolis e de região beneficiada. Entendendo que envelhecer não significa redução da capacidade de trabalho, diminuição da atividade e sim
pode significar uma vida gratificante e aprazível, o programa visa ao aperfeiçoamento do ajuste social, físico e
emocional.
Para fazer parte da Uniexperiência, não há exigência
de escolaridade. Em Tubarão, as atividades se desdobram em disciplinas, seminários, cursos, oficinas, vivências, lazer, orientação especializada. Com tarefas englobando a qualidade de vida e saúde, lazer e turismo,

artes e humanidades, o programa investe na recuperação da vitalidade e da capacidade produtiva. Além dos
cerca de 60 alunos matriculados, programa participa
também do "Terceira Idade em Foco", uma parceria entre
a Uniexp, a Prefeitura Municipal e o Sesc da cidade. No
evento de 2009, cerca de 400 pessoas foram atendidas
em um único dia por professores e alunos de vários
cursos de Graduação da UNISUL.
Já em Florianópolis, no ano de 2009, aconteceram as
oficinas de atualização para Mulheres. Mais de cinquenta
pessoas participaram das 24 palestras, com profissionais da UNISUL e da comunidade. As áreas abordadas,
com foco na ampliação da bagagem cultural e na ampliação da capacidade crítica e analítica, buscaram a
manutenção da saúde, bio-psico-social e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida.

Outros projetos
O Projeto de Avaliação e Acompanhamento Nutricional dos Idosos residentes do Abrigo dos Velhinhos integra o Uniexperiência, em Tubarão. Com o
objetivo de realizar avaliação nutricional, visando à
manutenção do peso ideal, além de adequar o cardápio ao estado nutricional e patologias específicas, os alunos do curso de Nutrição trabalham os
alimentos e reeducação alimentar através de jogos e
brincadeiras.

A Oficina da Lembrança: reabilitação cognitiva de idosos com queixas de alterações de memórias também ocorre
em Tubarão. Atende pessoas com mais de 60 anos com
problemas de diminuição da memória, ou dificuldade de
aprender a usar o computador ou internet. O programa é
cientificamente embasado para estimulação e à reabilitação cognitiva de idosos portadores de graus leves de
perda de memória, até quadros mais avançados de doenças cerebrais degenerativas.
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CIDADÃO TEM NA UNISUL
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
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A UNISUL cumpre o seu papel também nas áreas de gestão e
jurídica, não apenas de educadora, mas também social.
Cidadãos, jovens profissionais e até mesmo empresas são
beneficiados com as ações. A Universidade utiliza o
conhecimento de seus profissionais e alunos para ajudar a
construir uma sociedade mais justa e melhor.
43
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Escritórios Modelo:
cidadãos e seus direitos
Com os serviços do Escritório Modelo de Direito, a população de baixa renda, que necessita de assessoria jurídica, encontra na UNISUL assistência aos seus direitos. Em
2009, foram 2.298 atendimentos, nas cidades de Tubarão
(Casa da Cidadania), Araranguá (que também atende Balneário Arroio do Silva e Maracajá), Içara, Palhoça e Florianópolis, em parcerias que envolvem prefeituras e importantes Instituições, como o Tribunal de Justiça do Estado
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Ao prestar serviços gratuitos à comunidade e oferecer
condições adequadas ao estágio de futuros profissionais
do direito, o Escritório-Modelo de Advocacia - EMA cumpre a sua função acadêmica e social na Universidade,
com qualidade, rapidez e eficácia nos atendimentos.
A equipe de trabalho do Escritório atua nas áreas da
família, criminal e cível. Em Tubarão e Florianópolis, há
ainda assistência no campo previdenciário. No geral, são
serviços como: restabelecimento conjugal, divórcio consensual, divórcio litigioso, separação consensual e litigiosa, conversão de separação em divorcio, alimentos, investigação de paternidade, execução de alimentos, alvará judicial, adoção, retificação de registro civil, ação de guarda,
registro de nascimento tardio, registro de óbito tardio, acordo extrajudiciais com homologação judicial, inventário,
cautelar de separação de corpos; cautelar de busca e apreensão de menor; revisional de alimentos; reconhecimento
e dissolução de união estável; recursos (agravo retido, agravo
de instrumento, apelação e outros).

O Ema de Tubarão e o Foro da Unisul possibilitam o
atendimento psiquiátrico e psicológico. Há também o Centro Interdisciplinar de Mediação, que apóia o trabalho realizado pelo escritório modelo de Tubarão e Unidade Judiciária do Foro da UNISUL, na prevenção de lides e no
apoio à solução de conflitos instalados.
Em Tubarão, a parceria entre o EMA e o Serviço Social
destaca as atribuições do assistente social, responsável pela
triagem socioeconômica dos clientes e encaminhamento
de toda a assistência judiciária gratuita da Comarca de
Tubarão, com advogados remunerados pelo convênio com
a OAB/SC, TJSC e Estado de Santa Catarina. Em Tubarão
e Grande Florianópolis, o atendimento na área social prioriza a avaliação socioeconômica, estudo social, laudos, visitas domiciliares, encaminhamento de usuários para serviços da rede socioassistencial e acompanhamento de famílias em situação de conflito.
A Casa da Cidadania de Tubarão é campo de estágio
para os acadêmicos do curso de Direito e alunos de Serviço Social e Psicologia. Na Grande Florianópolis, os alunos
de Serviço Social também fazem estágio no EMA.
Na Grande Forianópolis, o Ema participou da Campanha Amigos em Ação em duas escolas da capital, e mantém convênios com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o projeto Acadêmico Conciliador. Na Unidade da
Ponte do Imaruim funciona o juizado especial criminal. O
de Araranguá participou, igualmente, de ações globais realizadas em escolas do município e região.

ESCRITÓRIO-MODELO DE ADVOCACIA
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 2.298
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Proteção
à mulher e
à família
Na Casa da Cidadania, a comunidade conta com o
Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência
Doméstica e Familiar. O objetivo central do trabalho é
desenvolver atendimento direto às mulheres vítimas
de violência de agressores através de uma ação multidisciplinar. Este trabalho se efetiva através da parceria
com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Foram atendidos, em média, sete casos novos por
semana, encaminhados pela Delegacia Especializada,
e cerca de cinco assistências diária para o acompanhamento das situações que já tramitam no Juizado. A
partir do depoimento da vítima, são realizados estudos do contexto social, as inter-relações, histórico da
violência, riscos, tipos de violência e gravidade, causas
e dos conflitos presentes, entre outros. Em seguida,
são feitas a avaliação da situação e a análise da necessidade de solicitar providências quanto às medidas
protetoras ao juiz responsável. São solicitados serviços
internos disponibilizados na Casa da Cidadania para
suporte às vítimas (mediação, advogados, psicólogo,
atendimento de saúde - encaminhamentos ao psiquiatra do Ambulatório Médico de Medicina), bem como
o apoio externo através de parcerias com as entidades
socioassistenciais.
Outro aspecto trabalhado é o atendimento aos agressores, realizado pelo Serviço Social, depois do atendimento à vítima. O objetivo é a reflexão sobre a situação e a prática de violência, além de realizar um trabalho socioeducativo diante de questões culturais que
envolvem as relações e estigmas de gênero e alertá-lo
quanto às medidas coercitivas previstas em lei ou as já
determinadas pelo juiz.
O trabalho do Serviço Social possibilita a mediação
das relações sempre que a mulher deseja permanecer
convivendo com o companheiro, para que ambos passem a conviver em harmonia.
Em 2009, o Projeto foi selecionado entre os apresentados por vários estados do país para integrar o
Painel "Melhores Práticas" no Seminário Nacional Protegendo Mulheres da Violência.
As ações dinamizadas pela UNISUL na Casa da Cidadania garantem espaços de práticas acadêmicas, de
pesquisa, extensão e estágios aos alunos da Universidade. Articulam parcerias e aproximam a Universidade
da comunidade externa, instituições, poder público e
população.
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ESPÍRITO
EMPREENDEDOR
MOTIVA
NOVOS TALENTOS
E EMPRESÁRIOS
A cultura do empreendedorismo é
disseminada em toda a região, para
fortalecer e viabilizar ideias que acabam se
transformando em empresas. Da mesma
forma, a UNISUL qualifica jovens para o
mercado de trabalho e facilita o intercâmbio
estudantil com outros países, enquanto o
Curso de Administração capacita
empresários para a gestão moderna.
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CRIE ajuda a
transformar uma boa
ideia numa empresa
O Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo
da UNISUL (CRIE), é uma das três incubadoras do sul do
Estado. As empresas incubadas conseguem se estruturar
de forma mais consistente no mercado, com as orientações e treinamento em plano de negócio.
Para entrar no CRIE, não é preciso ter uma empresa
registrada. Basta dispor de ideia de negócio e de como o
projeto será viabilizado. A incubadora auxilia os novos
empreendedores através de assessorias nas áreas de marketing, gestão, contabilidade, jurídica, comunicação,
entre outras.
Ao apoiar novos empreendimentos, o CRIE auxilia a
disseminação da cultura empreendedora e a comunidade
regional no desenvolvimento de negócios inovadores. Em
2009, 11 empresas estiveram incubadas e algumas delas
receberam prêmios nacionais.
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As empresas incubadas no CRIE da UNISUL, em Tubarão, contam com o Projeto Consultor, umas das atividades de Grupo Técnico da Incubadora. Participam também os pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas.
O projeto contribui para o gerenciamento de espaço
físico, identificação dos Cursos de Graduação professores-consultores para atender à demanda, seleção de alunos para as consultorias, realizaram consultorias, e execução de ações do projeto.
As consultorias abrangem as áreas jurídicas, comunicação, marketing, planejamento estratégico, finanças e
contabilidade gerencial e tributária.
A UNISUL mantém, com a mesma filosofia de trabalho, as incubadoras InovaSul, em Araranguá, e Inaitec,
em Florianópolis.
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Projeto incentiva
qualificação de Jovens
No ano de 2009, escolas estaduais da região da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense-AMESC contaram com o Projeto "Abrindo portas para o emprego:
apoio ao ingressante no mercado de trabalho". Turmas do
segundo e terceiro ano do ensino médio receberam palestras e murais contendo informações indispensáveis ao processo de qualificação do jovem para o mercado de trabalho
e inclusão social.
O projeto proporcionou aos jovens experiências de aprendizagem num sentido positivo e benéfico permitindo o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes importantes para o seu crescimento.

Intercâmbio Estudantil

A UNISUL ajuda a estimular o espírito
empreendedor para desenvolver novos
negócios e ajuda a região a crescer

É com a troca de experiências entre saberes e culturas
que podemos enriquecer o conhecimento. Pensando nisso,
a UNISUL abre as portas para estudantes e professores estrangeiros e também possibilita que seus acadêmicos e docentes estudem no exterior. A ASSIN - Assessoria de Cooperação e Intercâmbio Universitário - possui acordo de cooperação técnica com 77 Instituições de Ensino de 21 países,
facilitando assim os intercâmbios estudantis. Em 2009, a
UNISUL recebeu 55 estrangeiros vindos dos EUA, Irlanda,
China, Austrália, México, Rússia, Espanha, Itália, Portugal;
enquanto 45 dos seus alunos e professores foram para países como EUA, México, Espanha, Itália, Portugal, França.

Empresas também
são beneficiadas
O Núcleo de Consultoria em Administração, Campus Grande Florianópolis, coloca em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Além de capacitar os
acadêmicos, presta serviços à comunidade no que diz respeito às estratégias de gestão.
Em Tubarão e Araranguá, empresas que fazem parte da
Associação da Região Sul para Comércio Exterior contam
com o Programa de Internacionalização das Empresas de
Tubarão (PIET). Alunos do Curso de Relações Internacionais
também são beneficiados, pois podem praticar as teorias
aprendidas em sala de aula. Através do PIET são realizadas
viagens, visitas a empresas e pesquisas, além de contatos no
exterior.
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A UNIVERSIDADE
CULTURAL
MOBILIZA MAIS
DE 9 MIL PESSOAS
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FOTO: CLEBER TOMAS

As atividades culturais desenvolvidas pela UNISUL
mobilizou cerca de 9 mil pessoas, em um processo
de integração e de preservação da identidade da
região. Orquestra, teatro, coral, museu, enfim, são
programas diversificados que unem as pessoas em
torno da Universidade e das suas culturas
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EVENTOS CULTURAIS
MOVIMENTAM A REGIÃO
Teatro, dança, música e exposições. Através do Espaço
Integrado de Artes da UNISUL, cerca de 9 mil pessoas de
Tubarão e região participaram e prestigiaram as atividades
culturais. Durante todo o ano, a comunidade tem uma mostra do que a Universidade produz, incentivando a difusão de
projetos culturais que contribuem para o desenvolvimento e
preservação da identidade cultural. É o projeto Criação, produção e propagação da cultura Artística na Universidade.
São eventos e ações, como a Semana Nacional do Museu,
Café e Arte, Amor em Canção, o teatro Inventores de cabeças
vazias e Saltimbancos (produzidas pela Cia de teatro UNI-

SUL), Palco Giratório (parceria com o SESC), Uniculta - Mostra de Cultura-Artística, Cantart - encontro de Corais, Unicena - Mostra de teatro, Unidança e Uniluz. Esses eventos
movimentaram a região do Sul do Estado em 2009.
As ações são resultantes da participação dos grupos artísticos da UNISUL de Tubarão: Cia de Teatro, Cia de Dança e
Coral Universitário. Integrantes desses grupos, em sua maioria, acadêmicos, demonstram e exercitam suas habilidades
artísticas, além de contribuírem para que a UNISUL seja reconhecida por diversas comunidades da região e do Estado
de Santa Catarina.

Orquestra de Câmara
nasce com o apoio
de empresas
O grupo conta com 20 músicos experientes que tocam violinos, violoncelos, violas e contrabaixos, regidos
pelo maestro Patrick Cavalheiro. A concretização do
desejo não seria viável sem o apoio do Ministério da
Cultura que, por meio da Lei Rouanet, aprovou o projeto da Orquestra de Câmara Unisul. Esse mecanismo de
incentivo à cultura proporcionou a captação de recur-
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sos dos apoiadores Baesa e Enercan, empresas do setor
de geração de energia elétrica. Com o tema "Concertos
nas Comunidades", em 2009, a Orquestra da Unisul fez
apresentações em Coqueiros, Lagoa da Conceição, Ribeirão da Ilha, Itacorubi, Santo Antônio de Lisboa, todos bairros de Florianópolis, além de percorrer cidades
do interior do Estado de Santa Catarina.
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O Museu vai
à Escola
O Projeto permite à comunidade um novo olhar sobre
os museus como instituição dinâmica, voltada para o desenvolvimento humano e social. Desenvolvido pelo Museu Universitário Walter Zumblick da UNISUL, como laboratório do curso de História, o projeto estimula discussão sobre as novas concepções de museologia. Outras
atividades desenvolvidas pelo Projeto são as visitas monitoradas e oficinas ralizadas por acadêmicos de História
e de outros cursos, junto às escolas de Ensino Básico da
rede pública e privada.
Entre os objetivos está a valorização da diversidade
étnica e cultural da região, além de estimular a formação de uma consciência crítica sobre a preservação do
patrimônio cultural e natural.

Um novo olhar sobre
as obras de arte

MUSEU UNIVERSITÁRIO
ATENDIMENTOS EM 2009 | Total no ano: 1.984
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Como viviam nossos
antepassados?

As pesquisas são desenvolvidas
por um grupo de antropologia

A educação patrimonial é uma aliada da preservação dos
vestígios materiais deixados por nossos antepassados, únicas evidências que pesquisadores de hoje possuem para suprir lacunas ainda em aberto da história de ontem. O projeto Arqueologia e Preservação da UNISUL busca a conscientização sobre essa necessidade, realizando atividades com
estudantes e comunidade. Entre outras ações, realiza a preservação dos sambaquis do Complexo Lagunar, na região
Sul de Santa Catarina, como o de Garopaba do Sul.
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Contabilidade,
uma ciência milenar
A contabilidade é uma ciência que se iniciou na préhistórico, quando os homens faziam seus registros em
pintura rupestre ou material lítico. Acadêmicos de Ciências Contábeis (Campi Tubarão e Grande Florianópolis e Unidade Braço do Norte) e de História, profissionais de empresas e escritórios prestadores de serviços
contábeis e estudantes do ensino fundamental e médio
do Vale de Araranguá, têm a oportunidade de conhecer
a história da contabilidade, através de mais um Projeto
de extensão da UNISUL.
Intitulado "Museu Itinerante: A Contabilidade no decorrer da História e estudo da Contabilidade no contexto sociocultural e econômico do Vale do Araranguá:
divulgação da evolução histórica e das tecnologias utilizadas no setor contábil", o projeto mostra que na antiguidade a atividade contábil caracterizou-se sob diversas formas, com especificidades em cada país ou região. Na região de Araranguá, a exposição marca presença em eventos das comunidades, e já esteve em Tubarão, Braço do Norte e Florianópolis.

A contabilidade vista ao
longo da sua história

Histórias reais
no Palco
A atividade terapêutica e cultural para a comunidade de
Tubarão e região é desenvolvida pelo Grupo de Teatro Espontâneo Improviso da Trupe, uma forma de improvisação
teatral baseada nas histórias da vida comuns e não comuns,
narradas pelo público durante a apresentação. No ano de
2009, foram dezoito exibições, atingindo um público estimado em 2.300 entre adultos, jovens e crianças.
São temas como violência contra a mulher, o que é
educação, qualidade de vida, segurança no trabalho, indisciplina escolar, cuide-se bem, violência sexual infantil,
entre outros. As histórias narradas são refletidas no palco
através da dramatização e sonoplastia dos atores e músicos, dirigidos e mediados pelo diretor, com enfoque terapêutico. É um projeto que se adapta aos mais diversos
lugares, idades e temas, indo ao encontro das necessidades de qualquer narrador. Acontecer em qualquer lugar,
desde que estejam presentes as pessoas dispostas a refletir
sobre suas vidas, seu cotidiano, ou o contexto em que
estão inseridas.
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O teatro improvisado
para refletir
o cotidiano
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MAIS DE 5 MIL
CRIANÇAS PRATICAM
ESPORTES
PELA UNISUL
A UNISUL assiste mais de cinco mil crianças na prática de
esportes em 75 núcleos espalhados por Santa Catarina e
em algumas cidades do Rio Grande do Sul e da Bahia,
mantidos através de convênios com as prefeituras.
Outros projetos contemplam pessoas com deficiências
físicas, que formam equipes campeãs, enquanto a
equoterapia ajuda crianças com necessidades especiais
55

UNISUL
Balanço Social 2009

Esporte dá
suporte à
formação humana
O esporte na UNISUL, além de servir de campo para a
pesquisa, o ensino e a extensão, também atua em ações nas
esferas acadêmica, social e de alto rendimento. A universidade aposta na atividade física como pilar da formação
humana.
Em nível acadêmico, as modalidades funcionam como
ferramenta integradora e disseminadora de saúde. A participação em competições universitárias estaduais, nacionais e
internacionais destaca a Universidade com as suas pesquisas aplicadas no esporte.
O trabalho social desenvolvido pelo UNISUL Esporte Clube, através das Escolas de Esporte, atende cerca de 5,2 mil
jovens e crianças, de 6 a 17 anos. São mais de 75 núcleos
espalhados por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia.
O projeto funciona em parceria com prefeituras, associações
esportivas e o setor privado. O objetivo é viabilizar a formação integral do ser humano por meio da educação, saúde,
cultura e esporte.
A UNISUL apóia diversas pesquisas científicas no esporte
de alto rendimento. O Núcleo de Pesquisa de Gestão no
Esporte atende os atletas com uma equipe multidisciplinar.
Já o Projeto de Extensão Fisioterapia Desportiva previne e
trata lesões das equipes de judô e natação. Os resultados
deste trabalho são percebidos nas competições mais importantes das duas modalidades.
A Natação, que teve um atleta na Olimpíada de Pequim
no seu primeiro ano de existência, em 2008, conquistou
ótimos resultados em 2009. Conquistou o Campeonato Fita
Azul, do Catarinense Absoluto, do Sul-Brasileiro e do Circuito de Maratonas Aquáticas. Na Olimpíada Universitária
Brasileira (JUBs), a UNISUL foi a terceira colocada e classificou um atleta para a Universíade da Sérvia, na capital Belgrado. Na maior competição da modalidade, o Mundial de
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Esportes Aquáticos de Roma, a UNISUL esteve representada por três nadadores. A Universidade também foi sede, em
parceria com a Federação Aquática de Santa Catarina, do
Campeonato Brasileiro Absoluto, o Troféu Maria Lenk.
Desde o surgimento da equipe de judô no campus Tubarão, em 2002, os atletas têm apoio financeiro de prefeituras. Com a transferência da equipe para a Pedra Branca,
em 2007, mais prefeituras formaram novas parcerias e a
equipe ganhou reconhecimento nacional. No último ano,
foi bicampeã estadual e heptacampeã catarinense universitária. Teve uma atleta na Universíade da Sérvia, uma atleta
bicampeã brasileira que disputou diversas competições internacionais pela Seleção Brasileira e quatro lutadores na
disputa Seletiva do Projeto Londres 2012.
A UNISUL também possui três equipes de Futsal no
campus de Tubarão. Sub-17, Sub-20 e adulto, que disputaram sete competições em 2009, nos níveis municipal,
regional e nacional. O futsal é constituído por uma equipe
multidisciplinar de atletas, um técnico, um auxiliar e estagiários do curso de Fisioterapia que trabalham com o tratamento e prevenção de lesões. Também possui estagiários do curso de Educação Física, que aprendem e auxiliam
na preparação e condicionamento físico. Os cursos de
Nutrição e Psicologia fazem dos trabalhos com os jogadores também atividades de pesquisas, com questionários
e exames.
Além das competições, do campo para estágios e das
pesquisas aplicadas, foram realizadas partidas e eventos
beneficentes. Em São Ludgero, foi disputado um jogo contra a Malwee e a renda revertida para a APAE - Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Em Tubarão, a equipe organizou um quadrangular que proporcionou diversão a mais de 1,7 mil espectadores nas dependências da
UNISUL.
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Esporte
ao alcance
de todos
Ampliar as oportunidades e condições para a prática de
modalidades esportivas por pessoas com deficiência, melhorar o acompanhamento e as condições de treinamento
das equipes paradesportivas, ampliar a aproximação de acadêmicos de diferentes cursos de graduação da UNISUL com
o esporte adaptado são os objetivos do projeto Paradesportiva, que funciona em parceria com a OMDA - Organização
para o Movimento e o Desporto Adaptado, no campus da
Grande Florianópolis, em Palhoça. Além disso, acadêmicos
procuram o projeto para desenvolver trabalhos de sala de
aula, conclusão de curso, pesquisa, trabalho do Artigo 170,
dentre outros. A OMDA já construiu uma bela história,
resgatando a autoestima de cidadãos com deficiências físicas, que encontram no esporte o desafio de vencer. A OMDA
já conquistou inúmeras disputas e campeonatos, consagrando-se com um projeto de sucesso em defesa do cidadão.

Atividades com cavalos
contribui para a qualidade
de vida de crianças

Equoterapia
contribui na
educação
regular e especial
O projeto de Equoterapia Unisul existe desde 2002, iniciando suas atividades em Tubarão. A partir de 2007, começou a funcionar na Pedra Branca, vinculado ao curso de
Fisioterapia. Em 2009, realizou suas atividades no CTG Vaquianos do Litoral, em Palhoça.
As crianças selecionadas pertencem às escolas da rede
municipal de Palhoça, com diagnóstico de TDAH - Transtorno Déficit de Atenção e Dificuldades no Aprendizado.
Também foram atendidos alunos da APAE - Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais - e a comunidade em geral.
A Equoterapia foi aplicada com uma abordagem lúdica e
os pais perceberam uma melhoria da qualidade de vida dos
seus filhos e também uma maior independência e controle
motor. No ensino regular, foram observadas melhoras no
rendimento escolar, na concentração e na coordenação
motora, além de elevar a autoestima.

57

UNISUL
Balanço Social 2009

A Unisul TV gera, por dia, mais
de sete horas de programas
locais, voltados para a
cultura, entretenimento e
defesa da sociedade. Através
deste canal, a Unisul ajuda as
comunidades a buscarem
soluções para os seus
problemas.
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COMUNICAÇÃO LEVA
CONHECIMENTO
E DISCUSSÕES
ÀS COMUNIDADES
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COMUNICAÇÃO: CANAL
DIRETO COM A COMUNIDADE
Entre os vários projetos que atendem à população do sul
do país e que têm servido de aprendizagem aos alunos da
Universidade, há também os da área da comunicação. Infor-

mar também é uma forma de educar. Uma comunidade bem
informada é capaz de tomar melhores decisões, seja no aspecto familiar, profissional ou social.

Uma emissora
a serviço do cidadão

Direito ao
conhecimento
de todos

A UNISUL TV, emissora Educativa, Universitária e Cultural, primeira geradora em canal aberto de Tubarão, é
mantida pela UNISUL e foi inaugurada em 30 de setembro de 2006. Durante 2009, realizou, em média,
sete horas diárias de programação local para Tubarão e
região.
A posse do novo reitor, professor Ailton Nazareno Soares, os festejos de 45 anos da UNISUL, comemorados
em 24 de novembro de 2009 e o Carnaval da cidade de
Tubarão, além do tradicional Uniluz, entre outros eventos, foram transmitidos ao vivo pela emissora.
A UNISUL TV leva ao ar diariamente 90 minutos de
telejornais locais, em três diferentes horários, além de
música, cultura, artes, esportes, entrevistas, programa
infantil e muita prestação de serviço, como o programa
A Hora do Emprego, que semanalmente, oferece cerca
de 80 colocações de trabalho à disposição da comunidade.
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Disseminar os direitos do cidadão para a população da
Amesc, Amrec e Amurel é a meta do Programa de Responsabilidade Social do curso de Direito da UNISUL. Consiste
em textos informativos e reflexivos, publicados em jornais
e de pesquisas e estudos relacionados com os Direitos Constitucionais.
Surgiu da união de vários projetos: "Entenda Direito"
(Jornal A Tribuna), "A Sociedade e o Direito" (Notisul), o
espaço Conexão Consumo (Jornal on line UnisulHoje), o
blog (Portal Unisul) e o Núcleo de Estudos e Pesquisas das
Relações de Consumo - NuEPReC. Um dos objetivos é interagir com a sociedade e ajudar a construir um ambiente
melhor para se viver, além de informar a população de seus
direitos e deveres.
Participam do projeto professores e alunos que se utilizam dos textos em monografias, de artigos para estudar,
avaliar e compreender determinados temas. Pessoas da
comunidade relataram a utilização dos ensinamentos para
entender determinado assunto ou mesmo para buscar um
direito sobre o qual não tinham consciência de valor.
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Comunicação também
se aprende fazendo
A agência experimental é um dos projetos de extensão
mais importantes do curso de Comunicação Social. Seu
objetivo é a preparação dos alunos para o mercado de
trabalho dentro da própria universidade. Atuam na
Agcom alunos bolsistas e voluntários, produzindo trabalhos para os cursos do campus de Tubarão e entidades
beneficentes da região.
Através da agência experimental, promove-se uma
ampla integração com os cursos de todas as áreas da
UNISUL, campus de Tubarão, seja na área de Jornalismo
com produção de reportagens, informativos e releases que
são encaminhados para Assessoria de Imprensa da universidade, ou na área de Publicidade e Propaganda, com
a produção de campanhas, cartazes, folders, email-marketing, logomarcas de eventos em integração com a assessoria de Marketing da UNISUL. A Agcom é responsável pela produção de textos e atualização dos sites dos
cursos do campus de Tubarão e pela produção de vídeos
para todos os cursos da universidade. Os alunos também
atualizam o blog do curso, o Mural.com, assim como da
Plural Revista Científica Online do Curso de Comunicação Social.
Tem parceria com a UNISULTV na produção de notícias da Universidade veiculadas nos telejornais Câmera
Aberta 1ª e 2ª edição, além de produzir em seus laboratórios de TV o UNISUL Comunidade, programa veiculado
emissora da Universidade com foco nos projetos de extensão da Instituição.
Mais do que uma agência experimental, a Lúdica é um
Laboratório de Vivência, do curso de Comunicação Soci-

Na agência, professores e
alunos desenvolvem
trabalhos para os cursos

al, no campus Grande Florianópolis.
A idéia é de que o aluno pesquise linguagens e soluções
referenciadas na ética e na responsabilidade. Mais do que
reproduzir modelos de mercado, pretende-se estimular o
estudante a experimentar e desenvolver, com senso crítico, as mais diversas soluções para problemas reais da
Comunicação Social, mais especificamente da Propaganda. A capacidade de gestão, a criatividade e a vivência a
partir de novas abordagens e referências estéticas.
Já a Lúdica Assessoria de Comunicação visa a proporcionar a integração entre comunidade e universidade. É
um espaço de vivência que se caracteriza como processo
educativo, cultural e científico e que possibilita a formação de um profissional cidadão, através da construção
coletiva de saberes. A agência trabalha para a comunidade, desenvolvendo ações estratégicas de comunicação
no ambiente interno da instituição ou na sociedade, principalmente no tocante à integração da Universidade com
a Cidade Pedra Branca.
A Lúdica Assessoria de Comunicação promove suas atividades através da articulação entre a sala de aula e as
suas atividades. Duas disciplinas fazem parte deste processo mais diretamente através da produção de matérias
inseridas no programa TV Cantina (veiculado uma vez
por semana na cantina da UNISUL Pedra Branca) e da
redação de notas e releases a serem encaminhados à imprensa. Além destas atividades, desenvolvem-se ações de
comunicação para os diversos cursos, projetos de extensão, prestações de serviço e setores da UNISUL da Grande
Florianópolis.
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TV mostra o que
a Unisul faz
pela comunidade
O UNISUL Comunidade, programa produzido por alunos do Curso de Comunicação Social, exibe, semanalmente, um projeto de extensão desenvolvido na Universidade. Em cada edição é apresentado um projetos e as
suas influências nas comunidades de Tubarão e região. O
programa divulga as iniciativas da UNISUL que estão
contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos
moradores, além de acrescentar conhecimento à comunidade acadêmica.
O programa compreende quatro blocos. No primeiro,
uma reportagem sobre a realidade da comunidade atendida e as mudanças geradas pelo projeto. Nos dois seguintes, são entrevistadas as pessoas responsáveis pelo
projeto, tanto por parte da Universidade como da comunidade. No último bloco, são apresentados talentos artísticos da comunidade, divulgando a cultura popular nas
suas mais diversas manifestações.

Programa
Hipermídia
Aplicada
Dança, teatro, arte, mostra de filmes, palestras, encontros
sociais, grupos de estudos, articulação de entidades comunitárias, enfim... Em 2009, o Programa Hipermídia Aplicada
desenvolveu uma série de vivências. Os dias no Hall do Bloco
"C" do campus da Grande Florianópolis foram marcados
por uma sinergia de desejos e criatividades compartilhados
sob a forma de projetos materializados por diversos grupos
heterogêneos. O Programa serviu de catalisador de uma verdadeira rede social, envolvendo alunos dos cursos de Cinema, Jornalismo, Publicidade, Naturologia, Direito, Ciências
Contábeis, Enfermagem e Moda, bem como o DCE e os
CA's, as escolas públicas Benoníveo João Martins, o Centro
Educacional Municipal Santa Terezinha e a Fundação Catarinense de Educação Especial.
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Na tela da TV, a
participação comunitária
da UNISUL
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AVALIAÇÃO
Na avaliação das pessoas
que se beneficiaram dos
serviços da Unisul, os
resultados demonstram
que a Instituição pode se
orgulhar do seu
desempenho
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1. O serviço recebido contribuiu:
JAN
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TOTAL

%

PLENAMENTE

0

0

0

71

169

23

0

41

65

66

32

0

467

59,64

PARCIALMENTE

0

0

0

35

46

8

0

10

18

57

44

0

218

27,84

EMERGENCIALMENTE

0

0

0

6

3

4

0

15

7

34

24

0

93

11,88
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0

0
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0

0

0
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1

1

0

0
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2. Receber os serviços filantrópicos da Unisul fez diferença porque:
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0

5
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3
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PARA FAZÊ-LO

LEVARIA MAIS TEMPO
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3. Frequência com que você utiliza os serviços:
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TOTAL

%

DIÁRIA

0

0

0

38

0

2

0

2

1

5

2

0

50

6,39

SEMANAL

0

0

0

59

218

32

0

46

0

70

4

0

429

54,79
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0

0

0

1

0

0

0

9

13
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19

0

82

10,47

SEMESTRAL

0

0

0

0

0

0

0

7
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32
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0
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22,99
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0
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0
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0
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5
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6

0
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4. Você avalia o local onde recebeu o atendimento como:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

%

EXCELENTE

0

0

0

86

127

29

0

50

83

88

38

0

501

63,98

BOM

0

0

0

28

75

6

0

15

8

64

62

0

258

32,95

REGULAR

0

0

0

0

11

0

0

1

0

5

0

0

17

2,17

DEIXA A DESEJAR

0

0

0

0

5

0

0

1

0

1

0

0

7

0,89

%
80
60

63,98

40

32,95

20
0
EXCELENTE

BOM

2,17

0,89

REGULAR

DEIXA A DESEJAR
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5. O atendimento que você recebeu foi:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

%

EXCELENTE

0

0

0

99

193

30

0

47

85

90

44

0

588

75,10

BOM

0

0

0

14

25

5

0

18

6

66

56

0

190

24,27

REGULAR

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

3

0,38

DEIXA A DESEJAR

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0,26

%
80

75,10

60
40
24,27

20
0
EXCELENTE

BOM

0,38

0,26

REGULAR

DEIXA A DESEJAR

6. De maneira geral, você considera o serviço filantrópico oferecido pela Unisul:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

%

EXCELENTE

0

0

0

75

121

23

0

39

84

77

81

0

500

63,86

MUITO BOM

0

0

0

31

83

11

0

23

6

70

19

0

243

31,03

BOM

0

0

0

8

12

1

0

5

1

11

0

0

38

4,85

REGULAR

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,13

PÉSSIMO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,13

%
80
60

63,86

40

31,03

20
0
EXCELENTE

66

MUITO BOM

4,85

0,13

0,00

0,13

BOM

REGULAR

PÉSSIMO

NENHUMA DAS
ALTERNATIVAS

UNISUL
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7. Você recomendaria o serviço filantrópico oferecido pela Unisul?
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

%

SIM

0

0

0

114

218

35

0

67

91

158

100

0

783

100,00

NÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

%
100

100,00

75
50
25
0,00

0
SIM

NÃO

67

BALANÇO SOCIAL
PLANEJAMENTO
Fabian Martins de Castro
fabian.castro@unisul.br
Flávio Prá
flavio.pra@unisul.br
Adriano Dias Souza
adriano.dias@unisul.br
Luiz Paulo Martins
luiz.martins@unisul.br
Samarone Geraldi
samarone.geraldi@unisul.br
Anna Quialheiro Abreu da Silva
anna.silva@unisul.br
Aline Tais Dufloth
aline.mendes@unisul.br

EDIÇÃO
Assessoria de Comunicação e Marketing - C&M
c&m@unisul.br

EDITOR
Willian Corrêa Máximo
willian.maximo@unisul.br

REDATORAS
Cilene Macedo
cilene.macedo@unisul.br
Juliana Neves de Jesus
juliana.jesus@unisul.br

PLANEJAMENTO GRÁFICO
João Lucas Cardoso
joaolucascardoso@yahoo.com.br

FOTOGRAFIA
Silvana Mendes Lucas
silvana.lucas@unisul.br

SECRETARIA DE APOIO
Alessandra Turnes
alessandra.turnes@unisul.br
Deise Wernke
deise.wernke@unisul.br

SUPERVISÃO
Laudelino José Sardá
lj.sarda@unisul.br

REVISÃO DE TEXTO
Albertina Felisbino
albertina.felisbino@unisul.br

Este balanço social está disponível no site

WWW.UNISUL.BR

