Balanço Social 2003
Balanço Social, Capital Humano

Depoimento do Reitor
É sempre uma grande emoção apresentar o Balanço Social da Unisul. Com a sua
publicação, prestamos contas a todas as nossas comunidades: aos alunos, aos
professores, aos funcionários, às autoridades, à sociedade em geral.
A universidade tem continuamente ampliado o leque das ações, consolidando e
fortalecendo a sua presença em áreas essenciais como a saúde, a educação, o meio
ambiente, o desenvolvimento regional, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania,
Gerson Joner da Silveira em todas as regiões onde está presente.
São milhões de reais transferidos para as populações, na
forma de serviços de alta qualidade e de projetos de
grande repercussão que, nesta edição especial do Jornal
Unisul, apresentamos de forma resumida, porque cada um
deles mereceria um destaque único.
São milhares de horas de trabalho, de colaboradores que
não diferenciam noite e dia, feriado ou dia útil, atendendo
centenas de milhares de pessoas em projetos de grande
complexidade.
São centenas de pessoas envolvidas, muitas vezes de
forma voluntária e gratuita, pelo prazer de ensinar, de
aprender, de fazer o bem. Existe um dado na Unisul que,
mesmo sendo impossível de ser medido, é fácil de ser
sentido: a cada ano que passa, cresce a cultura interna de
prestação de serviços à comunidade.
Este valor humano de servir ao próximo está cada vez
mais impregnado nas veias da instituição e, não importa o
quanto ela cresça e se desenvolva, é uma garantia que o
seu DNA de instituição comunitária e regional será
mantido e preservado, o que vem acontecendo desde a
sua criação.
Falar de 2003, quando já estamos entrando na reta final
de 2004, é difícil, mas isso se deve ao fato de que o
Balanço Social é sempre um documento atemporal, de
difícil compilação, cuja função é registrar mais do que
números: é apresentar resultados de ações que tenham
efetivamente agregado valor à vida, ao homem, à
sociedade.
Portanto, este Balanço Social tem a função de mostrar
mais do que números, dados, gráficos, interpretações
contábeis, percentuais. O seu objetivo também é
homenagear o bem mais valioso que a Unisul possui: o
seu capital humano, capaz de produzir um conjuntode
projetos e programas que são um exemplo para as
universidades do Brasil e do mundo inteiro.
Afirmam os estudiosos que, nesta era de incertezas e
mudanças, nenhuma organização conseguirá sobreviver se
não tiver, por detrás dos profissionais preparados e dos
técnicos qualificados, gente, pessoas, seres humanos,
cidadãos.
Este Balanço Social prova que a Unisul está preparada
para o futuro e para os novos tempos, não só porque está
evoluindo na sua gestão, mas porque carrega em si os
mais fortes sentimentos de humanismo e de cidadania.

Avaliação positiva para a filantropia
Pesquisa realizada pela Avaliação Institucional e Clima Organizacional, com 686 entrevistados, que utilizam serviços
prestados pela Unisul, demonstra o resultado positivo das atividades desenvolvidas pela universidade nas mais diversas
áreas de atendimento. Destacam-se os seguintes pontos: nos serviços filantrópicos prestados pela instituição, mais de
45% não teria recursos para pagar e mais de 41% teria dificuldade em fazê-lo em outro local. E praticamente, 100%
recomendaria o atendimento recebido.

Presença Comunitária
A Unisul apresenta seu Balanço Social 2003
Aprender a ser e aprender a conviver; princípios filosóficos da educação através dos quais se busca contemplar o
desenvolvimento social e reunir a comunidade por meio de ações educativas e culturais, com atividades direcionadas à
formação profissional do cidadão, são alguns objetivos na Unisul.
Os números do Balanço Social 2003, publicados neste edição, demonstram o compromisso da Unisul com a comunidade
regional, que se concretiza através dos projetos sociais que ela empreende e dos atendimentos que oferece. Os
projetos sociais da Unisul constituem-se em ações pedagógicas centradas na formação do profissional cidadão.
Direcionadas para a melhoria de qualidade de vida da comunidade, as ações sociais beneficiam a comunidade regional.
O princípio básico é levar o conhecimento da Universidade à comunidade, envolvendo professores e alunos de vários
cursos e programas da Instituição
“A Unisul está se tornando
uma universidade referência
na área social. A atuação
torna a instituição mais
humana, solidária e altruísta,
tendo como conseqüência a
formação de um profissional
solidário, com espírito de
justiça e identificado com as causas sociais”, afirma o
coordenador de Projetos Corporativos do Campus
Grande Florianópolis,
Salomão Mattos Sobrinho.

“Os Projetos são importantes
em vários aspectos, pois
atuam na melhoria da
qualidade de vida. Um
exemplo é que as ações
desenvolvidas no Pró-Serra e
no Bem Viver vêm,
justamente, competir com o
uso de drogas, com a marginalidade e a violência”,
explica uma das coordenadoras dos projetos sociais da
universidade, Leila Saleh Goulart.

Segundo o presidente da
GAM, empresa parceira da
Unisul no UNIGAM, Genésio
A Mendes, a cidade de
Tubarão sem a Unisul fica
com 50% a menos do
potencial que tem. Para ele,
as parcerias que a Unisul faz
com as empresas são de extrema importância para o
desenvolvimento da comunidade. “A Unisul em Tubarão
representa para nós o que o Vaticano representa para a
cidade de Roma, ou seja, um estado dentro de outro
estado. Nós somos beneficiados por termos uma
universidade desse porte aqui”, afirma.

“O maior fator de incremento
de apoio social é a
oportunidade de geração de
renda direta e indiretamente.
Os projetos sociais da Unisul
têm sido um apoio
importante, não só na
geração de renda, como
também na mudança de consciência das pessoas e na
reestruturação familiar. A Universidade tem dado um
respaldo na estrutura social de diversas áreas juntos
aos agentes de saúde. Um fator importante ao estilo de
qualidade de vida da cidade”, acredita o prefeito de
Tubarão, Carlos José Stüpp.

Os Números Promovendo as Pessoas

Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL

1) Identificação

Nome da Instituição:
Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL

Tipo/Categoria: Ensino

Natureza Jurídica
( ) associação (X) fundação ( ) sociedade
sem fins lucrativos? (X) sim ( ) Não
Isenta de Cota Patronal do INSS (X) sim ( ) não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ? (X) sim
De utilidade pública? ( ) não
Se sim, (x) federal (X) estadual (x) municipal
Classificada como OSCIP (lei 9790/99) ( ) sim (x) não

( ) não

2) Origem dos recursos

2003

2002

Valor (Mil Reais)

Valor (Mil Reais)

Receitas Totais

131.309

100%

116.081

100%

Recursos governamentais (subvenções)

6.636

5%

5.056

4%

Contribuições

13

0%

7

0%

Serviços e/ou venda de produtos

123.321

94%

109.614

94%

Outras receitas

1.339

1%

1.405

1%

2003

3) Aplicação dos recursos

Valor (Mil Reais)

Despesas Totais

2002

Valor (Mil Reais)

36.375

100%

32.330

100%

Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

16.043

44%

11.944

37%

Pessoal ( salários + benefícios + encargos)

13.372

37%

15.240

47%

Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

6.959

19%

5.146

16%

Impostos e taxas

356

1%

264

1%

Despesas financeiras

5.566

15%

3.762

12%

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

1.037

3%

1.120

3%

4) Indicadores sociais internos

2003

%

2002

%

Ações e benefícios para os funcionários

Valor (Mil Reais)

Sobre receita

Valor (Mil Reais)

Sobre receita

Indicadores sociais internos

10.520

8

8.667

7,5

Alimentação

645

0,5

560

0,5

Educação

6.526

5

5.939

5,1

Capacitação e desenvolvimento profissional

139

0,1

75

0,1

Saúde

275

0,2

226

0,2

Segurança e medicina no trabalho

129

0,1

5

0

Transporte

1.705

1,3

952

0,8

Bolsas/estágios

963

0,7

826

0,7

Outros

138

0,1

83

0,1

5) Projetos, ações e
contribuições para a sociedade

Saúde

2003

%

2002

%

Valor (Mil Reais)

Sobre receita

Valor (Mil Reais)

Sobre receita

10.169

7,7

12.208

10,5

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

83.541
5

4.742

Assistência Jurídica

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

3,6
2.615
0

6.639

Educação

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

5,1
4.668
0

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

76.639
5

3.755

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

3,2
2.655
0

5.648

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

4,9
3.445
0

671

Esporte e Lazer

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

0,5
1.587
0

383

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

Cultura

0,3
47.000
11

8.581

Assistência Social

Valores totais

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

6,5
257.350
25

31.185

23,7

457

0,4

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

3.420
0

565

0,5

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

99.491
10

5.542

Nº pessoas
beneficiadas:
Nº entidades
beneficiadas:

4,8
181.667
20

28.175

24,3

6) Indicadores sobre o corpo funcional da organização

2003

2002

Nº total de empregados(as)

2.296

2.263

Nº de admissões

326

343

Nº de prestadores(as) de serviço

0

61

% de empregados(as) acima de 45 anos

40

38,18

Nº de mulheres que trabalham na instituição

1.161

1.108

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

30

30

Idade média das mulheres em cargos de chefia

43

42

Salário médio das mulheres

1.982,00

1.918,00

Idade média dos homens em cargos de chefia

46

45

Salário médio dos homens

2.227,00

2.155,00

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

15

14

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

0,04

0,04

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia

41

40

Salário médio dos(as) negros(as)

2.061,00

1.994,37

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

2.281

2.262

Salário médio dos(as) brancos(as)

2.110,00

2.040,45

Nº de estagiários(as)

475

340

Nº de portadores(as) de deficiências ou necessidades especiais

1

1

Salário médio portadores(as) necessidades especiais

1.240,32

1.200,00

7) Qualificação do corpo funcional

2003

2002

Nº total de docentes

1.611

1.674

Nº de doutores(as)

205

151

Nº de mestres(as)

529

536

Nº de especializados(as)

626

699

Nº de graduados(as)

245

280

Nº de pessoas com ensino médio

6

8

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo

685

638

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

65

61

Nº de graduados(as)

138

124

Nº de graduandos(as)

191

172

Nº de pessoas com ensino médio

137

118

Nº de pessoas com ensino fundamental

52

52

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

99

107

Foco no Aluno
Mais de 6Milhões em benefícios aos acadêmicos
Bolsas de Pesquisa
Concedidas aos alunos que
desenvolvem atividades nas
dependências da UNISUL, em
consonância com as necessidades
apresentadas pelos chefes de setores
da Instituição.
Na seleção são observados os
seguintes aspectos: carência, horário
disponível, características solicitadas
para desenvolver o que o setor
necessita, compatibilidade entre curso
e setor, bom rendimento escolar e
assiduidade.

Bolsa Esporte
A bolsa de esporte e outras bolsas
dependentes de programas próprios,
financiam alunos para inserção no
mercado de trabalho ou prática de
esportes de alto desempenho.

Estágios Internos Remunerados
Abertos através de Editais próprios,
segundo as respectivas
disponibilidades orçamentárias.
Permitem que o aluno desenvolva
estágios curriculares dentro da própria
instituição.

Bolsas Artigo 170
Oriundas da Secretaria da Educação do
Estado de Santa Catarina, conforme
previsto no Art. 170 da Constituição
Estadual, são bolsas de estudo para
alunos economicamente carentes.
A Reitoria criou em 2003 um Comitê
especial independente da Reitoria para
atribuição de bolsas de estudo, no
Renegociação de Débitos
sentido de garantir um absoluto nível
Programa de facilidades e
de isenção e neutralidade perante a
renegociação de débitos para alunos
comunidade e os parceiros sociais.
que, comprovadamente, tenham
Além do direito de solicitar revisão de
sofrido alterações drásticas em sua
seu processo, durante o tempo de
renda, desemprego prolongado e
vigência das bolsas existe a
outras alterações das condições
possibilidade de efetuar denúncia
econômico-financeiras iniciais no início sobre beneficiários cujo nível financeiro
do curso ou do semestre.
ou social não correspondam às
declarações de inscrição.
Descontos em Transporte
Desconto de 50% na aquisição de
carteira de transporte (passe). Em
qualquer empresa rodoviária.

Programas de alfabetização: a solidariedade de professores
e alunos

Alfabetização de Jovens e Adultos
Implementado pelo Campus de Tubarão, é um projeto
federal para educação de jovens e adultos. As ações por
conta da Unisul beneficiaram mais de 2.000 pessoas.
Alfabetização Solidária
Programa instituído em 1997 pela primeira-dama do país
Ruth Cardoso e patrocinado pelo MEC, num esforço para
diminuir os índices de analfabetismo de jovens e adultos
nas regiões em que as taxas são mais altas (Norte e
Nordeste). Conta com o apoio do setor privado e público e
de universidades para capacitação dos alfabetizadores e
acompanhamento.
Ensino a Distância: Alfabetização Solidária
O Programa de EaD da Unisul atende a municípios do
estado de Alagoas. A UnisulVirtual integra o programa com
a implantação do projeto piloto Alfabetização Digital no
município de Olivença-AL. O projeto tem como objetivo
integrar os alfabetizadores do município com a
coordenação da universidade a distância, utilizando-se um
ambiente virtual de aprendizagem para troca de materiais
didáticos, envio de relatórios e recebimento de arquivos
que contribuirão para o aprendizado. Desta forma
estaremos realizando uma capacitação continuada a
distância. O projeto prevê ainda a inclusão digital dos
professores atuantes na alfabetização, ou seja, levar a
informática e a tecnologia para as pessoas que, até então,
não tinham acesso. A participação da Unisul em 2003
atendeu a mais de 2.000 pessoas.

"A bolsa esporte é um
estímulo duplo. Eu me sinto
valorizado como estudante e
atleta. Nós, bolsistas do
esporte, temos a chance de
sermos revelados em nível
nacional e isso é muito
importante. Através da bolsa
concedida pela Unisul tenho a chance de poder
participar de várias competições".
Arthur Caetano Floriani, 13 anos piloto de Kart Campeão
Sul-Catarinense 2003.
“A universidade cresceu
muito na área de projetos
sociais. Ela não só presta
serviços para a comunidade,
mas também estabelece uma
aproximação. Não dá para
pensar em universidade sem
pensar no compromisso social
a que ela se propõe. O compromisso de uma
universidade é formar profissionais para transformar a
sociedade”.
Andréa Volpato Wronski, Coordenadora de Psicologia.
Quando consegui a bolsa de
estudos, pude pagar um
aluguel e passei então a
morar aqui em Tubarão. Mas
o mais importante é a
experiência que a gente
adquire. Saio daqui com uma
bagagem que muitas pessoas
não tiveram oportunidade de ter. Além da graduação,
vou ter mais essa experiência que a Unisul me
proporciona através das bolsas.
Vandreza Amante, Bolsista Jornalismo.

Saúde Coletiva
Mais de R$ 10 milhões garantem 83.000 atendimentos na área da Saúde.
Laboratório de Análises Clínicas
Classificado como serviço de excelência no setor, pelos
organismos de certificação, atua com bioquímicos,

Farmácia Escola
A Farmácia-Escola surgiu no campus de Tubarão, na
decorrência da necessidade pedagógica de proporcionar,
aos alunos do curso de Farmácia da UNISUL, uma prática
tão rica quanto possível de situações reais.
As suas atividades ultrapassam os interesses puramente
comerciais, com enfoque no interesse da saúde da
comunidade: aconselhamento profilático e medicamentoso
a todos os membros da comunidade e seguimento
farmacoterapêutico dos clientes, no sentido da correta
utilização de medicamentos e incentivando a adesão ao
tratamento e a observação de limites de segurança;
proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários,
através da iniciativa Atenção Farmacêutica.

enfermeiros e auxiliares de enfermagem, com equipamento
de última geração. Mantém convênios com várias
instituições e presta atendimento à população regional,
realizando exames de baixa e média complexidade,
diretamente, e de alta complexidade em parcerias com
laboratórios de referência. Realizou 770 práticas
laboratoriais para a comunidade, em 2003.

Serviço de Assistência Integrada à
Saúde:
Mais de 15.000 atendimentos para
alunos, familiares e comunidades das
regiões dos campi de Tubarão e da
Grande Florianópolis. Como um
programa multidisplicinar, envolve
diversos cursos da área, atuando no
diagnóstico precoce, tratamento e
recuperação através de terapias
naturais integradas, além de atuar com
práticas convencionais: curativos,
nebulizações, vacinas, prescrição de
medicamentos, exames preventivos,
atuando com crianças e adultos.

Oferece descontos e facilidades de pagamento a alunos,
docentes e restantes funcionários da universidade e,
através do Departamento de Manipulação Magistral,
oferece acesso a medicamentos manipulados na própria
Farmácia, com a custo inferior á farmacopéia industrial.

Serviço de Psicologia
Através de inúmeros convênios com
prefeituras, hospitais e instituições
comunitárias, os atendimentos são
desenvolvidos nas áreas educacional,
organizacional, saúde e socialcomunitária. Atua com clínica para
procedimentos de psicoterapia adulto e
infantil, individual, familiar, em grupo,
com diferentes abordagens, triagens,
psicodiagnóstico e orientação
profissional. Um crescimento
expressivo em 2003, de mais de 18%,
totalizando 9.639 atendimentos.

“Eu faço tratamento de canal
aqui na clínica de odontologia
da Unisul. Se fosse realizar
fora pagaria 360 reais cada
dente e aqui não pago nada e
tenho um ótimo atendimento,
os profissionais são muito
legais”.
Juciara Goulart, estudante 14 anos.
“É muito importante a
universidade oferecer um
atendimento odontológico
gratuito à comunidade. A
qualidade é maior, a
paciência de quem nos
atende e por não termos
condições financeiras de
pagar um tratamento dentário”.
Eli Garcia Braga, paciente.
Centro de Práticas Naturais e Centro de Extensão
Naturológica
Como núcleo de estágio, os dois Centros envolvem alunos,
supervisionados pelos professores do curso de Naturologia
Aplicada, atendendo a comunidade por meio de práticas
naturais, como a geoterapia, cromoterapia, hidroterapia,

Outras iniciativas em Saúde
Projeto grupo de hipertensos e
diabéticos Sensibilização quanto ao
controle/prevenção do tabagismo no
curso de enfermagem.
Programas especiais: a fisioterapia
como instrumento de aproximação dos
profissionais de saúde e comunidade
na educação e saúde.
Assessoria em psicologia educacional

”Especialmente para o
acadêmico do curso de
Farmácia, é de extrema
importância para a vivência
da Atenção Farmacêutica.
Para a comunidade é uma
comodidade pelo fácil acesso
e a segurança de ter um atendimento realizado por
alunos, supervisionados por profissionais. A prestação
de serviços em geral proporciona o vínculo com a
vivência, levando a teoria à prática”.
Fernando Massignam, professor do curso de Fisioterapia
e cliente assíduo da Farmácia escola.
.

florais, entre outras. Em 2003, realizou 3.706 atendimentos
no Campus da Grande Florianópolis.
Clínica Odontológica
Servindo a comunidade carente da região de Tubarão,
possui um ambulatório atua com atendimento clínico,
restaurações, tratamentos de canais radiculares, cirurgias
bucais e próteses dentárias. Além disso, uma clínica de
estomatologia atua em diagnóstico, realizando biópsias e
encaminhando os pacientes para atendimento em
profissionais da região. Foram 9.726 atendimentos em
2003.
Clínica de Fisioterapia
Com capacidade para atendimento de mais de 200 pessoas
por dia, totalizando 29.929 atendimentos em 2003, atua
com atendimentos gratuitos à comunidade carente. É a
mais moderna clínica-escola de Santa Catarina, com
modelo de atendimento que segue as recomendações da
Federação Internacional de Fisioterapia. São quase 30.000
atendimentos anuais.

""Meu pai de 79 anos
freqüenta a clínica há dois
anos e minha irmã, 55, há
cinco. Sempre os acompanho
e consigo ver o progresso no
tratamento realizado aqui na
Unisul. É muito importante a
relação da universidade com
a comunidade, porque nos proporciona um atendimento
seguro, de qualidade com estagiários que são
supervisionados por pessoas bem mais capacitadas.",
Inês Goulart Martins, 53 anos, acompanhante da
Fisoterapia.

"É importante o trabalho do
laboratório, tanto para a
comunidade que recebe os
serviços, quanto para os
acadêmicos, porque levam a
teoria da sala de aula para a
prática. O atendimento é
muito bom e os resultados
chegam rápido". Georgia Accordi, acadêmica do 6º
semestre de Jornalismo.

"Todas às vezes em que
precisei fazer preventivo fui
muito bem atendida. O
serviço traz segurança ao
acadêmico e a comunidade
por contar com excelentes
profissionais. É muito
importante a universidade
oferecer este serviço. Imagina se cada vez que alguém
sentisse dor ou se machucasse tivesse que ir até o
hospital? E aqui também tem a vantagem de ser
oferecido um tratamento alternativo, menos agressivo
com remédios naturais". Rosineti Silveira Ramos,
acadêmica do 8º semestre de enfermagem.

Inclusão Social
Cidadania Acima de Tudo
Casa da Cidadania
Em instalações próprias no centro de Tubarão, a Casa da Cidadania reúne várias formas de
prestação de serviços à comunidade no atendimento aos direitos do cidadão e serve de
campo de estágio para os acadêmicos dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia. Por
intermédio de estagiários, supervisionados por professores dos cursos, realiza-se a triagem
econômica e psicossocial dos usuários, que são encaminhados para o atendimento social,
psicológico ou jurídico, conforme o caso. Se a necessidade for na área jurídica, funciona na
Casa da Cidadania o Escritório Modelo de Advocacia (EMA).
Na Casa da Cidadania também são encontrados serviços de atendimento aos direitos do cidadão, como: o Programa de
Proteção ao Consumidor (Procon), Associação das Donas de Casa (Adocon), Junta Militar, Conselho Tutelar, Conselhos

Municipais, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal e o Foro
Universitário.
Escritório Modelo de Direito
Destinados ao atendimento de
cidadãos de baixa renda comprovada,
os Escritórios atuam vinculados ao
curso de Direito, fornecendo
assistência judiciária, em articulação
com as autoridades públicas e com
diversas instituições comunitárias. Em
Tubarão, Araranguá e Palhoça foram
2.615 atendimentos em 2003.
Amigos da Saúde Mental
Já agraciado com o Prêmio Empresa
Cidadã, da ADVB-SC, este projeto de
extensão, realizado em Tubarão,
proporciona atendimento a portadores
de distúrbios psíquicos e às suas
famílias, criando um espaço
terapêutico, socializador, educativo e
gerador de renda. Além disso, atua
como elemento integrador do portador
com a comunidade, totalizando 9.596
atendimentos em 2003.

A Unisul, estabeleceu como um de
seus fins o desenvolvimento
regional nos aspectos culturais
econômicos e sociais. Com
destaque a atuação do EMA –
Escritório Modelo de Advocacia, que
cumpre seu papel de garantir às
pessoas o exercício da cidadania,
democratizando o acesso à justiça.
Michelle Denise D.L. Destri, EMA Grande Florianópolis

Inclusão Digital
A cada ano, a Unisul atua com mais
força na inclusão digital das
comunidades, utilizando os
laboratórios de informática dos cursos
e a mão-de-obra de alunos e
professores. Os serviços, com 47.604
atendimentos em 2003, vão desde
cursos realizados na universidade até o
fornecimento de conexão com a
Internet, além de prover assessoria
gratuita para escolas e instituições
comunitárias.

Programa de Responsabilidade Social
Programa de Estágio do curso de
Serviço Social que visa sensibilizar e
esclarecer o empresariado e os
acadêmicos sobre a prática da
Responsabilidade Social. Deu
capacitação a 180 pessoas em 2003.

Universidade da Experiência
A faixa da terceira idade é a que mais
cresce no mundo. Esta realidade
aponta para os desafios emergentes
no sentido da construção de uma
"sociedade para todas as idades",
ponto este preocupação de muitas
instituições e segmentos sociais. A
Universidade da Experiência foi
concebida em 1999,com o apoio da
Pró-Reitoria Acadêmica da Unisul, com
o objetivo de propiciar ao ser humano
que vivencia a idade da experiência acima dos 50 anos -, a continuidade de
seu desenvolvimento pessoal e social,
através de uma prática educativa e de
lazer, promovendo a saúde, a melhoria
da qualidade de vida e a participações
nas transformações sociais, conforme
as diretrizes da própria universidade.

"É importante estar integrado no
mundo digital e a Unisul nos deu
esta oportunidade. Sempre existe a
necessidade na hora de conseguir
um emprego saber de informática.
Por serem gratuitas as aulas, não
compromete o orçamento familiar".
Rodrigo dos Santos Lima, 15 anos,
aluno do Inclusão Digital

"A Universidade da Experiência
proporciona vida as pessoas da
terceira idade. Gosto muito da
integração, informação e
atualização que nos é oferecido.
Depois de uma certa idade nos
afastamos e a Uniexp nos ajuda a
integrar e ser mais felizes".
Angélica Maria Delpizzo Pagani, 74
anos, aluna da Universidade da
Experiência.

"É gostoso o contato com os

"Ser um estagiário mudou minha

Ação na Comunidade
250.000 atendimentos à população

"Tanto eu quanto minhas colegas

vivíamos em um mundinho fechado
antes do projeto. Agora novos
horizontes foram abertos. É muito
importante em nossas vidas porque
nos ajudou a crescer, mostrou
nossos valores como seres humanos
e ajudou nas dificuldades do
bairro."
Joana D'arc Ferreira de Araújo, 36
anos, bairro Humaitá, particiante do
Programa Sedecom.

acadêmicos e a comunidade. Apesar
de árduo, é gratificante o trabalho.
Torna-se uma grande troca de
conhecimento, que contribue para
que recebemos de volta além do
carinho a amizade e o
reconhecimento. Com os projetos
sociais a universidade cumpre com
seu papel".
Débora Verani, Coord. do Programa
Sócio Educativo de
Desenvolvimento Comunitário.

visão de ver a vida. Aprendi muito
na parte educacional, com
consciência ambiental, com as
crianças e como monitor com os
novos estagiários. A bagagem que
adquiri vai tornar-se um diferencial
quando sair da universidade. Cresci
muito como pessoa"
Gustavo Alfredo Lopes de Lima, 21
anos, 6.o semestre de Psicologia
monitor do Programa Sedecom.

Programa de Voluntariado
Com base no campus de Tubarão, este programa tem por finalidade captar voluntários para integrarem programas ou
projetos de extensão comunitária da Unisul, de ONGs e das mais diversas iniciativas municipais, estaduais ou federais.
Do mesmo modo, estimula e orienta a criação e execução de projetos sociais solidários pelos professores, acadêmicos e
funcionários. Estimula as parcerias com empresas e outras instituições para a elaboração, financiamento e execução de
projetos sociais comunitários envolvendo o trabalho voluntário. A partir de uma base de dados de voluntários, o
programa recepciona, capacita e encaminha ou divulga os voluntários para iniciativas já existentes, apóia e divulga
campanhas nacionais e regionais que envolvam os voluntários e pode também capacitar instituições cadastradas.

Projeto Pró-Serra
Em parceria com a empresa Luminar, é
um abrangente projeto de
conscientização, motivação, promoção
cultural, orientação, prevenção e
integração social, desenvolvido em
bairros carentes de Tubarão. Pela sua
atuação, já foi premiado com o Prêmio
Empresa-Cidadã, pela ADVB de Santa
Catarina. Em 2003, atendeu 38.321
pessoas.

Projeto Bem Viver-UNIGAM
É um projeto educativo, realizado em
parceria com a empresa Genésio
Mendes - GAM, que tem o objetivo de
levantar, apontar e priorizar ações em
busca da melhoria da qualidade de
vida de comunidades carentes da
cidade de Tubarão. Também já
recebeu o Prêmio Empresa-Cidadã e,
em 2003, atendeu 30.999 pessoas.

Programa Sócio-Educativo de
Desenvolvimento Comunitário
Intervenção comunitária através de
projetos sociais em comunidades
carentes e Escolas Públicas da cidade
de Tubarão, com o objetivo de
desenvolver e promover uma melhor
qualidade de vida para a população aspectos social, saúde, meio ambiente
e cultural. Atendeu 4.000 pessoas em
2003..

Projeto Floresce Tubarão
Projeto de educação ambiental,
desenvolvido em aliança com
empresas da região, atua junto às
escolas municipais de Tubarão e
região, na conscientização para a
melhoria do meio ambiente,
implementando ações sócio-educativas
voltadas para prevenção e
reaproveitamento de resíduos.
Responsável por 50.605 atendimentos
em 2003.

Centro de Treinamento de Recursos
Humanos (CETRHU/Tubarão).
Programa de Capacitação para a
prevenção e assistência às
DST/HIV/AIDS e intervenções nas
comunidades através do Projeto Anjos
da Prevenção, com impacto em 1.170
pessoas.

Projeto Plantas Medicinais
Com 700 pessoas capacitadas em
2003, o projeto visa assessorar e
capacitar agentes de saúde, líderes
comunitários e comunidades a respeito
das Plantas Medicinais e suas
utilizações. Campus Tubarão. O projeto
já foi agraciado com o Prêmio
Empresa-Cidadã.

Vida Melhor
A cultura e o esporte com foco no social
Esporte Unisul
A Unisul patrocina uma equipe de voleibol masculina, que, nos últimos cinco anos, está entre as três melhores do país.
Além de projetar o nome da universidade e o estado de Santa Catarina no cenário nacional, a área de esportes realiza
uma série de ações internas na universidade, entre os quais incentivar a prática
esportiva, através da Bolsa-Esporte e de criar condições para que os alunos,
professores e funcionários possam desenvolver a prática desportiva.
O Programa Universitário de Esportes atendeu, em 2003, 1.587 estudantes.
O Unisul Esporte Clube, patrocinado pela Unisul, manteve o Projeto Sacando a

Cidadania, com 9 núcleos de escolinhas de voleibol, atendendo 910 crianças em 2003, utilizando 14 professores, com
previsão para chegar a 15 núcleos em 2004, atendendo 1.500 alunos.
A Escolinha de Futebol da Unisul foi criada, em Tubarão, para, além de descobrir talentos na região, disciplinar
adolescentes através dos esportes. A equipe de trabalho acompanha os alunos da Escolinha não somente no aspecto
esportivo, mas também, no seu aproveitamento e, principalmente, comportamento escolar. Para contribuir com o
desenvolvimento de verdadeiros cidadãos, bem formados e orientados, a Escolinha de Futebol realiza reuniões com os
pais dos alunos. Nesses encontros, são discutidos temas como nutrição, drogas e relacionamento familiar.
Uniluz
O Natal Luz de Tubarão transforma o
pátio central da Unisul em um
gigantesco cenário repleto de efeitos
visuais ao ar livre. Um grande
espetáculo que integra as artes em
suas diversas áreas e reuniu mais de
dez mil pessoas em 2003. É
considerado um dos mais belos
espetáculos de Natal do Estado de
Santa Catarina.

Museu Universitário
Organizado pelo curso de História da
Unisul, possui acervos taxidérmicos,
líticos, entre outros, que fazem parte
do patrimônio histórico da
humanidade. Recebeu 7.681 visitas em
2003.

Outras Atividades e Iniciativas
Extensão cultural: núcleo de estudos
senso açoriano
Uniartes
Quarteto musical/unisul
Semana integrada de Artes do Campus Projeto: sessões de convívio - arte,
de Tubarão, com palestras, colóquios e literatura e cultura popular
apresentações artísticas dos
Arte viva
universitários. Um espaço para a arte e Criação poética
a cultura no desenvolvimento da
Revitalização das culturas de bairro
criatividade, que envolve toda a
comunidade acadêmica.

Espaço Integrado de Artes
É um espaço da Unisul, no Campus de Tubarão, que visa
estimular a arte e a cultura, gerando a integração
acadêmica e comunitária. Para isso, apresenta um
calendário diversificado, descentralizado e de caráter
regional. Através da realização de eventos que se traduzem
em diversas manifestações culturais, como a música, a
dança, as artes cênicas e visuais, o Espaço contribui com a
socialização dos conhecimentos produzidos pela
comunidade regional e acadêmica.

"O Coral da Unisul já é reconhecido
pela sociedade tubaronense como
uma das maiores atividades
universitárias, onde o diferencial
está nas apresentações em eventos
beneficentes com arrecadação de
agasalhos, alimentos em prol das
pessoas de baixa renda da
comunidade".
Fábio Cadorin - coordenador Coral
Universitário.

Amor em Canção
Uma das principais produções do Coral
Universitário, apresentado na cidade
de Tubarão sempre no dia dos
Namorados. É um espetáculo de vozes,
figurino, coreografias, luzes e poesia,
que reune centenas de pessoas.
Cantarte
Do clássico ao popular. Corais
universitários de todo o Estado de
Santa Catarina apresentam-se neste
Festival de Coros, em Tubarão,
promovendo o incentivo e a
popularização do canto coral.

Unidança
A paixão pela dança aliada à técnica, reúne
aproximadamente mil bailarinos de toda a região sul do
Brasil, apresentando números de dança e coreografias em
suas diversas modalidades para toda a comunidade, no
Festival de Dança de Tubarão. O Festival oferece suporte
para que os participantes apresentem, em três dias, as
suas mais diversificadas coreografias.

"O principal objetivo do meu
trabalho na comunidade, em que
acompanho um grupo de ginástica
para mulheres entre 35 e 65 anos,
é integrar as pessoas mais
necessitadas, com uma atividade
física para prevenir o sedentarismo
e proporcionar momentos de lazer".
Fernanda Elisa Duarte - 4º semestre
- Educação Física - Tubarão.

"Os programas esportivos com
enfoque social desenvolvidos pela
Unisul da Grande Florianópolis,
aproximam a população,
principalmente as populações com
necessidades especiais, do convívio
em comunidade (facilita o processo
de integração), despertam o sentido
de cidadania, auxiliam na formação
do caráter e ampliam a visão dos
participantes em relação as suas
possibilidades para o futuro."
Professor Tiago Baptista - Educação
Física - Campus Grande
Florianópolis.

Pensando no Futuro
Pesquisa permanente para preservação do meio-ambiente
Laboratório de Ciências Marinhas (LCM)
O Laboratório se localiza junto às margens do
Complexo Estuarino Lagunar, ocupando uma área
estratégica no centro da cidade de Laguna -o
prédio da extinta Cooperativa Mista de Pesca
Nipo-Brasileira, junto a Lagoa de Santo Antonio.
A Unisul, através do LCM, participa nos projetos
MAPEM (Monitoramento Ambiental em Atividades
de Perfuração Exploratória Marítima), Instituto do
Milênio / RECOS (estudos e soluções viáveis e
eficazes para gestão dos problemas que afetam a
zona costeira: pesca, maricultura sustentável,
ocupação costeira, qualidade ambiental e
biodiversidade) e SAPESCA (caracterização da
pesca de aviãozinho no Sistema Estuarino de
Laguna, com análise sobre a produção, rejeição e
impacto desta arte de pesca sobre os fundos
sublitorais rasos).

NUPEA - Núcleo de Pesquisa em Educação
Ambiental
Para este grupo de pesquisadores, o problema
ambiental está no excessivo consumo de recursos
por uma pequena parcela da humanidade e no
desperdício e produção de artigos inúteis e
nefastos à qualidade de vida. A Educação
Ambiental surge então como um processo
permanente, cujo papel é contribuir para a
formação de cidadãos conscientes de suas
responsabilidades, comprometidos com a vida e
com o bem-estar local e global. Formado em
1999, este núcleo tem como objetivo desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e extensão que
atendam à demanda crescente na área da
conscientização, sensibilização e mobilização
social a respeito das questões ambientais e na
busca de sustentabilidade.

GRUPERH - Grupo de Gestãi e Pesquisa em
Recursos Hídricos
O GRUPERH é um dos grupos de pesquisa mais
ativos da Unisul, particularmente no que diz
respeito à ponte universidade-indústria, na área
dos recursos hídricos e da sustentabilidade
ambiental, tendo em curso diversos projetos de
parcerias com empresas e entidades municipais e
governamentais. Com uma extensa equipe
técnica formada por um conjunto multidisciplinar
de professores, pesquisadores, cientistas,
técnicos e alunos, o GRUPERH desenvolve
trabalhos nas áreas de Meio Ambiente,
Geoprocessamento, GIS, CAD, Educação
Ambiental, Saneamento Básico e outros. A
infraestrutura de que dispõe permite
proporcionar um excelente padrão de qualidade
nos serviços executados, implementação e
desenvolvimento de soluções para empresas,
municípios e parcerias com outros organismos.

Monitoramente Ambiental de Laguna
Através de um termo de cooperação entre o Empreendimento
Imobiliário Laguna Internacional e o Laboratório de Ciências
Marinhas da Unisul para monitoramento ambiental. Área de
aplicação / atuação: Laguna. Intervenientes e parceiros:
Empreendimento Imobiliário Laguna Internacional. Cursos
envolvidos: Biologia / Ciências Marinhas.

Convênio IWC - International Wildlife Coalition - Projeto Baleia
Franca
Convênio com o IWC para realização de atividades diversas para
conservação e preservação da baleia franca e do turismo de
observação, educação ambiental das populações da faixa litoral, etc.
Área de aplicação / atuação: Litoral Catarinense.

Outros grupos e núcleos de pesquisa
Grupnat - grupo de estudos farmacológicos, toxicológicos e
bioquímicos de produtos naturais
Grupo de pesquisa em análise e planejamento ambiental da
paisagem
Grupo de pesquisa em produção de plantas medicinais e
ornamentais
Grupo de pesquisa em educação, cultura e etnia
Nafeum - núcleo de pesquisa em atenção farmacêutica e estudos
de utilização de medicamentos

"A partir dos resultados dos
projetos realizados no núcleo de
Ciências Marinhas da Unisul, como
por o exemplo, o SAPESCA, planos
de ação locais que busquem uma
pesca sustentável e conseqüente
melhoria das condições de cada
uma das comunidades serão
subsidiados, beneficiando mais de
20 mil pessoas que vivem direta ou
indiretamente da pesca".
Sérgio Netto - coordenador do
Laboratório de Ciências Marinhas,
UNISUL - Laguna.

"Resolvemos apresentar o projeto
de Educação Ambiental que vamos
desenvolver no começo de 2005 nas
escolas públicas tubaronenses que
margeiam o rio para conscientizar a
preservação do Rio Tubarão e sua
importância para a comunidade".
Nelma Baldim - coordenadora
projeto de pesquisa "Sensibilização
ambiental, patrimonial e históricocultural - um diagnóstico da Bacia
Hidrógrafica do Rio Tubarão".

"O principal objetivo do
monitoramento ambiental é dar
uma sustentabilidade a pesca e
levantar um banco de dados para
saber quantas pessoas depende
deste tipo de atividade da pesca do
camarão. Este lado social envolve
pescadores e todas as pessoas que
moram na costa da lagoa em
Laguna".
Tiago José Pereira - acadêmico de
Ciências Contábeis.

Desenvolvimento Sustentável
A participação em programas e projetos regionais

Sebastião Salésio Herdt

Depoimento do Vice-Reitor
A contribuição da Unisul com o desenvolvimento regional sustentável tem sido marcante
na sua trajetória como universidade. Atuando sempre em parceria com organismos
públicos e privados, tem desenvolvido programas e projetos, permitindo que a geração
atual supra suas necessidades sem comprometer as gerações futuras. Sua atuação
abrange setores como: meio ambiente, no gerenciamento de recursos hídricos e de
bacias; transporte, na criação de infra-estrutura de transporte; urbanização, na
ocupação, ordenamento e desenvolvimento urbano; tecnologia, no desenvolvimento e
difusão de tecnologias apropriadas; produção, na organização de cadeias produtivas no
agronegócio e pesca; e no social, com atenção especial à criança, ao jovem e à terceira
idade.

Agência de Desenvolvimento Regional da AMUREL
(ADRAM)
Criada em junho de 2003, em processo coordenado pela
Unisul, a ADRAM, foi registrada e qualificada com a missão
de coordenar e articular e executar ações em prol do
desenvolvimento regional da região da Amurel. Entraram
como participantes a Associação Comercial e Industrial do
Vale do Braço do Norte (Acivale), Associação dos
Municípios da Região de Laguna (Amurel), Associação
Empresarial de Tubarão (Acit), Sebrae-SC e Instituto
Euvaldo Lodi - IEL/FIESC.
A agência, em 2003, realizou alguns projetos de impacto,
como painéis para discussão de algumas cadeias
produtivas, como a da suinocultura, carcinicultura, móveis,
Programa Unisul de Empreendedorismo
Iniciado em 1998, este programa visa incorporar às
atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão a visão

Curso de Desenvolvimento Regional e Empreendedorismo
Curso prático de elaboração e gestão de projetos de
desenvolvimento regional, busca de financiamento
internacional e elaboração de matriz de projeto, realizado
de abril a novembro de 2003. Com a colaboração de
diversos cursos da Unisul e do Instituto Euvaldo Lodi (IELFIESC), foram capacitados 32 professores da Unisul e 16
lideranças regionais. Os participantes elaboraram sete
projetos de desenvolvimento regional, que foram
encaminhados junto a instituições financeiras para
financiamento.
Proejto Araranguá
Projeto com várias vertentes, encampando re-arquitetura
organizacional e reengenharia de processos, planejamento
urbano, e diagnóstico e identificação situacional da força

e a prática empreendedora, contribuindo ao
desenvolvimento social e econômico da região. O Programa
age diretamente na vida acadêmica com ações de
capacitação docente, ministrando ou dando suporte a
disciplinas de Empreendedorismo, criando cursos de
Extensão dentro da temática, identificando e apoiando
projetos de empreendedorismo e fontes financiamento.
Em 2003 ano, aprovou projetos para implantação de uma
Pré Incubadora e uma Incubadora nos campi da Grande
Florianópolis e Tubarão. Os projetos aprovados pela
FUNCITEC envolvem recursos de R$ 330.000,00 para criar
sistema próprio de apoio às iniciativas empreendedoras.

de trabalho na Prefeitura de Araranguá.
Turismo Rural
Projeto de Ordenamento da Cadeia Produtiva do Turismo
Rural no sul de Santa Catarina. A região da Amurel, ficou a
cargo da Unisul. Além dessa sub-região, o projeto no seu
todo, financiado pelo SEBRAE e por instituições filiadas,
atinge também Florianópolis, Criciúma, Araranguá e a
Região Serrana. Intervenientes e parceiros /
patrocinadores: Epagri, Unesc, Cidasc, Secretarias de
Desenvolvimento Regional de Laguna, Tubarão e
Criciúma, Senar. Cursos envolvidos: Turismo (Unidade de
Içara).

Levantamento Agropecuário do Estado de Santa Catarina
Identificação física de Propriedade Agrícola do Estado e de suas produções Agropecuárias em todo o estado de Santa
Catarina, atingindo 20.000 estabelecimentos agropecuários. Financiado pelo Governo do estado.
Projeto Carboníferas
Desenvolvimento de projetos e estudos para a melhoria das condições ambientais no estado de Santa Catarina, junto
de empresas carboníferas. Financiado pelo Governo Estadual e Governo Federal.
Diagnóstico Tecnológico Regional
Projeto no âmbito da co-gerência da ADRAM - Agência de Desenvolvimento Regional - na região da AMUREL. Entraram
como participantes a Associação Comercial e Industrial do Vale do Braço do Norte (Acivale), Associação dos Municípios
da Região de Laguna (Amurel), Associação Empresarial de Tubarão (Acit), Sebrae-SC e Instituto Euvaldo Lodi IEL/FIESC.
Núcleo de Educaçao para o Trânsito
Financiado pelos Governos Federal, Municipal e Estadual, a Unisul participou na criação do Núcleo Especial de Educação
de Trânsito, com impacto em todo o país.
Loja-Escola de Materiais de Construção
Concebido em 2003 e a implementar em 2004, o projeto implantará, através da Unisul, uma loja-escola para os
distribuidores e comerciários varejistas de materiais de construção da região, na faixa do extremo sul de Santa Catarina
até Imbituba. O projeto será financiado pelo governo do estado e por empresas do setor.

