Sociedade mais humana

"Somos o que repetidamente fazemos.
A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito."
Aristóteles
O compromisso da UNISUL com o desenvolvimento social transcende os limites da sua
agenda: suas ações - quer na formação de cidadãos ou em atividades de pesquisa e de
extensão - estão alicerçadas no princípio, destacado em sua missão, de que o seu papel é
o de contribuir para a construção de uma sociedade mais humana.
A UNISUL nasceu há 42 anos em Tubarão com este espírito de solidariedade, motivo
pelo qual se insere entre as universidades de maior participação no esforço de redução
dos problemas sociais. Seus ambulatórios, laboratórios e projetos de cursos atendem
anualmente a dezenas de milhares de pessoas nas áreas da saúde, esporte, educação,
comunicação, engenharias e outras.
O Balanço Social mostra o desempenho da Universidade do Sul de Santa Catarina na
construção desta sociedade mais humana. Da formação de cidadãos que buscam uma
profissão sem se afastarem dos compromissos éticos e morais, imprescindíveis ao
ambiente democrático e humano, até aos serviços levados às comunidades carentes, a
Universidade espelha-se na convicção de que a responsabilidade social não se resume a
uma prestação de contas, mas, sobretudo, expressa-se na convicção de que uma
organização só se realiza quando a sua missão e os valores consubstanciam a sua
própria realidade.
UNISUL, uma Universidade consciente da sua identidade
Se em muitas organizações o conceito de responsabilidade social está ligado a uma
obrigação para a integração nestes tempos de preocupações sociais e ambientais, na
UNISUL temos orgulho por uma diferença fundamental espelhada em nosso
compromisso com a sociedade, que faz parte do nosso “ser”, da nossa mais profunda
razão de existir - ao longo de todos estes 42 anos. Desde a nossa fundação, crescemos e
ganhamos todos: a UNISUL, instituição de caráter comunitário; o aluno-cidadão que
formamos; e a sociedade na qual atuamos. É uma aliança virtuosa, fundamentada em

palavra humana pouco usada nas organizações: o amor. Logo, responsabilidade social,
aqui, é algo corriqueiro, imanente.
Responsabilidade social é dinamismo, prática, atuação diária,
transformações, evidências, capacidade real de fazer acontecer.
Início, meio, e fim de nossa alma, a responsabilidade social da
UNISUL se manifesta na avaliação de utilidade à sociedade de
nossos "produtos" (cursos e serviços), e também na atuação da
Universidade como ente da sociedade civil capaz de induzir
comportamentos. Como Instituição antenada com os avanços da
ciência e da tecnologia e envolvida na construção de uma sociedade pós-tecnológica
essencialmente humana, nossas atividades são sempre a manifestação do que é
pertinente e necessário para promover o desenvolvimento das pessoas e da sociedade
como um todo.
A UNISUL tem plena consciência de si: ela compreende que a Educação é uma “forma
de intervenção no mundo”, exigindo apreensão da realidade, humildade, alegria,
esperança, inteligência e afeto, comprometimento, generosidade, respeito à autonomia,
visão e sensibilidade das pessoas, dignidade, disponibilidade para o diálogo, o querer
bem ao ser humano, a convicção de que a mudança é possível. Nossa atividade mais
relevante, assim, é lidar com pessoas, com destinos humanos - e isto, não só em sala de
aula e nos nossos campi, mas também nos arredores, nas comunidades, nas regiões onde
atuamos. As ações e números deste Balanço só vêm evidenciar como assumimos com
maturidade a nossa identidade, buscando não só a eficiência e a eficácia - mas a
grandeza daqueles que procuram voar sempre mais alto, e coletivamente.
A UNISUL é esta, a que estamos fazendo do jeito certo, atuando com firmeza, audácia e
ousadia, sendo referência num país carente de valores, sendo inspiração para gerações
que o Brasil e o mundo têm pela frente. Acreditamos que podemos, sim, agir longe do
lugar-comum, crescer sobre alicerces sólidos, sonhar grande: isto porque, evocando as
palavras do nosso Fundador Osvaldo Della Giustina, “a UNISUL é sempre maior do
que ela mesma - maior do que a sua estrutura, do que seus cursos, do que seus
colaboradores”. Sentimos orgulho de nossas realizações de 2006 e seguimos conscientes
da necessidade do movimento contínuo da busca da excelência.

Avaliação Geral dos Serviços Prestados em 2006

Ensino, Pesquisa e Extensão
ENSINO
Formar cidadãos com competência técnica, ética e estética
Além da Graduação e da Pós-Graduação, a UNISUL oferece a educação básica, garantida através
do Colégio Dehon : Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

O Colégio Dehon tem como meta histórica preparar o aluno para o domínio sólido e competente do
conhecimento, cujo pilar é a formação do cidadão. Desenvolve o ensino dirigido para a formação do
pensamento científico e filosófico. Valoriza a liberdade, a solidariedade, a justiça e o respeito mútuo.
Incentiva atitudes de autonomia, responsabilidade e organização no meio em que vive. Além de
ministrar o ensino formal, com uma carga horária superior à das demais escolas da região, o
Colégio Dehon desenvolve atividades artístico-culturais e esportivas, beneficiando seus alunos com
uma infra-estrutura universitária dotada de laboratórios, biblioteca, centro cultural, centro esportivo,
entre outros.
O resultado da excelente qualidade de ensino do Colégio Dehon é verificado com a aprovação
média anual de 87% de seus alunos em concursos vestibulares realizados em diferentes
universidades do País.
No ensino de graduação, preocupada em preparar o aluno para profissões do futuro, a UNISUL foi a
primeira Universidade do Brasil a criar um curso de Engenharia Elétrica com habilitação em
Telemática, que combina os conhecimentos de telecomunicações e informática.
Foi também a primeira a implementar um curso de Naturologia Aplicada, que habilita os acadêmicos
a orientar o uso de recursos naturais para prevenção de doenças e manutenção da saúde.
Foi pioneira, ainda, na implementação de Assistência Pedagógica aos cursos de graduação,
demonstrando, uma vez mais, a sua preocupação com a qualidade do ensino que a UNISUL
oferece. A avaliação desta implementação, efetuada em 2006, demonstra resultados muito positivos
desta assessoria aos coordenadores na gestão pedagógica dos cursos.
A UNISUL possui 130 cursos de graduação espalhados em seus três campi e unidades, nos três
turnos e no Ensino a Distância. Na pós-graduação, a UNISUL mantém nos seus campi e no Centro
Internacional de Pós-Graduação, em Florianópolis, cursos próprios e em convênio com diversas
instituições nacionais e internacionais, buscando alternativas dinâmicas e eficazes para os
programas lato e stricto sensu. O Programa stricto sensu apresenta o mestrado em Ciências da
Linguagem, credenciado pela CAPES e que já se prepara para o projeto de Doutorado; e, neste
ano, foram encaminhados mais três cursos para credenciamento da CAPES: Ciências Médicas,
Administração e Educação.
Atenta às mudanças e necessidades sociais e do mundo trabalho, a UNISUL está em fase final de
reformulação dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de graduação. Isto representa a sintonia
da Universidade com tais mudanças, com o perfil dos alunos, com a urgência de prazos na
formação dos acadêmicos e com a dinâmica inerente à evolução rápida dos conhecimentos, das
tecnologias e da necessidade da educação continuada. Adequados à realidade do mundo
informatizado e às Leis e Diretrizes Nacionais, os cursos presenciais podem ofertar até 20% da sua
carga horária total na modalidade à Distância, o que se traduz em menos custos e mais tempo de
estudo para os alunos, que não precisam se deslocar e podem concluir seu curso em menor tempo.
Novos tempos requerem novas metodologias e didáticas adequadas. Neste sentido, destaque se faz
ao Programa de Capacitação Docente da UNISUL que, a cada semestre, se aperfeiçoa e conquista
mais adesão do corpo docente, que hoje vê o programa como um apoio metodológico, didático e
pedagógico permanente ao exercício da docência. A participação nos cursos hoje é buscada como
uma necessidade de aperfeiçoamento contínuo. Isto tem trazido ganhos pedagógicos de excelência.
Ainda resultante da sintonia da UNISUL com o mundo do trabalho foram criados 25 cursos
Superiores de Tecnologia, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância. Esta
iniciativa atende uma demanda social que precisa de formação tecnológica para se manter e/ou
ingressar no mundo do trabalho. Vale lembrar que tais cursos são articulados aos demais cursos de
graduação, o que possibilita a convalidação de disciplinas ao aluno que quiser dar seqüência aos
seus estudos.
Por fim, cabe destacar que todas as ações da UNISUL são permeadas por uma postura humanista e
de forte conteúdo social. Tem como diretrizes pedagógicas a formação de cidadãos atuantes dentro
da comunidade, dotados de espírito crítico, pluralismo de idéias, ética e respeito ao indivíduo e ao
meio ambiente.

PESQUISA
A UNISUL tem a pesquisa como mecanismo necessário à produção de conhecimento e à sua
participação no processo de transformação da sociedade. Para alcançar o estágio de qualidade no
ensino de graduação e de pós-graduação, a UNISUL investe na pesquisa, de acordo com as suas
decisões estratégicas, visando realimentar a inovação permanente do conhecimento, com reflexos
positivos no avanço dos conteúdos curriculares e das metodologias aplicadas no campo didáticopedagógico.
Neste processo em constante reformulação, no ano de 2005 foram implantados programas próprios
de incentivo à pesquisa, como o PUIC - Programa UNISUL de Iniciação Científica - e o PUIP Programa UNISUL de Incentivo à Pesquisa. São quase 500 projetos de pesquisa em
desenvolvimento, absorvendo mais de 300 professores e 2.300 alunos.
Além de investir recursos próprios, a UNISUL conseguiu obter credenciamento junto a outras
instituições estaduais e nacionais, que reconheceram os esforços e a qualidade das ações
empreendidas pela instituição nesta área. É o caso da FAPESC e do CNPq, que concederam bolsas
a mais de 100 alunos de iniciação científica na UNISUL, por meio dos programas PMUC (Prêmio
Mérito Universitário Catarinense) e PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica),
respectivamente. Outras bolsas ainda, cerca de 40, são contratadas pelo setor produtivo.
A UNISUL entende que a pesquisa deve ser maturada em cursos de pós-graduação com qualidade
reconhecida pelos órgãos reguladores, mas que, ao mesmo tempo, sua origem deve intimamente
estar ligada à graduação. Assim estimula e investe constantemente no aperfeiçoamento de alunos e
professores que constituem a massa crítica disposta a avançar em conhecimento, para possibilitar à
Universidade o cumprimento de seu verdadeiro papel, participativo e inovador na sociedade.
Fomento externo revela maturidade
Saúde, tecnologia, farmacologia, fitoterápicos, imunologia, ciências do mar e ciências da linguagem,
ciências da computação e ciências ambientais. As pesquisas com fomento externo, em
desenvolvimento na UNISUL, abrangem as mais diferentes áreas e assuntos.
Na Arqueologia, ajudam a desvendar vestígios do passado para lançar novas luzes à História já
conhecida. Equipes ligadas ao curso de Engenharia Ambiental desenvolvem trabalhos nas áreas de
construção das usinas de Barra Grande, no rio Pelotas, e de Campos Novos, no rio Canoas, onde
encontrou uma das cerâmicas mais antigas do Brasil, datado em 2350 anos atrás. O GRUPEPArqueologia desenvolve pesquisa em sambaquis no litoral e em sítios caçadores-coletores da área
de encosta, identificando sítios de até 4000 anos a.C. Por estar situada na área do maior sambaqui
do mundo, a UNISUL promove essas pesquisas que contribuem para o desenvolvimento regional
sustentável, uma vez que aceleram as descobertas sobre o passado pré-colonial do Estado de
Santa Catarina e fomentam ações turísticas e educativas. Essas pesquisas são subsidiadas por
empresas privadas, por órgãos públicos como CNPq e FAPESC. Além disso, parcerias entre
pesquisadores de universidades nacionais e internacionais viabilizam o intercambio
insterinstitucional.
Os pesquisadores do Laboratório de Ciências Marinhas participam do projeto Uso e Apropriação de
Recursos Costeiros (RECOS), integrante do Instituto do Milênio, um megaprograma capitaneado
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que forma uma rede nacional de pesquisas para o
monitoramento de toda a costa do Brasil em questões como a pesca, a maricultura, a erosão e a
ocupação costeira, a qualidade de vida e a biodiversidade.
O Núcleo de Pesquisa em Neurocirurgia e Reparação Nervosa (Nupenren) faz avançar o
conhecimento e as técnicas para as cirurgias do plexo braquial.
O projeto Unibot, que reúne professores e alunos dos cursos de Ciência da Computação e de
Sistemas de Informação, realiza pesquisas na área de robótica.
No Núcleo de Pesquisas em Usabilidade, projetos estão sendo desenvolvidos para promover uma
interatividade melhor entre usuário e sistema operacional - em programas de computador, no
teclado de telefones celulares, caixas eletrônicos, enfim, em qualquer equipamento ou programa

que possua uma tela onde funções são acionadas a partir de comandos dados pelo usuário. Essa
acessibilidade, ou usabilidade, abrange ainda sites e programas especiais para pessoas portadoras
de deficiências visuais.
Dois projetos iniciados em 2006 colocam os pesquisadores da UNISUL na vanguarda das pesquisas
com novas fontes de energia. Um deles vai transformar os dejetos suínos em energia limpa e
renovável. Esse projeto envolve, além do curso de Engenharia Elétrica – Telemática da Grande
Florianópolis, o curso de Agronomia de Tubarão, onde será instalado um inédito sistema de geração
de energia elétrica a partir dos dejetos suínos em Braço do Norte.
O outro projeto inovador é o de energia das ondas que prevê a instalação de geradores próximos ao
porto de Imbituba para captar a energia gerada pelo movimento das ondas, e transformá-la em
energia elétrica. Esse projeto é uma parceria do Laboratório de Tecnologias Submarinas da
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Laboratório de Tecnologias do Mar da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Centro de Pesquisas em Energias Alternativas e Renováveis (CPEAR) da
UNISUL.
No Campus de Tubarão está em processo de instalação uma Agência Local de Inovação
Tecnológica (ALITEC), uma das oito que serão implantadas no Estado, com financiamentos da
FINEP e do Fundo de Amparo à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
(FAPESC).
A região da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel) deu um passo a mais na
direção de consolidar-se como uma região voltada para as tecnologias da área da saúde. O Fitosul
– o programa de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos da UNISUL - tem a meta de, em
três anos, implantar uma cadeia produtiva de fitoterápicos, do cultivo da planta à fabricação e
utilização destes medicamentos.
Assim é a UNISUL. Uma universidade que tem a pesquisa como parte integrante e indissociável do
processo do ensino-aprendizagem, interagindo com a comunidade e contribuindo para uma
formação integral, cidadã e mais humanizada de seus alunos, colaboradores e para todos aqueles
que a ela acorrem na busca de conhecimento.
EXTENSÃO
A relação institucional com a sociedade é ponto fundamental em uma universidade comunitária e diz
respeito ao conjunto da comunidade acadêmica, incluindo sua dimensão de extensão, pesquisa e
ensino. Ao publicar seu Balanço Social, a UNISUL elucida seu compromisso com as questões
sociais, a interação com as comunidades em seu entorno e a preocupação com a formação integral
do aluno, inserindo-o ao contato experimental e mergulhando-o na realidade local.
Inserida no ideário institucional como uma atividade indissociada do ensino e da pesquisa, a
extensão assume uma conotação pedagógica, podendo propiciar um melhor procedimento de
ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, uma relação comunitária com caráter mais educativo e
melhor qualificada.
Portanto, a importância das atividades de extensão para a academia se dá justamente no espaço
em que propicia o exercício do ensino e da pesquisa e, para a comunidade, no momento em que
pode contar com um núcleo pensante e articulador na busca da solução conjunta de seus
problemas.
As múltiplas atividades de extensão da UNISUL estão focadas na interação do aluno com a vida
real, onde ele exercita o voluntariado,o trabalho social, a atuação cultural e seu papel de
profissional-cidadão. Com este comprometimento, projetos são desenvolvidos nas áreas da
educação, cultura, meio-ambiente, tecnologia, direitos humanos, esporte, trabalho, saúde e
comunicação.

Estas atividades são formatadas institucionalmente a partir de um evento, de um curso, de um
projeto, de um programa ou de um serviço prestado, cada qual com sua forma particular de se
desdobrar junto à comunidade acadêmica e a sociedade.
Os projetos e programas apresentados neste documento consistem na configuração de um conjunto
de atividades de extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica, estudantes, professores e
servidores, nas (e para as) comunidades vizinhas à UNISUL, e ocorrem de maneira processual, com
objetivos e metas definidas. A prestação de serviços constitui-se em atividades desenvolvidas pelos
cursos de graduação e extensão, em laboratórios, clínicas, escritórios ou outros espaços da
universidade, consoante com o caráter filantrópico da instituição.
Enfim, a extensão, com toda a sua diversidade, vem marcar a identidade da UNISUL, uma
universidade que apresenta um projeto educativo, que também educa para a comunidade, a partir
da própria comunidade.

Há uma imposição natural decorrente das grandes mudanças advindas das
transformações no bojo da internacionalização e do atual processo de
globalização às Instituições de Ensino Superior (IES). Estas transformações
impõem às IES uma crescente necessidade de estabelecer novos parâmetros
dentro de suas propostas educativas, visando ao desenvolvimento pleno do
ser humano em sua dimensão social, preparando-o para enfrentar os
constantes desafios de adaptação e capacitando-o no domínio das novas situações exigidas aos
profissionais - seja no aprendizado, no pensamento, na pesquisa e/ou no
mundo do trabalho.
São inúmeras as mudanças nos contextos regional, nacional e local.
Preparada para os desafios, a Universidade do Sul de Santa Catarina iniciou
suas atividades de cooperação internacional por intermédio de ações de
professores e gestores da própria instituição, de maneira assistemática. Em
1999, foi criada a Assessoria de Assuntos Internacionais (ASSIN), designada
a cuidar das relações interinstitucionais da Universidade e, aos poucos,
internacionalizar a Unisul. Já no ano de 2002, a ASSIN passou a denominarse Assessoria de Assuntos Interinstitucionais, englobando os relacionamentos institucionais
nacionais e passou, também, a fazer parte da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade.
Em 2005, tornou-se a Assessoria de Cooperação e Intercâmbio Universitário. Este setor tem como
principal atividade a articulação das relações interinstitucionais, centrada na busca do constante
aperfeiçoamento do intercâmbio e da cooperação internacional como instrumentos para a melhoria
do ensino, da pesquisa, da extensão para a instituição, e, também, a promoção da sua inserção no
cenário mundial.
A ASSIN atua no apoio e assessoramento, direcionado aos gestores, no
estabelecimento, desenvolvimento e manutenção das relações
interinstitucionais e na realização e concretização das atividades acadêmicas,
estabelecidas e definidas em convênios. Já foram firmados 57 convênios de
cooperação universitária internacional com IES estrangeiras de 16 países.
A busca pela experiência internacional e intercultural é cada vez mais
requisitada por alunos, professores e gestores da UNISUL, decorrência da atual conjuntura mundial.
Isso significa uma maior oportunidade no futuro pessoal e profissional, sobretudo na formação de
cidadãos globais, capazes de transitar entre as diversidades acadêmicas e culturais do planeta.
Assim, o papel das universidades passa a ser fundamental, pois cabe a estas instituições a tarefa de
serem forças-motoras do processo de integração e da cooperação internacional baseada no cidadão
e na solidariedade.

Números

Projetos e Programas de Extensão
Campus da Grande Florianópolis e Norte da Ilha
Programa Web Cinema
Objetivo
Potencializar a visibilidade do Curso de Comunicação Social, através da organização e divulgação de
conteúdos e disponibilização de informações administrativas e acadêmicas. Procura-se estabelecer uma
relação cada vez mais direta com a comunidade ao disponibilizar a produção acadêmica e realizações de
docentes e discentes do Curso, na busca pela democratização do conhecimento e estímulo à produção
intelectual.
Responsável
Luciano Bittencourt
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Cinema e Vídeo

Projeto Web Rádio e TV
Objetivo
Proporcionar atividades pedagógicas extraclasse no sentido de capacitar os alunos ao exercício da
profissão de jornalista. Essas atividades pedagógicas visam à pratica cotidiana, mas supervisionada, de
uma emissora radiofônica e de uma emissora televisiva on-line, além de também buscar a
experimentação de linguagens e gêneros jornalísticos, englobando o projeto hipermídia aplicada e o de
comunicação experimentada.
Responsável
Helena Iracy Cerquiz Santos Neto
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Jornalismo

Projeto Comunicação Experimentada
Objetivo
Criar ambientes de vivência acadêmica que estimulem a prática reflexiva e propiciem o desenvolvimento
de habilidades e competências no campo da Comunicação Social.
Responsável
Luciano Bittencourt
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Cinema e Vídeo

Projeto Pesquisa Técnica em Hipermídia Aplicada
Objetivo
Formalizar de modo distinto a continuidade da pesquisa das condições de possibilidade técnicas
necessárias à geração, organização e divulgação de conhecimento sobre acervo digital de documentos
de toda natureza em rede.
Responsável
Daniel Maurício Izidoro
Contato
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social

Projeto Monitoramento e Manejo da Ictiofauna na Região do Parque da Serra do Tabuleiro
Objetivo
Desenvolver tecnologias de reprodução, larvicultura e alevinagem de espécies com risco de extinção.
Responsável
Carlos Henrique Orsatto
Contato
(48) 3279-1500
Vinculação
Curso de Engenharia Ambiental

Adaptação Literária para Audiovisual
Objetivo
Trabalhar com os alunos o processo de adaptação literária para audiovisual. Elaborar, por parte dos
alunos, um roteiro de curta-metragem feito a partir da adaptação de um conto curto do escritor russo
Anton Tchekhov. Analisar o processo de adaptação do curta-metragem Alumbramentos, baseado no
conto do escritor Jair Francisco Hamms. Produzir artigo acadêmico a partir de análises de filmes
nacionais cujos roteiros são resultados de adaptações literárias.
Responsável
Luciano Bittencourt
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Cinema e Vídeo

Projeto Telefornal Experimental Metropolitano

Objetivo
O Metropolitano é um programa experimental do Curso de Jornalismo da UNISUL/Pedra Branca que tem
por objetivo - a partir da produção de um noticiário com informação e contexto - a formação da opinião
crítica de sua equipe (acadêmicos). A meta do referido programa é buscar um telejornalismo criativo e de
autocrítica, diferente do padrão existente no mercado.
Neste espaço, o acadêmico tem a oportunidade, através do convívio diário dos bastidores e externas, de
avaliar a produção técnica além de trabalhar o texto de acordo com seu contexto, a técnica com a
vivência, o fato e suas diversas versões.
A equipe é formada por oito estagiários que durante o período de estágio exercem as mais variadas
atividades inerentes à produção, edição, apresentação e reportagem do telejornal. Estes acadêmicos
trabalham em esquema de escala rotativa, que é alterada semanalmente.
Responsável
Rosane de Albuquerque Porto
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Cinema e Vídeo

Projeto de Aplicação Social da Hipermídia
Objetivo
Atuando diretamente na esfera comunitária, o projeto tem por meta realizar a superação da
compartimentação das esferas do ensino, pesquisa e extensão, proposta essencial do programa
hipermídia aplicada.
Seguindo a visão sistêmica do curso de Comunicação Social, o projeto tem por objetivo propiciar a
descoberta, a difusão e a reinvenção do curso em sociedade. Tal projeto coloca a universidade em um
importante front de inovação superior, posição que legitima e amplia o papel da UNISUL de agente
regional de transformação.
Responsável
Claudia Aguiyerre Astorga
Contato
(48) 3279-1085
Vinculação
Curso de Comunicação Social

Projeto Cinema Experimental
Objetivo
O Projeto é o espaço criado dentro do Curso de Comunicação Social para o aprofundamento do debate
sobre perspectivas não convencionais do fazer audiovisual. As atividades envolvem a análise de obras
audiovisuais e teóricas e exercícios de criação.
Os participantes serão instados a se colocarem como agentes criadores de obras experimentais,
promovendo espaços para modos de produção e estéticas que fogem aos modelos convencionais.

O processo de criação será devidamente documentado para que sirva de ponto de partida de nova
reflexão nos semestres seguintes, em que se pretende continuar a pesquisa sobre o experimentalismo no
cinema e no vídeo.
Busca-se fortalecer a pesquisa sobre a tradição experimentada ao mesmo tempo em que se tem a
preocupação de também intervir nessa tradição a partir da experiência acadêmica dentro da UNISUL,
promovendo a pesquisa não apenas sobre as formas estéticas / modos de produção já existentes, mas
buscando quais formas / modos são possíveis dentro do ambiente do curso.

Projeto Hipermídia Aplicada
Objetivo
Promover a geração, organização e divulgação de conhecimento estruturado sobre um acervo digital de
documentos de toda natureza -conhecimento este alimentado e acessado via rede e/ou similares, dentro
e fora de sala de aula, o que propiciará a descoberta, a difusão e a reinvenção do curso em sociedade.
Responsável
Claudia Aguiyerre Astorga
Contato
(48) 3279-1085
Vinculação
Curso de Comunicação Social

Projeto Planejamento Estratégico Junto a Organizações Sociais da Grande Florianópolis
Objetivo
Oportunizar aos alunos do curso de Serviço Social, nas disciplinas de Gestão e Planejamento em
Programas e Projetos Sociais I e II, a vivência prática na elaboração de planejamento estratégico junto a
organizações sociais da Grande Florianópolis que tenham interesse em profissionalizar a gestão social e
que ainda não têm planejamento.
Responsável
Regina Panceri
Contato
(48) 9931-0264
Vinculação
Curso de Serviço Social

Projeto Espaço Integrado de Comunicação - EIC
Objetivo
Agregar valor aos cursos na UNA da comunicação, oferecendo um espaço integrado para
desenvolvimento de atividades práticas de comunicação digital e impressa, bem como oferecer aos
alunos oportunidade de práticas orientadas por professores de projetos comunitários para ambiente
multimidiático.
Responsável
Sabrina Faraco
Contato
(48) 3279-1149

Vinculação
UNA da Comunicação

Projeto Instituto Audiovisual Mercosul
Objetivo
Construir um Instituto Reginal de apoio às atividades do OMA (Observatório Mercosul Audiovisual) para
suporte ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e intercâmbios na área audiovisual do Mercosul.
Responsável
Luciano Bittencourt
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Cinema e Vídeo

Planejamento das Disciplinas de Física
Objetivo
Planejar e implantar uma estrutura definida para cada disciplina de Física, de forma a atender com
qualidade aos projetos pedagógicos dos cursos de engenharia; correlacionar estas disciplinas de Física
com as disciplinas que formam o profissionalizante destes cursos.
Responsável
Paola Egert Ortiz
Contato
(48) 3279-1539
Vinculação
Unidade Acadêmica

Projeto de Defesa de Direitos de Crianças, Adolescentes e de Famílias
Objetivo
Desenvolver ações afirmativas relacionadas aos direitos de crianças, de adolescentes e famílias;
desenvolver ações para a consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos e o acesso a
programas e políticas sociais voltadas à população economicamente vulnerável; contribuir efetivamente
com a construção de relações sociais pautadas no código de ética e no projeto político da profissão:
democracia, justiça social, liberdade, desenvolvimento com respeito à vida e a humanização das relações;
constituir campo de estágio curricular e extra-curricular para os acadêmicos desenvolvendo nestes, a
capacidade de realizar sua ação numa dimensão prularista, com visão interdisciplinar, fortalecendo ações
coletivas.
Responsável
Andréia de Oliveira
Contato
(48) 9989-5256
Vinculação
Curso de Serviço Social

Projeto Lúdica Agência Experimental de Publicidade e Propaganda
Objetivo
Estimular o estudante a experimentar e desenvolver, com senso crítico, as mais diversas soluções para
problemas reais a comunicação social, mais especificamente da Propaganda.
Responsável
Nelson Baibich
Contato
(48) 9971-8693
Vinculação
Curso de Comunicação Social

Projeto de Intervenção em Psicologia a Ser Desenvolvido Junto ao Programa de Saúde Mental do
Município de São José
Objetivo
Construir e desenvolver um Projeto de Intervenção em Psicologia destinado aos pacientes atendidos pelo
Programa de Saúde Mental do município de São José.
Responsável
Maria do Rosário Stotz
Contato
(48) 3279-1084
Vinculação
Curso de Psicologia

Projeto Ateliê de Arteterapia
Objetivo
Proporcionar os benefícios da arteterapia para os alunos do curso de Naturologia Aplicada da Unisul.
Responsável
Luana M. Wedekin
Contato
(48) 3334-4077
Vinculação
Curso de Naturologia Aplicada

Projeto Núcleo de Reeducação Postural
Objetivo
Traçar o perfil postural da amostra pré e pós-intervenção fisioterapêutica; identificar o nível de consciência
corporal dos participantes pré e pós-intervenção fisioterapêutica; avaliar o estilo de vida da amostra;
identificar a presença de dor ou desconforto corporal na amostra pré e pós-intervenção fisioterapêutica;
incentivar a adoção de um estilo de vida ativo pela amostra; orientar a amostra sobre a utilização mais

adequada da mecânica corporal; oportunizar aos acadêmicos do curso de Fisioterapia envolvidos no
projeto a utilização dos métodos e técnicas cinesioterapêuticas conhecidos na disciplina de
Cinesioterapia.
Responsável
Inês Alessandra Xavier Lima
Contato
(48) 9961-4371
Vinculação
Curso de Fisioterapia

Recuperação de Áreas Degradadas na Região de Captação de Água dos Municípios da Grande
Florianópolis
Objetivo
Identificar áreas degradadas por atividades de mineração, urbanização e agropecuária no município de
Palhoça.
Responsável
Carlos Henrique Orssatto
Contato
(48) 3279-1500
Vinculação
Curso de Engenharia Ambiental

Projeto Monitoramento e Manejo da Ictiofauna UHE Campos Novos
Objetivo
Abrange uma série de estudos para as fases de enchimento e estabilização do reservatório: estudos de
reprodução e larvicultura em laboratório; estudos de alevinagem e engorda em cativeiro; formação de
plantel de matrizes: banco genético "in vivo" e "in vitro"; monitoramento e preservação da variabilidade
genética da ictiofauna; melhoramento genético do jundiá; estudos de nutrição de peixes; modelagem e
simulação do ambiente lêntico; estudo da cadeia e estrutura produtiva dos peixes.
Responsável
Betina Muelbert Esquivel,
Carlos Henrique Orssatto
Contato
(48) 3279-1500
Vinculação
Curso de Engenharia Ambiental

Projeto Audiovisual do Curso de Comunicação Social: Organização e Exibição de Acervo
Objetivo
Organização e exibição do material audiovisual produzido no Curso de Comunicação Social - Pedra
Branca, buscando a divulgação da instituição tanto externa como internamente, funcionando, dessa
maneira, também como uma estratégia de marketing do curso.

Responsável
Luciano Bittencourt
Contato
(48) 3279-1066 e
(48) 3279-1024
Vinculação
Curso de Comunicação Social - Cinema e Vídeo

Projeto Vovô em Ação
Objetivo
Correlacionar a teoria da Fisioterapia preventiva com a prática no atendimento em grupo com indivíduos
acima de 60 anos; avaliar a execução das atividades de vida diária de indivíduos acima de 60 anos e sua
relação com a fisiologia do envelhecimento; analisar os efeitos no envelhecimento nos indivíduos acima
de 60 anos; elaborar exercícios objetivando a melhora da execução das atividades de vida diária; elaborar
exercícios que favoreçam a sociabilização entre os indivíduos acima de 60 anos; divulgar o projeto nos
centros de saúde e nas proximidades da Unisul; atendimento fisioterapêutico em grupo para a
comunidade acima de 60 anos na Clínica Escola de Fisioterapia.
Responsável
Anna Quialheiro Abreu da Silva
Contato
(48) 9161-1619
Vinculação
Curso de Fisioterapia

Projeto Terapeutas do Movimento
Objetivo
Prevenir as conseqüências da imobilidade em pacientes internados pelo SUS no Hospital de Caridade
com idade acima de 50 anos; promover educação em saúde (orientações e treinamentos) quanto à
execução de exercícios que auxiliam na reabilitação da patologia instalada envolvendo a família;
atendimento fisioterapêutico individualizado.
Responsável
Anna Quialheiro Abreu da Silva
Contato
(48) 9161-1619
Vinculação
Curso de Fisioterapia

Projeto Turismo na Escola: Social e Educativo
Objetivo
Proporcionar a interação entre a comunidade local e a Unisul através de palestras de sensibilização sobre
a importância da atividade turística para sustentabilidade social, ambiental e cultural da cidade de
Florianópolis.

Responsável
Thiago Albino Sardá
Contato
(48) 3621-0065
(48) 9991-2972
E-mail: thiago.sarda@unisul.br
Vinculação
Curso de Turismo

Projeto Ciclo Natural - Educação Ambiental
Objetivo
Arrecadação do material reciclável pelos alunos da Escola Estadual Básica Santo Antônio, no município
de Biguaçu, e a conscientização da importância da redução e reciclagem do lixo através da educação
ambiental.
Responsável
Carlos Henrique Orsatto
Contato
(48) 3279-1500
Vinculação
Curso de Engenharia Ambiental

Projeto Comunidade Cívica: Desenvolvimento Regional Solidário
Objetivo
Embasar o princípio programático de reunificação orgânica do Campus Norte da Ilha na pesquisa
científica e interdisciplinar, congregando outros saberes externos à Universidade e dispersos na
comunidade visando avaliar permanentemente a sua forma de produção de conhecimento pela via das
especialidades que ensina e pelo grau de reconhecimento e de prestígio a ela conferido pela
comunidade.
Responsável
Maria Terezinha S. Sacramento
Contato
(48) 3249-1539
Vinculação
Curso de Direito

Projeto Modalidades Acadêmicas
Objetivo
Promover o esporte universitário de representatividade e atender de forma sistemática a demanda de
espaços e materiais esportivos, preservando o patrimônio da Universidade, atendendo clientes internos e
externos qualitativamente agregando valor à Universidade como entidade promotora do esporte.
Responsável
Jerson Cunha
Tatiana Cidral de Souza

Contato
E-mail: jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Educação Física e Esporte

Projeto Linha Verde
Objetivo
Estimular a pesquisa, ensino e extensão a partir das Plantas Medicinais na articulação das Disciplinas de
Botânica, Fitoterapia I e II, Aromaterapia e Florais do Curso de Naturologia Aplicada da Unisul.
Responsável
Rozane Goulart
Contato
(48) 3279-1013
Vinculação
Curso de Naturologia Aplicada

Projeto Bola da Vez UNISUL / IGK
Objetivo
Promover, através de ações educacionais e esportivas, o desenvolvimento pessoal e social de crianças e
adolescentes, contribuindo para a construção de uma visão mais ampla da realidade em que estão
inseridos, na busca do exercício pleno de sua cidadania.
Responsável
Jerson Cunha
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Projeto Unisul Paraesportiva
Objetivo
Oferecer oportunidades esportivas e de inclusão social, promovendo o desenvolvimento integral da
pessoa com deficiência.
Responsável
Jerson Cunha
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Projeto Menino Jesus
Objetivo
Atender a demanda de esporte extracurricular do Centro Educacional Menino Jesus por meio das práticas
de iniciação esportiva sistematizadas pelo Plano Pedagógico da Escola de Esportes Unisul.
Responsável
Jerson Cunha
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Projeto Categoria de Base
Objetivo
Envolver o segmento esportivo universitário e esporte de alto rendimento, preparando alunos do ensino
médio e acadêmicos com histórico esportivo, selecionados em diversos estados brasileiros para compor
as equipes universitárias e infanto-juvenis, preparando-os competitivamente visando a possibilidade da
integração na equipe adulta do Unisul Esporte Clube.
Responsável
Jerson Cunha
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Projeto Escola Esporte Unisul
Objetivo
Contribuir de forma eficaz no processo de inclusão social das crianças e adolescentes por meio das
práticas esportivas desenvolvendo a cidadania, educação, qualidade de vida, aptidão motora e física e
valorização da vida.
Responsável
Jerson Cunha
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Projeto Modalidades para Funcionários

Objetivo
Promover o esporte para os funcionários, integrando e oportunizando a prática de atividades físicas.
Responsável
Jerson Cunha
Tatiana Cidral deSouza
Contato
jerson.cunha@unisul.br
(48) 3279-1055
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte; Curso de Ed. Física e Esporte.

Campus de Tubarão e Araranguá
Programa Sócio-Educativo de Desenvolvimento Comunitário - SEDECOM
Objetivo
Disponibilizar à comunidade alvo, através de cursos, ações e atividades, o conhecimento
apreendido e contido na Universidade.
No ano de 2006 o Programa desenvolveu os seguintes projetos:
Sexualidade Saudável: desenvolvido com grupos de adolescentes de escolas públicas inseridas
em comunidades de baixa renda, visando a orientação sexual.
Comer Bem: trabalha através de processos motivacionais com alunos e funcionários de escolas
públicas de bairros de baixa renda visando a reeducação alimentar.
Oficina de Percussão: trabalha com grupos de crianças e adolescentes visando o desenvolvimento
psicossocial através da prática musical.
Esporte em Ação: através do Judô, futsal e ginástica, objetiva o desenvolvimento psicomotor,
intelectual, afetivo e físico de crianças, jovens e adultos.
Sabão Solidário: desenvolve oficinas de capacitação profissional para produção de sabão líquido
em comunidades de baixa renda.
Mundo Digital: promove oficinas de informática e cidadania envolvendo crianças, jovens e adultos.
Projeto Porta-voz: divulga as ações dos projetos na mídia local e regional.
Projeto 3 Rs solidário: busca reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos (lixo). Desenvolvido nas
escolas e na Unisul.
Reciclando Jeans: envolve adolescentes e adultos na capacitação para o trabalho através do
reaproveitamento de sobras de jeans de empresas da região.
Fazendo Arte: oficinas de qualificação profissional com sobras de cerâmica de revestimento.
Responsável
Débora Verani
Contato
(48) 3621-3178
Vinculação
Curso de Psicologia, Agronomia, Ciências Biológicas, Letras e Educação Física

Projeto Arqueologia e Preservação
Objetivo
Organizar um projeto interdisciplinar, envolvendo o GRUPEP - Arqueologia e as escolas públicas e
privadas de Tubarão, que incentive a preservação do patrimônio arqueológico e estimule a Iniciação
Científica no Ensino Fundamental.
Responsável
Deisi Scunderlick Eloy de Farias
Contato
(48) 3621-3195
Vinculação
Curso de História

Programa Esperança
Objetivo
Proporcionar qualidade de vida e oportunidade para adolescentes em risco social (carentes) a partir
da convivência entre universitários e promoção da inclusão, da constatação de um mundo diferente
da realidade cotidiana deles, da idealização de sonhos e a iniciativa em realizá-los, do aprendizado
com suas dificuldades pessoais e/ou sociais, aumentando da alto-estima e da aproximação com a
equipe das escolas onde os mesmos estudam.
Representa uma aproximação da Universidade com a comunidade em que está inserida, numa
parceria com a Vara da Infância e Juventude.
Responsável
Felipe Felisbino
Contato
(48) 3621-3047
Vinculação
Curso de Letras

Projeto História Oral e Memória
Objetivo
Valorizar a memória regional é um projeto de 60 horas/aula com conteúdos referentes à História
Regional e a Micro-História.
Responsável
Eulélia Henrique
Contato
(48) 3621-3084
Vinculação
Curso de História

Grupo de Teatro do Curso de Psicologia - Improviso da Trupe
Objetivo
Integrar a comunidade interna e externa da Universidade através do teatro terapêutico. Manter os
alunos participantes do projeto engajados com a universidade. Possibilitar à comunidade o teatro
como forma terapêutica além da arte-cultura. Divulgar o curso de psicologia e a universidade.
Responsável
Viviane Almeida
Contato
(48) 3621-3106 / 3621-3071
Vinculação
Curso de Psicologia

Programa de Internacionalização das Empresas Tubaronenses - PIET
Objetivo
Capacitar e apoiar empresas sediadas no município de Tubarão para o estabelecimento de relações
internacionais e execução de negócios de importação e exportação.
Responsável
Renato Paulo Roratto
Contato
(48) 3621-3252
Vinculação
Curso de Relações Internacionais

Programa de Responsabilidade Social
Objetivo
Fortalecer o ensino da prática profissional, na área organizacional, para os acadêmicos do Curso de
Serviço Social. Criar um sistema de prestação de serviços de responsabilidade social voltado aos
interesses e necessidades das organizações da região onde o programa se insere. Promover a
cultura da responsabilidade social interna e externa nas empresas da região da Amurel.
Responsável
Ivana Marcomin
Contato
(48) 3621-3041
Vinculação
Curso de Serviço Social

Programa Brasil Alfabetizado

Objetivo
Alfabetizar jovens e adultos da região de Araranguá
Responsável
Valentim Fermo
Contato
(48) 9955-7551
Vinculação
Curso de Pedagogia

Programa de Aperfeiçoamento do Acadêmico Ingressante - UNIPAAI
Objetivo
Oportunizar aos acadêmicos ingressantes o aperfeiçoamento dos conhecimentos básicos: Língua
Portuguesa, Matemática, Química, Física e Informática, necessários a permanência do acadêmico
na graduação escolhida, a fim de evitar a evasão escolar e ampliar a qualidade do Ensino Superior.
Responsável
Vonice Pizzolotto Vitoli
Contato
(48) 3621-3109
Vinculação
UNAs

Programa de Acessibilidade
Objetivo
Implantar uma cultura de inclusão e de promoção da acessibilidade nos Campi de Tubarão e
Araranguá da Unisul, beneficiando as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.
Projeto que Abriga:
APOIO PSICOLÓGICO AO ACADÊMICO:
Orientar preventivamente o aluno para a adequação das condições efetivas de saúde às exigências
acadêmicas e auxiliar a melhor utilização, pelo aluno, de seus recursos e potencialidades.
Responsável
Roberto Pacheco
Contato
(48) 3621-3219 ou
(48) 9128-7375
Vinculação
Gepex – Coordenação do Programa de Gerenciamento de Pesquisa, Ensino e Extensão.

Projeto "O Museu vai a Escola"
Objetivo
Desenvolver eventos de Educação Patrimonial na Universidade e escolas de ensino fundamental e
médio, envolvendo a participação de acadêmicos do curso de História e outros cursos da UNISUL,

estimulando a formação de uma consciência crítica sobre a preservação do patrimônio cultural
material-imaterial e natural da região, buscando o desenvolvimento sustentável das comunidades
envolvidas.
Responsável
Eugenia Heidemann
Contato
(48) 3621-3084
Vinculação
Curso de História

Programa de Extensão Acadêmica
Projetos que Abriga:
BRINQUEDOTECA
Prestar serviço à comunidade em forma de orientação e assessoramento a escolas e centros de
educação infantil. Resgatar a criatividade e a espontaneidade da criança, tão ameaçada pelas
tecnologias de massa
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
Oportunizar aos acadêmicos a vivência do que estudam e pesquisam; Socializar conhecimento;
despertar o gosto pela leitura e desenvolver habilidades de contas histórias.
EDUCAÇÃO E LÚDICO EM AMBIENTE ESCOLAR E NÃO ESCOLAR
Oportunizar aos acadêmicos a vivência do que estudam e pesquisam; Socializar conhecimento.
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Oportunizar aos acadêmicos a vivência do que estudam e pesquisam. Socializar conhecimento;
Contribuir para o desenvolvimento escolar das crianças com dificuldade de aprendizagem.
INCLUSÃO DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO ENSINO REGULAR
Oportunizar aos acadêmicos a vivência do que estudam e pesquisam; Propiciar a inclusão de
pessoas com necessidades especiais. Orientar professores da rede pública e os pais destas
pessoas.
PROJETO CLIPPINGs SERVICE
Desenvolver habilidades de pesquisa de fatos do dia a dia e promover a socialização dessas
notícias e teorias de forma adequada e comprometida com o desenvolvimento educacional e social.
Responsável
Nadia Sandrini
Contato
(48) 3621-3292
Vinculação
Curso de Pedagogia

Projeto Orientação Profissional - MISTER
Objetivo
Auxiliar o aluno na construção da sua identidade profissional, promovendo condições para uma

reflexão sobre sua escolha profissional e para o desenvolvimento da autonomia deste na sua
relação com o mundo do trabalho.
Responsável
Valdirene B. de Souza
Contato
(48) 3621-3106
Vinculação
Curso de Psicologia

Projeto de Extensão Amigos da Saúde Mental
Objetivo
Planejar e implantar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação na área da saúde
mental para o município de Tubarão, e contribuir para a ampliação das ações de ensino, pesquisa e
extensão da Unisul.
Responsável
Ingrid May Brodbeck
Contato
(48) 3621-3129
Vinculação
Curso de Enfermagem

Pólo Regional de Educação Permanente do SUS
Objetivo
Articular-se com o Pólo de Educação em Saúde para o Sus e prestar serviços de capacitação a
agentes de saúde.
Responsável
Janete Elza Felisbino
Contato
(48) 3621-3129
Vinculação
Curso de Enfermagem

Projeto Africanidade
Objetivo
Valorizar a história da África sem preconceitos.
Os públicos-alvo são os acadêmicos e profissionais da Educação. Trata-se de um projeto com 30
horas/aula com conteúdos referentes ao Continente Africano.
Responsável
Eulélia Henrique

Contato
(48) 3621-3084
Vinculação
Curso de História

Projeto Laboratório de Reciclagem de Computadores - LRM
Objetivo
Contribuir para a educação da comunidade em torno do conhecimento, uso e adaptação das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ás necessidades locais, com especial atenção
naqueles setores de escassos recursos econômicos.
Responsável
Nelson de Souza
Conato
(48) 3621-3010
Vinculação
Curso de Ciência da Computação e Sistema de Informação

Programa Abrigo dos Velhinhos
Objetivo
Classificar o Estado Nutricional dos idosos através de indicadores antopométricos através da análise
dos hábitos de consumo e freqüência alimentar, em relação à ingestão de energia, carboidratos,
proteínas, lipídios, fibras, vitamina B6, B12, C e A, cálcio, ferro sódio e zinco, a partir dai propor uma
dieta mais equilibrada que atenda as necessidades deste público.
Responsável
Maria Helena
Conato
(48) 3621-3317
Vinculação
Curso de Nutrição

Projeto Viva Economia
Objetivo
A proposta visa o esclarecimento de temas econômicos discutidos na atualidade fora do âmbito
acadêmico, sistematizar as informações econômicas do dia-a-dia e traduzi-las em linguagem
acessível, possibilitando assim, um grau de familiarização maior com os termos usados e a
integração do indivíduo no contexto socioeconômico, aproveitando os conteúdos desenvolvidos em
cada ambiente.
Em forma de palestras e discussões, é ministrando para todos os grupos que demonstrarem
interesses, principalmente as escolas de 2º Grau, associações de bairro, clubes, grupos de terceira
idade, entre outros.

Responsável
Vera Ochs
Conato
(48) 3621-3264
Vinculação
Curso de Ciências Econômicas

Programa de Extensão em Fisioterapia
Objetivo
Promover o processo educativo, cultural e científico que articula, amplia, desenvolve e realimenta o
ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.
Projetos que abriga:
PROJETO SHIATSUE TERAPIA MANUAL: Promover o processo educativo, cultural e científico que
articula, amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora
entre universidade e sociedade.
PROJETO FISIOLOGIA CLÍNICA DO EXERCÍCIO: Promover o processo educativo, cultural e
científico que articula, amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade.
PROJETO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Prevenir e tratar a mulher em sua amplitude feminina,
almejando melhor qualidade de vida, através do alongamento, conscientização postural,
fortalecimento musculares da cadeia pélvica e desconfortos que advém com a gravidez.
PROJETO ABORDAGEM TERAPÊUTICA INTERDISCIPLINAR NA SÍNDROME DO RESPIRADOR
ORAL (SRO): Promover o processo educativo, cultural e científico que articula, amplia, desenvolve e
realimenta o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre universidade e
sociedade.
PROJETO ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM NEUROPEDIATRIA: Promover o processo
educativo, cultural e científico que articula, amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa e
viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇA CRÔNICO-DEGENERATIVAS EM AMBIENTE DE
TRABALHO: Tratar doenças crônico-degenerativas em ambiente de trabalho.
PROJETO: EQUOTERAPIA: Propiciar o desenvolvimento biopsicosocial de pessoas portadoras de
deficiência ou necessidade especiais através do uso de eqüinos.

HIDRO-PSICOMOTRICIDADE: Melhorar a coordenação motora, relaxamento, aumento da
concentração, sociabilização das crianças.
PROJETO SHANTALA: Massagens para Bebês: Promover o processo educativo, cultural e
científico que articula, amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade.
PROJETO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVOS
“CAMINHAR COM A UNISUL”: Prevenir e tratar problemas como: obesidade, sedentarismo,
hipertensão, diabetes cardiopatias, melhorar a qualidade de vida dos participantes.

TERAPEUTAS DA SAÚDE: Prevenir e promover a saúde utilizando recursos como palestras,
atendimento em grupos e individuais.
PROJETO AVALIAÇÃO FUNCIONAL PULMONAR: Prevenir e promover a saúde utilizando recursos
como palestras, atendimento em grupos e individuais.
PROJETO FISIOTERAPIA NA ESCOLA: Conscientizar os escolares sobre os principais fatores de
risco que podem levar a alteração na coluna vertebral.
HIDROTERAPIA APLICADA A PACIENTES COM DOENÇAS DE PARKINSON: Prevenir e
promover a saúde utilizando recursos como palestras, atendimento em grupos e individuais.
SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: Prevenir e promover a saúde utilizando recursos como
palestras, atendimento em grupos e individuais.
Responsável
Rodrigo da Rosa Iop
Conato
(48) 3621-3192
Vinculação
Curso de Fisioterapia

Universidade da Experiência
Objetivo
A Universidade da Experiência é um programa destinado às pessoas acima de cinqüenta anos, não
exige escolaridade nem verificação de aprendizagem. Já foram atendidas mais de 700 pessoas
onde se procura dar continuidade ao seu desenvolvimento pessoal e social, através de uma prática
educativa e de lazer, promovendo a saúde, a melhoria da qualidade de vida e as transformações
sociais conforme as diretrizes da própria Universidade. Ao mesmo tempo em que o contingente de
idosos aumenta cresce junto às exigências com os profissionais envolvidos com esta faixa etária,
assim, ganham força também os estudos sobre o envelhecimento. Nesta linha o programa criou um
Pós Graduação em Gerontologia e Saúde e um Seqüencial em Gerontologia Educacional.
Assessora algumas prefeituras no estado e realiza a orientação pedagógica da Unimelhor,
atendendo em média 180 alunos e formando 60 professores anualmente.
Responsável
Regina Tavares Gomes
Conato
uniexperiência@unisul.br
(48) 3621-3072
Vinculação
Programa Institucional Área de conhecimento: saúde

Incubadora
Objetivo
Proporcionar taxas de crescimento acelerado entre as empresas incubadas, através da
transferência de tecnologia pela UNISUL, reduzindo a taxa de mortalidade das empresas, gerando
postos de trabalho e influenciando a cultura tecnológica da região. A incubadora tem o apoio de
Instituições do Poder Público, privadas e organizações não-governamentais.

É uma forma de aproximar a pesquisa científica da comunidade econômica e de expor as
potencialidades do corpo docente da UNISUL para a cooperação e orientação empresarial,
fortalecendo a importância do conhecimento formal para o sucesso dos empreendimentos no
mercado atual, e também de proporcionar um aumento da capacidade de sucesso dos
empreendimentos oriundos de acadêmicos da Universidade, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento sustentado com base num direcionamento para as necessidades reais da região.
Responsável
Rafael Faracco
Conato
(48) 3621-3042
Vinculação
Institucional

Projeto Atividade Físico-Esportiva para os Amigos da Saúde Mental
Objetivo
Proporcionar atividades esportivas e recreativas aos pacientes e cuidadores do Projeto Amigos da
Saúde Mental.
Responsável
Richard Sene
Conato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Pausa Ativa nas Empresas
Objetivo
Proporcionar atividades recreativas aos funcionários das empresas atendidas durante o horário de
trabalho.
Responsável
Richard Sene
Conato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Atividade Adaptada Para A Associação de Mães do Bairro Passagem
Objetivo
Proporcionar atividades recreativas para a Associação de Mães do bairro Passagem.
Responsável
Richard Sene

Conato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Esporte em Ação
Objetivo
Aulas de Judô e Ginástica para comunidades carentes e de risco da cidade Tubarão.
Responsável
Richard Sene e SEDECOM
Contato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte e Programa SEDECOM

Projetos Escolas Esportivas da Unisul TB
Objetivo
Atividades esportivas de lutas, como Capoeira, Jiu-jitsu, Luta Olímpica, Judô e Karatê, para os
acadêmicos e funcionários da Unisul de Tubarão.
Responsável
Richard Sene
Conato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Projeto Judô, Futsal e Voleibol Social
Objetivo
Proporcionar as crianças de baixa renda as atividades esportivas nas modalidades de Judô, Vôlei e
Futsal na qual a Unisul é referência nacional.
Responsável
Richard Sene e
Júlio Araújo
Contato
(48) 3621-3228
(48) 3621-3192
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Projeto Judô na APAE
Objetivo
Atividades de Judô para os alunos da APAE de Tubarão.
Responsável
Júlio Araújo
Contato
(48) 3621-3192
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte e Curso de Fisioterapia

Programa Qualidade de Vida na Unisul (PQV)
Objetivo
Proporcionar atividades de caminhada, atividades recreativas, hidroginástica, musculação entre
outras para os acadêmicos e funcionários da Unisul de Tubarão. Entre outras atividades de
atendimento dos cursos da área da saúde.
Responsável
Richard Sene
Conato
(48) 3621-3228
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Projeto Hidropsicomotricidade Para Crianças com Necessidades Especiais
Objetivo
Proporcionar o desenvolvimento motor, emocional e social das crianças com necessidades
especiais com uso de exercícios no meio aquático.
Responsável
Richard Sene e
Júlio Araújo
Contato
(48) 3621-3228
(48) 3621-3192
Vinculação
Programa de Gerenciamento de Esporte

Projeto Cantart

Objetivo
O CANTART é um evento promovido pela Unisul de Tubarão, que visa a integrar a participação de
corais da região e do Estado.
Anualmente corais de todo o Estado se reúnem em Tubarão para participar de um evento que
oferece à população regional a oportunidade de ter contato com a música, em especial o Canto
Coral.
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

Unidança
Objetivo
Integrar a população regional e estadual ao contexto artístico-cultural, sobretudo as pessoas que
não dispõem de recursos para tanto, por meio de diferentes ações que consubstanciam a arte de
dançar.
Tal evento, a exemplo do Cantart, já consolidado na região, visa a integrar ações da UNISUL em
promover a valorização da cultura por meio da dança, uma vez que permitirá o encontro de
diferentes grupos de dança contemporânea e clássica, de diferentes municípios do estado de Santa
Catarina. Assim, haverá a participação de vinte ( 20 ) grupos, aproximadamente, na cidade de
Tubarão, quando os mesmos estarão, durante três dias, se apresentando nos espaços da
Universidade, para toda a comunidade externa e interna, com entrada franca.
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

II Fórum Nacional da Cultura
Objetivo
Promover a integração cultural por meio da arte em suas peculiaridades técnicas e estética, bem
como em sua função social
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

Dia Nacional do Folclore
Objetivo
Promover a integração cultural por meio da arte popular.
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

Programa Inserção Cultural por Meio da Arte
Objetivo
Criar e desenvolver núcleos de produção artística nas Escolas Públicas, promovendo por meio da
arte a integração social.
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

Inserção Artístico Cultural na APAE
Objetivo
Atuar de maneira efetiva e sistemática, junto a crianças portadoras de necessidades especiais, por
meio da dança; desenvolver projetos artísticos de relevância sócio-educativa às instituições
filantrópicas. O projeto acontece através da criação de coreografias compatíveis às crianças com
necessidades especiais, mantendo um vínculo efetivo e processual, com as mesmas, por intermédio
de ensaios semanais.
Responsável
Valdézia Pereira
Contato
(48) 3621-3149
Vinculação
Espaço Integrado de Artes

Serviços Prestados na Unisul

Serviço de Assistência Integrada à Saúde
Em 1992 a Unisul implantou o SAIS – Serviço de Assistência Integrada à Saúde.
Em Tubarão, a partir de 1998, com a efetivação de parcerias, a universidade formalizou convênio
com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para o funcionamento do Programa
Saúde da Família – PSF - e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS. Além de uma
maior abrangência no atendimento à comunidade, com a inserção destes programas, os
acadêmicos das áreas da saúde passaram a vivenciar o Sistema Único de Saúde – SUS –,
orientado pelo PSF-ESF. Os serviços são oferecidos à comunidade universitária e aos moradores
dos bairros Dehon e Morrotes, onde trabalham 35 pessoas, entre enfermeiros, psicólogos, médicos,
técnicos, auxiliares, estagiários e agentes comunitários. São oferecidas consultas médicas,
odontológicas, enfermagem e práticas naturais (massoterapia, reiki, geoterapia, colorpuntura e
fitoterapia), realização de preventivos de câncer, exames ginecológicos, curativos e imunizações,
além do atendimento a grupos terapêuticos como saúde da mulher, gestantes, diabéticos
hipertensos e cuidadores de pacientes acamados.
Nos Campi da Grande Florianópolis, na Cidade Universitária Pedra Branca, o SAIS foi implantado
em 2000. Suas atividades são exclusivamente direcionadas para a comunidade acadêmica. O
estágio proporciona a prática para os alunos concluintes. É o pioneiro no atendimento de práticas
integrativas e complementares, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e
regulamentadas pelo Ministério da Saúde em 2006. No local também atuam os acadêmicos dos
Cursos de Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social. São oferecidos nesta
unidade procedimentos de enfermagem como administração de medicamentos (somente com
receituário), curativos, mal súbitos, desmaios, entre outros.
O SAIS constitui-se em um serviço fundamental para o desenvolvimento das atividades teóricopráticas e estágios obrigatórios dos Cursos da saúde, além de beneficiar a comunidade.
Consultoria Júnior
As Empresas Júnior permitem a integração e o aprendizado pela iniciação profissional a partir do
intercâmbio entre universidade e empresas da região. Possibilitam que os acadêmicos compartilhem
as atividades, exercitem a responsabilidade e desenvolvam o conhecimento teórico-prático adquirido
durante o Curso, fortalecendo nos alunos o núcleo de competências na área de gestão. Funcionam
como uma espécie de laboratório de aprendizado, tanto para os discentes e docentes quanto para
as empresas atendidas, especialmente aquelas que desejam aperfeiçoar suas competências
empreendedoras.
A partir desses fundamentos é que a Focco Consultoria Júnior realiza suas atividades. É formada
por acadêmicos voluntários de diversos cursos, que prestam serviços e desenvolvem projetos de
consultoria para empresas, entidades e a comunidade nas diversas áreas de atuação, sob a
supervisão de professores e profissionais especializados. A Focco procura levar aos empresários
bons serviços com custos acessíveis, intensificando o relacionamento entre a empresa, a
universidade e a sociedade. Ao todo, desde a sua criação, foram realizados mais de 40 projetos
para empresas da região, com destaque para as pesquisas de capacitação profissional para Rede
Moveleira; perfil de compra para o Praça Shopping; satisfação para o Giassi Supermercados;
organização dos arquivos da Ferrovia Theresa Cristina (FTC); mercado para Nascisul Transportes e
relação de custos para ONGs de Laguna. São ações que auxiliam o planejamento das organizações
e oportunizam, pelas experiências, o ingresso dos acadêmicos - futuros profissionais - no mundo do
mercado. Dessa forma, os alunos aprendem a identificar as demandas mercadológicas em termos
de modelos de gestão adotados pelas empresas, subsistemas organizacionais, estruturas de
mercado (tipos de concorrência), cadeia logística, entre outros.
Empresa Júnior de Turismo

O cenário natural de Florianópolis e todas as suas potencialidades turísticas justificam uma
oportunidade ímpar de aprendizado e desenvolvimento prático aos alunos do Curso de Turismo.
Com o projeto Empresa Júnior de Turismo (TuriJr), os estudantes do Curso tornam-se os
empreendedores. Orientados por professores, desenvolvem estratégias e cuidam de diversos
detalhes para a realização de eventos dentro e fora da universidade. Também são responsáveis
pela captação de recursos financeiros, condução e organização de roteiros turísticos.
A TuriJr tem proporcionado à comunidade do município e região da Grande Florianópolis trabalhos
de conscientização com o meio-ambiente e a história local por intermédio de aulas e palestras com
estudantes do ensino fundamental. Em 2006, em média, 180 alunos, a partir da 4ª série,
aprenderam a importância do turismo para a região e o que podem oferecer a partir do
conhecimento adquirido.
Além disso, a Empresa Júnior de Turismo agrega valores sociais a idosos, portadores de deficiência
e crianças carentes com dias de recreação em parques, zoológicos e clubes através de brincadeiras
e descontração.
UNISUL: o Esporte da Comunidade
A prática esportiva tem como conseqüência uma melhor qualidade de vida. Incentivo para a
comunidade, o esporte da UNISUL está voltado para as ações educacionais, contribuindo para o
desenvolvimento pessoal e social de crianças, jovens e adultos.
Com o Programa Universidade do Esporte e a constituição do UNISUL Esporte Clube, a
universidade assume o objetivo de viabilizar a formação integral do ser humano, por meio da
educação, saúde, cultura e esporte, potencializando os talentos. O Programa contém propostas
político-pedagógicas baseadas no Projeto Pedagógico Institucional para o desenvolvimento do
esporte formativo, de rendimento e de lazer.
A Escola de Esporte UNISUL é um dos resultados do Programa. Criada em abril de 2002, tem o
objetivo de contribuir de forma eficaz no processo de inclusão social de crianças e adolescentes
através de práticas esportivas, desenvolvendo a cidadania e qualidade de vida.
O Programa de Universidade do Esporte ainda administra profissionalmente atividades e equipes de
alto desempenho. Em Florianópolis, as atenções se voltam para o vôlei. Entre cortes, manchetes e
levantamentos, a equipe da UNISUL conquistou, só em 2006, os títulos de vice-campeã Estadual,
vice-campeã dos Jogos Abertos e terceira colocada na Superliga masculina de Vôlei.
Em Tubarão, o Judô e o Futsal são destaques nos cenário estadual e nacional. No ano de 2006, a
equipe de Judô foi tricampeã no Estadual Universitário e venceu o Estadual Júnior. No Grand Prix
Nacional a equipe ficou em oitavo lugar e garantiu vaga para 2007. Nas quadras com o Futsal, a
equipe da UNISUL tem contribuído para o fortalecimento do esporte na região sul do Estado e já
ensaia, a partir de um trabalho promissor, muitas conquistas.
O ano de 2006 foi marcado pela estréia da equipe na Liga Nacional, que terminou em 13º lugar. No
Estadual, ficou em quinto.
Mas, as conquistas da Universidade no esporte vão além das quadras. A formação e o
desenvolvimento de valores humanos funda-mentais, a aproximação das pessoas cultivando a
solidariedade e o respeito mútuo são para a UNISUL as medalhas mais significativas.
Esporte como contribuição para o social
Socialização, aumento do potencial intelectual e melhoria na saúde são alguns dos resultados
positivos da atividade física na vida do cidadão. Por isso, a Gerência de Esportes de Tubarão, com o
objetivo de integrar e promover desenvolvimento pessoal e social, oferece 12 projetos de extensão,
que só em 2006 contaram com a participação de mais de mil pessoas da comunidade acadêmica e
externa. Entre eles, destaque para as Escolas de Lutas Esportivas (karatê, capoeira, luta olímpica,
boxe, judô e jiu-jitsu), além da Escola Esportiva Social, para comunidades de baixa renda, atividades
adaptadas para mães do bairro Passagem, equoterapia e judô adaptado para alunos da Apae.

Em Florianópolis, a Coordenação de Gerenciamento de Esportes disponibiliza mais nove projetos
com participação de mais de três mil pessoas. Só o projeto Escola de Esporte Social, que interage
com escolas públicas, tem a participação de mais de duas mil crianças. Há ainda o projeto UNISUL
Paraesportiva, que trabalha a inclusão de pessoas com deficiência física, visual e auditiva.
Novas perspectivas pelo esporte
Os portadores de deficiência física criam novas perspectivas e desafiam os próprios limites com a
prática esportiva. Desde 2006, a UNISUL desenvolve atividades relacionadas aos esportes
adaptados, oportunizando que pessoas especiais tenham qualidade de vida e vislumbrem novas e
promissoras metas, mantendo uma aparência física e psicoemocional saudável e equilibrada.
O rapel, rafting, trilhas ecológicas, natação e surfe são os esportes radicais adaptados praticados.
Mas é o basquete em cadeira de rodas, a bocha paraolímpica e o atletismo que ganham destaque a
partir de diversas conquistas em competições estaduais.
Com a interação pelo esporte, os participantes passam a superar barreiras, dividir projetos e
persistir em seus sonhos.
Agência Modelo de Comunicação Integrada
Comunicar é uma condição social. O ato comunicativo garante espaços para a discussão, a
interação e a mediação das diferenças inerentes ao ser humano e, ao mesmo tempo, agrega
técnicas, formatos, efeitos que fazem da informação uma constituinte histórica e democrática da
sociedade.
Assim, ao aliar forma e conteúdo, teoria e prática, o Curso de Comunicação Social garante a sua
parcela de contribuição na comunidade ao implementar a Agência Modelo de Comunicação
Integrada (Agcom). A Agcom tem como objetivo servir de campo experimental para os alunos das
habilitações de Jornalismo e Publicidade, assessorando as comunidades interna e externa por
intermédio do planejamento e a produção de informações na comunicação.
Os alunos da Agcom também participam da formatação de campanhas de lançamento, elaboram
programas de rádio e televisão e produzem inúmeros materiais publicitários para a UNISUL e para a
comunidade, com destaque às entidades beneficentes.
A oportunidade oferece aos acadêmicos um ensaio na sua atuação profissional desde a primeira
fase, que os aproxima e integra ao mundo do trabalho e ao contexto da universidade, a partir de
uma preparação empreendedora e de sucesso.
Clínica-Escola de Fisioterapia
O comprometimento com a promoção da saúde da população e a prestação de serviços de
qualidade, promovendo a formação do cidadão, são valores que tornam o Curso de Fisioterapia uma
referência em atendimentos fisioterapêuticos.
No Campus de Tubarão, através da Clínica-Escola e dos diversos projetos de extensão, são
atendidos mais de 300 pacientes por mês, totalizando 1.200 atendimentos nas diversas áreas de
recuperação e prevenção da Fisioterapia. Para o atendimento gratuito, o Curso disponibiliza 11
professores e 130 alunos por semestre.
Os atendimentos são feitos diariamente através dos projetos de extensão na Clínica-Escola que
conta com uma piscina terapêutica utilizada para a reabilitação alternativa dos pacientes e com o
Hospital Nossa Senhora da Conceição. No espaço do Haras de Tubarão é desenvolvido o projeto de
equoterapia, um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem
interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais.

Para o campus da Grande Florianópolis, a Clínica de Fisioterapia também possibilita o atendimento
à comunidade interna e externa da universidade, contribuindo para a manutenção da saúde, bemestar e qualidade de vida das pessoas, família e comunidade.
Os atendimentos de fisioterapia acontecem nas áreas de ortopedia e traumatologia; ginecologia,
obstetrícia e cardiovascular; pediatria, estética e desportiva; neurologia, reumatismo e pneumologia.
Entre os projetos de extensão realizados pelo Curso em Tubarão destacam-se o Caminhar com a
UNISUL, Hidropsicomotricidade, Shiatsuterapia, Shantala, Judô Adaptado para Crianças Especiais,
Prevenção de Doenças Crônico-Degenerativas no Ambiente de Trabalho, Atendimento em
Ginecologia e Obstetrícia, Hidroterapia Aplicada a Pacientes com Doença de Parkinson, dentre
muitos outros.
A Clínica permite o pleno exercício da missão da Universidade no que tange a construção de uma
sociedade mais humanizada, consolidando a extensão como um mecanismo integrado e
indissociável do processo do ensino e aprendizagem.
Curso de Fisioterapia atende paraatletas do basquete
O basquete em cadeira de rodas é uma modalidade que exige muito dos atletas. Todo o trabalho
recai exclusivamente sobre a musculatura e as articulações do tronco e dos membros superiores.
No Campus da Pedra Branca a equipe conta com o acompanhamento do Curso de Fisioterapia na
preparação dos atletas. O projeto de fisioterapia desportiva para paraatletas teve início em agosto
de 2006 com o objetivo de prevenir, reabilitar e manter as condições físicas necessárias dos
jogadores para a prática do esporte, além de proporcionar ao acadêmico do Curso o conhecimento
sobre o trabalho fisioterápico nessa área.
O atendimento aos atletas é completamente diferente do desenvolvido no basquete tradicional. No
esporte em cadeira de rodas o jogador está mais propenso às lesões agudas e de esforço repetitivo
como torções, distensões musculares, tendinites e bursites. Por isso, a necessidade de um
tratamento diferenciado.
Para os acadêmicos é uma ótima oportunidade de contato com uma área em expansão no Brasil,
especialmente com os bons resultados obtidos pelo país nos Jogos Paraolímpicos.
Escritório Modelo de Advocacia
Ao prestar serviços gratuitos à comunidade e oferecer condições adequadas para o estágio dos
futuros advogados, o Escritório Modelo de Advocacia vem cumprindo a sua função acadêmica e
social na universidade com qualidade, rapidez e eficácia nos atendimentos. Possui unidades
instaladas nos Campi de Tubarão, Araranguá e Grande Florianópolis, numa parceria que envolve
Prefeituras e importantes instituições do Direito, como o Tribunal de Justiça do Estado e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
No Escritório, o acadêmico necessita cumprir algumas etapas. A primeira delas é a prática jurídica
como continuação dos estudos vistos em sala de aula. Em seguida, inicia-se um treinamento com
simulações. Somente na terceira etapa ocorrem os primeiros atendimentos reais, geralmente com
causas familiares. Na quarta, a ênfase passa a ser jurisdição penal e, na última etapa, são
realizados simulados em áreas específicas, como Direito Constitucional, Trabalhista, Empresarial e
Previdenciário. Todos os serviços do Escritório Modelo contam com a supervisão dos docentes do
Curso de Direito e assistência psicológica e social.
Em Tubarão, por exemplo, com mais de 95 mil habitantes, são mais de 3 mil atendimentos por ano,
com a participação média de 275 estagiários. Dentre os serviços prestados na Casa da Cidadania,
localizada no centro da cidade, destacam-se procedimentos jurídicos pertinentes à dissolução de
sociedade de fato, execução e ação de alimentos, separação judicial e interdição. Além destes, a
unidade de Araranguá conta com 119 estagiários e acrescem à lista de atendimentos a investigação
de paternidade e a separação consensual.

Já em Palhoça, o Escritório Modelo de Advocacia está localizado na Ponte de Imaruim e conta com
a participação de 600 acadêmicos. São mais de 1.300 pastas em andamento e cerca de 150
consultas jurídicas realizadas/dia.
As famílias atendidas não devem ter rendimento mensal superior a três salários mínimos. Além da
gratuidade, a média de quatro meses para resolução dos processos é outro diferencial para aqueles
que buscam os serviços do Escritório Modelo onde os atendimentos aumentam a cada ano.
Escritório Modelo de Arquitetura
blico, com o objetivo de oferecer qualidade de vida digna para os habitantes dos assentamentos
humanos. Atua em parceria com a comunidade, aplicando os conhecimentos científicos e
tecnológicos, para incrementar o progresso social e a democratização dos bens materiais e
culturais. É neste sentido que o Curso de Arquitetura e Urbanismo vem realizando trabalhos de
extensão que beneficiam diretamente a comunidade.
Por intermédio do Escritório Modelo, o Curso criou o projeto Moradia Econômica, no qual alunos do
Curso elaboram projetos arquitetônicos para a casa própria de pessoas de baixa renda e que não
poderiam custear o atendimento. É uma parceria com a Prefeitura de Tubarão e o Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina.
Em média, dez projetos de habitação social por ano beneficiam as famílias, possibilitando não só a
construção, mas a legalização dos empreendimentos. As solicitações são intermediadas pela
Assistência Social do Município.
O Escritório Modelo de Arquitetura conta com a participação de quatro professores e 20 alunos
voluntários. Geralmente, três alunos são envolvidos em cada projeto, conforme a necessidade da
atividade.
Além desse projeto na área de extensão, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo atua em
outras ações sociais, atendendo aos pedidos encaminhados pela comunidade, dentre os quais
destacam-se os projetos arquitetônicos para creches, asilos, igrejas, centros comunitários e
associações da região.
Clínica Odontológica
Grande parte da comunidade tubaronense é atendida na Clínica-Escola do Curso de Odontologia.
Duas unidades, com equipamentos modernos e aparelhos de radiologia odontológica, permitem aos
acadêmicos a realização de estágio na própria universidade e prestação de serviços à população
carente.
Mais de duas mil pessoas são atendidas por mês pela Clínica, que oferece, gratuitamente,
tratamento de canal, implante, ortodontia preventiva, odontopediatria, cirurgia bucal, extração
simples, cirurgia de gengiva e tratamento periodontal. Apenas as próteses total, removível e fixa são
custeadas pelo paciente. Muito em breve, o Curso passará a atender bebês de zero a quatro anos.
O Curso de Odontologia ainda realiza projetos e eventos temáticos voltados para a prevenção e
promoção da saúde bucal. Ao todo, mais de 150 acadêmicos e quatro professores trabalham juntos
para realizar visitas nas escolas carentes de Tubarão. Na APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), por exemplo, quase 800 crianças são atendidas pelos estagiários que os ensinam
sobre os cuidados com a higiene bucal. Além disso, capacita os agentes comunitários de alguns
bairros da cidade e desenvolve outros projetos, como o evento Prevenção de Câncer Bucal, no qual
os atendimentos são feitos em praça pública e reúnem uma média de mil participantes por edição.
Nele os acadêmicos diagnosticam a saúde bucal das pessoas, especialmente os da terceira idade.
Para a realização destas ações, o Curso busca a parceria com entes públicos e privados.
Espaço Integrado de Artes

A magia da arte e da cultura ocupa lugar de destaque nas mentes e corações dos seres humanos.
Bastam alguns segundos para que o palco se transforme em templo, que um talento vire um artista,
que um simples ato dê lugar ao espetáculo e que os aplausos reconheçam a oportunidade, seja na
interpretação cênica, nas artes visuais, na música ou na dança.
É balizado na formação integral do cidadão por intermédio das manifestações artístico-culturais que
o Espaço Integrado de Artes (EIA) atua na região sul de Santa Catarina, especialmente na cidade
de Tubarão. Com seus grupos artísticos (Cia. de Dança, Cia. de Teatro e Coral Universitário) e um
cronograma pré-elaborado, o EIA faz com que semanalmente 25 crianças e adolescentes das
escolas municipais e entidades carentes tubaronenses deixem de brincar nas ruas para assumir
duas horas de compromisso com a arte. Na APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
as atividades cênicas e de dança fazem com que – ao menos por um instante – os alunos com
Síndrome de Down e outras deficiências possam superar as limitações do corpo.
O EIA desenvolve também o projeto Inserção Social por Meio da Arte em nove escolas municipais,
em parceria com a Prefeitura de Tubarão, por intermédio de 24 núcleos de arte, como música (coral,
flauta e violão), teatro, dança e artes plásticas. Para muitos, uma oportunidade de ocupar com a
autoconfiança as lacunas do medo e da timidez.
Além dos serviços prestados, projetos e programas, o Espaço Integrado de Artes realiza eventos
para integrar a comunidade ao contexto artístico-cultural. E foi a partir da paixão dos diversos
bailarinos do sul de Santa Catarina, em sua pluralidade de ritmos e estilos, que o EIA reúne
aproximadamente mais de mil bailarinos de todo o Estado, apresentando inúmeras coreografias em
diversas modalidades no Festival de Dança de Tubarão, o Unidança. O evento é realizado todos os
anos e tem como característica a diversidade de apresentações, nas quais crianças, jovens e
adultos expressam suas habilidades na dança. O Festival vem crescendo em número de
apresentações, em qualidade e nível técnico.
A música também faz parte das produções do Espaço Integrado de Artes. Anualmente corais de
todo o Estado se reúnem em Tubarão. O CANTART – Festival de Corais da UNISUL - promove a
relação entre os corais e expõe os diferentes gêneros musicais, oportunizando à população regional
o contato com o Canto Coral.
Programa de Cultura
A universidade desenvolve um importante papel na produção e promoção da cultura nas
comunidades onde atua, oferecendo diversas atividades como teatro, dança, música e artes
plásticas.
O Coral Cênico é uma opção para os acadêmicos e colaboradores dos Campi da Grande
Florianópolis que buscam o desenvolvimento de suas potencialidades artísticas por intermédio da
música e da expressão cênica. Atualmente participam do grupo 45 cantores. Os alunos aprendem
noções de técnica vocal, teoria musical, vivências em grupo e práticas de canto coral e expressão
corporal. Os ensaios acontecem aos sábados à tarde, no Campus da Pedra Branca. A produção
musical é dividida em temas e contextualizada no cenário histórico, visando a elaboração de
espetáculos temáticos que proporcionem uma reflexão cultural.
O campus da Grande Florianópolis conta também com um novo espaço cultural, a Tenda Cultural
UNISUL Pedra Branca. Desde dezembro de 2006, um amplo palco coberto, localizado na Praça dos
Lagos, na Cidade Universitária, foi instalado para a realização de eventos artísticos e culturais
envolvendo a comunidade acadêmica e externa. O evento de inauguração contou com as
participações da Cia de Teatro, Coral Universitário e Coral Cênico da UNISUL que, com a tradicional
chegada do Papai Noel, vivenciaram o brilho e a magia do Natal com um público de
aproximadamente 500 pessoas.
Laboratório de Análises Clínicas
O Laboratório de Análises Clínicas (LAC) atende toda a comunidade, atuando nas mais diversas
áreas, e fornece com segurança os resultados para auxiliar na prevenção, diagnóstico e
monitoramento das doenças.

São 18 profissionais, incluindo farmacêuticos, bioquímicos, auxiliares de enfermagem e 38
acadêmicos dos Cursos de Farmácia e Análises Clínicas que também auxiliam os Cursos da
UNISULl na realização de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses que necessitam de
exames laboratoriais, como Medicina, Fisioterapia, Odontologia e Engenharia Química.
Em Tubarão os atendimentos são realizados em dois postos de coleta: um está localizado na
própria UNISULl e o outro na Clínica Pró-Vida, no centro da cidade. Por ano, são em média 26 mil
atendimentos a pacientes e quase 160 mil exames, reflexo de uma boa estrutura que oferece
resultados rápidos e de qualidade, desde o atendimento ao paciente até a liberação do laudo.
O LAC possui Certificado de Acreditação de Sistema da Qualidade emitido pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas há mais de cinco anos. Trabalha em parceria com grandes
laboratórios em todo o país para oferecer o que há de mais moderno em diagnóstico laboratorial,
realizando os procedimentos dentro das normas exigidas.
Inclusão Digital
O Programa Inclusão Digital tem propiciado acesso tecnológico aos jovens e adultos das
comunidades carentes. Em 2006, mais de 260 alunos foram beneficiados pelos projetos que
dispõem de oficinas de informática, aliando tecnologia ao cotidiano, com a abordagem de temas
como drogas, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, que despertam o interesse e
contribuem para uma formação cidadã.
Com as parcerias do Executivo Municipal de Tubarão, o Centro de Internamento Provisório (CIP), o
Comitê para Democratização da Informática em Santa Catarina (CDI/SC) e dos Cursos da UNISUL
como Psicologia, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Tecnologia em Redes e
Geografia, o Inclusão Digital também atende os alunos que fazem parte das ações desenvolvidas
pela Prefeitura, com os programas Adolescente Responsável e Desafio Jovem que trabalham com
jovens infratores retidos no CIP e os dependentes químicos. Além de atender os alunos do projeto
de extensão Amigos da Saúde Mental, desenvolvido pela UNISUL, e das escolas públicas
municipais como Fábio Silva, João Teixeira Nunes e São Judas Tadeu.
Participam do Inclusão Digital 65 acadêmicos que atuam voluntariamente como educadores e dois
professores que coordenam e supervisionam os trabalhos.
O programa é uma experiência real fora da sala de aula que, por intermédio do contato com a
comunidade, possibilita aos acadêmicos um crescimento social e responsável.
Laboratórios Didáticos de Informática
A UNISUL possui dezenas de laboratórios didáticos de informática espalhados pelos seus quatro
Campi, todos interligados em rede, conectados pela internet, e diversos softwares para atender as
expectativas e necessidades dos usuários. São mais de 400 computadores à disposição dos alunos,
professores e comunidade, do Colégio Dehon e Seqüenciais aos Cursos de Graduação e Pósgraduação.
Os laboratórios funcionam em tempo integral e contam com a dedicação de funcionários e
estagiários.
A Assessoria de Tecnologia da Informação presta o suporte necessário, através de cursos e
treinamentos aos demais setores de informática dos Campi, para que os laboratórios ofereçam
gratuitamente serviços de qualidade à comunidade acadêmica e externa, bem como a
disponibilização de computadores com rede e acesso doméstico à internet para professores e
alunos.
Assim, ao garantir o passaporte para uma viagem ao mundo virtual, os laboratórios didáticos de
informática da UNISUL disponibilizam diferentes mídias e saberes ao usuário.
Serviço de Psicologia

Capacitar os futuros profissionais a intervir de maneira critica, ética e criativa em fenômenos e
processos psicológicos, para que possam contribuir para o bem-estar das pessoas, dos grupos e
das organizações, bem como para o desenvolvimento social, econômico e cultural das
comunidades. Com esses objetivos o Curso de Psicologia da UNISUL vem realizando trabalhos de
extensão que beneficiam diretamente a comunidade e a região sul de Santa Catarina.
Juntos, os Campi de Araranguá e Tubarão disponibilizam um total de 74 alunos e 22 professores
para prestarem atendimento na área psicológica para 205 pessoas por mês.
Os atendimentos psicológicos no Campus de Araranguá superam 110 pessoas mensais, em
psicoterapia individual e grupal, e em orientação profissional. Os atendimentos são direcionados
para as comunidades da região da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense
(AMESC), alunos e colaboradores da UNISUL.
Em Tubarão, o Curso possui uma Clínica-Escola de Serviço de Psicologia onde são atendidas
mensalmente 95 pessoas. O atendimento é direcionado para as classes média e baixa abrangendo
a região da Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL), incluindo também toda a
comunidade acadêmica (funcionários, professores e alunos da universidade e do Colégio Dehon).
O Serviço de Psicologia tem convênio com psicólogos, devido à grande demanda pelos serviços
oferecidos. Semanalmente são envolvidos 45 alunos e 14 professores nos serviços prestados pelo
Curso.
Os atendimentos são realizados pautados na diversidade regional na qual a Universidade está
inserida, atuando em diferentes tipos de trabalho, executados para atender demandas diferenciadas.
Premiações conquistadas
Os vários projetos sociais e serviços prestados da UNISUL têm propiciado todos os anos
premiações e o reconhecimento comunitário.
Em 2006, a universidade recebeu o prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC (Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing de Santa Catarina), na categoria Participação Comunitária. Este é o décimo
ano que a UNISUL conquista o título, desta vez com o case "Passaporte UNISUL - O visto de
entrada na universidade para os alunos de escola pública".
O Prêmio Empresa Cidadã ADVB contempla os projetos sócio-ambientais de empresas públicas e
privadas de Santa Catarina, promovendo o reconhecimento público das ações sociais, ambientais e
culturais que contribuem para o exercício da cidadania e estimulam outras empresas a realizarem
projetos similares.
A UNISUL ainda foi destaque em 2006 como Campeã da Inovação, prêmio conferido pela Revista
Amanhã, entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil, homenageando a instituição como a mais
inovadora na área de educação na Região Sul e com o prêmio Top of Mind, conferido pelo jornal
catarinense A Notícia e pelo Instituto Mapa.
Ambulatórios Médicos
Formar médicos e cidadãos comprometidos com a saúde pública e da família para a prestação de
serviços de qualidade à comunidade. Tendo este fim em mente, o Curso de Medicina veio para
atender as tendências de um ensino moderno, capaz de formar médicos aptos a construir seu
próprio conhecimento articulados com o Sistema Único de Saúde e profundamente envolvidos com
a bioética.
O Curso tornou-se uma referência na região da Amurel - Associação de Municípios da Região de
Laguna, atuando na saúde com gratuidade e qualidade. Possui três ambulatórios próprios para
atender, em média, 1.300 pessoas por mês nas mais diferentes especialidades, disponibilizando à
comunidade e à região 53 professores por mês e 80 alunos por dia:



AME – Ambulatório Médico das Especialidades – possui 26 consultórios médicos e funciona
no Sindicato Rural;




AMI – Ambulatório Materno Infantil – conta com 11 consultórios e funciona no Serviço
Social das Estradas de Ferro (Sesef);
AMEI – Ambulatório Médico de Ensino Integrado – possui oito consultórios e está localizado
ao lado do Sindicato Rural.

Todos os ambulatórios estão localizados no bairro de Oficinas, em Tubarão, onde são realizadas
consultas nas áreas de ortopedia, pediatria, ginecologia, psiquiatria, pneumologia, reumatologia,
cardiologia, endocrinologia, alergia, gastroenterologia, neurologia, urologia, nefrologia, dermatologia,
infectologia, cirurgia e clínica geral.
O Curso de Medicina ainda possui convênio com o Município de Tubarão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, que viabiliza todos os exames aos pacientes atendidos.
Os alunos e professores-médicos também atendem em postos de saúde do município:
São Luiz,
Campestre (em duas unidades), Revoredo, São Cristóvão, Bom Pastor, Mato Alto, Sertão dos
Correias, Fábio Silva. CAIC, SAIS (na Unisul), Congonhas, Humaitá, São João e São Martinho. Para
atender as demandas dos postos, o curso disponibiliza 16 professores-tutores que acompanham e
orientam os acadêmicos nos atendimentos.
Além disso, há convênio com o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), onde 80 alunos
realizam o Internato Médico, a partir de escalas de plantão, emergência, ginecologia e obstetrícia,
com duração de dois anos. A orientação dos futuros médicos fica sob a responsabilidade de 100
professores do Curso.
Biblioteca Universitária
A Biblioteca da UNISUL disponibiliza seu acervo para os seus alunos, professores, funcionários e
comunidade, oferecendo informação como suportes aos programas de ensino, pesquisa e extensão
da universidade.
São 15 Bibliotecas Universitárias, distribuídas nos Campi de Tubarão, Araranguá, Grande
Florianópolis e Norte da Ilha, que contam com bibliotecários, analistas de sistemas, auxiliares e
estagiários. Embora descentralizada, a Biblioteca da UNISUL possui um banco de dados unificado,
permitindo a obtenção de informações pelo usuário em qualquer unidade.
Possui um acervo de aproximadamente 200 mil livros, 50 mil periódicos e mais 108 mil materiais,
entre eles monografias, DVDs e CDs, com atualização semestral.
A Biblioteca oferece ainda serviços de atendimento; boletim de aquisições; consulta local ao acervo;
empréstimo domiciliar e entre as demais unidades da UNISUL; orientação para a normatização de
trabalhos acadêmicos; reserva e renovação de materiais e visita orientada. Serviços também são
oferecidos online, para a comodidade e praticidade dos seus usuários. Com a Biblioteca Virtual, por
exemplo, é possível consultar bases de dados nacionais e internacionais, como a EBSCOhost:
Business Source Premier e Regional Business News.
Em 2006 foi firmada uma parceria com o Estado de Santa Catarina e com o Município de Tubarão
para que o acervo seja compartilhado pelos professores às respectivas redes públicas.

