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 MENSAGEM DO PRESIDENTE

 Prezado leitor

 Para a Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a 
grandeza e a importância de uma instituição estão diretamente ligadas 
às ações e aos projetos desenvolvidos por ela para a satisfação e o 
crescimento da comunidade que a rodeia. Por isso, o Balanço Social é 
uma importante ferramenta, responsável por difundir e apresentar, de 
forma transparente, a atuação da UNIARP e os seus compromissos com 
aqueles que a mantêm.
 Nosso objetivo enquanto Fundação Universitária é 
potencializar os jovens de toda a nossa região, através da educação 
prática e teórica e também aumentar a capacidade que tenham de 
contribuir positivamente para a sociedade transmitindo valores sólidos 
de progresso. 
 Neste Balanço Social, publicação que quali�ca e personi�ca 
nossos valores e representa também, nosso compromisso público e 
social, relatamos alguns dos resultados deste trabalho e empenho 
coletivos. Temos muitos motivos para elabora-lo, mas o principal deles 
é a satisfação do dever cumprido.   
 Estamos sempre prontos para ouvir críticas e sugestões e 
assim aprimorar nosso trabalho.

 Auri Marcel Baú
 Presidente da Fundação UNIARP

 PALAVRA DO REITOR

 No âmbito da Uniarp, a formação da educação superior, 
pautada em ensino, pesquisa e extensão, deve também promover o 
desenvolvimento regional, demandando, por meio da pesquisa 
cientí�ca, soluções para problemas que afetam o Alto Vale do Rio do 
Peixe.
 Com base nessa �nalidade, a Uniarp auxilia as cidadãs e os 
cidadãos a descobrir, conservar e desenvolver as características 
próprias da região e das suas instituições. Despertando o gosto pela 
cultura local, promovendo avanço de todos os integrantes da 
sociedade civil a que pertence. Ademais disso, ao respeitar as 
características regionais e locais, a Uniarp promove a integração entre 
as pessoas, regiões e grupos humanos e étnicos, no sentido de 
colaborarem mutuamente sem, contudo, destruírem as características 
próprias de cada uma, mas procurando valorizá-los e aperfeiçoá-los. Em 
suma, contribui para unir e desenvolver, sem absorver ou dominar 
(SCHMITZ, 1984).
 Outrossim, labora para a formação da solidariedade, 
acostumando e ensinando as pessoas a respeitarem a personalidade 
dos outros, para eles mesmos sejam respeitados.
 Em suma, a Uniarp atingiu seu grau de maturidade, porquanto, 
executando suas funções de ensino, pesquisa e extensão, contribui 
para a consecução de seu encargo organizacional – o desenvolvimento 
regional.

 Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr.
 Reitor da UNIARP
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 A Educação Superior de Caçador teve início em 1971 com a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). Com 

sua alteração estatutária em 1997, surgiu a Universidade do Contestado Campos de Caçador. Em dezembro de 2009, foi constituída a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP, sucessora da Universidade do Contestado, campus de Caçador.

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), é mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- FUNIARP, ente 

público de direito privado, fundação �lantrópica e sem �ns lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial, 

econômico-�nanceira e didático-disciplinar.

 A Universidade, referência em educação superior oferece anualmente vagas para 29 cursos de Graduação e incentiva o 

aperfeiçoamento pro�ssional com cursos de Pós-Graduação, além de programas de extensão e outros projetos universitários.  

Em 2014, a Universidade foi credenciada para iniciar programas de mestrado acadêmico e pro�ssional. A UNIARP possui hoje o Mestrado 

Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e Mestrado Pro�ssional em Educação Básica. A UNIARP está planejando implantar o 

Doutorado em 2018.

 Em Fraiburgo, a história da educação superior teve início em 1989, quando o Poder Público Municipal da época efetuou os 

primeiros contatos com Fundação Educacional do Alto Vale Rio do Peixe (FEARPE). Em 1992 começou a funcionar o curso de Pedagogia e 

em 1993, o curso de Administração.

 Em 1994 e 1995 foram ofertadas duas entradas de Estudos Adicionais em Pré-Escolar. Em 1996 teve início o projeto Magister, 

oferecendo curso de Pedagogia em convênio com o Governo do Estado. Também em 1986, foi ofertado o curso de Pós-Graduação em 

Fraiburgo, em Gestão da qualidade e Produtividade. Em 1997 iniciaram mais dois cursos: Tecnologia em Processamento de Dados e 

Tecnologia em Fruticultura. Também em 1997 teve iniciou a Escola Ecológica de Fraiburgo, projeto em parceria com empresa Renar 

encerrado no 1º semestre de 2000.

 Em 2010 iniciou a primeira turma de Ciências Contábeis e a Universidade Aberta da Maior Idade (UAMI). Em 2013, foi aberto o curso 

de Tecnologia em Estética e Cosmética. Em 2014 o Núcleo foi transformado em Campus Universitário e foi aberto ainda o curso de Psicologia.

 O Núcleo da UNIARP em Fraiburgo foi transformado em Campus Universitário em 2015. Em fevereiro de 2016, o Campus abriu 

inscrições para o curso de Engenharia de Produção. Dia 25 de maio de 2016 foi con�rmada a abertura de vagas para o curso de Direito na 

UNIARP Fraiburgo. 

 Para atender plenamente as necessidades de acadêmicos e professores, a UNIARP realiza investimentos constantes em estrutura, 

equipamentos e capacitações.  Além disso, mantém convênios com diversas instituições como FIESC, CIDASC, EPAGRI, FAPESC e outras. 

 A UNIARP é uma Universidade que cresce a cada ano, através de parcerias e recursos próprios, trazendo aos seus acadêmicos e 

comunidade de toda a região educação, pesquisa e atendimento social em suas diferentes áreas de estudo. 

45 ANOS DE COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO SUPERIOR
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VALORES
Preservação, sistematização e aplicação do saber, para 
enriquecimento da cultura e promoção do bem-comum.
Responsabilidade ético-política, equidade e comprometidos 
com a preservação do meio ambiente.
Promoção da formação do caráter, da honestidade, da 

com vistas ao bem comum.

Transparência nas atividades de responsabilidade 
institucional.
Integração entre os níveis discente, docente e 
administrativo como valor primordial na formação da 
cultura organizacional.
Promoção do desenvolvimento regional através da 

Prudência na condução dos processos de gestão, primando 
pela ética e responsabilidade social.
Respeito ao próximo, e defesa pela liberdade, a justiça, a 
verdade a honestidade, a diversidade e o bem comum.

MISSÃO
Proporcionar condições para a elaboração, sistematização 

contribuam para o desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural local, regional e nacional, através de 
ações e cursos na modalidade presencial e a distância.

VISÃO
Ser reconhecida como uma universidade de referência, a 
partir de Caçador e suas extensões ou polos, no estado 
de Santa Catarina e demais estados Brasil, pela excelência 

sistematização e socialização dos conhecimentos, 
voltados ao desenvolvimento social sustentável, através 
de ações comunitárias, essência do modelo fundacional, 
que fortalecem sua identidade institucional.
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PERFIL DO BALANÇO SOCIAL

A Fundação UNIARP compreende o 
desa�o enquanto Instituição de Ensino 
Superior de fortalecer sua função social 
de promover a paz, a liberdade de 
expressão e o desenvolvimento 
sustentável na região em que atua. Por 
isso, através do Balanço Social ora 
apresentado, não estamos apenas 
cumprindo uma legalidade. Estamos, 
de fato, demonstrando o cumprimento 
do nosso papel social. Estamos 
trabalhando para transformar vidas 
através da educação. 

EXPEDIENTE

O presente Balanço Social foi elaborado 
no período de dezembro de 2016 a 
agosto de 2017 pela Assessoria de 
Imprensa e Setor de Assistência Social 
da UNIARP com base em relatórios e 
dados dos diversos setores que 
compõe a Universidade. O trabalho 
contou ainda com especial apoio do 
Setor de Custos, Recursos Humanos, 
CPA, Extensão, Cultura e Relações 
Comunitárias e AGECOM. 

Jornalista Responsável: 
Angela Cardoso dos Santos (JP 2863)
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VALORES
Preservação, sistematização e aplicação do saber, para 
enriquecimento da cultura e promoção do bem-comum.
Responsabilidade ético-política, equidade e comprometidos 
com a preservação do meio ambiente.
Promoção da formação do caráter, da honestidade, da 

com vistas ao bem comum.

Transparência nas atividades de responsabilidade 
institucional.
Integração entre os níveis discente, docente e 
administrativo como valor primordial na formação da 
cultura organizacional.
Promoção do desenvolvimento regional através da 

Prudência na condução dos processos de gestão, primando 
pela ética e responsabilidade social.
Respeito ao próximo, e defesa pela liberdade, a justiça, a 
verdade a honestidade, a diversidade e o bem comum.

MISSÃO
Proporcionar condições para a elaboração, sistematização 

contribuam para o desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural local, regional e nacional, através de 
ações e cursos na modalidade presencial e a distância.

VISÃO
Ser reconhecida como uma universidade de referência, a 
partir de Caçador e suas extensões ou polos, no estado 
de Santa Catarina e demais estados Brasil, pela excelência 

sistematização e socialização dos conhecimentos, 
voltados ao desenvolvimento social sustentável, através 
de ações comunitárias, essência do modelo fundacional, 
que fortalecem sua identidade institucional.
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PERFIL DO BALANÇO SOCIAL

A Fundação UNIARP compreende o 
desa�o enquanto Instituição de Ensino 
Superior de fortalecer sua função social 
de promover a paz, a liberdade de 
expressão e o desenvolvimento 
sustentável na região em que atua. Por 
isso, através do Balanço Social ora 
apresentado, não estamos apenas 
cumprindo uma legalidade. Estamos, 
de fato, demonstrando o cumprimento 
do nosso papel social. Estamos 
trabalhando para transformar vidas 
através da educação. 

EXPEDIENTE

O presente Balanço Social foi elaborado 
no período de dezembro de 2016 a 
agosto de 2017 pela Assessoria de 
Imprensa e Setor de Assistência Social 
da UNIARP com base em relatórios e 
dados dos diversos setores que 
compõe a Universidade. O trabalho 
contou ainda com especial apoio do 
Setor de Custos, Recursos Humanos, 
CPA, Extensão, Cultura e Relações 
Comunitárias e AGECOM. 
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 O Regulamento Geral da UNIARP prevê a estrutura e atribuições dos órgãos colegiados; a estrutura e atribuições das 
coordenações de curso; a integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos; e a participação da comunidade 
universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos através de representantes eleitos entre os seus pares.
 Os órgãos deliberativos da instituição têm papel importante para o acompanhamento sistemáticos dos objetivos da 
instituição, pois constituem-se tanto num espaço de memória dos rumos anteriormente �rmados bem como fórum para a 
reformulação e proposição de novos objetivos. Após deliberações nestes órgãos, as proposições transformam-se em ações 
através das instâncias executivas da instituição. Igualmente importante é o papel da Comissão Própria de Avaliação (CPA), pois 
acompanha de forma sistemática o desenvolvimento da instituição.

Órgãos Colegiados: competências e composição

 No intuito de consolidar-se como uma instituição que desenvolve de forma articulada o ensino, a pesquisa e a extensão, 
a UNIARP atualmente envereda esforço para a concretização de seus programas de pós-graduação stricto sensu.7 
Administrativamente, os programas de mestrado e doutorado estão vinculados à coordenação de pesquisa e pós-graduação 
que, por sua vez, está diretamente subordinada à vice-reitoria acadêmica.
 Devido ao desenvolvimento recente da instituição, a coordenação de pesquisa e pós-graduação foi desmembrada em 
duas coordenações distintas, a coordenação de pós-graduação lato sensu e a coordenação de pesquisa e pós-graduação stricto 
sensu.
 Também em nível de graduação, a instituição procura constantemente corresponder às demandas locais, regionais e 
nacionais no que concerne à formação de pro�ssionais em nível superior, fazendo jus à sua vocação global comprometida com 
o desenvolvimento regional. Nesse sentido, oferta-se cursos nos dois campos da instituição, em Caçador e Fraiburgo, na 
modalidade presencial.
 As atividades de graduação estão subordinadas, do ponto de vista da gestão universitária, à coordenação de ensino 
(presencial) e à vice-reitoria acadêmica, sendo que atualmente ambas as funções são exercidas de modo uni�cado pela 
vice-reitoria acadêmica. A coordenação de ensino a distância também está subordinada à vice-reitoria acadêmica, mas é 
exercida de forma independente.
 Segundo o Regimento Geral da UNIARP, a composição e a atribuição dos órgãos colegiados da instituição são:
 . O Conselho Universitário-CONSUN, órgão de natureza normativa, deliberativa e consultiva da Instituição de ensino 
superior em assuntos de ensino, de pesquisa e extensão, bem como planejamento e administração educacional; 
 . Colegiado de Curso: órgão uno, deliberativo, técnico-consultivo e de assessoramento, no âmbito do curso, em matéria 
de ensino, de pesquisa e de extensão, respeitadas as políticas institucionais dos órgãos da Administração Central; 
 . Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) con�gura-se como espaço de estudos e ações educacionais, desenvolvendo 
atividades didático-pedagógicas voltadas para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem e de apoio ao corpo 
docente, visando aprofundar seus conhecimentos pedagógicos. A partir disso, o objetivo do NAP é planejar, coordenar e avaliar 
as ações pedagógicas desenvolvidas na UNIARP e, dessa forma, contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de 
graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância.

Coordenador do Curso de Agronomia: Prof. Leandro Hahn, Dr. ;
Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo: Fabieli Spessato, Esp.;
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas: Profª. Marithsa M. Marchetti, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis: Prof. Paulo Henrique Levecke, M.Sc.;
Coordenadora do Curso de Direito: Profª. Jociane Machiavelli Oufella, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Educação Física: Prof. Jorge Luiz Velasquez, M.Sc;
Coordenadora do Curso de Enfermagem: Profª. Rosemari Santos de Oliveira, Esp..;
Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: Prof. Tiago Borga, Esp.;
Coordenador do Curso de Engenharia Civil:  Liane Da Silva Bueno, Drª.;
Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação: Prof. Everaldo Cesar de Castro, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica: Prof. Fabrício Pares, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica: Prof. Marcio Kawamura, Esp.;
Coordenadora do Curso de Farmácia: Profª. Talize Foppa, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Fisioterapia: Prof. Adriano Slongo, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Jornalismo: Rafael Seidel, Esp.; 
Coordenadora do Curso de Letras: Profª. Ana Paula Carneiro Canalle, M.Sc.;
Coordenador do Curso de Matemática: Prof. Carlos Alberto Zorzo, M. Sc.;
Coordenador do Curso de Pedagogia: Prof. Itamar Fávero, M.Sc.;
Coordenadora do Curso de Psicologia: Prof ª. Ana Claudia Lawless, M.Sc.;
Coordenadora do Curso de Serviço Social: Profª. Fátima Noely da Silva, Drª.;
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação: Prof. Carlos Alberto Zorzo, M. Sc.;
Coordenador do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética: Profª. Gabriele Basso, Esp.;
Bibliotecária: Célia de Marco
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exercida de forma independente.
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“O aprendizado nunca é demais, a gente sempre está 
aprendendo e crescendo. A especialização foi de extrema 
importância devido a quali�cação dos professores. Me fez 
enxergar uma temática ampla para dar assessoria às pessoas 
e entidades que necessitam de auxílio. Tudo valeu a pena, o 
cansaço das viagens e dedicação nos estudos. Fizeram valer 
as re�exões para o meu futuro”. 

Irene Biella de União da Vitória – PR. Formada no curso de 
serviço Social da UNIARP, com pós-graduação em Serviço 
Social e Práticas Sócio Ocupacionais. 

Metas Institucionais
As metas institucionais da instituição para o período de vigência 
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018).

  Uma Instituição de Educação Superior (IES), que tem no contexto 
regional a sua maior razão de ser, necessita estabelecer, com este 
contexto, relações virtuosas, porque as pessoas encontram no fazer-se 
desta instituição a possibilidade de alcançar importantes objetivos de 
vida, neste particular, a sua formação pro�ssional superior.

   Desta forma, pensando em responsabilidade social institucional, 
cabe ressaltar a importância da UNIARP no contexto regional desde 
sua origem até nossos dias. Isto pode ser observado a partir do relato 
histórico de sua trajetória, anteriormente, demonstrada.
   Atualmente a UNIARP implementa políticas que demonstram o 
compromisso com a responsabilidade social no desenvolvimento 
das suas atividades. Neste sentido, observa-se a preocupação 
quanto à qualidade na formação dos estudantes e dos serviços 
realizados; a permanente promoção de valores éticos; a realização 
de políticas de incentivos à comunidade acadêmica.
   A questão responsabilidade social está sempre presente em todas 
as atividades, especialmente as que envolvem a essência do ser 
universidade, ensino, pesquisa e extensão. 
   A análise do seu entorno é sempre um fator importante para que 
esta responsabilidade social de fato se efetive. Atualmente a UNIARP 
faz parte de um contexto que compreende a região do Alto Vale do 
rio do Peixe, Meio Oeste do estado de Santa Catarina. Fazem parte 
deste contexto diversos municípios pertencentes a uma divisão 
política de descentralização do Governo do Estado de Santa 
Catarina, denominadas de Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR). Caçador, como sede da 10ª SDR, é também uma das cidades 
mais importantes da região, através da UNIARP e de sua atividade de 
formação pro�ssional de nível superior, congrega outros municípios 
da região que pertencem a outras SDRs.
   Analisando este entorno identi�camos um conjunto de fatores que 
podem ser considerados importantes para justi�car a importância 
social da UNIARP. 
   Para analisarmos alguns aspectos sobre a questões sociais 
elaboramos um quadro demonstrando os principais municípios de 
onde procedem a maior parte dos estudantes que buscam na 
UNIARP a sua formação pro�ssional superior. Faz parte desse 
quadro, além dos municípios da SDR de Caçador – Caçador, 
Macieira, Rio das Antas, Timbó Grande, Lebon Régis e Matos Costa - 
outros municípios pertencentes a outras SDRs Como: Videira – com 
os municípios de Videira e Fraiburgo, Curitibanos – com o município 
de Santa Cecília, e Campos Novos com o município de Monte Carlo.
De acordo com dados do Atlas Brasil, publicado em 2013, que 
apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 
últimos 20 anos, na maioria dos municípios da região, renda e 

Inserção Regional e 
Responsabilidade Social da IES

educação, apresentam índices preocupantes. 
   Considerando que a responsabilidade social de uma instituição de 
formação pro�ssional tem no processo de aprendizagem o seu 
principal procedimento de mudança, elegemos a questão da 
educação como o aspecto mais indicado e que melhor se encaixa à 
responsabilidade social da UNIARP, por entender que está na 
essência da universidade e do desenvolvimento do conhecimento a 
preocupação com uma sociedade mais igualitária e justa. 

Fonte PDI UNIARP
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“No início, a graduação em Administração foi uma opção para 

complementar a minha formação. Analisando o mercado, foi 

possível ver que esta área abrange inúmeros setores e abre um 

grande leque de opções para atuação. No decorrer do curso fui 

gostando cada vez mais dos assuntos e temas abordados, das 

disciplinas, da interação e da rede de relacionamentos que se 

formam durante a graduação. A possibilidade de participar 

efetivamente de grandes projetos como o SEAD, a Jornada da 

Saúde e a Empresa Júnior são diferenciais que só vem a somar e 

trazer a possibilidade de colocar em prática as teorias estudadas 

em sala de aula. O curso representa hoje um diferencial, que me 

fez crescer, ter uma outra visão sobre o mundo dos negócios e 

traz a cada dia novas oportunidades de crescimento pessoal e 

pro�ssional”, Bethania Solle. 
  Uma Instituição de Educação Superior (IES), que tem no contexto 
regional a sua maior razão de ser, necessita estabelecer, com este 
contexto, relações virtuosas, porque as pessoas encontram no fazer-se 
desta instituição a possibilidade de alcançar importantes objetivos de 
vida, neste particular, a sua formação pro�ssional superior.

   Desta forma, pensando em responsabilidade social institucional, 
cabe ressaltar a importância da UNIARP no contexto regional desde 
sua origem até nossos dias. Isto pode ser observado a partir do relato 
histórico de sua trajetória, anteriormente, demonstrada.
   Atualmente a UNIARP implementa políticas que demonstram o 
compromisso com a responsabilidade social no desenvolvimento 
das suas atividades. Neste sentido, observa-se a preocupação 
quanto à qualidade na formação dos estudantes e dos serviços 
realizados; a permanente promoção de valores éticos; a realização 
de políticas de incentivos à comunidade acadêmica.
   A questão responsabilidade social está sempre presente em todas 
as atividades, especialmente as que envolvem a essência do ser 
universidade, ensino, pesquisa e extensão. 
   A análise do seu entorno é sempre um fator importante para que 
esta responsabilidade social de fato se efetive. Atualmente a UNIARP 
faz parte de um contexto que compreende a região do Alto Vale do 
rio do Peixe, Meio Oeste do estado de Santa Catarina. Fazem parte 
deste contexto diversos municípios pertencentes a uma divisão 
política de descentralização do Governo do Estado de Santa 
Catarina, denominadas de Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR). Caçador, como sede da 10ª SDR, é também uma das cidades 
mais importantes da região, através da UNIARP e de sua atividade de 
formação pro�ssional de nível superior, congrega outros municípios 
da região que pertencem a outras SDRs.
   Analisando este entorno identi�camos um conjunto de fatores que 
podem ser considerados importantes para justi�car a importância 
social da UNIARP. 
   Para analisarmos alguns aspectos sobre a questões sociais 
elaboramos um quadro demonstrando os principais municípios de 
onde procedem a maior parte dos estudantes que buscam na 
UNIARP a sua formação pro�ssional superior. Faz parte desse 
quadro, além dos municípios da SDR de Caçador – Caçador, 
Macieira, Rio das Antas, Timbó Grande, Lebon Régis e Matos Costa - 
outros municípios pertencentes a outras SDRs Como: Videira – com 
os municípios de Videira e Fraiburgo, Curitibanos – com o município 
de Santa Cecília, e Campos Novos com o município de Monte Carlo.
De acordo com dados do Atlas Brasil, publicado em 2013, que 
apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 
últimos 20 anos, na maioria dos municípios da região, renda e 

educação, apresentam índices preocupantes. 
   Considerando que a responsabilidade social de uma instituição de 
formação pro�ssional tem no processo de aprendizagem o seu 
principal procedimento de mudança, elegemos a questão da 
educação como o aspecto mais indicado e que melhor se encaixa à 
responsabilidade social da UNIARP, por entender que está na 
essência da universidade e do desenvolvimento do conhecimento a 
preocupação com uma sociedade mais igualitária e justa. 

Fonte PDI UNIARP
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“  A Universidade e o curso de Direito foram de suma importância 

para a minha aprovação no XV Exame de Ordem Uni�cado. A 

preocupação do corpo docente sempre foi a formação de 

pro�ssionais de qualidade, aprimorando assim a busca pelo 

conhecimento jurídico. A partir da 6ª fase do Curso, sob orientação 

dos professores, iniciamos o atendimento à população de baixa 

renda através do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Nesse momento 

associamos a teoria e a prática, o que contribui de forma 

signi�cativa para um bom desempenho no Exame de Ordem e boa 

formação acadêmica.

  Assim, essa conquista não seria possível sem uma preparação, a 

qual ocorreu de maneira constante no decorrer do curso, através 

de muita dedicação, estudo e realizações de provas e trabalhos no 

mesmo estilo do Exame de Ordem. Por �m, é importante salientar 

que o suporte dado pela Universidade no decorrer da minha 

trajetória acadêmica foi e será primordial para que eu possa, a 

partir de agora, consolidar os meus objetivos pro�ssionais”, 

Taynara dos Santos. 

  Uma Instituição de Educação Superior (IES), que tem no contexto 
regional a sua maior razão de ser, necessita estabelecer, com este 
contexto, relações virtuosas, porque as pessoas encontram no fazer-se 
desta instituição a possibilidade de alcançar importantes objetivos de 
vida, neste particular, a sua formação pro�ssional superior.

   Desta forma, pensando em responsabilidade social institucional, 
cabe ressaltar a importância da UNIARP no contexto regional desde 
sua origem até nossos dias. Isto pode ser observado a partir do relato 
histórico de sua trajetória, anteriormente, demonstrada.
   Atualmente a UNIARP implementa políticas que demonstram o 
compromisso com a responsabilidade social no desenvolvimento 
das suas atividades. Neste sentido, observa-se a preocupação 
quanto à qualidade na formação dos estudantes e dos serviços 
realizados; a permanente promoção de valores éticos; a realização 
de políticas de incentivos à comunidade acadêmica.
   A questão responsabilidade social está sempre presente em todas 
as atividades, especialmente as que envolvem a essência do ser 
universidade, ensino, pesquisa e extensão. 
   A análise do seu entorno é sempre um fator importante para que 
esta responsabilidade social de fato se efetive. Atualmente a UNIARP 
faz parte de um contexto que compreende a região do Alto Vale do 
rio do Peixe, Meio Oeste do estado de Santa Catarina. Fazem parte 
deste contexto diversos municípios pertencentes a uma divisão 
política de descentralização do Governo do Estado de Santa 
Catarina, denominadas de Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR). Caçador, como sede da 10ª SDR, é também uma das cidades 
mais importantes da região, através da UNIARP e de sua atividade de 
formação pro�ssional de nível superior, congrega outros municípios 
da região que pertencem a outras SDRs.
   Analisando este entorno identi�camos um conjunto de fatores que 
podem ser considerados importantes para justi�car a importância 
social da UNIARP. 
   Para analisarmos alguns aspectos sobre a questões sociais 
elaboramos um quadro demonstrando os principais municípios de 
onde procedem a maior parte dos estudantes que buscam na 
UNIARP a sua formação pro�ssional superior. Faz parte desse 
quadro, além dos municípios da SDR de Caçador – Caçador, 
Macieira, Rio das Antas, Timbó Grande, Lebon Régis e Matos Costa - 
outros municípios pertencentes a outras SDRs Como: Videira – com 
os municípios de Videira e Fraiburgo, Curitibanos – com o município 
de Santa Cecília, e Campos Novos com o município de Monte Carlo.
De acordo com dados do Atlas Brasil, publicado em 2013, que 
apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 
últimos 20 anos, na maioria dos municípios da região, renda e 

educação, apresentam índices preocupantes. 
   Considerando que a responsabilidade social de uma instituição de 
formação pro�ssional tem no processo de aprendizagem o seu 
principal procedimento de mudança, elegemos a questão da 
educação como o aspecto mais indicado e que melhor se encaixa à 
responsabilidade social da UNIARP, por entender que está na 
essência da universidade e do desenvolvimento do conhecimento a 
preocupação com uma sociedade mais igualitária e justa. 

Fonte PDI UNIARP

 “O curso de Engenharia Ambiental é composto por docentes 

quali�cados e comprometidos com a formação de cada aluno, 

voltado para o desenvolvimento sustentável, integrando as 

dimensões social, ecológica, tecnológica e econômica do meio 

ambiente. Para muitas empresas, ser percebido como 

ambientalmente responsável vale muito hoje no mercado, e é por 

isso que a Engenharia Ambiental é considerada como a “pro�ssão 

do futuro”! Sempre achei interessante usar tecnologias para 

proteger o ambiente dos danos causados pelas atividades 

humanas, e é por isso que escolhi essa carreira”. 

Andressa Ribeiro Alves

“Perdi a visão aos 15 anos de idade, hoje aos 21 depois de muitas lutas e superações cheguei a faculdade. Entre 

tantas opções de cursos oferecidas, optei por Psicologia por inúmeros motivos pessoais pro�ssionais. Dentre esses 

motivos pessoais, posso citar as minhas próprias relações e con�itos com a sociedade, e falta de integração das 

pessoas com de�ciência. Nas pro�ssionais, por gostar de me expressar em público pela abertura ao campo de 

palestras. E m relação ao curso posso dizer que existe uma grande preocupação por parte da coordenadoria em 

integrar e solucionar os problemas relativos a de�ciência dentro da sala de aula. A UNIARP oferece um trabalho de 

apoio com professores especializados e materiais adaptados conforme necessidades. Com o passar do tempo e 

avançar do curso novos problemas e di�culdades vem sendo apresentadas e enfrentadas por mim, a faculdade, os 

professores e em algumas vezes pelos outros alunos. No e entanto a instituição se mostra disposta a colaborar e 

contribuir para que o processo aconteça de maneira natural e sempre visando o aprendizado e pro�ssionalização 

que são os principais objetivos do curso”. 

Júnior Corrêa de Mello. 

“Concluí o curso de Sistemas de Informação em 2012, e atualmente estou às vésperas de 

obter minha especialização em Engenharia de Software. Trabalho há cinco anos na 

Ommega Data Informática, atuando como programadora. Através da UNIARP, além da 

minha formação acadêmica, também construí amizades, conheci grandes pro�ssionais, 

obtive experiências, de modo a contribuir tanto na vida pessoal, como na pro�ssional. Por 

muitas vezes me perguntei o quanto valia o esforço e sacrifício em trabalhar durante todo 

o dia, estudar à noite, de segunda a sábado, pagar os pesados boletos das mensalidades 

e ainda abdicar do convívio familiar e de tantas outras coisas. Ao longo do curso, essa 

dúvida se desfez, e fez em mim crescer a certeza de que acertei na escolha da minha 

carreira pro�ssional. Jamais irei esquecer os anos de formação, das noites em claro 

fazendo os trabalhos, os almoços com a turma reunida, o prazer em ver os primeiros 

projetinhos compilando e executando corretamente, a tensão com o TCC, as experiências 

trocadas e as amizades que nasciam e permanecem até hoje. Tenho saudades dessa 

época, desse convívio e dessa rotina, exigente e cansativa, é verdade, mas muito 

recompensadora. Sinto-me muito satisfeita em exercer minha pro�ssão. Essa escolha, me 

permite ter um emprego e ter estabilidade �nanceira para que outros sonhos sejam 

realizados, outras coisas sejam conquistadas”. Deisy Braz dos Santos. 
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“  A Universidade e o curso de Direito foram de suma importância 

para a minha aprovação no XV Exame de Ordem Uni�cado. A 

preocupação do corpo docente sempre foi a formação de 

pro�ssionais de qualidade, aprimorando assim a busca pelo 

conhecimento jurídico. A partir da 6ª fase do Curso, sob orientação 

dos professores, iniciamos o atendimento à população de baixa 

renda através do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Nesse momento 

associamos a teoria e a prática, o que contribui de forma 

signi�cativa para um bom desempenho no Exame de Ordem e boa 

formação acadêmica.

  Assim, essa conquista não seria possível sem uma preparação, a 

qual ocorreu de maneira constante no decorrer do curso, através 

de muita dedicação, estudo e realizações de provas e trabalhos no 

mesmo estilo do Exame de Ordem. Por �m, é importante salientar 

que o suporte dado pela Universidade no decorrer da minha 

trajetória acadêmica foi e será primordial para que eu possa, a 

partir de agora, consolidar os meus objetivos pro�ssionais”, 

Taynara dos Santos. 

  Uma Instituição de Educação Superior (IES), que tem no contexto 
regional a sua maior razão de ser, necessita estabelecer, com este 
contexto, relações virtuosas, porque as pessoas encontram no fazer-se 
desta instituição a possibilidade de alcançar importantes objetivos de 
vida, neste particular, a sua formação pro�ssional superior.

   Desta forma, pensando em responsabilidade social institucional, 
cabe ressaltar a importância da UNIARP no contexto regional desde 
sua origem até nossos dias. Isto pode ser observado a partir do relato 
histórico de sua trajetória, anteriormente, demonstrada.
   Atualmente a UNIARP implementa políticas que demonstram o 
compromisso com a responsabilidade social no desenvolvimento 
das suas atividades. Neste sentido, observa-se a preocupação 
quanto à qualidade na formação dos estudantes e dos serviços 
realizados; a permanente promoção de valores éticos; a realização 
de políticas de incentivos à comunidade acadêmica.
   A questão responsabilidade social está sempre presente em todas 
as atividades, especialmente as que envolvem a essência do ser 
universidade, ensino, pesquisa e extensão. 
   A análise do seu entorno é sempre um fator importante para que 
esta responsabilidade social de fato se efetive. Atualmente a UNIARP 
faz parte de um contexto que compreende a região do Alto Vale do 
rio do Peixe, Meio Oeste do estado de Santa Catarina. Fazem parte 
deste contexto diversos municípios pertencentes a uma divisão 
política de descentralização do Governo do Estado de Santa 
Catarina, denominadas de Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR). Caçador, como sede da 10ª SDR, é também uma das cidades 
mais importantes da região, através da UNIARP e de sua atividade de 
formação pro�ssional de nível superior, congrega outros municípios 
da região que pertencem a outras SDRs.
   Analisando este entorno identi�camos um conjunto de fatores que 
podem ser considerados importantes para justi�car a importância 
social da UNIARP. 
   Para analisarmos alguns aspectos sobre a questões sociais 
elaboramos um quadro demonstrando os principais municípios de 
onde procedem a maior parte dos estudantes que buscam na 
UNIARP a sua formação pro�ssional superior. Faz parte desse 
quadro, além dos municípios da SDR de Caçador – Caçador, 
Macieira, Rio das Antas, Timbó Grande, Lebon Régis e Matos Costa - 
outros municípios pertencentes a outras SDRs Como: Videira – com 
os municípios de Videira e Fraiburgo, Curitibanos – com o município 
de Santa Cecília, e Campos Novos com o município de Monte Carlo.
De acordo com dados do Atlas Brasil, publicado em 2013, que 
apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 
últimos 20 anos, na maioria dos municípios da região, renda e 

educação, apresentam índices preocupantes. 
   Considerando que a responsabilidade social de uma instituição de 
formação pro�ssional tem no processo de aprendizagem o seu 
principal procedimento de mudança, elegemos a questão da 
educação como o aspecto mais indicado e que melhor se encaixa à 
responsabilidade social da UNIARP, por entender que está na 
essência da universidade e do desenvolvimento do conhecimento a 
preocupação com uma sociedade mais igualitária e justa. 

Fonte PDI UNIARP

 “O curso de Engenharia Ambiental é composto por docentes 

quali�cados e comprometidos com a formação de cada aluno, 

voltado para o desenvolvimento sustentável, integrando as 

dimensões social, ecológica, tecnológica e econômica do meio 

ambiente. Para muitas empresas, ser percebido como 

ambientalmente responsável vale muito hoje no mercado, e é por 

isso que a Engenharia Ambiental é considerada como a “pro�ssão 

do futuro”! Sempre achei interessante usar tecnologias para 

proteger o ambiente dos danos causados pelas atividades 

humanas, e é por isso que escolhi essa carreira”. 

Andressa Ribeiro Alves

“Perdi a visão aos 15 anos de idade, hoje aos 21 depois de muitas lutas e superações cheguei a faculdade. Entre 

tantas opções de cursos oferecidas, optei por Psicologia por inúmeros motivos pessoais pro�ssionais. Dentre esses 

motivos pessoais, posso citar as minhas próprias relações e con�itos com a sociedade, e falta de integração das 

pessoas com de�ciência. Nas pro�ssionais, por gostar de me expressar em público pela abertura ao campo de 

palestras. E m relação ao curso posso dizer que existe uma grande preocupação por parte da coordenadoria em 

integrar e solucionar os problemas relativos a de�ciência dentro da sala de aula. A UNIARP oferece um trabalho de 

apoio com professores especializados e materiais adaptados conforme necessidades. Com o passar do tempo e 

avançar do curso novos problemas e di�culdades vem sendo apresentadas e enfrentadas por mim, a faculdade, os 

professores e em algumas vezes pelos outros alunos. No e entanto a instituição se mostra disposta a colaborar e 

contribuir para que o processo aconteça de maneira natural e sempre visando o aprendizado e pro�ssionalização 

que são os principais objetivos do curso”. 

Júnior Corrêa de Mello. 

“Concluí o curso de Sistemas de Informação em 2012, e atualmente estou às vésperas de 

obter minha especialização em Engenharia de Software. Trabalho há cinco anos na 

Ommega Data Informática, atuando como programadora. Através da UNIARP, além da 

minha formação acadêmica, também construí amizades, conheci grandes pro�ssionais, 

obtive experiências, de modo a contribuir tanto na vida pessoal, como na pro�ssional. Por 

muitas vezes me perguntei o quanto valia o esforço e sacrifício em trabalhar durante todo 

o dia, estudar à noite, de segunda a sábado, pagar os pesados boletos das mensalidades 

e ainda abdicar do convívio familiar e de tantas outras coisas. Ao longo do curso, essa 

dúvida se desfez, e fez em mim crescer a certeza de que acertei na escolha da minha 

carreira pro�ssional. Jamais irei esquecer os anos de formação, das noites em claro 

fazendo os trabalhos, os almoços com a turma reunida, o prazer em ver os primeiros 

projetinhos compilando e executando corretamente, a tensão com o TCC, as experiências 

trocadas e as amizades que nasciam e permanecem até hoje. Tenho saudades dessa 

época, desse convívio e dessa rotina, exigente e cansativa, é verdade, mas muito 

recompensadora. Sinto-me muito satisfeita em exercer minha pro�ssão. Essa escolha, me 

permite ter um emprego e ter estabilidade �nanceira para que outros sonhos sejam 

realizados, outras coisas sejam conquistadas”. Deisy Braz dos Santos. 
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Alunos 
Matriculados 
em 2016 - 
Cursos de 
Graduação 
(1º Semestre)

 

CAMPUS CURSO MATRICULADOS 

Caçador 

Administração 311 
Agronomia 169 
Arquitetura e Urbanismo 87 
Artes Visuais 0 
Ciências Biológicas 43 
Ciências Contábeis 136 
Direito 430 
Educação Física - Bacharelado 71 
Educação Física – Licenciatura 165 
Enfermagem 115 
Engenharia Ambiental 5 
Engenharia Ambiental e Sanitária 29 
Engenharia Civil  248 
Engenharia de Controle e Automação 73 
Engenharia Elétrica 125 
Engenharia Mecânica 171 
Farmácia 79 
Fisioterapia 86 
Geogra�a 1 
Jornalismo 36 
Letras – Trílingüe 66 
Matemática 15 
Pedagogia 133 
Psicologia 115 
Serviço Social 79 

 Sistemas de Informação 98 

Tecnologia em Estática e Cosmética 83 

SUB-TOTAL 2.969 

Fraiburgo 

Administração 91 
Ciências Contábeis 56 
Engenharia de produção 31 
Psicologia 54 
Tecnologia em Estática e Cosmética 12 

SUB-TOTAL 247 

TOTAL 3.216 
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   O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – é um colegiado multidisciplinar e independente que recebe e avalia projetos de 
pesquisa envolvendo seres humanos e animais.
   Possui membros das áreas da saúde, ciências exatas, sociais e humanas, que avaliam projetos de suas respectivas áreas de 
conhecimento de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
   Foi criado para defender os interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 
da pesquisa dentro de padrões éticos e cientí�cos.
   O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos.

   CEP – Comitê de Ética em Pesquisa

  Em 2014, a UNIARP obteve o seu cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP) aprovado. 
 Grupos de Pesquisa da UNIARP: Grupo Interdisciplinar de Estudos em Saúde; Grupo de pesquisa Políticas Públicas e 
Processos Formativos em Educação; Grupo de Pesquisa em Inovação e Tecnologia; Grupo de Pesquisa em Gestão 
Organizacional de Ciências Contábeis e Administração. 

   Constitui-se como meta importante para o período 2014-2018 a consolidação e o fortalecimento dos grupos de pesquisa, 
viabilizando o aperfeiçoamento técnico-cientí�co de modo que as equipes de pesquisa se tornem cada vez mais capazes 
de atrair recursos de agências de fomento com vistas à melhoria da qualidade da pesquisa e, por consequência, das práticas 
de ensino e extensão da instituição. A formação de pesquisadores ligados aos grupos de pesquisa em nível de mestrado e 
especialmente doutorado será uma prioridade.
Fonte: PDI UNIARP

   As pesquisas relacionadas com Iniciação Cientí�ca (IC) promovidas pela UNIARP constituem-se num programa que visa 
atender aos estudantes dos cursos de graduação, proporcionando-lhes orientação e aprendizagem de técnicas e métodos 
cientí�cos, para desenvolver o pensamento cientí�co e criativo. A IC é desenvolvida na instituição com recursos de 
diferentes fontes, destacando-se os artigos 170 e 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina e o Fundo de Apoio à 
Pesquisa da UNIARP (FAP). 
   Entende-se que ainda há um número expressivo de bolsas concedidas a estudantes que não lhes exigem o engajamento 
em atividades de pesquisa, de modo que esta prática deverá ser sistematicamente fomentada no período de vigência do 
PDI. Além disso, a IC também deverá ser desenvolvida em estreita relação com os grupos de pesquisa da instituição.
Realizar a pesquisa e a Iniciação Cientí�ca de forma integrada requer a adoção de ações que viabilizem tal propósito e que, 
portanto, repercutam no conjunto da instituição e não apenas isoladamente em alguns setores. Por tais razões, a 
reordenação de algumas ações, tais como as formas de fomento à pesquisa, é requerida de modo a inseri-las numa 
perspectiva integradora.
   No intuito de viabilizar a criação de um programa integrado de IC, realizou-se estudos sobre as modalidades atuais e 
quanto à viabilidade de uma integração dos recursos de pesquisa e IC da UNIARP num círculo mais restrito de pessoas.      
   Agora, é preciso estender esta discussão a todos os docentes e especialmente aos docentes pesquisadores para que, de 
modo colaborativo, possa-se aperfeiçoar a pesquisa na UNIARP, particularmente no que se refere ao seu �nanciamento.

   PESQUISAS

GRUPOS DE PESQUISA

FORTALECIMENTO COMO META

Abaixo, são apresentados os atos que tornaram os cursos da UNIARP--
Caçador/Fraiburgo legais: 
Autorização e Reconhecimento dos Cursos – Caçador/Fraiburgo

CURSOS AUTORIZAÇÃO 

Administração Caçador Decreto nº 2257/2014 - DOSC nº 19839/2014 
Administração Fraiburgo DECRETO 2257/2014 – DOSC 19839/2014 
Agronomia Decreto 282/2015 - DOSC nº 20113/2015 
Arquitetura e Urbanismo Resolução CONSUN nº 009/2012 

Artes Visuais Caçador 
Decreto nº 828/2016 - DOSC nº 20.366 de 
22/08/2016 

Ciências Biológicas Licenciatura 
Decreto nº 996/2016 – DOSC nº 20.444 de 
16/12/2016 

Ciências Biológicas Bacharelado 
Decreto nº 996/2016 – DOSC nº 20.444 de 
16/12/2016 

Ciências Contábeis Caçador Decreto nº 2257/2014 - DOSC nº 19839/2014 
Ciências Contábeis Fraiburgo Decreto nº 1623/2013 - DOSC 19610/2013 
Complementação de Estudos Pedagógicos 
em Informática Decreto nº 1562/2013 - DOSC nº 19585/2013 
Direito Decreto nº 2257/2014 - DOSC nº 19839/2014 
Educação Física Licenciatura Decreto nº 1104/2012 - DOSC nº 19390/2012 
Educação Física Bacharelado Decreto nº 1104/2012 - DOSC 19390/2012 
Enfermagem Decreto 282/2015 - DOSC nº 20113/2015 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
Decreto nº 1037/2017 – DOSC nº 20466 de 
01.02.2017 

Engenharia Civil 
Decreto n º 864/2016 - DOSC nº 20383 de 
15/09/2016 

Engenharia de Controle e Automação  
Decreto nº 1030/2017 - DOSC nº 20461 de 
25.01.17 

Engenharia Elétrica Decreto nº 1037 - DOSC nº 20466 de 01.02.2017 
Engenharia Mecânica Decreto nº 1037 - DOSC nº 20466 de 01.02.2017 
Farmácia Decreto nº 344/2015 – DOSC nº 20136/2015 

Fisioterapia 
Decreto nº 1050/2017 - DOSC nº 20471 de 
02/02/2017 

Jornalismo Decreto nº 1914/2013 - DOSC 19721/2013 
Letras Decreto nº 1050 - DOSC 20471 nº de 02/02/2017 
Matemática Decreto nº 996 - DOSC nº 20444 de 16/12/2016 
Pedagogia Caçador Decreto nº 996 - DOSC nº 20444 de 16/12/2016 
Psicologia Caçador Decreto nº 2257/2014 - DOSC nº 19839/2014 

Psicologia Fraiburgo 
Resolução CONSUN nº 017/2016 de 25/10/2016 
 

Serviço Social Decreto 282/2015; DOSC nª 20113/2015 

Sistemas de Informação 
Decreto nº 982/2016 - DOSC nº 20438 de 
08.12.16 

Tec. Em Estética e Cosmética Caçador Decreto nº 485/2015, DOSC nº 20196/2015 
Tec. Em Estética e Cosmética Fraiburgo Decreto nº 485/2015, DOSC nº 20196/2015 

Situação Legal dos Cursos
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   O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – é um colegiado multidisciplinar e independente que recebe e avalia projetos de 
pesquisa envolvendo seres humanos e animais.
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 A pós-graduação constitui um importante segmento do ensino superior, por ser uma área 
estratégica para o desenvolvimento técnico e cientí�co da instituição na medida em que permite a 
continuidade de estudos para os egressos, articulando-se com o ensino de graduação, bem como, 
com a pesquisa e, também com a extensão, favorecendo a realização da tríplice função universitária. A 
especialização favorece a inserção do pro�ssional no mercado de trabalho, pois a pessoa se torna um 
diferencial, podendo ocupar cargos que exigem maior quali�cação. 
Os cursos de pós-graduação lato sensu tiveram início na instituição no ano de 1984, período em que a 
Universidade ainda se chamava FEARPE. O primeiro curso foi de Especialização em Língua Portuguesa, 
realizado no período de abril de 1984 a julho de 1985.
 A Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu, promove cursos focados na complementação 
da formação de pro�ssionais, quali�cando-os para atender as exigências do mercado de trabalho, 
aliando a formação acadêmica à prática cotidiana. O setor possui cerca de 600 alunos divididos em 18 
turmas, dentre estas algumas em aulas presenciais e outras em fase de elaboração dos trabalhos de 
conclusão de curso.
 As pós-graduações ofertadas pela UNIARP, destacam-se pela qualidade do ensino e pela 
excelência dos docentes que ministram as disciplinas.

 

Coordenadoria de 
Pós-Graduação Lato Sensu

 TOTAL DE CURSISTAS: 586
 TOTAL DE CURSOS OFERECIDOS EM 2016: 16

 TOTAL DE CONCLUÍNTES EM 2016: 133
 TOTAL DE CURSOS CONCLUÍDOS EM 2016: 05

 

O Mestrado pro�ssional em Educação Básica se destina a pro�ssionais 
graduados cuja formação teórica e prática o constituam como sujeito ativo e 
crítico, capaz de identi�car e investigar os problemas relacionados às 
dinâmicas que são próprias da educação básica e propor alternativas para a 
sua superação.

COORDENADOR
Nome: Prof. Dr. Ezequiel Theodoro da Silva (PUC/SP)

Coordenadoria de 
Pós-Graduação Stricto Sensu

O Mestrado acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade tem por objetivo 
formar pro�ssionais com visão interdisciplinar e elevado nível acadêmico, 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável e com a qualidade da 
vida humana individual e associada, para atuarem, tanto no desempenho de 
funções diretivas em organizações públicas e privadas, como também no 
ensino e pesquisa em instituições educacionais.

COORDENADOR
Nome: Prof. Dr. Ludimar Pegoraro (UFRGS/RS – CES Coimbra-PT)
 

Mestrado Acadêmico em 
DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE 

Mestrado Pro�ssional em 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

ALUNOS INGRESSANTES EM 2016
Desenvolvimento e Sociedade: 40
Educação Básica: 20
TOTAL DE ALUNOS CURSANDO: 60  
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 - Intensi�car a oferta de disciplinas a distância para os cursos de graduação presencial já reconhecidos, dentro do escopo 
de alcançar até 20% da carga didática através da EaD, conforme disposto na Portaria 4.059/2004.
  - Ofertar cursos na modalidade a distância para Empresas.
  - Ofertar cursos de extensão na modalidade a distância.
 O EAD na UNIARP inclui mais um formato de Prestação de Serviços, atualmente possui cinco áreas de trabalho, são elas:
 20% do Presencial
 100% a Distância
 Cursos de Extensão
 Cursos Empresariais
 Cooperação Técnica com outras IES
 Segue a seguir a descrição das atividades realizadas em cada uma destas áreas em 2016:

 20% do Presencial
 Foram ofertadas sete Disciplinas: Metodologia da 
Pesquisa e Cientí�ca, Sociologia, Filoso�a, Português, 
Psicologia Organizacional, Libras e Psicomotricidade.
Em 2016 tivemos um total de 2.332 alunos realizando 
disciplinas nos cursos de graduação presencial:
 Na academia, seguimos rigorosamente o Calendário 
Acadêmico de EaD, cumprindo as datas que o próprio 
departamento estabelece com quatro meses de 
antecedência às aulas. Foram cumpridos com sucesso os 
calendários do primeiro e segundo semestre de 2016 com 
apenas um ajuste na data de avaliação presencial de 
primeira chamada para atender a exigência da Uniarp que 
realizou a avaliação Enem, conforme planejado no Manual 
do Acadêmico.
    Também participamos da Feira de Cursos, representando 
o departamento e apresentando o modelo de estudos para 
futuros acadêmicos.

 100% à Distância
 Visitas em Brasília para cobrança dos órgãos 
competentes para liberação do EaD da Uniarp que passou 
por todas as avaliações e está com toda documentação 
correta.

 Cursos de Extensão

 Realizada parceria com a ACIC e CDL para oferta dos 
cursos a distância, disponível para compra em: 
http://lojaonline.uniarp.edu.br/

 Cursos Empresariais
 Objetivo: Desenvolvimento e Hospedagem de cursos 
a distância para empresas.
 Oferta de sete cursos para Alfa Transportes, são eles:
 Auxiliar Administrativo, Comprometimento, Ética e 
Conduta, Informática Básica, Língua Portuguesa, Matemática 
Básica e Trabalho em Equipe.
 No total entre alunos da Alfa Transportes e outras 
empresas tivemos 248 alunos, distribuídos da seguinte forma:
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 - Intensi�car a oferta de disciplinas a distância para os cursos de graduação presencial já reconhecidos, dentro do escopo 
de alcançar até 20% da carga didática através da EaD, conforme disposto na Portaria 4.059/2004.
  - Ofertar cursos na modalidade a distância para Empresas.
  - Ofertar cursos de extensão na modalidade a distância.
 O EAD na UNIARP inclui mais um formato de Prestação de Serviços, atualmente possui cinco áreas de trabalho, são elas:
 20% do Presencial
 100% a Distância
 Cursos de Extensão
 Cursos Empresariais
 Cooperação Técnica com outras IES
 Segue a seguir a descrição das atividades realizadas em cada uma destas áreas em 2016:

 20% do Presencial
 Foram ofertadas sete Disciplinas: Metodologia da 
Pesquisa e Cientí�ca, Sociologia, Filoso�a, Português, 
Psicologia Organizacional, Libras e Psicomotricidade.
Em 2016 tivemos um total de 2.332 alunos realizando 
disciplinas nos cursos de graduação presencial:
 Na academia, seguimos rigorosamente o Calendário 
Acadêmico de EaD, cumprindo as datas que o próprio 
departamento estabelece com quatro meses de 
antecedência às aulas. Foram cumpridos com sucesso os 
calendários do primeiro e segundo semestre de 2016 com 
apenas um ajuste na data de avaliação presencial de 
primeira chamada para atender a exigência da Uniarp que 
realizou a avaliação Enem, conforme planejado no Manual 
do Acadêmico.
    Também participamos da Feira de Cursos, representando 
o departamento e apresentando o modelo de estudos para 
futuros acadêmicos.

 100% à Distância
 Visitas em Brasília para cobrança dos órgãos 
competentes para liberação do EaD da Uniarp que passou 
por todas as avaliações e está com toda documentação 
correta.

 Cursos de Extensão

 Realizada parceria com a ACIC e CDL para oferta dos 
cursos a distância, disponível para compra em: 
http://lojaonline.uniarp.edu.br/

 Cursos Empresariais
 Objetivo: Desenvolvimento e Hospedagem de cursos 
a distância para empresas.
 Oferta de sete cursos para Alfa Transportes, são eles:
 Auxiliar Administrativo, Comprometimento, Ética e 
Conduta, Informática Básica, Língua Portuguesa, Matemática 
Básica e Trabalho em Equipe.
 No total entre alunos da Alfa Transportes e outras 
empresas tivemos 248 alunos, distribuídos da seguinte forma:
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Coordenadoria 
de Extensão, 

Cultura e 
Relações 

Comunitárias
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Coordenadoria 
de Extensão, 

Cultura e 
Relações 

Comunitárias

 As atividades desenvolvidas em 2016 pela Coordenadoria de 
Extensão, Cultura e Relações Comunitárias estão embasadas no Plano 
de Desenvolvimento da Extensão – PDE sob a estrutura dos oito eixos: 
Comunicação; Resgate e Preservação da Cultura; Cidadania e Inclusão 
Social; Educação; Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente; 
Saúde; Produção e Difusão de Tecnologia e Trabalho e 
Desenvolvimento Socioeconômico Regional.
 É pela via de extensão que o ensino e a pesquisa têm sua 
aplicação para a solução de problemas de uma determinada região 
geográ�ca. É a extensão a forma mais viva e e�caz que permite a 
avaliação dos produtos objetivos mensuráveis da universidade: a 
pesquisa e o ensino. É a extensão que permite três avaliações-�m, 
essenciais na universidade: a) da qualidade cientí�ca da pesquisa; b) da 
qualidade educacional do ensino; c) da quantidade de ensino que 
atinge a comunidade, desenvolvendo-a. 
 Em decorrência disso é que se articulam de forma concreta 
estas três dimensões essenciais da universidade, que se constituem no 
seu tripé sustentador: 
 . Extensão universitária – programas e projetos com 
envolvimento de professores e alunos e de acordo com as exigências 
da legislação;
 . Prestação de serviços: programas, projetos, parcerias, 
convênios, serviços, consultorias, assessorias e similares, cuja 
implantação lhe dão sustentabilidade �nanceira.
 . Ação social, inclusão e promoção da cidadania: projetos 
desenvolvidos na comunidade por meio dos cursos de graduação da 
Uniarp com o �m de promover a inclusão social, o resgate da cidadania 
e desenvolvimento socioeconômico da região de sua abrangência.

Cursos de Extensão:
Participantes: 1.945
Carga Horária: 485

Eventos de Extensão:
Participantes: 14.038
Carga horária: 693

Eventos Promocionais: 
Participantes: 10.757
Carga Horária: 150
 

PARTICIPAÇÃO
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO PROJETO: Envelhecimento ativo na Era Digital: Uma proposta de Inclusão                                                                       
ACADÊMICO: Danilo Erhardt
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo

TÍTULO DO PROJETO: A terceira idade e a Inclusão Digital
ACADÊMICO: Maicon Ricardo Deon
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Planejamento �nanceiro, orçamentário e captação de recursos para o conselho 
comunitário do Jardim Dileta
ACADÊMICO: Silvana Schimidt
PROFESSOR ORIENTADOR: Thiago Augusto Duarte

PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO E CULTURA – PAEC
  O Programa de Apoio a Extensão e Cultura - PAEC desenvolve vários trabalhos dentro da comunidade como Associações 
de moradores e Grupos nos Bairros também em escolas e empresas. 
  Em 2016, foram desenvolvidos projetos, não somente em Caçador, mas também nos municípios de abrangência da 
Uniarp e contemplaram ao total 98 acadêmicos sendo 51 projetos no primeiro semestre e 47 projetos desenvolvidos 
no segundo semestre de 2016, que ao �nal atingiu um público de 24.705 pessoas. 
  Além disso, o Programa de Apoio a Extensão e Cultura – PAEC realizou nos dias 16 a 18 de novembro/2016 o VI Seminário 
de Desenvolvimento do Ensino a Pesquisa e Extensão – SEDEPEx. O Seminário desenvolveu as produções da extensão 
universitária, envolvendo os projetos implementados pelo Programa de Apoio à Extensão – PAEC, Fundo de Apoio a 
Pesquisa - FAP, como forma de estender para a comunidade externa os benefícios do ensino da pesquisa pela via da 
extensão, bem como os projetos desenvolvidos pelo FAP Fundo de Pesquisa e Artigo 170.
  Foram apresentados 30 projetos de Acadêmicos do PAEC, sete projetos do FAP, um projeto do programa de Mestrado, 
dois projetos de pesquisa de professor e um projeto do Artigo 171 - FUNDES. Totalizando 41 projetos. 
  

PROJETOS REALIZADOS 2016/1



27

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO PROJETO: Envelhecimento ativo na Era Digital: Uma proposta de Inclusão                                                                       
ACADÊMICO: Danilo Erhardt
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo

TÍTULO DO PROJETO: A terceira idade e a Inclusão Digital
ACADÊMICO: Maicon Ricardo Deon
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Planejamento �nanceiro, orçamentário e captação de recursos para o conselho 
comunitário do Jardim Dileta
ACADÊMICO: Silvana Schimidt
PROFESSOR ORIENTADOR: Thiago Augusto Duarte

PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO E CULTURA – PAEC
  O Programa de Apoio a Extensão e Cultura - PAEC desenvolve vários trabalhos dentro da comunidade como Associações 
de moradores e Grupos nos Bairros também em escolas e empresas. 
  Em 2016, foram desenvolvidos projetos, não somente em Caçador, mas também nos municípios de abrangência da 
Uniarp e contemplaram ao total 98 acadêmicos sendo 51 projetos no primeiro semestre e 47 projetos desenvolvidos 
no segundo semestre de 2016, que ao �nal atingiu um público de 24.705 pessoas. 
  Além disso, o Programa de Apoio a Extensão e Cultura – PAEC realizou nos dias 16 a 18 de novembro/2016 o VI Seminário 
de Desenvolvimento do Ensino a Pesquisa e Extensão – SEDEPEx. O Seminário desenvolveu as produções da extensão 
universitária, envolvendo os projetos implementados pelo Programa de Apoio à Extensão – PAEC, Fundo de Apoio a 
Pesquisa - FAP, como forma de estender para a comunidade externa os benefícios do ensino da pesquisa pela via da 
extensão, bem como os projetos desenvolvidos pelo FAP Fundo de Pesquisa e Artigo 170.
  Foram apresentados 30 projetos de Acadêmicos do PAEC, sete projetos do FAP, um projeto do programa de Mestrado, 
dois projetos de pesquisa de professor e um projeto do Artigo 171 - FUNDES. Totalizando 41 projetos. 
  

PROJETOS REALIZADOS 2016/1

da Criança e do Adolescente: uma proposta para o Grupo 
Escoteiro Pindorama 
ACADÊMICO: Alisson Vinícius de Souza 
PROFESSOR ORIENTADOR: Leandro Chiarello de Souza

TÍTULO DO PROJETO: A ressocialização de apenadas através 
dos direitos e garantias básicas presentes na Constituição 
Federal 
ACADÊMICO: Amanda Caroline Martini Cordeiro 
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Spautz Granemann

TÍTULO DO PROJETO: Educação para a cidadania 
ACADÊMICO: Daiana Schuh 
PROFESSOR ORIENTADOR: Leandro Chiarello de Souza

TÍTULO DO PROJETO: Desmisti�cando o Direito do 
Consumidor: Ajudando os jovens a conhecer e utilizar o direito 
do consumidor 
ACADÊMICO: Dirlete Lourdes Téo 
PROFESSOR ORIENTADOR: Levi Hülse

TÍTULO DO PROJETO: Constituição da Escola 
ACADÊMICO: Gabriel Trentin Afonso 
PROFESSOR ORIENTADOR: Ivonete Moreira

TÍTULO DO PROJETO: Violência Física e Psicológica na 
Perspectiva Jurídica 
ACADÊMICO: Gisele Carmo do Amaral 
PROFESSOR ORIENTADOR: Thiara Zen
  
TÍTULO DO PROJETO: Direito Eleitoral em debate através do 
Rádio no município de Santa Cecília – SC
ACADÊMICO: Iuri Emanuel Pedroso 
PROFESSOR ORIENTADOR: Letícia Lichs Nascimento Peretto 
 
TÍTULO DO PROJETO: Considerações do Estatuto da Criança e 
do Adolescente-ECA (Lei 8069/97) a respeito do trabalho 
infantil 
ACADÊMICO: Jean Carlos Silveira 
PROFESSOR ORIENTADOR: Jociane Machiavelli Oufella

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Compreendendo a Lei de 
Crimes Ambientais, lei nº 9.605/98
ACADÊMICO: Michele Carlin Padilha Silveira
PROFESSOR ORIENTADOR: Jociane Machiavelli Oufella

CURSO DE AGRONOMIA
TÍTULO DO PROJETO: Tecnologias de produção de uva
ACADÊMICO: Jeferson Candiago
PROFESSOR ORIENTADOR: Amador Tomaselli

TÍTULO DO PROJETO: Implantação e difusão de 
tecnologias de produção de tomate em plantio direto 
ACADÊMICO: Eduardo Susin 
PROFESSOR ORIENTADOR: Amador Tomaselli

TÍTULO DO PROJETO: Destinação e aproveitamento de 
resíduos sólidos em propriedades rurais na Linha Santana, 
Linha Benjamim Constante com ligação a Comunidade do 
Cerro Branco 
ACADÊMICO: Maira Aline dos Santos Pontes 
PROFESSOR ORIENTADOR: Bianca Ximenes de Abreu

TÍTULO DO PROJETO: Incentivar alunos no consumo de 
hortaliças produzidas na Horta Escolar 
ACADÊMICO: Miguel Ricardo Petri Rambo
PROFESSOR ORIENTADOR: Amador Tomaselli

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
TÍTULO DO PROJETO: Segurança Alimentar – Riscos de 
contaminação microbiológica nos alimentos 
ACADÊMICO: Larissa Scalabrin Pacheco 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marithsa Maiara Marchetti

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Programa Fé e Cultura 
ACADÊMICO: Ana Paula Araújo
PROFESSOR ORIENTADOR: Juciele Marta Baldissarelli
 
TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Informativo Escolar 
Online: Escola comunicando em rede
ACADÊMICO: Janaína Pirola 
PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Seidel

TÍTULO DO PROJETO: O�cinas de desenvolvimento para 
adolescentes do CRAS de Caçador 
ACADÊMICO: Simone Cardoso 
PROFESSOR ORIENTADOR: Juciele Marta Baldissarelli
   
CURSO DE DIREITO
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: conhecendo o Estatuto 
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TÍTULO DO PROJETO: A violência doméstica e análise da Lei 
Maria da Penha
ACADÊMICO: Silmara Aparecida Meireles da Silva Granemann 
PROFESSOR ORIENTADOR: Ivonete Moreira

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TÍTULO DO PROJETO: Ginástica Laboral – Ferramenta para 
melhora da qualidade de vida para os funcionários do 
Administrativo da Uniarp – Campus Caçador ACADÊMICO: 
Adenio de Almeida dos Santos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Maurício Luiz Samensi

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
TÍTULO DO PROJETO: Óleo no futuro – Foco na logística 
ACADÊMICO: Andrei Felipe Nunes de Lima
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga

TÍTULO DO PROJETO: Educação Ambiental para a Educação 
Infantil
ACADÊMICO: Camila Maboni 
PROFESSOR ORIENTADOR: Elis Regina Mazzurana

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Educação Ambiental em 
Escolas Públicas
ACADÊMICO: Regiane de Mattos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
TÍTULO DO PROJETO: Uso de energias alternativas em 
propriedades rurais familiares com ênfase na economia de 
energia elétrica 
ACADÊMICO: Alison Paulo Zucco
PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Augusto Grando Padilha  

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Aplicação do Modelo 
Caxambu de proteção de nascentes em propriedades rurais 
do município de Caçador – SC 
ACADÊMICO: Gustavo Kucher Furlin 
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
TÍTULO DO PROJETO: Promoção a e�ciência energética e 
conservação de energia em Escolas Estaduais de Lebon Régis 
– SC        

ACADÊMICO: Francieli Carlim Padilha dos Santos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Antonio Pedro Tessaro

CURSO DE FARMÁCIA
TÍTULO DO PROJETO: Orientação farmacêutica para o 
descarte de medicamentos vencidos no Bairro Nossa 
Senhora da Salete no Município de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Alírio Tribess Junior
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

TÍTULO DO PROJETO: Capacita dos agentes de saúde, 
enfermeiros e pacientes diabéticos na utilização das 
insulinas dispensadas na unidade de saúde do Bairro Nossa 
Senhora Salete no município de Caçador – SC
ACADÊMICO: Estanléia Aparecida de Souza 
PROFESSOR ORIENTADOR: Talize Foppa
   
TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: A prática da atenção 
farmacêutica e acompanhamento farmacoterapêutico e 
criação de um ambulatório de cuidados farmacêuticos 
ACADÊMICO: Gabriela Lopes Tonello 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Implantação de ações e 
serviços de plantas medicinas na Farmácia Escola da Uniarp 
em Caçador/SC 
ACADÊMICO: Handriely Schumacher Borges
PROFESSOR ORIENTADOR: Talize Foppa

TÍTULO DO PROJETO: Prevenção de parasitoses intestinais 
na Escola Professora Maria Luiza Martins Barbosa no 
Município de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Patrícia Machado Ribeiro
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

TÍTULO DO PROJETO: Prevenção de parasitoses intestinais 
na Escola Professora Maria Luiza Martins Barbosa no 
Município de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Patrícia Machado Ribeiro
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

CURSO DE FISIOTERAPIA
TÍTULO DO PROJETO: Prevenção de parasitoses intestinais 
na Escola Professora Maria Luiza Martins Barbosa no 
Município de Caçador/SC 
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ACADÊMICO: Patrícia Machado Ribeiro
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

TÍTULO DO PROJETO: Aplicação de auriculoterapia na 
promoção de saúde em pacientes diagnosticados com 
hipercolesterolemia em funcionários da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Bruna Bianchi Vezaro
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos
    
TÍTULO DO PROJETO: A prática de alongamentos com idosos 
para a melhora da qualidade de vida
ACADÊMICO: Karolyne Cardoso 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vânia Maria Castro Gouveia
 
TÍTULO DO PROJETO: Fisioterapia na promoção e prevenção 
da saúde em um Grupo de Idosos do Programa UAMI da 
Uniarp – do município de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Keziély Carla Leite 
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos
 
TÍTULO DO PROJETO: Alívio do estresse e promoção de saúde 
através da aplicação de pedras quentes em funcionários da 
Uniarp
ACADÊMICO: Sabrina Busatta de Godoi 
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos

CURSO DE LETRAS
TÍTULO DO PROJETO: Ensino da Língua Inglesa e a Inserção 
das Habilidades Linguísticas no Ensino fundamental: aliando a 
Tecnologia Atual ao ensino da Língua e da Cultura Estrangeira 
ACADÊMICO: Graciana Gomes dos Santos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marileusa Carvalho

TÍTULO DO PROJETO: Lendo no Hospital: Contação de 
histórias para crianças e adolescentes em Ambiente hospitalar 
ACADÊMICO: Saulo Granemann Teixeira Junior 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marileusa Carvalho

CURSO DE PSICOLOGIA
TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Desenvolvimento de 
estratégias de habilidades sociais em familiares de 
dependentes químicos
ACADÊMICO: Francieli Hamester
PROFESSOR ORIENTADOR: Edilaine Casaletti

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: ações educativas e 
treino de habilidades sociais para os acolhidos da AMAR 
ACADÊMICO: Gracieli Hamester 
PROFESSOR ORIENTADOR: Neuzeli Aparecida da Silva

TÍTULO DO PROJETO: Orientação a adolescentes sobre as 
manifestações da sexualidade na adolescência, 
abordando temas difíceis como: Masturbação e abuso 
Sexual 
ACADÊMICO: Rosangela da Costa e Souza Buczek
PROFESSOR ORIENTADOR: Neuzeli Aparecida da Silva

CURSO SERVIÇO SOCIAL
TÍTULO DO PROJETO: Levando alegria 
ACADÊMICO: Alyne Guedes Machado
PROFESSOR ORIENTADOR: Lilia Capelin
  
TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola    Estadual Irmão Leo– Uniarp nas 
Escolas 
ACADÊMICO: Débora de Lima Lischinéski 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marilena Boscari

TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola Estadual Irmã Irene – Uniarp nas 
Escolas 
ACADÊMICO: Elenice Francisco 
PROFESSOR ORIENTADOR: Adriane Alves Cruz

TÍTULO DO PROJETO: Ação Formativa na 
Caritas-Solidariedade no Bairro Berger Fase II 
ACADÊMICO: Janaíne Ribeiro Coelho 
PROFESSOR ORIENTADOR: Luciana Marques

TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Resgatando a 
autoestima de mulheres em situação de vulnerabilidade 
social no Bairro Amarante – Videira – SC 
ACADÊMICO: Masiane Iurkevicz 
PROFESSOR ORIENTADOR: Lilia Capelin

TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola Estadual Maria Salete Cazzamali – 
Uniarp nas Escolas 
ACADÊMICO: Patricia Souza Rodrigues
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PROFESSOR ORIENTADOR: Adriane Alves Cruz

TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola    Paulo Schie�er– Uniarp nas Escolas 
ACADÊMICO: Tatiane Lasta 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marilena Boscari

NÚCLEO DE FRAIBURGO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO PROJETO: A terceira idade e a Inclusão Digital 
ACADÊMICO: Maicon Ricardo Deon
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo
  
CURSO DE PSICOLOGIA
TÍTULO DO PROJETO: “Reedição”: Contribuições da 
psicomotricidade relacional para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes em situação de abrigo 
ACADÊMICO: Luana dos Anjos Gaspar da Silva 
PROFESSOR ORIENTADOR: Neuzeli Aparecida da Silva

PROJETOS REALIZADOS 2016/2
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Envelhecimento ativo na 
Era Digital: Uma proposta de Inclusão  
ACADÊMICO: Danilo Erhardt 
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo
 
TÍTULO DO PROJETO: Educação �nanceira para jovens e 
adolescentes na Escola de Educação Básica Professor 
Domingos da Costa Franco 
ACADÊMICO: Silvana Schmidt 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmar José Zaccaron

CURSO DE AGRONOMIA
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Tecnologias de produção 
de uva
ACADÊMICO: Jeferson Candiago 
PROFESSOR ORIENTADOR: Amador Tomaselli

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Incentivar alunos no 
consumo de hortaliças produzidas na Horta Escolar 
ACADÊMICO: Miguel Ricardo Petri Rambo 
PROFESSOR ORIENTADOR: Amador Tomaselli
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TÍTULO DO PROJETO: Sensibilização sobre posse 
responsável de cães e gatos nas Escolas Municipais de 
Caçador, SC 
ACADÊMICO: Andressa Aparecida Faria 
PROFESSOR ORIENTADOR: Andréa Tozzo Marafon
  
TÍTULO DO PROJETO: Estudo monitoria dirigido – Química 
Geral inorgânica e orgânica 
ACADÊMICO: Andressa Aparecida Faria 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marcio Alexandre Kreusch

TÍTULO DO PROJETO: O meio ambiente e a saúde 
ACADÊMICO: Daniela Correia
PROFESSOR ORIENTADOR: Marithsa Maiara Marchetti

TÍTULO DO PROJETO: Produção de lâminas histológicas 
para microscopia e sua disponibilização às escolas públicas 
de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Daniela Zampronio 
PROFESSOR ORIENTADOR: Cassio Geremia Freire

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO
TÍTULO DO PROJETO: Porta da Dengue: Caçador na Luta 
contra o mosquito ACADÊMICO: Janaína Pirola 
PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Seidel

TÍTULO DO PROJETO: Retratos da comunidade 
ACADÊMICO: Rosiane de Fátima Cardozo 
PROFESSOR ORIENTADOR: Juciele Marta Baldissarelli

TÍTULO DO PROJETO: Programa de Rádio na Escola de 
Educação Básica Joaquim Amarante no município de 
Videira 
ACADÊMICO: Vanderlei Pires 
PROFESSOR ORIENTADOR: Juciele Marta Baldissarelli

CURSO DE DIREITO
TÍTULO DO PROJETO: Conhecendo as normas 
regulamentadoras em segurança e medicina do trabalho: 
uma proposta para os alunos dos cursos de aprendizagem 
do SENAI de Caçador 
ACADÊMICO: Alisson Vinícius de Souza
PROFESSOR ORIENTADOR: Leandro Chiarello de Souza

TÍTULO DO PROJETO: O direito de família e sua importância 
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para as mulheres vítimas de violências doméstica 
ACADÊMICO: Amanda Caroline Martins Cordeiro 
PROFESSOR ORIENTADOR: Jociane Machiavelli Oufella

TÍTULO DO PROJETO: O direito desportivo e a importância do 
operador do direito frente às ações jurídico-desportivas da 
Fundação Municipal de Esporte de Caçador - SC 
ACADÊMICO: Darissa Garcia Godinho Ribeiro 
PROFESSOR ORIENTADOR: Ivonete Moreira

TÍTULO DO PROJETO: Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha) – Prevenção e cabimento das medidas 
preventivas contra o agressor 
ACADÊMICO: Irian Keli da Silva 
PROFESSOR ORIENTADOR: Thiara Zen

TÍTULO DO PROJETO: O ECA – Estatuto da Criança e 
Adolescente na Escola 
ACADÊMICO: Eva Cristiane Malmann
PROFESSOR ORIENTADOR: Ivonete Moreira

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Considerações do Estatuto 
da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8069/97) a respeito do 
trabalho infantil
ACADÊMICO: Jean Carlos Silveira 
PROFESSOR ORIENTADOR: Jociane Machiavelli Oufella

TÍTULO DO PROJETO: Orientações básicas sobre o direito do 
consumidor – Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 
consumidor
ACADÊMICO: Michele Carlin Padilha Silveira
PROFESSOR ORIENTADOR: Jociane Machiavelli Oufella

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TÍTULO DO PROJETO: Atividades físicas para idosos dos bairros 
Vila Santa Catarina e Municípios da cidade de Caçador 
ACADÊMICO: João Paulo Wickmann
PROFESSOR ORIENTADOR: Maurício Luiz Samensi

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Óleo no futuro – Foco na 
logística 
ACADÊMICO: Andrei Felipe Nunes de Lima 
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga
 

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Educação Ambiental 
para a Educação Infantil 
ACADÊMICO: Camila Maboni 
PROFESSOR ORIENTADOR: Elis Regina Mazzurana
 
TÍTULO DO PROJETO Educação Ambiental para Ensino 
Fundamental na Escola Dom Orlando Dotti 
ACADÊMICO: Regiane de Mattos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
TÍTULO DO PROJETO Avaliação e monitoramento das 
proteções de nascentes implantadas em propriedades 
rurais do município de Caçador - SC 
ACADÊMICO: Gustavo Kucher Furlin 
PROFESSOR ORIENTADOR: Tiago Borga

 

Gináastica Laboral
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CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Promoção à e�ciência 
energética e conservação de energia em Escolas Estaduais de 
Lebon Régis – SC         
ACADÊMICO: Francieli Carlim Padilha dos Santos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Antonio Pedro Tessaro

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
TÍTULO DO PROJETO: Manutenção em máquinas classi�cadoras 
de frutas
ACADÊMICO: Rômulo Nora Chiarani
PROFESSOR ORIENTADOR: Marcio Kawamura
  
CURSO DE FARMÁCIA
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Orientação farmacêutica 
para o descarte de medicamentos vencidos no Bairro Nossa 
Senhora da Salete no Município de Caçador/SC
ACADÊMICO: Alírio Tribess Junior
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro
 
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Capacita dos agentes de 
saúde, enfermeiros e pacientes diabéticos na utilização das 
insulinas dispensadas na unidade de saúde do Bairro Nossa 
Senhora Salete no município de Caçador – SC 
ACADÊMICO: Estanléia Aparecida de Souza 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

TÍTULO DO PROJETO: Implantação de ações e serviços de 
plantas medicinas no Bairro Nossa Senhora Salete em 
Caçador/SC 
ACADÊMICO: Handriely Schumacher Borges 
PROFESSOR ORIENTADOR: Talize Foppa

TÍTULO DO PROJETO: Educação continuada de professores e 
alunos na prevenção de parasitoses intestinais na Escola 
Professora Dilma Grimes Evaristo, Santa Cecília-SC 
ACADÊMICO: Maggilah Camile Pires de Morais 
PROFESSOR ORIENTADOR: Emyr Hiago Bellaver

TÍTULO DO PROJETO: Acompanhamento farmacoterapêutico 
com pacientes da Unidade de Saúde do Bairro Nossa Senhora 
Salete – Caçador/SC 
ACADÊMICO: Rosane Aparecida Dias Teodoro 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vilmair Zancanaro

CURSO DE FISIOTERAPIA
TÍTULO DO PROJETO: Fisioterapia respiratória preventiva 
nos professores da Escola EBI Centro de Educação 
Adventista
ACADÊMICO: Amanda Gallina 
PROFESSOR ORIENTADOR: Cristianne Confessor Castilho 
Lopes

TÍTULO DO PROJETO “REEDIÇÃO”: Aplicação de 
auriculoterapia na promoção de saúde em pacientes 
diagnosticados com hipercolesterolemia em funcionários 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Caçador/SC 
ACADÊMICO: Bruna Bianchi Vezaro 
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos

TÍTULO DO PROJETO: A prática de exercícios 
�sioteapeuticos com idosos participantes do Grupo de 
Calmon para obtenção da melhora da coordenação 
motora global 
ACADÊMICO: Gabriela Cristina Bo� 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vânia Maria Castro Gouveia
  
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: A prática de 
alongamentos com idosos para a melhora da qualidade de 
vida 
ACADÊMICO: Karolyne Cardoso 
PROFESSOR ORIENTADOR: Vânia Maria Castro Gouveia

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Fisioterapia na 
promoção e prevenção da saúde em um Grupo de Idosos 
do Programa UAMI da Uniarp – do município de 
Caçador/SC 
ACADÊMICO: Keziély Carla Leite 
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos

TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Alívio do estresse e 
promoção de saúde através da aplicação de pedras 
quentes em funcionários da Uniarp
ACADÊMICO: Sabrina Busatta Godoi 
PROFESSOR ORIENTADOR: Daniela Santos
  
CURSO DE LETRAS
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Lendo no Hospital: 
Contação de histórias para crianças e adolescentes em 
Ambiente hospitalar 
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ACADÊMICO: Saulo Granemann Teixeira Junior 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marileusa Carvalho
  
TÍTULO DO PROJETO: Contação de histórias para crianças em 
idade pré-escolar na ACEIAS do município de Caçador: 
incentivando a formação de leitura na primeira infância 
ACADÊMICO: Teresinha Maria Bortolotto 
PROFESSOR ORIENTADOR: Marileusa Carvalho

CURSO DE PSICOLOGIA
TÍTULO DO PROJETO: Aconselhamento psicológico: 
orientação e intervenção educativa com pais de crianças 
atendidas no Núcleo de Psicologia de Caçador-SC 
ACADÊMICO: Renan Pablo do rosário de Mattos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Karen Rayany Ródio
  
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Orientação a adolescentes 
sobre as manifestações da sexualidade na adolescência, 
abordando temas difíceis como: Masturbação e abuso Sexual 
ACADÊMICO: Rosangela da Costa e Souza Buczek
PROFESSOR ORIENTADOR: Neuzeli Aparecida da Silva
  
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola de Educação Básica Paulo Schie�er – 
Uniarp nas Escolas 
ACADÊMICO: Alexandre Piacentini 
PROFESSOR ORIENTADOR: Adriane Alves da Cruz

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
TÍTULO DO PROJETO: Vivendo e aprendendo: crianças em 
desenvolvimento, sabem seus direitos e deveres 
ACADÊMICO: Gladis Magali França
PROFESSOR ORIENTADOR: Adriane Alves da Cruz

TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola E.E.B. São José de Fraiburgo – Uniarp nas 
Escolas 
ACADÊMICO: Márcia Aparecida Terres
PROFESSOR ORIENTADOR: Jorge Luiz Velasquez
  
TÍTULO DO PROJETO: Abordagem Grupal com famílias dos 
educandos da Escola do ensino médio EJA Educação de Jovens 
e Adultos da E.E.B. Padre Biaggio de Fraiburgo – Uniarp nas 
Escolas 

ACADÊMICO: Silvana Toccolini 
PROFESSOR ORIENTADOR: Jorge Luiz Velasquez
  
TÍTULO DO PROJETO: “REEDIÇÃO”: Abordagem Grupal 
com famílias dos educandos da Escola de Educação 
Básica Dom Orlando Dotti – Uniarp nas Escolas 
ACADÊMICO: Valdecir Gainete Lopes Ramos dos 
Santos 
PROFESSOR ORIENTADOR: Adriane Alves da Cruz

NÚCLEO DE FRAIBURGO

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO PROJETO: REEDIÇÃO”: A terceira idade e a 
Inclusão Digital 
ACADÊMICO: Maicon Ricardo Deon 
PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Mara Bragagnolo

CURSO DE PSICOLOGIA
TÍTULO DO PROJETO: REEDIÇÃO”: A ludicidade como 
recurso socioeducativo e terapêutico no contexto 
escolar, para crianças com problemas de 
aprendizagem e comportamentais 
ACADÊMICO: Luana dos Anjos Gaspar da Silva 
PROFESSOR ORIENTADOR: Neuzeli Aparecida da Silva 
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    PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL /LICENCIATURA – Curso de Extensão Programa de 
Desenvolvimento Regional – PROESDE

   O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura – PROESDE LICENCIATURA  - 
Organização Curricular na Educação Básica Catarinense tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo para 
estudantes matriculados em Cursos de Graduação em áreas estratégicas e de Licenciatura, sob a coordenação da Secretaria 
de Estado da Educação – SED. O Programa abrange, preferencialmente, todas as regiões de Santa Catarina, bene�ciando 
estudantes matriculados em cursos nas Instituições de EnsinoSuperior – IES, mantidas por Fundações Educacionais de 
Ensino Superior, instituídas por Lei Municipal, considerando os recursos de até 20%, de�nidosno item “c” do inciso I, do art. 
1º da Lei Complementar nº 281/2005 e que manifestarem interesse em desenvolver o PROESDE.
       O Programa, por meio de edital, visa ofertar vagas aos estudantes de graduação dos cursos de licenciatura da Uniarp, 
no Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura, especi�camente no curso de Extensão 
e Organização Curricular na Educação Básica de Caçador. As bolsas contemplam até 100% das mensalidades, desde que 
não ultrapasse dois salários mínimos do ano anterior. O curso de Extensão é ofertado aos sábados e totalizam 200 horas. O 
Proesde Licenciaturas é anual. 

      Ação Social e Cidadania

Resumo de projetos e público atingido pelo programa:

NÚMERO DE PROJETOS 1º semestre 51 / 14.120            2º semestre 47 / 10.585          Total     98 / 24.705

     A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, realizou durante o ano letivo de 2016 diversas ações todas com o �m de 
inclusão Social. Eventos promovidos pela instituição e eventos promovidos por outras instituições públicas e privadas 
atuando como parceira.
   As ações envolvem atividades de prestação de serviço, de educação, saúde e desenvolvimento regional por meio de 
orientações e práticas diretamente na comunidade.
   Os cursos de graduação através de suas coordenações, professores e principalmente acadêmicos realizam diversas 
atividades de cunho social, promovendo ao �nal a cidadania e o bem-estar social. Além disso as ações contribuem de forma 
signi�cativa para o desenvolvimento da região. 
    Dentre as atividades realizadas de inclusão social, educação e prestação de serviço, os acadêmicos tiveram contato com 
a extensão Universitária pois realizam orientações e explicações sobre:
    a) saúde: por meio de orientações e noções de prevenção a saúde, veri�cação de pressão arterial, orientações e noções 
em relação a massa muscular, orientações e incentivo a atividades físicas para a promoção do bem-estar;
   b)  Educação e Preservação e Resgate da Cultura: orientações e incentivo à Leitura, por meio de contação de histórias, 
demais orientações e incentivo a Educação;
   c) Desenvolvimento socioeconômico Regional: Ações por meio de orientações e promoção da cidadania, através de 
Educação Ambiental, reciclagem de lixo, produção e entrega de mudas de hortaliças e árvores, orientações por meio novas 
tecnologias e inovação incluindo ações das engenharias, orientações e noções de economia, administração e �nanças.

Estrutura 
Universitária
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    PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL /LICENCIATURA – Curso de Extensão Programa de 
Desenvolvimento Regional – PROESDE
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Estrutura 
Universitária
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  PROGRAMA MATRICULADOS 
  Berçário 13 
  Infantil 144 
  1º a 5º Ano do Ensino Fundamental 138 
  6º a 9º Ano do Ensino Fundamental 168 
  1º a 3º Ano do Ensino Médio 94 
TOTAL 557 

Colégio de Aplicação

      O Colégio de Aplicação foi autorizado pelo Decreto nº 4.202 de 26 de dezembro de 1977, funcionando nas dependências da 
UNIARP, na Rua Victor Baptista Adami, no 800, bloco B. Atualmente, o Colégio de Aplicação mantém o funcionamento da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
     A primeira habilitação oferecida pelo Colégio de Aplicação foi o Magistério de Ensino Médio do Ensino Fundamental de 1ª a 
4ª série, autorizado pelo Parecer 170/77 de 12/07/77 e reconhecido pelo Parecer 340/88 de 26/06/88. O Ensino Fundamental de 
1ª a 8ª série foi autorizado pelo Parecer 145 de 10/07/2001. A Educação Infantil foi autorizada pelo Parecer 005/01 de 26/10/ 
2001.
     Atualmente o Colégio funciona em dois turnos: matutino e vespertino, atendendo alunos a partir do Berçário (03 meses) até 
o Terceiro ano do Ensino Médio. Atende também alunos de 03 meses a 5 anos em período integral (matutino e vespertino). O 
Colégio conta com 583 alunos, sendo que 151 alunos estão matriculados na Educação Infantil, 136 no Ensino Fundamental I, 158 
no Ensino Fundamental II, 138 no Ensino Médio e 19 no Período Integral. Conta ainda com 68 funcionários, sendo 45 
professores, 01 auxiliar, 14 estagiárias (na Educação Infantil), 05 técnicos administrativos, 01 zelador, 01 secretária e 01 diretora.

Histórico Atividades  realizadas em 2016

Arrecadação e doação às Escolas Municipais/Estaduais de agasalhos.
Páscoa – envolvendo alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Atividade alusiva ao Dia das Mães.
Atividade alusiva ao Dia dos Pais.
Acantonamento – atividade envolvendo os alunos do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental I em parceria com acadêmicos do 
curso de Educação Física/Uniarp. 
Festa Junina com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Atividades Alusivas ao Dia do Estudante, com todos os níveis com gincanas que englobam atividades artísticas, cultural, 
recreativa e �lantrópica.
Lançamento do Livro Jovens Ideias envolvendo todos os níveis
Noite Cultural – apresentações artísticas.
Simulados do ENEM – envolvendo alunos do Ensino Médio.
Simulados – 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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Biblioteca Universitária 

   A Biblioteca Universitária Comendador Primo Tedesco da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP funciona 
em regime de Biblioteca Central, tendo também aos seus 
cuidados o processamento técnico, bem como os serviços 
de seleção e aquisição de materiais bibliográ�cos, junto à 
biblioteca do Campus Universitário de Fraiburgo, Colégio de 
Aplicação e Polos de EAD.
   Com o objetivo de assegurar o acesso a informações 
genéricas, especi�cas e tecnológicas servindo de apoio aos 
cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, extensão e 
do colégio de fundamental ao ensino médio, atendendo 
também toda a comunidade acadêmica (docente e discente 
e o técnico administrativo) assim como, a comunidade em 
geral. Biblioteca conta com o Espaço Físico 710 m2 
quadrados.

311 títulos estes divididas em todas as áreas
Permutas recebidas total 22 universidades total de 95 
títulos.
Acervo on-line de periódicos
348 Títulos separado por curso
Consultas realizadas diretamente no acervo e no sistema 
Biblios: 33.407
Consultas aos periódicos. 5.582
Fluxo de usuários que frequentaram a Biblioteca: 150.585

Acervo de Periódicos Ano de 2016

Horário de Atendimento
De Segunda-feira à Sexta-feira
8h00 às 12h00
13h00 às 22h00
Sábado
9h00 às 15h00

Número de atendimentos e/ou serviços 
realizados durante o ano: 
Empréstimos; devolução e renovação e 
reservas total de 83.6943

Número referente ao acervo: CD - CAÇADOR
46.079 títulos de livros
93.595 exemplares de livros

Número referente ao acervo: FR – FRAIBURGO
5.924 exemplares de livros
Número referente ao acervo: CA – Colégio 
Aplicação
6.176 exemplares de livros

O quadro de funcionários da Biblioteca é 
formado por 01 (uma) bibliotecária, 06 
(seis) auxiliares de biblioteca.



39

Biblioteca Universitária 

   A Biblioteca Universitária Comendador Primo Tedesco da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP funciona 
em regime de Biblioteca Central, tendo também aos seus 
cuidados o processamento técnico, bem como os serviços 
de seleção e aquisição de materiais bibliográ�cos, junto à 
biblioteca do Campus Universitário de Fraiburgo, Colégio de 
Aplicação e Polos de EAD.
   Com o objetivo de assegurar o acesso a informações 
genéricas, especi�cas e tecnológicas servindo de apoio aos 
cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, extensão e 
do colégio de fundamental ao ensino médio, atendendo 
também toda a comunidade acadêmica (docente e discente 
e o técnico administrativo) assim como, a comunidade em 
geral. Biblioteca conta com o Espaço Físico 710 m2 
quadrados.

311 títulos estes divididas em todas as áreas
Permutas recebidas total 22 universidades total de 95 
títulos.
Acervo on-line de periódicos
348 Títulos separado por curso
Consultas realizadas diretamente no acervo e no sistema 
Biblios: 33.407
Consultas aos periódicos. 5.582
Fluxo de usuários que frequentaram a Biblioteca: 150.585

Acervo de Periódicos Ano de 2016

Horário de Atendimento
De Segunda-feira à Sexta-feira
8h00 às 12h00
13h00 às 22h00
Sábado
9h00 às 15h00

Número de atendimentos e/ou serviços 
realizados durante o ano: 
Empréstimos; devolução e renovação e 
reservas total de 83.6943

Número referente ao acervo: CD - CAÇADOR
46.079 títulos de livros
93.595 exemplares de livros

Número referente ao acervo: FR – FRAIBURGO
5.924 exemplares de livros
Número referente ao acervo: CA – Colégio 
Aplicação
6.176 exemplares de livros

O quadro de funcionários da Biblioteca é 
formado por 01 (uma) bibliotecária, 06 
(seis) auxiliares de biblioteca.

       Todos os materiais do acervo são catalogados, classi�cados, indexado e cadastrados no Sistema informatizado Biblios: 
Gestão bibliotecária este que pertence a TOTVS Gestão Bibliotecária é um dos aplicativos da linha RM da TOTVS. Esses 
aplicativos trabalham de forma integrada, compartilhando, entre si, diversas operações importantes.
    As características funcionais do TOTVS Gestão Bibliotecária visam administrar as diversas funções de bibliotecas, arquivos, 
acervos, locadoras, entre outros. O sistema permite o cadastramento de publicações (livros, revistas, apostilas, jornais e todos 
os tipos de impressos), CDs, �lmes, games, �tas K-7 e de vídeo, discos etc. Os materiais podem ser classi�cados por editora, 
autor, assunto, idioma, categorias e tipo de publicação, além do número de exemplares existentes. Facilitando assim a extração 
de informações.
       Na UNIARP utilizamos as integrações do Biblios com Portal Acadêmico, onde o acadêmico por fazer uma reserva de livros, 
fazer renovação de livros emprestados conforme regras da instituição, caso o livro seja devolvido em atraso o acadêmico pode 
fazer a impressão da multa através do Portal Acadêmico também.
          Através da pagina da UNIARP a comunidade pode fazer consulta ao acervo (funcionalidade essa disponibilizada pelo 
Software de gestão de biblioteca). 

Processamento técnico e informatização do acervo

Restauração de materiais 
bibliográ�cos
Muitos livros foram restaurados pelo restaurador        
Sr. Ademar e também muitos foram feitos reparos na 
própria Biblioteca pela equipe de trabalho. 

Usuários Cadastrados com direito 
a empréstimo domiciliar
São todos os acadêmicos, professores e funcionários, 
com vínculo com da Universidade de Caçador; 
Fraiburgo e Colégio de Aplicação.

  Sistema Comutação Bibliográ�ca (COMUT) de�nida como: 
intercâmbio com outras Bibliotecas ou Instituições, representado 
pelo fornecimento de cópias de material armazenado no acervo 
da biblioteca e pela localização e obtenção de cópias do material 
não existente em seu acervo próprio. Este sistema é realizado via 
online fax ou correio.
  Empréstimo Entre Bibliotecas: Intercâmbio com outras 
Bibliotecas ou Instituições através de empréstimo de material não 
existente na Biblioteca.
      Biblioteca Comendador Primo Tedesco passou a fazer parte da 
Câmera Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, no qual 
abrangem todas as bibliotecas universitárias de Santa Catarina, no 
qual se utiliza o SINBAC, como ferramenta para empréstimos de 
livros.
      A UNIARP está cadastrada no SCAD, desde 18 de julho de 2004.
O SCAD, é um sistema de cópias desenvolvidos pela BIREME é um 
Centro Especializado da OPAS, estabelecido no Brasil desde 1967, 
em colaboração com Ministério, Ministério da Educação, 
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Universidade 
Federal de São Paulo

Intercâmbio e Permuta

Diariamente é realizado via malote, a troca de 
materiais entre a Biblioteca Central (Caçador) com a 
Biblioteca do Núcleo de Fraiburgo. Este 
procedimento é realizado, quando na biblioteca local 
não possui o material e a Central, tem o material 
disponível, isso é veri�cado via sistema, no momento 
da consulta. 

Campus de Fraiburgo
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Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
Inaugurado em julho de 2016, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UNIARP tem como 
principal objetivo capacitar os acadêmicos na prática da arquitetura e do urbanismo, sempre sob a 
supervisão de professores do curso. Em seus primeiros meses de trabalho contribuiu 
signi�cativamente com a instituição, conforme relatório a seguir:

Relação de Projetos – 2016
Projeto do espaço do Escritório Modelo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Administração;
Projeto de reformulação da secretaria;
Projetos de Mobiliário para salas da diretoria e reitoria;
Projetos Arquitetônicos para o Campus da Uniarp de Fraiburgo / SC;
Projeto da nova Sala dos Professores;
Projeto do Novo espaço de vendas da Pós-Graduação;
Projeto da Sala de Espelhos;
Projeto do Laboratório de Instalações Hidrossanitárias;
Projeto de reformulação do espaço da Agecom;
Projeto do Laboratório de Pedagogia;
Projeto de reformulação do espaço das Coordenações de Curso e Contabilidade.
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Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
Inaugurado em julho de 2016, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UNIARP tem como 
principal objetivo capacitar os acadêmicos na prática da arquitetura e do urbanismo, sempre sob a 
supervisão de professores do curso. Em seus primeiros meses de trabalho contribuiu 
signi�cativamente com a instituição, conforme relatório a seguir:

Relação de Projetos – 2016
Projeto do espaço do Escritório Modelo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Administração;
Projeto de reformulação da secretaria;
Projetos de Mobiliário para salas da diretoria e reitoria;
Projetos Arquitetônicos para o Campus da Uniarp de Fraiburgo / SC;
Projeto da nova Sala dos Professores;
Projeto do Novo espaço de vendas da Pós-Graduação;
Projeto da Sala de Espelhos;
Projeto do Laboratório de Instalações Hidrossanitárias;
Projeto de reformulação do espaço da Agecom;
Projeto do Laboratório de Pedagogia;
Projeto de reformulação do espaço das Coordenações de Curso e Contabilidade.

Participação na CIPA
Desativação do biotério
Criação da Sala de acondicionamento temporário dos animais com as devidas 
adequações na climatização e iluminação 
Sala de armazenamento temporário de resíduos
Criação do grupo de pesquisa dos laboratórios de biologia e saúde, com seus 
técnicos, monitores, professores e alunos
Adesão ao Programa 5S
Capacitações entre a equipe e monitores dos laboratórios de biologia e saúde
Início das auditorias internas nos laboratórios de biologia e saúde por sua 
equipe.
Licenciamento Ambiental junto a FATMA
Credenciamento junto ao exército
Criação do Laboratório de taxidermia e herborização
Criação do Laboratório de pesquisa / �topatologia
Organização do projeto para a prestação de serviço na área de �topatologia
Inicio do controle da qualidade da produção de da água e álcool 70%
Otimização do sistema de limpeza das pipetas e barriletes
Controle no Gerenciamento dos resíduos com programação para a emissão de 
MTR
Organização da normatização dos laboratórios 

Atividades da Coordenadoria 
dos Laboratórios
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   Há mais de quatro décadas a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) está presente na cidade de Caçador e em 
Fraiburgo fomentando a geração de conhecimento, formando pro�ssionais capacitados para o mercado de trabalho e 
atuando �rme na integração comunitária. 
   Por estar inserida em uma região que detém um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano, a UNIARP avança 
dentro e fora das salas de aula para gerar conhecimentos e resultados para a sociedade se desenvolver econômica e 
socialmente. “Além da forte atuação junto a comunidade através de incentivos como bolsas de estudos e projetos sociais, 
a UNIARP está gerando pesquisas que contribuem para o desenvolvimento de toda a região. A Universidade está atuando 
para gerar ações reais de transformação”, destaca o presidente da UNIARP, Auri Marcel Baú. 

UNIARP: gerando ações reais de transformação

Serviço de Apoio ao Estudante – SAE

  Total aproximado de atendimentos no Setor em 2016: 8.520

  Benefício concedido através do Artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina destinado a alunos 
economicamente carentes e portadores de de�ciência ou invalidez permanente, em conformidade com as Leis   
     Complementares nº 281/2005 e nº 420/2008. O governo repassa os recursos para as Universidades as quais organizam 
e divulgam o processo seletivo para o artigo. Poderá ser concedido em duas modalidades (Bolsa Pesquisa e Bolsa 
Estudos).  

Contemplados em 2016: 287

Bolsa de Estudo e de Pesquisa do Artigo 170 

      A UNIARP está sempre em busca de alternativas para viabilizar não só o acesso, mas principalmente, a permanência do aluno 
que vem até ela, oferecendo serviços de apoio, com atendimento adequado ao per�l e a necessidade dos seus usuários. Entre 
estas ações destaca-se o Serviço de Apoio ao Estudante, que tem por objetivo dar atendimento ao acadêmico, oferecendo 
serviços de informação e orientação, possibilitando-lhe continuar seus estudos.
    O SAE orienta solicitações de bolsas de estudo e pesquisa, �nanciamento estudantil, encaminha para estágios remunerados 
e auxilia a encontrar moradia. 

    EQUIPE: Elisangela Girardi- Coordenadora e  Dayane Cordeiro Moraes - Assistente Social 

    Horário de Atendimento: das 13h00 às 18h00 e das 19h00 às 22h00 
    Telefone de contato: (49) 3561-6247 - (49) 3561-6247
    E-mail: sae@uniarp.edu.br 
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  Benefício concedido através do Fundo de Apoio a 
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – 
FUMDES (Artigo 171) da Constituição Estadual previstos em Lei 
Orçamentária Anual – LOA e conforme a Lei Complementar nº 
407/2008. O governo repassa os recursos para as Universidades 
as quais organizam e divulgam o processo seletivo para o 
artigo
     Poderá ser concedido em três modalidades (Bolsa Pesquisa, 
Extensão e Bolsa Estudos).  

Bolsa de Estudo e de Pesquisa FUMDES

Contemplados em 2016: 88

  Fies é um fundo de �nanciamento criado pelo Governo 
Federal e tem a �nalidade de custear o valor da mensalidade do 
aluno, dependendo da sua renda familiar per capita. O juro é de 
6,5% ao ano. O prazo de carência para começar a pagar é de 18 
meses após o termino do curso. 

Bene�ciados em 2016: 549

Financiamento Estudantil – FIES 

    A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe concede bolsas de 
estudo integrais e parciais, com recursos decorrentes da 
condição de Entidade Bene�cente de Assistência Social, para os 
universitários ingressantes, sem diploma de curso superior.    
    Dentre as bolsas também estão incluídas a Bolsa Atleta da 
Assistência Social contempla jovens atletas da região.
   Os critérios são para acadêmicos com renda bruta mensal 
familiar per capita que não exceda a um salário mínimo e meio, 
vigente à época da inscrição para bolsas integrais 100% para 
alunos ingressantes.
   Pessoas com renda bruta mensal familiar per capita de até três 
salários mínimos vigente à época da inscrição, para bolsas 
parciais de 50% do valor da mensalidade, para alunos 

Bolsa Atleta 

Bene�ciados bolsa atleta: 62

     Convênio �rmado com a o estado de Santa Catarina para 
cadastro de estagiários em setores públicos estaduais.  

Estágio Novos Valores

Contratados em 2016: 10

   A UNIARP, através de seu programa de crédito universitário 
CredIES, possibilita agora aos alunos, uma forma de 
pagamento diferenciada: o aluno, paga seus estudos no 
dobro do tempo de utilização do crédito.
  O aluno de graduação paga 50% da mensalidade durante 
o período regular do curso e os outros 50% do valor da 
mensalidade serão pagos após a conclusão do curso, com a 
atualização do valor pelos percentuais de reajuste utilizados 
pela Instituição de  Ensino Superior e a taxa administrativa, 
sem qualquer incidência de juros remuneratórios.

CREDIIES

    Bene�ciados: 41

   “Programa de Bolsas de Estudos Nacionais” com Recursos 
do Santander Universidades, que visam ampliar as 
oportunidades de inserção acadêmica para alunos 
regularmente matriculados nos cursos de graduação da 
UNIARP. As bolsas de estudo destinam-se a auxiliar o 
estudante com excelente desempenho acadêmico, 
devidamente comprovadas e hipossu�ciência econômica. 
São ofertadas de acordo com a disponibilidade do Banco 
Santander  através dos programas Santander Universidades 
em convênio com a UNIARP. O valor é variável dependendo 
do convenio celebrado entre as instituições.

Bolsas Santander Universidades 

ingressantes. Bolsa de Assistência Social

* Valores dizem respeito ao total de benefícios dados no ano, indiferente se são novos 
contemplados ou contemplados dos anos anteriores que continuam usufruindo do 
benefício. 

ART 170 – R$ 1.191.416,04
ART 171 - R$ 846.760,74
FAP – R$ 27.500,00
PAEC - R$ 246.806,45
FILANTROPIA 100% - R$ 6.913.747,58
FILANTROPIA 50% - R$ 1.212.551,70
OUTRAS BOLSAS ASSISTENCIAIS - R$ 117.840,00
BOLSA FAMILIA - R$ 69.697,18
BOLSA FUNCIONARIO E DEPENTENTES - R$ 952.034,32
PROESDE - R$ 161.472,61
TOTAL DE TITULOS GERADO FIES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) – R$ 9.089.092,00

TOTAL DE INVESTIMENTO NAS BOLSAS E BENEFÍCIOS*:

    A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe abre processo de seleção para concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, 
com recursos decorrentes da condição de Entidade Bene�cente de Assistência Social, para os universitários ingressantes, sem 
diploma de curso superior.
    Quem poderá participar?
   • Pessoas com renda bruta mensal familiar per capita que não exceda a um salário mínimo e meio, vigente à época da 
inscrição para bolsas integrais (100% – cem por cento) para alunos ingressantes.
    Como receber o auxílio?
    • As bolsas de estudo destinam-se a auxiliar o estudante com hipossuficiência econômica a dar continuidade a sua formação.
    • As bolsas de estudo destinam-se também, a estudante com deficiência, nos termos da lei.
    Como se dá a distribuição?
    A distribuição das bolsas de estudo integral (100%) será procedida com base no número de universitários matriculados por 
curso e turno, observada a proporcionalidade de 01 (um) aluno bolsista integral para cada 04 (quatro) alunos pagantes, 
somente para ingressantes e de acordo com a disponibilidade de recurso �nanceiro da instituição.
    Os universitários bene�ciados receberão a bolsa de estudo através de gratuidade na mensalidade, sendo concedidas 06 
(seis) parcelas a cada semestre incluindo matrículas e rematrículas.
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Bolsa de Assistência Social

* Valores dizem respeito ao total de benefícios dados no ano, indiferente se são novos 
contemplados ou contemplados dos anos anteriores que continuam usufruindo do 
benefício. 
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FILANTROPIA 100% - R$ 6.913.747,58
FILANTROPIA 50% - R$ 1.212.551,70
OUTRAS BOLSAS ASSISTENCIAIS - R$ 117.840,00
BOLSA FAMILIA - R$ 69.697,18
BOLSA FUNCIONARIO E DEPENTENTES - R$ 952.034,32
PROESDE - R$ 161.472,61
TOTAL DE TITULOS GERADO FIES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) – R$ 9.089.092,00

TOTAL DE INVESTIMENTO NAS BOLSAS E BENEFÍCIOS*:

    A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe abre processo de seleção para concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, 
com recursos decorrentes da condição de Entidade Bene�cente de Assistência Social, para os universitários ingressantes, sem 
diploma de curso superior.
    Quem poderá participar?
   • Pessoas com renda bruta mensal familiar per capita que não exceda a um salário mínimo e meio, vigente à época da 
inscrição para bolsas integrais (100% – cem por cento) para alunos ingressantes.
    Como receber o auxílio?
    • As bolsas de estudo destinam-se a auxiliar o estudante com hipossuficiência econômica a dar continuidade a sua formação.
    • As bolsas de estudo destinam-se também, a estudante com deficiência, nos termos da lei.
    Como se dá a distribuição?
    A distribuição das bolsas de estudo integral (100%) será procedida com base no número de universitários matriculados por 
curso e turno, observada a proporcionalidade de 01 (um) aluno bolsista integral para cada 04 (quatro) alunos pagantes, 
somente para ingressantes e de acordo com a disponibilidade de recurso �nanceiro da instituição.
    Os universitários bene�ciados receberão a bolsa de estudo através de gratuidade na mensalidade, sendo concedidas 06 
(seis) parcelas a cada semestre incluindo matrículas e rematrículas.
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    A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão de coordenação, condução e articulação do processo de autoavaliação, de 
orientação, de sistematização e de prestação de informações à instituição e ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior (SINAES).
    Instituída por ato do Reitor, como órgão colegiado autônomo, reger-se-á por Regimento próprio e pela Lei Federal nº 10.861, 
de 14 de abril de 2004, observado o Estatuto e Regimento Geral da Universidade, sendo constituída por representantes dos 
docentes, discentes, técnico-administrativo e da sociedade civil organizada.
    O Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2016 da UNIARP contempla ações desenvolvidas também na área social. 

Avaliação interna contempla ações na área social

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

     Ações previstas para o ano de 2016 com base nas análises efetuadas: 
   - Fomentar os membros da comunidade acadêmica a participar mais ativamente dos projetos sociais da instituição; 
   - Aprimorar, de forma constante, o espaço físico e as condições para o atendimento às pessoas com necessidades especiais.

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

     - Com relação à recomendação de fomentar os membros da comunidade acadêmica a participarem dos projetos sociais da 
Instituição, veri�ca-se ações de chamamento para que professores e estudantes participem dos projetos sociais da instituição. 
Neste contexto, veri�ca-se que a instituição tem atendido a comunidade local e regional, com a participação de seus 
professores e alunos, principalmente através da Clínica Escola de Fisioterapia, Núcleo de Psicologia, Universidade Aberta da 
Maior Idade, Núcleo de Práticas Jurídicas, Programa Amigos do Handebol, participação nos programas de Ação Social 
desenvolvidos por Prefeituras e entidades locais, bolsas de Assistência Social a alunos carentes e Programa de Atendimento a 
Pessoas com De�ciência, entre outras iniciativas. 
   - Com relação à recomendação de aprimorar, de forma constante, o espaço físico e o atendimento às pessoas com 
necessidades especiais, veri�ca-se que a Instituição está atenta a este tema, disponibilizando rampas de acesso, banheiros 
com instalações adequadas e um elevador, no bloco da Reitoria. 
    - Convém ressaltar também que, em relação ao atendimento aos alunos com de�ciências, veri�cou-se a ampliação destes 
atendimentos através da contratação de novos pro�ssionais. 

Projetos que fazem a diferença na comunidade

    A política de Assistência Social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é fortalecida a cada ano com 
atendimentos em diferentes áreas como educação, esporte, saúde, meio ambiente, geração de emprego e renda, entre outras, 
através dos diversos projetos sociais em andamento. O engajamento comunitário da UNIARP está presente dentro e fora das 
salas de aulas. 

Depoimentos
   “Voltei a estudar com 40 anos de idade graças ao apoio da 

Universidade com a bolsa de estudo da Assistência Social. Eu 

tive câncer com 28 anos de idade e outros problemas 

pessoais, mas devagar fui vencendo estas barreiras. Eu �z o 

curso de auxiliar técnico de Contabilidade e parei de estudar, 

mas com apoio e incentivo de conhecidos e professores, 

resolvi voltar para a sala de aula. Entrei com pedido da bolsa, 

me enquadrei no sistema, corri atrás da documentação e 

consegui a bolsa 100%. Isso era o que faltava na minha vida. 

Já consegui montar um negócio com base no que aprendi no 

curso, me arrependo de não ter entrado na Universidade 

antes. Os conhecimentos agregam muito na minha vida. 

Consegui ter um negócio e torna-lo lucrativo com os 

conhecimentos que aprendi na UNIARP, com o que os 

professores cobram da gente, que é o empreendedorismo e 

ações para tentar melhorar o meio onde a gente vive e foi o 

que eu �z. Tudo está sendo coroado com um curso superior 

que mudou a minha vida”. 

Luiz Remi Marchesan, 43 anos, acadêmico do 
curso de Administração da UNIARP
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Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

     - Com relação à recomendação de fomentar os membros da comunidade acadêmica a participarem dos projetos sociais da 
Instituição, veri�ca-se ações de chamamento para que professores e estudantes participem dos projetos sociais da instituição. 
Neste contexto, veri�ca-se que a instituição tem atendido a comunidade local e regional, com a participação de seus 
professores e alunos, principalmente através da Clínica Escola de Fisioterapia, Núcleo de Psicologia, Universidade Aberta da 
Maior Idade, Núcleo de Práticas Jurídicas, Programa Amigos do Handebol, participação nos programas de Ação Social 
desenvolvidos por Prefeituras e entidades locais, bolsas de Assistência Social a alunos carentes e Programa de Atendimento a 
Pessoas com De�ciência, entre outras iniciativas. 
   - Com relação à recomendação de aprimorar, de forma constante, o espaço físico e o atendimento às pessoas com 
necessidades especiais, veri�ca-se que a Instituição está atenta a este tema, disponibilizando rampas de acesso, banheiros 
com instalações adequadas e um elevador, no bloco da Reitoria. 
    - Convém ressaltar também que, em relação ao atendimento aos alunos com de�ciências, veri�cou-se a ampliação destes 
atendimentos através da contratação de novos pro�ssionais. 

Projetos que fazem a diferença na comunidade

    A política de Assistência Social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é fortalecida a cada ano com 
atendimentos em diferentes áreas como educação, esporte, saúde, meio ambiente, geração de emprego e renda, entre outras, 
através dos diversos projetos sociais em andamento. O engajamento comunitário da UNIARP está presente dentro e fora das 
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Depoimentos
   “Voltei a estudar com 40 anos de idade graças ao apoio da 

Universidade com a bolsa de estudo da Assistência Social. Eu 

tive câncer com 28 anos de idade e outros problemas 

pessoais, mas devagar fui vencendo estas barreiras. Eu �z o 

curso de auxiliar técnico de Contabilidade e parei de estudar, 

mas com apoio e incentivo de conhecidos e professores, 

resolvi voltar para a sala de aula. Entrei com pedido da bolsa, 

me enquadrei no sistema, corri atrás da documentação e 

consegui a bolsa 100%. Isso era o que faltava na minha vida. 

Já consegui montar um negócio com base no que aprendi no 

curso, me arrependo de não ter entrado na Universidade 

antes. Os conhecimentos agregam muito na minha vida. 

Consegui ter um negócio e torna-lo lucrativo com os 

conhecimentos que aprendi na UNIARP, com o que os 

professores cobram da gente, que é o empreendedorismo e 

ações para tentar melhorar o meio onde a gente vive e foi o 

que eu �z. Tudo está sendo coroado com um curso superior 

que mudou a minha vida”. 

Luiz Remi Marchesan, 43 anos, acadêmico do 
curso de Administração da UNIARP
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Ação global realiza 35 mil atendimentos em Caçador

A UNIARP marcou presença no evento com cerca de 300 voluntários de diversos 
cursos e setores  

   Mais de 35 mil atendimentos em serviços nas áreas de saúde, cidadania, lazer e educação foram realizados na Ação Global, 
realizada em Caçador, região meio-oeste de Santa Catarina. O evento, promovido pelo SESI, entidade do Sistema Indústria, em 
parceria com a Rede Globo, abordou novamente neste ano o tema “Qualidade de Vida”, estimulando os trabalhadores e a 
comunidade a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável.
   

Bene�ciados

   Sebastião de Almeida, trabalhador de 58 anos da indústria química, aproveitou o evento para buscar informações sobre como 
adotar uma vida saudável. Ele participou do Circuito do Bem-Estar, um serviço oferecido pelo SESI. “Só nos preocupamos com 
o trabalho e depois de uma certa idade começamos a sentir que o corpo não responde como quando éramos mais jovens. Aqui 
na Ação Global consegui muitas informações sobre como voltar a cuidar da minha saúde”, contou.
    A auxiliar �nanceira Juliana Suski levou o �lhos Ana Clara, de 11 anos e Gustavo, de nove, para atendimento odontológico. 
“Viemos buscar orientações sobre cuidados odontológicos. A falta de orientação muitas vezes limita as pessoas no cuidado 
dentário. Meu �lho Gustavo, por exemplo, está começando a perder os dentes agora, então é importante que a atenção seja 
redobrada”, disse.
As amigas Jucelena Fischer, de 30 anos, e Maiara Aparecida Moreira, de 16, foram buscar orientações para gestantes. “Mesmo 
sendo meu quarto �lho, é sempre bom receber informação para uma gestação saudável”, contou Jucelena. “Me ensinaram 
como cuidar do bebê. Para uma mãe de primeira viagem todo o tipo de dica ajuda”, brincou Maiara.
         A estudante Thais Tibes é uma das voluntárias que prestou serviço na Ação Global. Juntamente com outros colegas da 
faculdade, ela orientou a população sobre questões tributárias e ainda aproveitou para usufruir dos serviços oferecidos. 
“Veri�quei minha tipagem sanguínea”, disse.
    A população ainda pode fazer testes de glicemia, medir a pressão arterial, receber orientação jurídica e sobre acidentes 
domésticos, participar de ações contra o aedes aegypti, entre outros serviços. O SESI ofereceu atendimento por meio das 
unidades móveis de odontologia e audiometria, unidades móveis de educação, e serviços de promoção da saúde. A 

programação contou também com aulas do Cozinha Brasil, que orientam o preparo de refeições de baixo custo, com 
aproveitamento integral dos ingredientes. Para as crianças estiveram disponíveis brinquedos in�áveis, pintura facial e diversas 
atividades recreativas.

Depoimentos

“   Quando eu estava na escola já tinha o sonho de fazer o curso 

de Direito. Eu sempre penso muito na minha mãe, quero 

sempre ajudar ela. Decidido então a fazer o curso de Direito eu 

fui até a UNIARP me informar, saber mais sobre o curso e ver 

como eu podia entrar. Mas fui informado que não tinha mais 

vagas no curso. Naquela hora bateu o desespero e eu sai 

chorando da Universidade. Foi aí que com ajuda do SAE, 

consegui marcar uma reunião com a Coordenadora do curso 

de Direito e ela conseguiu me encaixar com duas matérias. Foi 

uma alegria muito grande porque era isso que eu queria, uma 

oportunidade. Eu falei para a minha mãe que tinha 

conseguido entrar no curso de Direito e pude ver o orgulho 

que ela sentiu de mim naquela hora. Mas eu precisava então ir 

atrás de bolsa para me manter no curso porque não tenho 

condições. Pedi informações sobre como funcionava para 

conseguir a bolsa, corri atrás da documentação, sempre 

pedindo ajuda para Deus, sempre orando muito e eu consegui. 

Se eu estou aqui dentro da Universidade hoje é porque tenho 

ajuda também dos professores. A Universidade garante 

oportunidades para todos, eu sou a prova disso. Meu pai 

abandonou a família quando eu tinha 14 anos. Tenho três 

irmãs que morreram e três irmãos vivos. Com a morte da 

minha irmã mais velha (morreu com 23 anos), minha mãe �cou 

muito abalada. Ela ajudava muito em casa. Hoje eu trabalho 

em um restaurante da cidade e com o meu salário ajudo a 

minha mãe, mas é muito difícil. Tem dias que não temos 

comida em casa. Não consigo aceitar isso. Minha mãe está 

encostada pelo SUS e o benefício dela foi reprovado. Então é 

uma renda a menos em casa. Estou fazendo este curso pela 

minha mãe, quero ser juiz e professor universitário”. 

Wellington de Souza Fragoso, 18 anos, 
acadêmico do curso de Direito da UNIARP
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Ação global realiza 35 mil atendimentos em Caçador

A UNIARP marcou presença no evento com cerca de 300 voluntários de diversos 
cursos e setores  

   Mais de 35 mil atendimentos em serviços nas áreas de saúde, cidadania, lazer e educação foram realizados na Ação Global, 
realizada em Caçador, região meio-oeste de Santa Catarina. O evento, promovido pelo SESI, entidade do Sistema Indústria, em 
parceria com a Rede Globo, abordou novamente neste ano o tema “Qualidade de Vida”, estimulando os trabalhadores e a 
comunidade a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável.
   

Bene�ciados

   Sebastião de Almeida, trabalhador de 58 anos da indústria química, aproveitou o evento para buscar informações sobre como 
adotar uma vida saudável. Ele participou do Circuito do Bem-Estar, um serviço oferecido pelo SESI. “Só nos preocupamos com 
o trabalho e depois de uma certa idade começamos a sentir que o corpo não responde como quando éramos mais jovens. Aqui 
na Ação Global consegui muitas informações sobre como voltar a cuidar da minha saúde”, contou.
    A auxiliar �nanceira Juliana Suski levou o �lhos Ana Clara, de 11 anos e Gustavo, de nove, para atendimento odontológico. 
“Viemos buscar orientações sobre cuidados odontológicos. A falta de orientação muitas vezes limita as pessoas no cuidado 
dentário. Meu �lho Gustavo, por exemplo, está começando a perder os dentes agora, então é importante que a atenção seja 
redobrada”, disse.
As amigas Jucelena Fischer, de 30 anos, e Maiara Aparecida Moreira, de 16, foram buscar orientações para gestantes. “Mesmo 
sendo meu quarto �lho, é sempre bom receber informação para uma gestação saudável”, contou Jucelena. “Me ensinaram 
como cuidar do bebê. Para uma mãe de primeira viagem todo o tipo de dica ajuda”, brincou Maiara.
         A estudante Thais Tibes é uma das voluntárias que prestou serviço na Ação Global. Juntamente com outros colegas da 
faculdade, ela orientou a população sobre questões tributárias e ainda aproveitou para usufruir dos serviços oferecidos. 
“Veri�quei minha tipagem sanguínea”, disse.
    A população ainda pode fazer testes de glicemia, medir a pressão arterial, receber orientação jurídica e sobre acidentes 
domésticos, participar de ações contra o aedes aegypti, entre outros serviços. O SESI ofereceu atendimento por meio das 
unidades móveis de odontologia e audiometria, unidades móveis de educação, e serviços de promoção da saúde. A 

programação contou também com aulas do Cozinha Brasil, que orientam o preparo de refeições de baixo custo, com 
aproveitamento integral dos ingredientes. Para as crianças estiveram disponíveis brinquedos in�áveis, pintura facial e diversas 
atividades recreativas.
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chorando da Universidade. Foi aí que com ajuda do SAE, 
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de Direito e ela conseguiu me encaixar com duas matérias. Foi 

uma alegria muito grande porque era isso que eu queria, uma 

oportunidade. Eu falei para a minha mãe que tinha 

conseguido entrar no curso de Direito e pude ver o orgulho 

que ela sentiu de mim naquela hora. Mas eu precisava então ir 

atrás de bolsa para me manter no curso porque não tenho 

condições. Pedi informações sobre como funcionava para 

conseguir a bolsa, corri atrás da documentação, sempre 

pedindo ajuda para Deus, sempre orando muito e eu consegui. 

Se eu estou aqui dentro da Universidade hoje é porque tenho 

ajuda também dos professores. A Universidade garante 

oportunidades para todos, eu sou a prova disso. Meu pai 

abandonou a família quando eu tinha 14 anos. Tenho três 

irmãs que morreram e três irmãos vivos. Com a morte da 

minha irmã mais velha (morreu com 23 anos), minha mãe �cou 

muito abalada. Ela ajudava muito em casa. Hoje eu trabalho 

em um restaurante da cidade e com o meu salário ajudo a 

minha mãe, mas é muito difícil. Tem dias que não temos 

comida em casa. Não consigo aceitar isso. Minha mãe está 

encostada pelo SUS e o benefício dela foi reprovado. Então é 
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acadêmico do curso de Direito da UNIARP
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   Sebastião de Almeida, trabalhador de 58 anos da indústria química, aproveitou o evento para buscar informações sobre como 
adotar uma vida saudável. Ele participou do Circuito do Bem-Estar, um serviço oferecido pelo SESI. “Só nos preocupamos com 
o trabalho e depois de uma certa idade começamos a sentir que o corpo não responde como quando éramos mais jovens. Aqui 
na Ação Global consegui muitas informações sobre como voltar a cuidar da minha saúde”, contou.
    A auxiliar �nanceira Juliana Suski levou o �lhos Ana Clara, de 11 anos e Gustavo, de nove, para atendimento odontológico. 
“Viemos buscar orientações sobre cuidados odontológicos. A falta de orientação muitas vezes limita as pessoas no cuidado 
dentário. Meu �lho Gustavo, por exemplo, está começando a perder os dentes agora, então é importante que a atenção seja 
redobrada”, disse.
As amigas Jucelena Fischer, de 30 anos, e Maiara Aparecida Moreira, de 16, foram buscar orientações para gestantes. “Mesmo 
sendo meu quarto �lho, é sempre bom receber informação para uma gestação saudável”, contou Jucelena. “Me ensinaram 
como cuidar do bebê. Para uma mãe de primeira viagem todo o tipo de dica ajuda”, brincou Maiara.
         A estudante Thais Tibes é uma das voluntárias que prestou serviço na Ação Global. Juntamente com outros colegas da 
faculdade, ela orientou a população sobre questões tributárias e ainda aproveitou para usufruir dos serviços oferecidos. 
“Veri�quei minha tipagem sanguínea”, disse.
    A população ainda pode fazer testes de glicemia, medir a pressão arterial, receber orientação jurídica e sobre acidentes 
domésticos, participar de ações contra o aedes aegypti, entre outros serviços. O SESI ofereceu atendimento por meio das 
unidades móveis de odontologia e audiometria, unidades móveis de educação, e serviços de promoção da saúde. A 

programação contou também com aulas do Cozinha Brasil, que orientam o preparo de refeições de baixo custo, com 
aproveitamento integral dos ingredientes. Para as crianças estiveram disponíveis brinquedos in�áveis, pintura facial e diversas 
atividades recreativas.

 Personalidades

       O lutador de MMA, Junior dos Santos, o Cigano, esteve em Caçador, sua cidade natal, para acompanhar o evento. “A qualidade de 
vida hoje é um tema muito discutido. Um evento como esse em Caçador ajuda a abrir os olhos das pessoas para que elas cuidem mais 
da própria saúde. É um conjunto de fatores, devemos cuidar o máximo da nossa saúde para não dependermos de assistência médica.   
Boa alimentação e exercício físico fazem parte disso”, pontuou Cigano.
    Além do lutador, a atriz Julia Konrad e a apresentadora do Vídeo Show, Marcela Monteiro, ambas da Rede Globo, marcaram 
presença na Ação Global catarinense. “Qualquer incentivo à cidadania e serviços de qualidade de vida são importantes e de extrema 
valia para a população”, enfatizou a atriz Julia Konrad.
      O mutirão de serviços foi realizado simultaneamente em 26 cidades do País e no Distrito Federal. Em Caçador, o evento contou 
com a parceira da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Sindicato Patronal da Indústria da Madeira (SIMCA), Sindicato das 
Indústrias de Papel e Celulose de Santa Catarina (SIMPESC), Sindicato do Couro (SINCAVE), Viposa, Cor�o, Adami, além da Prefeitura 
Municipal de Caçador e do trabalho de 622 voluntários.

Casamento comunitário na UNIARP foi um grande sucesso

   Quarenta e dois casais o�cializaram sua união dia 16 de julho na primeira edição do Casamento Comunitário Civil, realizado 
pela UNIARP, através do Curso de Direito com apoio do Ofício de Registro Civil da Comarca de Caçador. O casamento foi 
realizado no Centro Administrativo e Reitoria, integrando a programação da primeira edição do Food Truck Festival e UNIARP 
de Portas Abertas.

   Sebastião de Almeida, trabalhador de 58 anos da indústria química, aproveitou o evento para buscar informações sobre como 
adotar uma vida saudável. Ele participou do Circuito do Bem-Estar, um serviço oferecido pelo SESI. “Só nos preocupamos com 
o trabalho e depois de uma certa idade começamos a sentir que o corpo não responde como quando éramos mais jovens. Aqui 
na Ação Global consegui muitas informações sobre como voltar a cuidar da minha saúde”, contou.
    A auxiliar �nanceira Juliana Suski levou o �lhos Ana Clara, de 11 anos e Gustavo, de nove, para atendimento odontológico. 
“Viemos buscar orientações sobre cuidados odontológicos. A falta de orientação muitas vezes limita as pessoas no cuidado 
dentário. Meu �lho Gustavo, por exemplo, está começando a perder os dentes agora, então é importante que a atenção seja 
redobrada”, disse.
As amigas Jucelena Fischer, de 30 anos, e Maiara Aparecida Moreira, de 16, foram buscar orientações para gestantes. “Mesmo 
sendo meu quarto �lho, é sempre bom receber informação para uma gestação saudável”, contou Jucelena. “Me ensinaram 
como cuidar do bebê. Para uma mãe de primeira viagem todo o tipo de dica ajuda”, brincou Maiara.
         A estudante Thais Tibes é uma das voluntárias que prestou serviço na Ação Global. Juntamente com outros colegas da 
faculdade, ela orientou a população sobre questões tributárias e ainda aproveitou para usufruir dos serviços oferecidos. 
“Veri�quei minha tipagem sanguínea”, disse.
    A população ainda pode fazer testes de glicemia, medir a pressão arterial, receber orientação jurídica e sobre acidentes 
domésticos, participar de ações contra o aedes aegypti, entre outros serviços. O SESI ofereceu atendimento por meio das 
unidades móveis de odontologia e audiometria, unidades móveis de educação, e serviços de promoção da saúde. A 
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pela UNIARP, através do Curso de Direito com apoio do Ofício de Registro Civil da Comarca de Caçador. O casamento foi 
realizado no Centro Administrativo e Reitoria, integrando a programação da primeira edição do Food Truck Festival e UNIARP 
de Portas Abertas.

   Sebastião de Almeida, trabalhador de 58 anos da indústria química, aproveitou o evento para buscar informações sobre como 
adotar uma vida saudável. Ele participou do Circuito do Bem-Estar, um serviço oferecido pelo SESI. “Só nos preocupamos com 
o trabalho e depois de uma certa idade começamos a sentir que o corpo não responde como quando éramos mais jovens. Aqui 
na Ação Global consegui muitas informações sobre como voltar a cuidar da minha saúde”, contou.
    A auxiliar �nanceira Juliana Suski levou o �lhos Ana Clara, de 11 anos e Gustavo, de nove, para atendimento odontológico. 
“Viemos buscar orientações sobre cuidados odontológicos. A falta de orientação muitas vezes limita as pessoas no cuidado 
dentário. Meu �lho Gustavo, por exemplo, está começando a perder os dentes agora, então é importante que a atenção seja 
redobrada”, disse.
As amigas Jucelena Fischer, de 30 anos, e Maiara Aparecida Moreira, de 16, foram buscar orientações para gestantes. “Mesmo 
sendo meu quarto �lho, é sempre bom receber informação para uma gestação saudável”, contou Jucelena. “Me ensinaram 
como cuidar do bebê. Para uma mãe de primeira viagem todo o tipo de dica ajuda”, brincou Maiara.
         A estudante Thais Tibes é uma das voluntárias que prestou serviço na Ação Global. Juntamente com outros colegas da 
faculdade, ela orientou a população sobre questões tributárias e ainda aproveitou para usufruir dos serviços oferecidos. 
“Veri�quei minha tipagem sanguínea”, disse.
    A população ainda pode fazer testes de glicemia, medir a pressão arterial, receber orientação jurídica e sobre acidentes 
domésticos, participar de ações contra o aedes aegypti, entre outros serviços. O SESI ofereceu atendimento por meio das 
unidades móveis de odontologia e audiometria, unidades móveis de educação, e serviços de promoção da saúde. A 
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Núcleo de Práticas Jurídicas

   O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIARP se tornou um grande aliado da população caçadorense. Desde que foi criado em 
2001, para atender diretrizes curriculares do curso de Direito, o Núcleo realiza uma média de 800 atendimentos mensais sendo 
que deste total, cerca de 40% resultam em ações judiciais. 
    O Núcleo é um ambiente de aprendizado prático, onde os acadêmicos/estagiários do curso de Direito mantém contato direto 
com a população, mediante supervisão e orientação de professores advogados.
  Os casos atendidos pelo NPJ da UNIARP, via de regra versam sobre Direito de Família, entre eles ações de alimentos, 
investigações de paternidade, guardas, dissoluções de união estável, separações e divórcios, interdições, entre outros.

Atendimentos realizados em 2016: 

Audiências: 210
Consulta Jurídica: 77
Ação Alimentos: 02
Ação Alvará Judicial: 14
Ação Execução de Título Extrajudicial: 01
Ação Exoneração de Alimentos: 02
Ação Modi�cação de Guarda: 02
Ação Guarda c/c Alimentos: 91
Ação Homologação Termo Acordo Extrajudicial: 02 
Ação Interdição: 09
Ação Investigação de Paternidade: 01
Ação Investigação de Paternidade c/c Alimentos: 07
Ação Cumprimento de Sentença: 57
Ação Dissolução de União Estável: 02
Ação Dissolução c/c Guarda e Alimentos: 01
Ação Revisional de Alimentos: 06
Ação Adoção: 01
Ação Divórcio: 20

Ação Divórcio c/c Guarda e Alimentos: 01
Divórcio Extrajudicial: 01
Ação Revisional de Contrato: 01
Ação de Responsabilidade Civil: 01
Ação Registro de Nascimento Civil: 01
Ação Reti�cação de Registro Civil: 04
Ação de Contestação: 05
Ação Negatória de Paternidade: 01
Ação Modi�cação de Curatela: 02
Ação Obrigação de Fazer: 19
Recurso de Apelação: 01
Ação Justiça Federal: 01
Ação Certidão de Óbito Tardio: 02
Ação Usucapião: 01
Recurso de Agravo de Instrumento: 01
Orientações Sociais: 376
Atendimentos Sociais: 340
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Núcleo de Práticas Jurídicas
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Ação Dissolução c/c Guarda e Alimentos: 01
Ação Revisional de Alimentos: 06
Ação Adoção: 01
Ação Divórcio: 20

Ação Divórcio c/c Guarda e Alimentos: 01
Divórcio Extrajudicial: 01
Ação Revisional de Contrato: 01
Ação de Responsabilidade Civil: 01
Ação Registro de Nascimento Civil: 01
Ação Reti�cação de Registro Civil: 04
Ação de Contestação: 05
Ação Negatória de Paternidade: 01
Ação Modi�cação de Curatela: 02
Ação Obrigação de Fazer: 19
Recurso de Apelação: 01
Ação Justiça Federal: 01
Ação Certidão de Óbito Tardio: 02
Ação Usucapião: 01
Recurso de Agravo de Instrumento: 01
Orientações Sociais: 376
Atendimentos Sociais: 340

Natal Luz
  A UNIARP realizou dia 09 de dezembro um evento especial para celebrar a magia do Natal com todos os colaboradores, 
acadêmicos, professores e comunidade de Caçador e região. O evento Natal Luz foi realizado no Teatro da UNIARP e 
contou com apresentações musicais, poesia e solidariedade. O ingresso foi a doação de um brinquedo novo ou usado.
  Em 2016 as doações arrecadadas foram doadas para crianças da creche João Maria Fernandes, na Vila Santa Terezinha, 
bairro Martello.
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     A recepção de calouros deste ano da UNIARP foi abrilhantada pelo talento de 
acadêmicos em evento realizado no Teatro. O acadêmico Matheus Marianinho, 
do curso de Engenharia de Controle e Automação apresentou canções no 
acordeon. Já a acadêmica Bruna Manenti do curso de Fisioterapia e o acadêmico 
Guilherme Gybson, do curso de Farmácia cantaram ao som do violão. O 
encerramento do evento contou com a apresentação do acadêmico Valdecir 
Ramos, do curso de Serviço Social e violeiros tradicionalistas que executaram 
entre outras músicas, “Moreninha Linda”, de Tonico e Tinoco.
   Na ocasião os coordenadores de cursos foram apresentados e repassaram 
informações referente ao início do semestre letivo, junto com representantes de 
setores como Serviço de Apoio ao Estudante, Extensão e Cultura, Biblioteca, 
Secretaria Acadêmica, entre outros. 
        O Presidente da UNIARP destacou a alegria em receber os acadêmicos, que 
agora fazem parte de uma Universidade que busca, por meio de suas ações, a 
excelência do ensino, da pesquisa e da extensão. “A UNIARP está em constante 
processo de melhoria, de crescimento e amadurecimento institucional. Como 
presidente desta grande instituição, estou representando a comunidade de 
Caçador. A comunidade que lançou os pilares da educação superior na década de 
40. Hoje temos pro�ssionais formados aqui e que fazem a diferença no mercado 
de trabalho, além de uma atuação universitária voltada para pesquisas, projetos, 
ações de desenvolvimento local e regional”, reforçou Auri.

SHOW DE TALENTOS NA RECEPÇÃO 
DE CALOUROS DA UNIARP
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SHOW DE TALENTOS NA RECEPÇÃO 
DE CALOUROS DA UNIARP

A 2ª fase do curso de Educação Física da UNIARP realizou no mês de outubro mais 

uma edição do evento UNIARP com Dança no Teatro. Foram 18 coreogra�as 

apresentadas por acadêmicos e por dançarinos de escolas e instituições parceiras.

UNIARP COM DANÇA É UM SUCESSO MAIS UMA VEZ
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Esporte
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Esporte
Curso de Educação Física realiza 
atividades em Calmon

Os acadêmicos do curso de Educação Física da UNIARP: 
Daniel Bellé, Edineide Vieira e Valcimara Peres, mais a 
equipe de apoio realizaram diferentes atividades de lazer 
no município de Calmon, com o Grupo da Paz, que envolve 
45 participantes da melhor idade. As atividades foram 
realizadas sob a supervisão da professora Ana Mara Rotta. 
Ela aproveita para agradecer os senhores Gilmar Leinds e 
Raimundo Gomes que animaram a tarde com músicas. 

Atividades de lazer no 
projeto Pescar da Frame

A UNIARP, através do curso de Educação Física realizou o 
projeto: "Pais e �lhos brincando juntos". O projeto foi 
desenvolvido pelos acadêmicos Ademilson Frank, Daniel 
Nilsen, Kemelly Fernanda, Marizete Pontes e Rosana 
Assis. O evento contou com a colaboração de Edson 
Hubner, alunos do projeto Pescar, seus familiares e da 
equipe de apoio. “A excelente organização fez com que a 
tarde fosse divertida e os objetivos fossem alcançados”, 
comenta a professora Ana Mara Rotta, que supervisou as 
atividades. 

UNIARP sedia Festival Nacional de Capoeira
   Dia 15 de outubro a Arena da UNIARP foi palco do V Festival Nacional de Capoeira. No evento o público prestigiou 
vivências práticas, palestras e trocas de cordas- graduação. Os mestres referência nacional da Capoeira estiveram 
presentes como Mestre Kim do Rio de Janeiro, Mestre Aritana e Mestre Saruê. O Festival foi uma realização do Colégio de 
Aplicação da UNIARP, Colégio Primeiros Passos, Escola Pe. José Chamot e Grupo Capoeira Brasil de Caçador.
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Corrida do Bem

     Caçador recebeu em 2016 a Corrida do Bem, evento promovido pelo SESI/SC, entidade da FIESC. A iniciativa, contou 
também com a modalidade de caminhada e teve parte do valor das inscrições revertida para o Hospital Maicé.
A organização comemorou a inscrição de 1.034 pessoas no evento em Caçador. Foram disputadas as categorias industriário e 
comunidade, nos naipes masculino e feminino, com provas de 5 e 10 quilômetros. A largada foi dada no Parque Central José 
Rossi Adami (Rua Benedito Ponciano), às 9 horas.
    A UNIARP marcou presença no evento com acadêmicos e professores prestando atendimentos. Além disso, vários 
professores, pessoal técnico-administrativo e integrantes da Diretoria participaram da corrida e da caminhada.

 A UNIARP, através do curso de Educação Física realizou na última semana um evento de integração com imigrantes do 
Haiti. Participaram da ação acadêmicos da 7ª fase do curso: Alisson Marques, Edemilson Zago Farias, Gilberto Camargo, Samuel 
Mattos Ribeiro e Sidnei Lucena. Eles receberam 48 haitianos com o objetivo de aproximá-los do modo brasileiro de vivenciar 
momentos de lazer. A di�culdade de comunicação foi superada pela diversão e práticas esportivas. A atividade foi 
supervisionada pela professora Ana Mara Rotta. O evento contou também com a parceria do IFSC e SESC.

Curso da UNIARP promove integração com imigrantes
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UNIARP comemora os resultados obtidos nos JUCs 2016
A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) comemora os resultados obtidos na 60ª edição dos Jogos Universitários 
Catarinenses (JUCs 2016), disputados em Caçador de 13 a 17 de julho. A instituição �cou em 4º lugar geral com 264 pontos. 
Um total de 18 Universidades participaram do evento. Os atletas da UNIARP foram recepcionados nesta semana pelo reitor 
Adelcio Machado dos Santos, professor Paulo Cezar de Campos, vice-reitor Acadêmico e de Administração e pelo professor 
Jorge Luiz Velasquez, coordenador do curso de Educação Física. Eles estavam acompanhados do presidente da Fundação 
Municipal de Esportes, Joao Coelho.

Resultados das modalidades e colocações:
Atletismo masculino – 1º lugar nos 5.000 metros rasos e 
10.000 metros com o atleta Laurindo Nunes Neto;
Atletismo masculino- 2º lugar nos 800 metros rasos 
com o atleta Luis Felipe Nunes;
Atletismo masculino- 4º lugar nos 5000 metros Rasos 
com o atleta Lucas Nunes;
Futebol Sete Feminino – 1º Lugar;
Futebol Sete Masculino- 2º lugar;
Futebol de Campo Feminino- 2º lugar;
Futebol de campo masculino – 4º lugar;
Futevôlei masculino- 2º Lugar com os atletas: Gabriel 
Sela e Bruno Campos;
Futevôlei feminino – 2º lugar com as atletas: Gisele de 

Freitas Bitencourt e Lara Neves;
Handebol Masculino- 4º Lugar;
Handebol Feminino- 4º Lugar;
Tênis de mesa feminino – 1º lugar com a atleta Amanda Nava 
Scolaro;
Xadrez masculino – 3º lugar com o atleta Ruan Lucas Alves 
Gonçalves.
Os JUCs foram promovidos pela Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário e Federação Catarinense do Desporto 
Universitário em parceria com a UNIARP e apoio do Governo 
de Santa Catarina, FESPORTE e Prefeitura de Caçador através 
da Fundação Municipal de Esportes (FMEC).
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UNIARP assina convênio para projeto de e�ciência energética

   A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP, é uma das sete entidades que receberam investimentos do Governo 
do Estado, por meio da Celesc, como forma de incentivar a e�ciência e economia energética. O contrato foi assinado dia 
09 de maio em Florianópolis. Participaram do ato o presidente da UNIARP, Auri Marcel Baú, vice-presidente Sandoval 
Caramori, reitor Adelcio Machado dos Santos e o professor Fabrício Paris, coordenador do curso de Engenharia Elétrica. 
    A UNIARP �rmou convênio de R$ 371 mil para substituição de 3,3 mil lâmpadas �orescentes tubulares por lâmpadas de 
LED.  A economia prevista é de R$ 7 mil por mês nos custos com energia elétrica da Universidade.

Redução comprovada
Dados comprovam que houve uma redução 
signi�cativa no valor gasto com energia elétrica 
conforme segue: 
Bloco “A” e “B” redução de 12%; 
Bloco “D” redução de 32%;
Centro Multiuso, redução de 2%;
Centro Administrativo e Reitoria, redução de 9%. 
Total: redução de 12, 94%

Equipe
    O desenvolvimento do projeto da UNIARP contou com ajuda dos acadêmicos Luan Alex Pereira, Cleiton Waber, Ednei 
Jurandir da Silva, Thammy Giulianna Euriques e dos professores Antonio Pedro Tessaro, Rodrigo Vitto, Everaldo Cesar de 
Castro, Mayne Gonçalves e do Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica Fabrício Páris. 
    Na coordenação do Projeto PEE �caram os professores Fabrício Páris e Antonio Pedro Tessaro. A proposta do projeto 
também teve o auxílio de elaboração executado pela empresa Graphus Energia tendo como responsável o engenheiro 
Fábio Antônio Filipini. A coordenadora da CELESC responsável pelo projeto da UNIARP é a administradora Jandira Jeane 
Gadotti.

MEIO AMBIENTE
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Acadêmicos desenvolvem projetos 
de Educação Ambiental na região

     Acadêmicos da 5ª fase do curso de Ciências Biológicas da UNIARP 
realizaram projetos de Educação Ambiental envolvendo crianças e adultos 
nos municípios de Caçador, Macieira, Santa Cecília e Lebon Régis. Os projetos 
foram desenvolvidos na disciplina de Educação Ambiental, ministrada pela 
professora Elis Regina Mazzurana.
      Foram realizadas implantações de hortas escolares, hortas suspensas e 
atividades de conscientização e sensibilização sobre lixo, reciclagem e meio 
ambiente. “Os trabalhos foram desenvolvidos com muita atenção e carinho, 
tendo um resultado muito positivo”, comenta a professora.

Campanha da UNIARP arrecada mais de 500 garrafas PET

   A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através dos cursos de Ciências Biológicas, Farmácia e Engenharia 
Ambiental e Sanitária realizou a campanha: “Pense, Plante, Salve”. Alunos, professores e colaboradores da UNIARP, além de 
toda a comunidade caçadorense foram convidados a doar garrafas PET de um ou dois litros. Mais de 500 garrafas foram 
arrecadadas e serão transformadas em vasos de plantas.
   No dia 05 de junho, Dia do Meio Ambiente, uma grande ação de conscientização foi realizada no Parque Central José Rossi 
Adami, das 15h às 18 horas. Na ocasião, foram realizadas orientações sobre preservação e conservação ambiental, 
gerenciamento de resíduos e a distribuição das mudas de plantas medicinais em parceria com o Horto Municipal. No local 
houve ainda a exposição das fotos selecionadas do I Concurso de Fotogra�a Ambiental da UNIARP.  
   Na UNIARP a preocupação com as questões ambientais já vem de longa data. Na instituição são realizados inúmeros projetos 
visando a conscientização ambiental, dos quais se destacam os projetos de arrecadação de pilhas e baterias usadas, sistema 
de lixeiras para a correta separação do lixo, projetos de conscientização ambiental junto as escolas, sistema de coleta de 
medicamentos vencidos, redução no consumo de energia através do programa de e�ciência energética, sistemas de 
saneamento ecológico, entre outros projetos desenvolvidos entre os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Farmácia, Engenharia elétrica e Engenharia Civil.
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Saúde

Clínica Escola de Fisioterapia da Uniarp para a Comunidade

   O projeto “Assistência Fisioterapêutica para a Comunidade”, tem como objetivo geral possibilitar o acesso da comunidade 
carente do município ao serviço de �sioterapia em sua dimensão clínica e ambulatorial.
   O atendimento é exclusivo para pessoas carentes e sempre com prescrição médica. 
   O Projeto foi criado para atender a lista de espera dos estágios curriculares e garantir mais um serviço de qualidade para a 
comunidade caçadorense. Os acadêmicos de Fisioterapia, com a supervisão de professores, realizam atendimentos nas áreas 
de ortopedia, traumatologia, desportiva e neurologia.
     Em 2016 o Projeto Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP para a Comunidade, coordenado pela professora Daniela dos Santos, 
realizou 377 atendimentos.

Clínica de Fisioterapia da UNIARP
    A Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da UNIARP é destinada ao atendimento �sioterapêutico de pessoas da comunidade 
e também para a prática pro�ssional, com realização de estágios curriculares obrigatórios para a formação dos acadêmicos do 
curso de Fisioterapia da UNIARP. Na Clínica são realizadas aulas práticas e atendimentos para a comunidade através do Projeto 
Social e dos estágios obrigatórios.
   Em 2016 foram realizados cerca de 9.515 atendimentos em estágios curriculares. Os estágios são divididos em três grandes 
áreas: Comunitária, Clínica Escola e Hospitalar, os quais subdividem-se em Dermatofuncional, Ortopedia, Ergonomia, 
Fisioterapia Aquática, Neurologia, ESF, Cardiorrespiratória e Neurologia, além do projeto Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP 
para a Comunidade.

“É maravilhoso o trabalho realizado aqui na Clínica Escola 

de Fisioterapia da UNIARP. Eu sou atendida aqui há muitos 

anos. Agora estou realizando sessões de tratamento na 

ortopedia. Tenho desgaste no joelho, nos quadris e 

problema na coluna. Eu também faço sessões de 

cardiorrespiratória. O atendimento é excelente, sou 

recebida sempre com muito carinho pelas estagiárias e 

pelos professores”. Maria Jaci de Souza, 66 anos, dona de 

casa, moradora do bairro Berger. 
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Saúde
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Atividades da Clínica Escola de Fisioterapia

Estágio Supervisionado de Fisioterapia na Clínica Escola/Ortopedia
Professora Daniela dos Santos - 993 atendimentos

Estágio Supervisionado de Fisioterapia na Clínica 
Escola/Dermato-Funcional
Professor Adriano Ma�essoni - 1.459 atendimentos
 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia na Clínica Escola/Ergonomia
Professora Talitta Machado - 2.440 atendimentos
 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia Comunitária/Clínica 
Escola-Neurologia
Professora Siham Karim Amer Abdel - 895 atendimentos
 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia Comunitária/APAE - Neurologia
Professora Vânia Maria Castro Gouvêia - 789 atendimentos
 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia Comunitária/ESF
Professora Cristianne Lopes - 837 atendimentos
 
Estágio Supervisionado Hospitalar/Clínica Escola – Cardiorrespiratória
Professora Liamara Basso Dala Costa - 834 atendimentos
 
Estágio Supervisionado Hospitalar/Hospital Maicé
Professor Juliano Mazzotti - 611 atendimentos
 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia Aquática
Professoras Liamara Basso Dala Costa e Vânia Maria Castro Gouvêia - 280 
atendimentos
 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 2016:  9515
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UNIARP realiza atendimento domiciliar na área de Fisioterapia
    A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) desenvolve há cerca de cinco anos um trabalho de atendimento domiciliar 
na área de Fisioterapia. Pacientes com diferentes necessidades de tratamento �sioterapêutico recebem em casa o 
acompanhamento de acadêmicos e professores do curso de Fisioterapia. O trabalho vem bene�ciando pacientes com 
di�culdades de deslocamento como é o caso de Angelina Sivieiro Wartha, 63 anos, morada do bairro Martello.
     Todos os dias, ela e a �lha Rosemari Wartha, 44 anos, recebem atendimento da equipe do curso de Fisioterapia da UNIARP. 
Rosemari foi vítima de acidente e �cou paraplégica. A mãe, Angelina realiza atendimento para amenizar problemas na coluna e 
nas pernas, em razão de desgaste ósseo. “É um trabalho maravilho. E seria muito importante se mais pessoas pudessem receber 
também este atendimento. No meu caso, vejo os resultados logo após as sessões. Já a minha �lha, a gente sente os resultados 
dia após dia. Os membros �cam mais �exíveis e ela �ca melhor até mentalmente. Isso realmente melhora a qualidade de vida 
dela”, comenta.
    A professora Cristianne Confessor Castilho Lopes, da disciplina de estágio no Programa Saúde da Família (PSF), explica que o 
trabalho é desenvolvido hoje com duas turmas da 7ª e 9ª fase do curso de Fisioterapia, atendendo pacientes todos os dias da 
semana. Antes o atendimento era realizado duas vezes por semana. “Atendemos pacientes que não têm como ir na clínica. Até 
gostaríamos de englobar mais pacientes, mas temos que trabalhar dentro das possibilidades, de acordo com o número de 
alunos estagiários”, relata.
    O estágio no PSF é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivo aproximar os acadêmicos 
da realidade dos pacientes e das ações públicas de Saúde. “Os resultados aparecem dia a dia. A gente evita o agravamento da 
patologia. Você consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Hoje o conhecimento do atendimento no Programa 
Saúde da Família é cobrado dos futuros pro�ssionais. Além dos atendimentos, inclui outras ações, como realizar o controle da 
doença, fortalecer a prevenção, realizar palestras, entre outras”, enumera.
  Ainda como vantagem, o avanço tecnológico garantiu a melhor disposição dos aparelhos utilizados nas sessões – deixando-os 
mais leves, fáceis de transportar – possibilitando ter em qualquer lugar os equipamentos necessários para o atendimento.

Mais conhecimento
A acadêmica Luiza Ribeiro, da 9ª fase de Fisioterapia atua no estágio 
em atendimento domiciliar há dois anos. Ela destaca que o trabalho 
na casa proporciona um melhor estudo das reais condições do 
paciente e os pontos de aperfeiçoamento do seu atendimento. 
“Estamos ajudando na qualidade de vida dos pacientes e a gente 
acaba também fazendo amizades, estamos junto com os pacientes 
todos os dias. Tenho certeza que estarei mais preparada para o 
mercado de trabalho, com mais noção de como é o trabalho na 
prática. Isso fortalece o aprendizado, a nossa formação”, enfatiza.
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Acadêmica estuda os benefícios da Auriculoterapia

   A acadêmica Nadieska Paula Pires, da 9ª fase do curso de Enfermagem da UNIARP está estudando os benefícios da 
Auriculoterapia, uma técnica da Acupuntura que usa o pavilhão auricular (orelhas) para efetuar tratamentos terapêuticos. 
Também está sendo alvo de estudo a técnica da sangria, ou seja, a retirada de pequena quantidade de sangue por meio de 
perfurações super�ciais na pele ou punção de veias de calibre reduzido. As duas técnicas são tema do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) da acadêmica.
     As pesquisas foram conduzidas na Clínica de Estética da UNIARP, com apoio da professora Tathiana Gelinski.
Um total de sete pacientes, diagnosticados com cefaleia crônica, estão sendo tratados com as técnicas. “Já na primeira sessão 
os pacientes relataram melhoras signi�cativa das crises e muitos relataram também que não estão mais fazendo uso de 
medicamentos”, explica a acadêmica que se interessou pela Auriculoterapia, quando se submeteu ao tratamento alternativo.
     De acordo com a professora Tathiana o uso da Auriculoterapia é compatível com todas as outras formas de tratamento, e 
não apresenta efeitos colaterais.

Dia D de combate ao Aedes aegypti na UNIARP
 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através dos cursos de Farmácia e Ciências Biológicas realizou uma 
grande ação de mobilização com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite os 
vírus da dengue, da febre chikungunya e da zika. A ação envolveu acadêmicos e professores.
 A concentração da ação ocorreu na área de convivência da Universidade com repasse de informações e demonstrações 
de como fazer iscas para capturar o mosquito transmissor. No local também foram expostos exemplares do mosquito para 
melhor reconhecimento. A ação envolveu toda a comunidade acadêmica e também foi aberta para toda a população. A ação 
contou ainda com apoio da Prefeitura através da Vigilância Epidemiológica. 
 A professora Talize Foppa, coordenadora do curso de Farmácia destaca que é preciso reforçar a atenção da sociedade, 
para o combate ao Aedes aegypti e assegurar que todos estejam informados e engajados de forma permanente em ações para 
eliminação dos criadouros do mosquito. Uma força tarefa vasculhou toda a extensão da Universidade em busca de possíveis 
criadouros do mosquito.



67

Farmácia Escola de Manipulação
A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) iniciou as atividades na Farmácia Escola de Manipulação em 2011. A 
Farmácia Escola é resultado da parceria entre a UNIARP e a FIESC. A estrutura completa para manipulação de medicamentos 
foi doada pelo SESI. A Farmácia Escola trabalha somente com medicamentos e cosméticos manipulados. Os produtos são 
feitos a partir de receita médica com doses e quantidades adequadas para cada paciente.

Atividades da Farmácia Escola em 2016

Fevereiro:
Número de atendimentos: 156
Número de Formulações manipuladas: 345
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 780

Março:
Número de atendimento: 184 
Número de Formulações manipuladas: 361
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 240
Início da parceria com a equipe da Unidade Básica de Saúde do Bairro Nossa Senhora Salete, no qual a médica da Unidade de 
Saúde prescreve as plantas medicinais para seus pacientes e semanalmente nós fazemos a entrega das plantas com 
orientação de uso e da forma de preparo adequada;

Abril:
Número de atendimento: 212
Número de Formulações manipuladas: 416
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 300
Participação na Ação Família na Escola, realizada pela Escola estadual Irmão Léo no dia 16 de março com distribuição de 

Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais. Orientações sobre 
cosméticos. Orientações sobre uso correto de repelentes na prevenção ao Aedes Aegypti;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador no bairro Tabajara dia 09 de março com distribuição de 
Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador no bairro Martello no dia 16 de março com distribuição 
de Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador em Taquara Verde no dia 30 de março com distribuição 
de Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais.
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Abril:
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Número de Formulações manipuladas: 416
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 300
Participação na Ação Família na Escola, realizada pela Escola estadual Irmão Léo no dia 16 de março com distribuição de 

Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais. Orientações sobre 
cosméticos. Orientações sobre uso correto de repelentes na prevenção ao Aedes Aegypti;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador no bairro Tabajara dia 09 de março com distribuição de 
Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador no bairro Martello no dia 16 de março com distribuição 
de Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais;
Participação em Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Caçador em Taquara Verde no dia 30 de março com distribuição 
de Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais.

Maio:
Número de atendimento: 207  
Número de Formulações manipuladas: 420
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 448
Participação na Ação Global (SESI/FIESC), realizada no dia 21 de maio com distribuição de Plantas medicinais e mudas com 
orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais. Orientações sobre cosméticos. Orientações sobre uso correto 
de repelentes na prevenção ao Aedes Aegypti. 
Realização de tipagem sanguínea.

Junho:
Número de atendimento: 189
Número de Formulações manipuladas: 364
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 234

Julho:
Número de atendimento: 132
Número de Formulações manipuladas: 220
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 25
Participação na 1ª edição do Food Truck Festival nos dias 15, 16 e 17 de julho com o�cinas diversas.

Agosto:
Número de atendimento: 236  
Número de Formulações manipuladas: 587
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 359
Realização de capacitação para as agentes comunitárias de saúde do bairro Nossa Senhora Salete sobre orientações de uso de 
Espinheira Santa e Hortelã com �nalidade medicinal;
Reunião com enfermeiras da Unidade de Saúde do Bairro Berger para implantação de projetos para a comunidade local.
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Setembro:
Número de atendimento: 192
Número de Formulações manipuladas: 350
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 280
Capacitação dos colaboradores da Unidade Básica de Saúde do bairro Berger (médicos, enfermeiras, ACS) acerca do 
Acompanhamento Farmacoterapêutico de pacientes com comprometimento de saúde.
Inauguração da estufa no Horto medicinal;

Outubro:
Número de atendimento: 181
Número de Formulações manipuladas: 384
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 290
Inicio do Acompanhamento da pressão Arterial de pacientes de acordo com o exigido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Com preparo de tabelas contendo os valores obtidos nas aferições e grá�co para melhor interpretação do pro�ssional médico;
Participação em Ação realizada pela OAB de Caçador no dia 26 de outubro, abordando o tema Outubro Rosa. Com entrega das 
plantas medicinais com orientação de uso e da forma de preparo adequada, orientações sobre produtos cosméticos e estética 
feminina;
Participação em reunião, dia 06/10/16, com a médica e enfermeira da Unidade básica de saúde do Bairro Nossa Senhora Salete 
acerca de um paciente atendido no acompanhamento farmacoterapêutico, com avaliação do caso, troca de ideias e tomada 
de decisão para melhorar terapia medicamentosa e condição de saúde do paciente;
Realização de capacitação sobre Projeto das Plantas Medicinais para o Grupo Hiperdia da Unidade de Saúde do Bairro Santa 
Catarina em Caçador.
Realização de acompanhamento com pacientes usuários de espinheira santa, a �m de obter dados para avaliar resultado da 
parceria com a Médica da Unidade Básica de saúde do bairro Nossa Senhora Salete.

Novembro:
Número de atendimento: 182 
Número de Formulações manipuladas: 419
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 288

Dezembro:
Número de atendimento: 79
Número de Formulações manipuladas: 163
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 29
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UNIARP e Prefeitura fortalecem 
projeto das plantas medicinais

    Depois do sucesso dos chás, a UNIARP em parceria com a 
Prefeitura de Caçador através da Secretaria de Agricultura 
iniciou o preparo do chamado sal verde, composto pela 
mistura de ervas como manjericão, alecrim e orégano. Mais 
uma ação para fomentar a produção e o uso de �toterápicos 
através do Curso de Farmácia.
  No horto municipal são produzidas, de forma orgânica, 
várias espécies de plantas medicinais como melissa, alecrim, 
manjerona, capim cidreira, boldo, entre outras. Depois de 
colhidas, as plantas são processadas e empacotadas. Na 
embalagem seguem todas as informações �toterápicas, 
inclusive a bula, para o correto uso do produto em forma de 
chás.
   As plantas medicinais, em forma de chás e também o sal 
verde, serão fornecidas à comunidade de forma gratuita.
   O sal de cozinha está na mira de médicos e nutricionistas e 
é o vilão de portadores da hipertensão arterial sistêmica, 
uma doença silenciosa que, devido aos danos causados em 
veias e artérias, pode levar a um infarto ou até mesmo um 
acidente vascular cerebral (AVC). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a pessoa consuma 
cinco gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de 
chá. Mas o brasileiro tem ultrapassado esse limite e 
consumido 12 gramas por dia.    
   Essa medida representa o sal usado em todas as refeições e 
também vem em produtos industrializados, já que o sódio 
está presente até mesmo naqueles alimentos que não são 
salgados, como refrigerantes e biscoitos.
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UNIARP e Prefeitura fortalecem 
projeto das plantas medicinais
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Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a pessoa consuma 
cinco gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de 
chá. Mas o brasileiro tem ultrapassado esse limite e 
consumido 12 gramas por dia.    
   Essa medida representa o sal usado em todas as refeições e 
também vem em produtos industrializados, já que o sódio 
está presente até mesmo naqueles alimentos que não são 
salgados, como refrigerantes e biscoitos.

Núcleo de Psicologia 

  O Núcleo de Psicologia da UNIARP está ofertando atendimento clínico para a população de baixa renda de Caçador e região.   
  O trabalho visa atender crianças, jovens, adultos e idosos comprovadamente carentes. O Núcleo de Psicologia tem como meta 
planejar, desenvolver e acompanhar todas as atividades de estágio realizadas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, ligadas 
ao curso de Psicologia e oferece atendimentos clínicos realizados por estagiários de Psicologia sob a supervisão de 
professores/pro�ssionais habilitados.
   SERVIÇO- Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (49) 3561-6252. 

   Total de atendimentos realizados em 2016

Estágio Prático Supervisionado I e II
Psicologia clínica
Triagens: 152
Atendimentos: 656 
TOTAL: 808

Estágio Prático Supervisionado I e II
Psicologia organizacional
TOTAL: 7.524

Estágio Prático Supervisionado I e II

Psicologia Escolar
TOTAL: 15.758
TOTAL DAS TRÊS AREAS: 24.090

SUPERVISORES DE ESTÁGIOS
Ana Claudia Dourado- Clínica
Débora Videira- Escolar
Madalino F. Roveda- Escolar/organizacional

Locais de Estágios Psicologia Clínica
Núcleo de Psicologia – Clinica / UNIARP

APAE -  Caçador SC
CETESC Cursos Pro�ssionalizantes – Videira SC
Escola Municipal de Educação Básica Irmão Venâncio 
José -  Caçador SC

EBI Centro De Educação Adventista - Caçador SC
Colégio Aplicação Da UNIARP – Caçador SC
Centro Educacional Infantil Vitor 
Batista Adami Caçador SC
Escola Municipal Esperança – Caçador SC
Escola Municipal Princesa Izabel - Lebon Regis SC
Colégio Salvatoriano Imaculada 
Conceição – Videira  SC

Locais de Estágio – Psicologia Organizacional
Maxiplast Embalagens – Caçador SC

Secretaria De Saude Caçador SC
Frame Madeira Especiais Caçador SC
Industria de Compensados 
Guararapes LTDA – Santa Cecilia SC
Frame Port
Super Santa Catarina – Caçador-SC
Escola Primeiros Passos – Caçador-SC
Tesser Madeiras -  Caçador -SC
Apoio Empregos – Videira-SC
Temasa Industria de Móveis
Rodnei Rosa Me - Caçador -SC 
Moveis Santos - Lebon Régis-SC
Supermercado Beira Rio Lebon – Caçador-SC
Total:13
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Acadêmicas de Psicologia realizam campanha de prevenção ao suicídio

   As acadêmicas Rosa Maria Bitencourt, Nicolly Cury e Rozangela Pretto Vivan, da 6ª fase do curso de Psicologia da UNIARP 
realizaram no mês de setembro a Campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.
   A Campanha foi realizada de forma interna na Universidade, com distribuição de material informativo, colocação de faixas 
sobre a campanha na área de convivência e na Reitoria e também distribuição de �tas amarelas, simbolizando a campanha, 
além da divulgação em redes sociais. Também foram distribuídos nos setores um girassol confeccionado pelas autoras como 
forma de divulgação e atenção ao tema.
  A coordenadora do curso de Psicologia, Ana Claudia Lawless parabenizou as acadêmicas pelo interesse e comprometimento 
com a promoção da saúde, ressaltando que a prevenção ao suicídio é um movimento importante pois quando uma pessoa se 
sente no limite, sem esperança, angustiada e triste é esperado que considere que prescindir do direito de viver seja uma 
solução viável aos seus problemas. “Porém, devemos reconhecer que esse sujeito precisa de ajuda de um pro�ssional 
especializado e iniciar rapidamente o tratamento além de medicamentoso o da psicoterapia, objetivando o reconhecimento 
da sua importância na construção de sua história e dos papéis que ainda tem a desenvolver em sua vida”, salienta.
Estudos revelam que de cada dez suicídios, nove poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento corretos dos 
transtornos. “A maioria das pessoas, cerca de 70% delas, dá algum tipo de sinal [de que pensa em tirar a própria vida], mas 
muitas vezes os sinais são banalizados. Frases como: a vida não vale mais a pena; melhor morrer; queria desaparecer são 
sinais de alerta. Esse alerta é um pedido de ajuda: a pessoa quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também quer 

ajuda”, comentam as acadêmicas.
Criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha foi trazida para o Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria – 
ABP, em parceria com a Associação Médica Brasileira – AMB, Conselho Federal de Medicina – CFM, Federação Nacional dos 
Médicos – FENAM, bem como entidades regionais e suas federadas. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no 
mundo. No Brasil, o último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014 foram mais de 10.600 casos.
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   As acadêmicas Rosa Maria Bitencourt, Nicolly Cury e Rozangela Pretto Vivan, da 6ª fase do curso de Psicologia da UNIARP 
realizaram no mês de setembro a Campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.
   A Campanha foi realizada de forma interna na Universidade, com distribuição de material informativo, colocação de faixas 
sobre a campanha na área de convivência e na Reitoria e também distribuição de �tas amarelas, simbolizando a campanha, 
além da divulgação em redes sociais. Também foram distribuídos nos setores um girassol confeccionado pelas autoras como 
forma de divulgação e atenção ao tema.
  A coordenadora do curso de Psicologia, Ana Claudia Lawless parabenizou as acadêmicas pelo interesse e comprometimento 
com a promoção da saúde, ressaltando que a prevenção ao suicídio é um movimento importante pois quando uma pessoa se 
sente no limite, sem esperança, angustiada e triste é esperado que considere que prescindir do direito de viver seja uma 
solução viável aos seus problemas. “Porém, devemos reconhecer que esse sujeito precisa de ajuda de um pro�ssional 
especializado e iniciar rapidamente o tratamento além de medicamentoso o da psicoterapia, objetivando o reconhecimento 
da sua importância na construção de sua história e dos papéis que ainda tem a desenvolver em sua vida”, salienta.
Estudos revelam que de cada dez suicídios, nove poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento corretos dos 
transtornos. “A maioria das pessoas, cerca de 70% delas, dá algum tipo de sinal [de que pensa em tirar a própria vida], mas 
muitas vezes os sinais são banalizados. Frases como: a vida não vale mais a pena; melhor morrer; queria desaparecer são 
sinais de alerta. Esse alerta é um pedido de ajuda: a pessoa quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também quer 

ajuda”, comentam as acadêmicas.
Criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha foi trazida para o Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria – 
ABP, em parceria com a Associação Médica Brasileira – AMB, Conselho Federal de Medicina – CFM, Federação Nacional dos 
Médicos – FENAM, bem como entidades regionais e suas federadas. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no 
mundo. No Brasil, o último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014 foram mais de 10.600 casos.

   As acadêmicas Rosa Maria Bitencourt, Nicolly Cury e Rozangela Pretto Vivan, da 6ª fase do curso de Psicologia da UNIARP 
realizaram no mês de setembro a Campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.
   A Campanha foi realizada de forma interna na Universidade, com distribuição de material informativo, colocação de faixas 
sobre a campanha na área de convivência e na Reitoria e também distribuição de �tas amarelas, simbolizando a campanha, 
além da divulgação em redes sociais. Também foram distribuídos nos setores um girassol confeccionado pelas autoras como 
forma de divulgação e atenção ao tema.
  A coordenadora do curso de Psicologia, Ana Claudia Lawless parabenizou as acadêmicas pelo interesse e comprometimento 
com a promoção da saúde, ressaltando que a prevenção ao suicídio é um movimento importante pois quando uma pessoa se 
sente no limite, sem esperança, angustiada e triste é esperado que considere que prescindir do direito de viver seja uma 
solução viável aos seus problemas. “Porém, devemos reconhecer que esse sujeito precisa de ajuda de um pro�ssional 
especializado e iniciar rapidamente o tratamento além de medicamentoso o da psicoterapia, objetivando o reconhecimento 
da sua importância na construção de sua história e dos papéis que ainda tem a desenvolver em sua vida”, salienta.
Estudos revelam que de cada dez suicídios, nove poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento corretos dos 
transtornos. “A maioria das pessoas, cerca de 70% delas, dá algum tipo de sinal [de que pensa em tirar a própria vida], mas 
muitas vezes os sinais são banalizados. Frases como: a vida não vale mais a pena; melhor morrer; queria desaparecer são 
sinais de alerta. Esse alerta é um pedido de ajuda: a pessoa quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também quer 

ajuda”, comentam as acadêmicas.
Criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha foi trazida para o Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria – 
ABP, em parceria com a Associação Médica Brasileira – AMB, Conselho Federal de Medicina – CFM, Federação Nacional dos 
Médicos – FENAM, bem como entidades regionais e suas federadas. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no 
mundo. No Brasil, o último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014 foram mais de 10.600 casos.

UNIARP cria grupo e avança em ações voltadas aos 
portadores de mal de Parkinson

Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) 
criou em junho de 2016 o Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson (GRAPP).
Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de natureza pedagógica, vinculados à educação, 
medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, inclusive divulgando descobertas cientí�cas 
feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios para o aprofundamento dos conhecimentos 

Kleber Prado Filho, graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com mestrado em 
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, além de 
pós-doutorado em História pela Unicamp. Professor aposentado do departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina;

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, mestre em Educação Física pela UFPR (concentração em �siologia da performance), Doutor 
Ciências Biomédicas pela IUNIR (linha de pesquisa em cinesiologia, reabilitação e esportes). Docente do programa de Mestrado 
acadêmico Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado pro�ssional em Educação Básica da UNIARP, 
docente dos cursos de Educação Física, Nutrição, Farmácia e Biologia da UNOESC, líder do grupo de pesquisa de Estudos em 
Saúde (GIES) da UNIARP. Pesquisador nas áreas de �siologia do exercício aplicado à saúde e ao desempenho físico e saúde e 
qualidade de vida no trabalho;

Sandra Elisa Muncinelli, coordenadora do Programa de Atendimento aos alunos com De�ciência e professora de Libras na 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP.

UNIARP realiza apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson

A UNIARP, através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) realizou dia 14 de março de 2017 a 
apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson. Na ocasião foi realizada palestra sobre o mal de Parkinson, 
ministrada pelo médico neurologista Nabil Elias Bittar. 
A Comissão Organizadora é composta pelos professores: Dayane Carla Borille, Ezequiel Theodoro da Silva, Gabriela Frigoto, 
Jaquiéli Thibes de Barros, Joice Débora Ribeiro, Kleber Prado Filho, Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, Sandra Elisa Muncinelli e 
Vanessa Bittencourt Chaves. 
 

Mais conhecimento sobre a doença

Entre os objetivos do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde - GIES está a realização de um levantamento e 

mapeamento dos indivíduos com Parkinson no município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de 
natureza pedagógica, vinculados à educação, medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, 
inclusive divulgando descobertas cientí�cas feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios 
para o aprofundamento dos conhecimentos a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região. As 
informações são veiculadas no blog http://grappcacador.blogspot.com.br/

Saiba mais

A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. É 
uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, 
desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita.
Não é uma doença fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a capacidade intelectual do parkinsoniano. Também não há 
evidências de que seja hereditária. Apesar dos avanços cientí�cos, ainda continua incurável, é progressiva (variável em cada 
paciente) e a sua causa ainda continua desconhecida até hoje.
A Doença de Parkinson é devida à degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas 
células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A 
falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos do paciente, provocando os sintomas acima indicados. Fonte: 
Associação Parkinson Brasil.

a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região.
O professor Dr. Ezequiel Theodoro da Silva explica a ideia inicial surgiu em 2015, quando as professoras Sandra Elisa 
Muncinelli e Dayane Carla Borille procuraram professores do Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da 
UNIARP no sentido de expor uma preocupação relacionada com a inexistência em Caçador de serviços voltados à 
orientação, encaminhamento e atendimento de pessoas portadoras da doença de Parkinson. “Elas buscavam, mais 
especi�camente, uma sensibilização dos professores do mestrado para um sério problema da cidade e, ao mesmo tempo, 
uma abertura do curso para a criação de uma estrutura que viesse a conhecer mais a fundo a realidade vinculada à vida dos 
parkinsonianos existentes na região”, salienta.
Na sequência, o coordenador do Grupo de Pesquisa GIES, professor Dr. Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, se uniu ao grupo 
e surgiu então a proposta da criação de um núcleo/grupo dentro do GIES para avançar estudos, ações e atividades 
voltados aos portadores do mal de Parkinson em Caçador.
Trabalho Voluntário
O trabalho que está sendo realizado no Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson voluntário e aberto a todos aqueles 
que, movidos pelo senso de solidariedade, demonstrem o desejo de juntar forças no sentido de evitar quaisquer tipos de 
exclusão aos portadores da doença de Parkinson.
O prof. Ezequiel destaca ainda que o GRAPP, por realizar um trabalho de utilidade pública sem �ns lucrativos, está aberto 
à participação de voluntários que tenham interesse em cooperar na criação de um serviço que venha a melhor atender os 
portadores do mal de Parkinson em Caçador e região.
SERVIÇO: Para informações mais especí�cas sobre o vínculo de ajuda, favor enviar email para: silvasilva1948@gmail.com. 
Mais informações sobre o grupo no blog: http://grappcacador.blogspot.com.br/

Integrantes do Grupo

Dayane Carla Borille, possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é 
professora titular da UNIARP e UNOESC. Tem experiência na área de Enfermagem e Educação, com ênfase em Enfermagem 
em Saúde Mental, Educação em Saúde;

Ezequiel Theodoro da Silva, possui Graduação em Língua e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Mestrado em Educação – Leitura – pela University of Miami e Doutorado em Educação (Psicologia da Educação) pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Livre Docência em Metodologia de Ensino pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Atua como professor visitante junto ao Grupo de Pesquisa ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita), da Faculdade 
de Educação, Unicamp. Em abril de 2015 passou a compor a equipe de professores pesquisadores do programa de 
Mestrado Interdisciplinar stricto sensu em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. Em janeiro de 2016 assumiu a 
coordenação do Mestrado Pro�ssional em Educação Básica da UNIARP;

Gabriela Frigoto, estudante da 2ª fase do Curso de Enfermagem – UNIARP;
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Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) 
criou em junho de 2016 o Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson (GRAPP).
Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de natureza pedagógica, vinculados à educação, 
medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, inclusive divulgando descobertas cientí�cas 
feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios para o aprofundamento dos conhecimentos 

Kleber Prado Filho, graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com mestrado em 
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, além de 
pós-doutorado em História pela Unicamp. Professor aposentado do departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina;

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, mestre em Educação Física pela UFPR (concentração em �siologia da performance), Doutor 
Ciências Biomédicas pela IUNIR (linha de pesquisa em cinesiologia, reabilitação e esportes). Docente do programa de Mestrado 
acadêmico Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado pro�ssional em Educação Básica da UNIARP, 
docente dos cursos de Educação Física, Nutrição, Farmácia e Biologia da UNOESC, líder do grupo de pesquisa de Estudos em 
Saúde (GIES) da UNIARP. Pesquisador nas áreas de �siologia do exercício aplicado à saúde e ao desempenho físico e saúde e 
qualidade de vida no trabalho;

Sandra Elisa Muncinelli, coordenadora do Programa de Atendimento aos alunos com De�ciência e professora de Libras na 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP.

UNIARP realiza apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson

A UNIARP, através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) realizou dia 14 de março de 2017 a 
apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson. Na ocasião foi realizada palestra sobre o mal de Parkinson, 
ministrada pelo médico neurologista Nabil Elias Bittar. 
A Comissão Organizadora é composta pelos professores: Dayane Carla Borille, Ezequiel Theodoro da Silva, Gabriela Frigoto, 
Jaquiéli Thibes de Barros, Joice Débora Ribeiro, Kleber Prado Filho, Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, Sandra Elisa Muncinelli e 
Vanessa Bittencourt Chaves. 
 

Mais conhecimento sobre a doença

Entre os objetivos do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde - GIES está a realização de um levantamento e 

mapeamento dos indivíduos com Parkinson no município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de 
natureza pedagógica, vinculados à educação, medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, 
inclusive divulgando descobertas cientí�cas feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios 
para o aprofundamento dos conhecimentos a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região. As 
informações são veiculadas no blog http://grappcacador.blogspot.com.br/

Saiba mais

A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. É 
uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, 
desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita.
Não é uma doença fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a capacidade intelectual do parkinsoniano. Também não há 
evidências de que seja hereditária. Apesar dos avanços cientí�cos, ainda continua incurável, é progressiva (variável em cada 
paciente) e a sua causa ainda continua desconhecida até hoje.
A Doença de Parkinson é devida à degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas 
células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A 
falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos do paciente, provocando os sintomas acima indicados. Fonte: 
Associação Parkinson Brasil.

a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região.
O professor Dr. Ezequiel Theodoro da Silva explica a ideia inicial surgiu em 2015, quando as professoras Sandra Elisa 
Muncinelli e Dayane Carla Borille procuraram professores do Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da 
UNIARP no sentido de expor uma preocupação relacionada com a inexistência em Caçador de serviços voltados à 
orientação, encaminhamento e atendimento de pessoas portadoras da doença de Parkinson. “Elas buscavam, mais 
especi�camente, uma sensibilização dos professores do mestrado para um sério problema da cidade e, ao mesmo tempo, 
uma abertura do curso para a criação de uma estrutura que viesse a conhecer mais a fundo a realidade vinculada à vida dos 
parkinsonianos existentes na região”, salienta.
Na sequência, o coordenador do Grupo de Pesquisa GIES, professor Dr. Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, se uniu ao grupo 
e surgiu então a proposta da criação de um núcleo/grupo dentro do GIES para avançar estudos, ações e atividades 
voltados aos portadores do mal de Parkinson em Caçador.
Trabalho Voluntário
O trabalho que está sendo realizado no Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson voluntário e aberto a todos aqueles 
que, movidos pelo senso de solidariedade, demonstrem o desejo de juntar forças no sentido de evitar quaisquer tipos de 
exclusão aos portadores da doença de Parkinson.
O prof. Ezequiel destaca ainda que o GRAPP, por realizar um trabalho de utilidade pública sem �ns lucrativos, está aberto 
à participação de voluntários que tenham interesse em cooperar na criação de um serviço que venha a melhor atender os 
portadores do mal de Parkinson em Caçador e região.
SERVIÇO: Para informações mais especí�cas sobre o vínculo de ajuda, favor enviar email para: silvasilva1948@gmail.com. 
Mais informações sobre o grupo no blog: http://grappcacador.blogspot.com.br/

Integrantes do Grupo

Dayane Carla Borille, possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é 
professora titular da UNIARP e UNOESC. Tem experiência na área de Enfermagem e Educação, com ênfase em Enfermagem 
em Saúde Mental, Educação em Saúde;

Ezequiel Theodoro da Silva, possui Graduação em Língua e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Mestrado em Educação – Leitura – pela University of Miami e Doutorado em Educação (Psicologia da Educação) pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Livre Docência em Metodologia de Ensino pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Atua como professor visitante junto ao Grupo de Pesquisa ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita), da Faculdade 
de Educação, Unicamp. Em abril de 2015 passou a compor a equipe de professores pesquisadores do programa de 
Mestrado Interdisciplinar stricto sensu em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. Em janeiro de 2016 assumiu a 
coordenação do Mestrado Pro�ssional em Educação Básica da UNIARP;

Gabriela Frigoto, estudante da 2ª fase do Curso de Enfermagem – UNIARP;
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Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) 
criou em junho de 2016 o Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson (GRAPP).
Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de natureza pedagógica, vinculados à educação, 
medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, inclusive divulgando descobertas cientí�cas 
feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios para o aprofundamento dos conhecimentos 

Kleber Prado Filho, graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com mestrado em 
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, além de 
pós-doutorado em História pela Unicamp. Professor aposentado do departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina;

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, mestre em Educação Física pela UFPR (concentração em �siologia da performance), Doutor 
Ciências Biomédicas pela IUNIR (linha de pesquisa em cinesiologia, reabilitação e esportes). Docente do programa de Mestrado 
acadêmico Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado pro�ssional em Educação Básica da UNIARP, 
docente dos cursos de Educação Física, Nutrição, Farmácia e Biologia da UNOESC, líder do grupo de pesquisa de Estudos em 
Saúde (GIES) da UNIARP. Pesquisador nas áreas de �siologia do exercício aplicado à saúde e ao desempenho físico e saúde e 
qualidade de vida no trabalho;

Sandra Elisa Muncinelli, coordenadora do Programa de Atendimento aos alunos com De�ciência e professora de Libras na 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP.

UNIARP realiza apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson

A UNIARP, através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) realizou dia 14 de março de 2017 a 
apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson. Na ocasião foi realizada palestra sobre o mal de Parkinson, 
ministrada pelo médico neurologista Nabil Elias Bittar. 
A Comissão Organizadora é composta pelos professores: Dayane Carla Borille, Ezequiel Theodoro da Silva, Gabriela Frigoto, 
Jaquiéli Thibes de Barros, Joice Débora Ribeiro, Kleber Prado Filho, Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, Sandra Elisa Muncinelli e 
Vanessa Bittencourt Chaves. 
 

Mais conhecimento sobre a doença

Entre os objetivos do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde - GIES está a realização de um levantamento e 

mapeamento dos indivíduos com Parkinson no município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de 
natureza pedagógica, vinculados à educação, medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, 
inclusive divulgando descobertas cientí�cas feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios 
para o aprofundamento dos conhecimentos a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região. As 
informações são veiculadas no blog http://grappcacador.blogspot.com.br/

Saiba mais

A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. É 
uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, 
desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita.
Não é uma doença fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a capacidade intelectual do parkinsoniano. Também não há 
evidências de que seja hereditária. Apesar dos avanços cientí�cos, ainda continua incurável, é progressiva (variável em cada 
paciente) e a sua causa ainda continua desconhecida até hoje.
A Doença de Parkinson é devida à degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas 
células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A 
falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos do paciente, provocando os sintomas acima indicados. Fonte: 
Associação Parkinson Brasil.

a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região.
O professor Dr. Ezequiel Theodoro da Silva explica a ideia inicial surgiu em 2015, quando as professoras Sandra Elisa 
Muncinelli e Dayane Carla Borille procuraram professores do Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da 
UNIARP no sentido de expor uma preocupação relacionada com a inexistência em Caçador de serviços voltados à 
orientação, encaminhamento e atendimento de pessoas portadoras da doença de Parkinson. “Elas buscavam, mais 
especi�camente, uma sensibilização dos professores do mestrado para um sério problema da cidade e, ao mesmo tempo, 
uma abertura do curso para a criação de uma estrutura que viesse a conhecer mais a fundo a realidade vinculada à vida dos 
parkinsonianos existentes na região”, salienta.
Na sequência, o coordenador do Grupo de Pesquisa GIES, professor Dr. Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, se uniu ao grupo 
e surgiu então a proposta da criação de um núcleo/grupo dentro do GIES para avançar estudos, ações e atividades 
voltados aos portadores do mal de Parkinson em Caçador.
Trabalho Voluntário
O trabalho que está sendo realizado no Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson voluntário e aberto a todos aqueles 
que, movidos pelo senso de solidariedade, demonstrem o desejo de juntar forças no sentido de evitar quaisquer tipos de 
exclusão aos portadores da doença de Parkinson.
O prof. Ezequiel destaca ainda que o GRAPP, por realizar um trabalho de utilidade pública sem �ns lucrativos, está aberto 
à participação de voluntários que tenham interesse em cooperar na criação de um serviço que venha a melhor atender os 
portadores do mal de Parkinson em Caçador e região.
SERVIÇO: Para informações mais especí�cas sobre o vínculo de ajuda, favor enviar email para: silvasilva1948@gmail.com. 
Mais informações sobre o grupo no blog: http://grappcacador.blogspot.com.br/

Integrantes do Grupo

Dayane Carla Borille, possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é 
professora titular da UNIARP e UNOESC. Tem experiência na área de Enfermagem e Educação, com ênfase em Enfermagem 
em Saúde Mental, Educação em Saúde;

Ezequiel Theodoro da Silva, possui Graduação em Língua e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Mestrado em Educação – Leitura – pela University of Miami e Doutorado em Educação (Psicologia da Educação) pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Livre Docência em Metodologia de Ensino pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Atua como professor visitante junto ao Grupo de Pesquisa ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita), da Faculdade 
de Educação, Unicamp. Em abril de 2015 passou a compor a equipe de professores pesquisadores do programa de 
Mestrado Interdisciplinar stricto sensu em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. Em janeiro de 2016 assumiu a 
coordenação do Mestrado Pro�ssional em Educação Básica da UNIARP;

Gabriela Frigoto, estudante da 2ª fase do Curso de Enfermagem – UNIARP;
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Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) 
criou em junho de 2016 o Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson (GRAPP).
Entre os objetivos do Grupo está a realização de um levantamento e mapeamento dos portadores da doença de Parkinson no 
município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de natureza pedagógica, vinculados à educação, 
medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, inclusive divulgando descobertas cientí�cas 
feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios para o aprofundamento dos conhecimentos 

Kleber Prado Filho, graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com mestrado em 
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, além de 
pós-doutorado em História pela Unicamp. Professor aposentado do departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina;

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, mestre em Educação Física pela UFPR (concentração em �siologia da performance), Doutor 
Ciências Biomédicas pela IUNIR (linha de pesquisa em cinesiologia, reabilitação e esportes). Docente do programa de Mestrado 
acadêmico Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado pro�ssional em Educação Básica da UNIARP, 
docente dos cursos de Educação Física, Nutrição, Farmácia e Biologia da UNOESC, líder do grupo de pesquisa de Estudos em 
Saúde (GIES) da UNIARP. Pesquisador nas áreas de �siologia do exercício aplicado à saúde e ao desempenho físico e saúde e 
qualidade de vida no trabalho;

Sandra Elisa Muncinelli, coordenadora do Programa de Atendimento aos alunos com De�ciência e professora de Libras na 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP.

UNIARP realiza apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson

A UNIARP, através do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES) realizou dia 14 de março de 2017 a 
apresentação o�cial do Grupo de Apoio às Pessoas com Parkinson. Na ocasião foi realizada palestra sobre o mal de Parkinson, 
ministrada pelo médico neurologista Nabil Elias Bittar. 
A Comissão Organizadora é composta pelos professores: Dayane Carla Borille, Ezequiel Theodoro da Silva, Gabriela Frigoto, 
Jaquiéli Thibes de Barros, Joice Débora Ribeiro, Kleber Prado Filho, Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, Sandra Elisa Muncinelli e 
Vanessa Bittencourt Chaves. 
 

Mais conhecimento sobre a doença

Entre os objetivos do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Saúde - GIES está a realização de um levantamento e 

mapeamento dos indivíduos com Parkinson no município de Caçador e cidades circunvizinhas, além de promover eventos de 
natureza pedagógica, vinculados à educação, medicina e �sioterapia, que sirvam como orientação ao grupo de parkinsonianos, 
inclusive divulgando descobertas cientí�cas feitas na área e também promover estudos e pesquisas que sirvam como subsídios 
para o aprofundamento dos conhecimentos a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região. As 
informações são veiculadas no blog http://grappcacador.blogspot.com.br/

Saiba mais

A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. É 
uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, 
desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita.
Não é uma doença fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a capacidade intelectual do parkinsoniano. Também não há 
evidências de que seja hereditária. Apesar dos avanços cientí�cos, ainda continua incurável, é progressiva (variável em cada 
paciente) e a sua causa ainda continua desconhecida até hoje.
A Doença de Parkinson é devida à degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas 
células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A 
falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos do paciente, provocando os sintomas acima indicados. Fonte: 
Associação Parkinson Brasil.

a respeito da problemática relacionada ao mal de Parkinson na região.
O professor Dr. Ezequiel Theodoro da Silva explica a ideia inicial surgiu em 2015, quando as professoras Sandra Elisa 
Muncinelli e Dayane Carla Borille procuraram professores do Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da 
UNIARP no sentido de expor uma preocupação relacionada com a inexistência em Caçador de serviços voltados à 
orientação, encaminhamento e atendimento de pessoas portadoras da doença de Parkinson. “Elas buscavam, mais 
especi�camente, uma sensibilização dos professores do mestrado para um sério problema da cidade e, ao mesmo tempo, 
uma abertura do curso para a criação de uma estrutura que viesse a conhecer mais a fundo a realidade vinculada à vida dos 
parkinsonianos existentes na região”, salienta.
Na sequência, o coordenador do Grupo de Pesquisa GIES, professor Dr. Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, se uniu ao grupo 
e surgiu então a proposta da criação de um núcleo/grupo dentro do GIES para avançar estudos, ações e atividades 
voltados aos portadores do mal de Parkinson em Caçador.
Trabalho Voluntário
O trabalho que está sendo realizado no Grupo de Apoio aos Portadores de Parkinson voluntário e aberto a todos aqueles 
que, movidos pelo senso de solidariedade, demonstrem o desejo de juntar forças no sentido de evitar quaisquer tipos de 
exclusão aos portadores da doença de Parkinson.
O prof. Ezequiel destaca ainda que o GRAPP, por realizar um trabalho de utilidade pública sem �ns lucrativos, está aberto 
à participação de voluntários que tenham interesse em cooperar na criação de um serviço que venha a melhor atender os 
portadores do mal de Parkinson em Caçador e região.
SERVIÇO: Para informações mais especí�cas sobre o vínculo de ajuda, favor enviar email para: silvasilva1948@gmail.com. 
Mais informações sobre o grupo no blog: http://grappcacador.blogspot.com.br/

Integrantes do Grupo

Dayane Carla Borille, possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é 
professora titular da UNIARP e UNOESC. Tem experiência na área de Enfermagem e Educação, com ênfase em Enfermagem 
em Saúde Mental, Educação em Saúde;

Ezequiel Theodoro da Silva, possui Graduação em Língua e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Mestrado em Educação – Leitura – pela University of Miami e Doutorado em Educação (Psicologia da Educação) pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Livre Docência em Metodologia de Ensino pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Atua como professor visitante junto ao Grupo de Pesquisa ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita), da Faculdade 
de Educação, Unicamp. Em abril de 2015 passou a compor a equipe de professores pesquisadores do programa de 
Mestrado Interdisciplinar stricto sensu em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. Em janeiro de 2016 assumiu a 
coordenação do Mestrado Pro�ssional em Educação Básica da UNIARP;

Gabriela Frigoto, estudante da 2ª fase do Curso de Enfermagem – UNIARP;
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    A UNIARP através do curso de Enfermagem realizou dia 03 de outubro a abertura o�cial do Outubro Rosa, com a foto o�cial 
com os acadêmicos e professores. A programação prosseguiu com diversas outras ações: Dia 18 de outubro o curso de 
Enfermagem realizou exame das mamas no laboratório de Enfermagem, dia 19 de outubro foi realizado um pedágio 
informativo e dia 20 de outubro aconteceu o abraço coletivo na comunidade acadêmica. 
   O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Depois do câncer de pele não melanoma, 
responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Para estimular a detecção precoce da doença e conscientizar a 
população, é realizada a campanha Outubro Rosa. Neste ano, a ação terá como tema “Câncer de mama: vamos falar sobre 
isso?”.  A mensagem reforça o debate para que a população participe ainda mais das atividades promovidas.

Outubro Rosa
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ATIVO 42.735,00                42.369,00                

CIRCULANTE 7.857.783,86           5.538.024,28           

Disponibilidades 497.070,93              67.133,95                
Bancos conta movimento 481.045,42            52.075,33              
Bancos conta convênio 1.025,51             58,62                  
Bancos conta aplicação mercado financeiro 15.000,00           15.000,00           

Direitos realizáveis 7.238.465,06           5.370.933,62           
Anuidades a receber 16.730.904,02    12.136.128,73    
Adiantamentos 18.729,64           19.771,01           
Outros créditos realizáveis 131.819,37         19.404,72           
(-) Provisão para devedores duvidosos 9.642.987,97-      6.804.370,84-      

Despesas para meses seguintes 122.247,87              99.956,71                
Prêmios de seguros 12.750,19           17.171,87           
Estoque do almoxarifado 109.497,68         82.784,84           

NÃO CIRCULANTE 14.603.534,73         15.132.272,04         
Realizável a longo prazo -                           -                           

CREDUnC - Nota Promissória 794.471,82              794.471,82              
(-)Provisão para devedores duvidosos 794.471,82-              794.471,82-              

Investimentos 5.052,98                5.052,98                
Imobilizado 14.598.481,75       15.127.219,06       

TOTAL DO ATIVO 22.461.318,59         20.670.296,32         

PASSIVO 42.735,00                42.369,00                

CIRCULANTE 4.066.938,44           4.905.969,96           
Fornecedores 561.101,96            573.953,93            
Salários e ordenados 863.659,20            811.598,64            
Provisão férias e encargos 749.135,01            836.053,18            
Ações trabalhistas 47.840,08              209.093,22            
Adiantamentos recebidos 76.680,26              -                        
Impostos, taxas e contribuições 617.542,83            469.099,17            
Empréstimos bancários 1.084.020,25         1.560.347,42         
Contribuições à Reitoria -                        100.561,72            
Outros débitos 66.958,85              345.262,68            

NÃO CIRCULANTE 182.408,09              165.277,82              
Empréstimos bancários 182.408,09            165.277,82            

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP CAMPUS DE CAÇADOR

I - BALANÇO PATRIMONIAL

I - BALANÇO PATRIMONIAL
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RUBRICAS 31/12/2016 31/12/2015

1. RECEITA BRUTA OPERACIONAL 45.637.693,05        42.767.451,13          
Receita Bruta de Ensino 43.600.336,85     40.155.484,86        
Subvenções e/ou auxílio 2.037.356,20       2.561.966,27          
Doações recebidas -                       50.000,00               

2. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO (2.015.899,09)      (1.703.917,65)         
(-) Devoluções de mensalidades (239.768,13)         (428.348,10)            
(-) Matrículas canceladas (1.776.130,96)      (1.275.569,55)         

2. CUSTO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO (18.803.211,56)      (16.622.791,64)         

3. RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 24.818.582,40        24.440.741,84          

4. DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (22.205.658,88)      (22.816.261,56)         
Despesas acadêmicas, gerais e administrativas (10.258.339,41)    (9.802.804,88)         
Despesas com depreciação (1.340.254,61)      (1.282.371,77)         
Despesas financeiras (2.124.260,47)      (1.559.250,99)         
Receitas Financeiras 1.009.813,38       138.165,37             
Outras receitas operacionais 2.051.817,65       1.336.999,83          
Despesas com liquidação duvidosa (1.467.388,66)           
Despesas com Filantropia (11.729.447,91)    (10.816.930,71)       
Recuperação despesas 185.012,49          637.320,25             

5. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 2.612.923,52          1.624.480,28            

6. SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 2.612.923,52          1.624.480,28            
Caçador, 31 de dezembro de 2016

AURI MARCEL BAÚ MOACIR JOSÉ SALAMONI
Presidente Diretor Geral Financeiro
CPF 521.196.029-72 CPF  512.082.379-34

CLAUDINEI BERTOTTO
Contador
CPF 534.207.309-00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP CAMPUS DE CAÇADOR

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
(Em Reais)
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