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Por meio do Balanço Social ora apresentado, estamos demonstrando o cumprimento do nosso 
papel social. Estamos trabalhando para transformar vidas através da educação. 

O presente Balanço Social foi elaborado no período de dezembro de 2018 a maio de 2019 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 com especial apoio do setor 
de Custos, Recursos Humanos, Secretaria Acadêmica, Extensão, Cultura e Relações Comunitárias 
e Agecom. 
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 Cada acadêmico que passou pela Universidade Alto Vale 
do Rio do Peixe ficou por ela tocado, assim como a Universidade 
também foi por ele marcada. A vivência universitária é perene na 
história de todos nós. 
 A Universidade está sempre portas abertas, cada vez mais 
pujante. Na sua história, cada acadêmico, cada professor e cada 
colaborador, escreveu uma página. 
 A UNIARP é uma instituição de ensino superior comu-
nitária e sem fins lucrativos. Não tem dono – pertence à comuni-
dade e tem em sua missão o desenvolvimento das pessoas, pois 
a “educação transforma as pessoas – as pessoas transformam o 
mundo”.
 Os desafios da nossa instituição são muitos. Como é um 
projeto coletivo e não individual, somos ousados. Como sonham-
os juntos, nosso sonho é grande. 
 Nossos acadêmicos, a partir de uma inovadora metodolo-
gia de ensino e aprendizagem, atuam no desenvolvimento de 

 A qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão Univer-
sitária é a preocupação primordial da Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe (UNIARP. Buscamos de forma incessante a qualifi-
cação sólida de nossos acadêmicos em todos os níveis. A Univer-
sidade é destaque também no trabalho junto à comunidade de 
toda a região, seja na prestação de serviços, parcerias e/ou ações 
de extensão universitária, partindo de projetos desenvolvidos por 
acadêmicos e professores.
O mundo de uma Universidade não se prende a fronteiras. O seu 
objeto ou campo de conhecimento ultrapassa-as a todas de tal 
maneira que o ilimitado é nossa realidade. Tudo o que o mundo 
e a vida podem oferecer e apresentar é objeto do olhar da univer-
sidade e do homem.
 Assim, a universidade é o local adequado para a elabo-
ração do conhecimento crítico, o laboratório das criações, local 

PALAVRA DO REITOR

PALAVRA DO PRESIDENTE

projetos que impactam significativamente as pessoas e as organizações da região, fomentando o 
desenvolvimento e a transformação social enquanto aprendem praticando e realizando.
 Procuramos desenvolver em nossos acadêmicos a autonomia necessária ao enfrentam-
ento da realidade profissional e à condução de suas vidas baseada em sólidos princípios éticos e 
em valores evolutivos.

onde os esforços são acumulados e difundidos, para impulsionar o crescimento intelectual da 
humanidade, abrindo constantemente espaços que assegurem a reflexão epistemológica e críti-
ca sobre a realidade.
 A UNIARP emerge da realidade social e com ela se compromete. Como toda instituição, 
sua finalidade não se volta para interesses unilaterais de qualquer natureza. Seus fins são públi-
cos porque sua origem é comunitária e todos os seus programas e serviços voltam-se para a cole-
tividade. Além disto, a UNIARP tem muito claro que sua especificidade - o ensino, a pesquisa e a 
extensão - não podem ser propriedades de pessoas ou organismos privados; devem ser coletivos, 
portanto, públicos e de domínio das comunidades.
 Identificada como uma Instituição da sociedade e para a sociedade, a concepção da 
UNIARP estabelece interfaces com todas as instituições especializadas que possibilitem consoli-
dar seu projeto institucional e contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento social.

“Orgulho de ser UNIARP”

Neoberto Geraldo Balestrin

Anderson Antônio Mattos Martins



48 ANOS
DE COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO SUPERIOR

 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 transformação da FEARPE em Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
FUNIARP, com sede à Rua Victor Baptista Adami n° 800, na cidade de Caçador, Estado de Santa 
Catarina, deu-se no ano de 2009, para a consolidação da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 
UNIARP, que tem sede à Rua Victor Baptista Adami, também na cidade de Caçador, Estado de 
Santa Catarina.
 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe – FUNIARP, com sede no Município de Caçador, foi credenciada por aditamento através 
da Resolução nº 094 de 10 de novembro de 2009, e homologada pelo Decreto nº 2.931, de 21 de 
dezembro de 2009, do Diário Oficial do Estado nº 18.756 de 21 de dezembro de 2009. 

VISÃO
 Ser reconhecida pela promoção do acesso à educação superior de qualidade e 
pelo comprometimento com as organizações e com o entorno socioambiental.

VALORES

- Respeito as pessoas, à cultura e ao meio ambiente.

- Senso de comunidade.

- Gestão consciente.

- Qualidade na prestação de serviços.

- Criatividade, empreendedorismo e inovação.

- Atenção à diversidade.

 Promover a formação profissional e cidadã, ao vincular o ensino, a pesquisa e a 
extensão ao desenvolvimento das organizações e à sustentabilidade do entorno socio-
ambiental.

MISSÃO



 A educação superior chegou tarde na região, também por conta das mazelas geradas 
pela Guerra do Contestado e até hoje ela gera reflexos na população.  
 A instalação oficial da Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras de Caçador, mantida 
pela FEARPE, foi realizada dia 13 de junho de 1972 em um evento no Cine Avenida. Na ocasião, 
o então governador do Estado de Santa Catarina, engenheiro Colombo Machado Salles, profe-
riu a aula inaugural que teve como tema: “Projeto Catarinense de Desenvolvimento”. 
 A Faculdade iniciou com a primeira turma em julho de 1972 com 75 vagas para Letras e 
75 vagas para Pedagogia. As aulas eram ministradas no Salão Nobre do antigo Colégio Nossa 
Senhora Aparecida na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Carlos Sperança. 
 O primeiro diretor foi Dom Orlando Dotti e os primeiros professores do curso foram: 
Mário Bandiera (Psicologia Geral), José Reovaldo Oltramari (Sociologia Geral), Dom Orlando 
Dotti (Estudos de Problemas Brasileiros), José Carlos Conte, mais conhecido como Tacho (Edu-
cação Física) e Guerino Bebber (Língua Portuguesa).  Os primeiros professores foram quase 
todos ex-seminaristas. 
 A maioria dos alunos da Faculdade de Caçador, inicialmente, eram professores sem 
habilitação, que queriam ter o diploma e vinham estudar pessoas de vários municípios como 
Rio do Sul, Campos Novos, Curitibanos, Matos Costa, Arroio Trinta, Piratuba, Videira e outros, 
enfrentando estradas ruins, cansaço, mas tudo era superado pela vontade de obter o diploma 
de curso superior. 
 A UNIARP nasceu da vontade e determinação de pessoas que vislumbravam o papel 
crucial da educação superior como um elemento de mudanças e transformações culturais, 
sociais e econômicas na região Meio Oeste catarinense. De fato, ao longo de toda sua existên-
cia, vem contribuindo de forma decisiva para a evolução da educação superior em Santa Catari-
na.
 A Universidade contribuiu para o crescimento da cidade com a criação de empresas, 
aumento na prestação de serviços e outros tantos benefícios culturais, sociais e econômicos.

NOSSA HISTÓRIA

INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
 A UNIARP está presente na cidade de Caçador e em Fraiburgo fomentando a geração 
de conhecimento, formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho e atuando 
firme na integração comunitária. Por estar inserida em uma região que detém um dos meno-
res 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. 
 Não podemos considerar somente as atividades de ensino de graduação, é preciso 
observar que a extensão sempre foi, em termo de envolvimento da comunidade, muito repre-
sentativa. Também a Pós-Graduação lato sensu vem sendo desenvolvida desde finais dos anos 
de 1980 e já formou muitos especialistas.
 Hoje a Universidade, oferece vagas para 32 cursos entre presenciais e à distância. Incen-
tiva o aperfeiçoamento profissional com cursos de Pós-Graduação, além de programas de 
extensão. 
 Em 2014, a Universidade foi credenciada para iniciar programas de mestrado acadêmi-
co e profissional. A UNIARP possui hoje o Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Socie-
dade e Mestrado Profissional em Educação Básica. 
 Os cursos de Pedagogia, Ciências e Letras mudaram a vida das pessoas na década de 
70, e hoje, a transformação acontece com as Engenharias e com os diversos cursos da área da 
saúde. Destaque para o curso de Medicina. 
 O curso de Medicina foi autorizado pela Resolução CEE/SC número 118/2017 e pelo 
Decreto Estadual número 1.438 de 27 de dezembro de 2017. São 80 vagas em período integral.



UNIARP FRAIBURGO

 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 confir-
mada a abertura de vagas para o curso de Direito na UNIARP Fraiburgo.

PARCERIAS E CRESCIMENTO

 Para atender plenamente as necessidades de acadêmicos e professores, a UNIARP realiza investimen-
tos 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, trazen-
do aos seus acadêmicos e comunidade de toda a região educação, pesquisa e atendimento social em suas 
diferentes áreas de estudo.
 É uma Universidade que cresce a cada ano, através de parcerias e recursos próprios, trazendo aos seus 
alunos e comunidade de toda a região, educação e atendimento social em suas diferentes áreas de atuação.



GOVERNANÇA
Diretoria Executiva FUNIARP
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GESTÃO UNIVERSITÁRIA
Reitor: Anderson Antônio Mattos Martins

Vice-Reitor Acadêmico e de Administração e Planejamento: Jolmar Luís Hawerroth
Pró-Reitor Campus Fraiburgo: Almir Granemann dos Reis

Coordenadora Pedagógica: Mariluci Aulerbach
Coordenadora de Pós-Graduação: Rosana Claudio Silva Ogoshi 

Coordenadora de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias: Rosana D’ Agostini
Coordenadora de Educação a Distância: Inês Maria Gugel

Secretária Geral: Suzana Alves de Morais Franco
Secretária Acadêmica: Marissol Aparecida Zamboni

Secretária das Coordenações: Dayane Aparecida Barbosa Motta
Secretária da Reitoria: Laís Carraro Sedor

Bibliotecária: Célia de Marco

Coordenadores dos Cursos:

Administração: Ivanete Hahn, Drª.
Agronomia: Leandro Hahn, Dr.

Arquitetura e Urbanismo: Cláudia Maté, M.Sc.
Ciências Biológicas: Marithsa M. Marchetti, M.Sc.
Ciências Contábeis: Paulo Henrique Levecke, Esp.

Direito: Jociane Machiavelli Oufella, M.Sc.
Educação Física: Jorge Luiz Velasquez, M.Sc.

Enfermagem: Rosemari Santos de Oliveira, Esp.
Engenharia Ambiental e Sanitária: Tiago Borga, M.Sc.

Engenharia Civil: Liane Da Silva Bueno, Drª.
Engenharia de Controle e Automação: Mayne Francielli Gonçalves, M.Sc.

Engenharia Elétrica: Fernando Carneiro, Esp.
Engenharia Mecânica: Marcio Kawamura, M.Sc.

Farmácia: Talize Foppa, M.Sc.
Fisioterapia: Liamara Basso, M.Sc.

Jornalismo: Rafael Seidel, Esp.
Letras: Ana Paula Carneiro Canalle, M.Sc.
Matemática: Carlos Alberto Zorzo, M. Sc.

Pedagogia: Itamar Fávero, M.Sc.
Psicologia: Ana Claudia Lawless, M.Sc.

Serviço Social: Fátima Noely da Silva, Drª.
Sistemas de Informação: Carlos Alberto Zorzo, M. Sc.

Tecnologia em Estética e Cosmética: Gabriele Basso, Esp.



PERFIL ORGANIZACIONAL

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) é uma instituição de Educação superior criada 
no princípio dos anos de 1970, e está situada na Rua Victor Baptista Adami, 800 – Centro – em Caçador – 
SC. É uma fundação pública de direito privado e sem fins lucrativos. Também conhecida como universi-
dade comunitária.
 Está credenciada pelo CEE/SC, Resolução Nº 094, de 10 de novembro de 2009.
Ofertou em 2018 vagas em 26 cursos de graduação em Caçador e nove cursos de graduação em Fraibur-
go, totalizando 2.636 acadêmicos. Na pós-graduação, foram 13 cursos com 326 participantes.
 No Mestrado, foram abertos dois cursos: Mestrado acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 
e Mestrado profissional em Educação Básica com 83 alunos.

REPRESENTATIVIDADE

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe possui cadeira em diversas instituições e órgãos do 
Município e também a nível regional e estadual.
 
 Algumas são:
 
 . Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL);
 . Conselho Municipal de Desenvolvimento de Caçador;
 . Conselho de Cultura do município de Caçador;
 . Conselho de Turismo do município de Caçador;
 . Conselho Municipal de Esporte;
 . Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
 . Conselho Municipal de Educação;
 . ACAFE;
 . Conselho de Desenvolvimento Regional -10ª SDR;
 . Defesa Civil de Caçador;
 . Conselho Consultivo do Hospital Maicé.

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL INTERNO

 Colaboradores beneficiados com bolsas de estudos (descontos de 70% em cursos de graduação 
e pós-graduação e ainda descontos de 30% nas mensalidades do Colégio de Aplicação):  238

CORPO FUNCIONAL

Quantidade de pessoas 2017: 517
Quantidade de pessoas 2018: 551

Equidade e Diversidade:
Total de mulheres: 294
Total de pessoas acima de 45 anos: 213
Total de deficientes físicos: 7



Gerando ações reais de transformação
UNIARP

INVESTIMENTO EM CIDADANIA
Investimento em Bolsas de Estudo

DADOS DE 2018:

ART 170 – R$ 1.366.101,39
ART 171 - R$ 685.920,01
FAP – R$ 82.800,00
PAEC - -R$ 367.800,00
FILANTROPIA 100% - -R$ 8.653.857,51
FILANTROPIA 50% - -R$ 534.256,49
OUTRAS BOLSAS ASSISTENCIAIS - R$ 22.120,00
BOLSA FAMILIA - -R$ 83.495,21
BOLSA FUNCIONARIO E DEPENTENTES - -R$ 1.097.522,80
PROESDE - -R$ 449.183,73
TOTAL DE TITULOS GERADO FIES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) – R$ 4.145.778,29

* 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.



PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO

OPÇÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO
SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE

 A Instituição preocupa-se também em oferecer um programa de bolsas de estudo, aten-
dendo à legislação específica das Instituições de Ensino Superior. São quase mil e seiscentas 
pessoas estudando na Universidade com bolsas de estudo de 100%, 50% e 25% do valor da men-
salidade, além dos projetos sociais que beneficiam diretamente cerca de cinco mil pessoas em 
Caçador e região. 
 Em 2018, foram investidos mais de R$ 9 milhões somente em bolsas de estudos de 
Assistência Social, beneficiando pessoas de toda a região, além dos projetos sociais que benefici-
am diretamente cerca de cinco mil pessoas em Caçador e região.

Bolsa de Estudo e de Pesquisa do Artigo 170

Bolsa de Estudo e de Pesquisa FUMDES

Financiamento Estudantil - FIES

 Benefício concedido através do Artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina 
destinado a acadêmicos economicamente carentes e portadores de deficiência ou invalidez 
permanente, em conformidade com as Leis Complementares nº 281/2005 e nº 420/2008. O gover-
no 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 2018: 183

 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 conce-
dido em duas modalidades (Bolsa Pesquisa e Bolsa Estudos).  

Contemplados em 2018: 67

 Fies é um fundo de financiamento 
criado pelo Governo Federal e tem a finalidade 
de custear até 100% do valor da mensalidade do 
aluno, dependendo da sua renda familiar per 
capita. O juro é de 3,4% ao ano. O prazo de 
carência para começar a pagar é de 18 meses 
após o termino do curso. 

Beneficiados em 2018: 434

Zelinda Dias Prestes
Bolsista da UNIARP

Estágio Novos Valores
 Convênio firmado com a o estado de 
Santa Catarina para cadastro de estagiários 
em setores públicos estaduais. 

Contratados em 2018: 10



Bolsa Assistência Social

 A UNIARP possui processo de seleção para concessão de bolsas de estudo integrais e 
parciais, com recursos decorrentes da condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, 
para os universitários ingressantes, sem diploma de curso superior. Podem 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%) para alunos ingressantes. As bolsas de estudo 
destinam-se a auxiliar o estudante com hipossuficiência econômica a dar continuidade a sua 
formação. Destinam-se, também, ao estudante com deficiência, nos termos da lei. 

Contemplados em 2018: 710

MAIS OPÇÕES DE BOLSAS E FINANCIAMENTOS

Bolsa de Pesquisa ou Extensão do Artigo 171
 É um benefício oriundo de recursos do Governo Estadual de Santa Catarina do UNIEDU, é 
destinado aos acadêmicos que estejam cursando a partir da 3ª fase do curso de graduação e que 
tenham completado a disciplina de Metodologia da Pesquisa. É necessário estar vinculado a 
projetos de pesquisa ou projeto de extensão de professores da instituição e entregar uma cópia 
juntamente com a documentação necessária para a efetivação da inscrição. 

FIES
 O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é um programa do 
Ministério da Educação destinado a financiar as mensalidades de estudantes que não tenham 
condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Atualmente, o Fies é operacio-
nalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. A inscrição é realizada 
exclusivamente no site: www.fiesselecao.mec.gov.br

Bolsa Atleta
 A UNIARP possui processo de seleção para 
concessão de bolsas de estudo integrais com recur-
sos decorrentes da condição de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social, para os universitários 
atletas, vinculados a instituições que participem de 
competições representando o município, sem 
diploma de curso superior. Podem se inscrever 
acadêmicos que sejam atletas e 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 ingres-
santes. 

Santander Universidades
 O “Programa de Bolsas de Estudos Nacionais” com Recursos do Santander Universidades 
visa 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 e hipossuficiência econômica devidamente comprovados. 
São ofertadas de acordo com a disponibilidade do Banco Santander, por meio dos programas 
Santander Universidades em convênio com a UNIARP. 

condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Atualmente, o Fies é operacio
nalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. A inscrição é realizada 
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 O “Programa de Bolsas de Estudos Nacionais” com Recursos do Santander Universidades 

Bárbara Micheline do Monte Barbosa
Bolsista da UNIARP



PAEC
 O Programa de Apoio à Extensão e Cultura – PAEC dispõe de vagas para projetos por 
semestre e é mantido pelo Fundo de Apoio à Extensão e Cultura da Universidade, conforme 
previsto no orçamento da UNIARP. O aluno, cujo projeto seja selecionado, recebe uma bolsa de 
estudos equivalente a três disciplinas de seu curso de graduação, por seis meses. Os projetos têm 
a previsão de execução de seis meses, podendo ser reeditado.

PROESDE
 O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE con-
siste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à formação do 
cidadão, capaz de intervir nas políticas públicas, mediante a articulação entre sua formação 
acadêmica com o desenvolvimento socioeconômico da região. Uma das ações deste programa 
é a capacitação de recursos humanos para atuar nas áreas de desenvolvimento regional. O curso 
de extensão para o desenvolvimento regional consiste em um conjunto de atividades de 
extensão, voltadas à articulação da melhoria do ensino de graduação ao processo de desenvolvi-
mento socioeconômico das áreas de abrangência da Secretaria de Desenvolvimento Regional 
de Caçador. 

PROESDE Licenciatura
 O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura – 
PROESDE Licenciatura – tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo para estudantes 
matriculados em cursos de graduação em áreas estratégicas e de Licenciatura, sob a coorde-
nação da Secretaria de Estado da Educação – SED. O Programa abrange, preferencialmente, 
todas as regiões de Santa Catarina, beneficiando estudantes matriculados em cursos nas Institu-
ições de Ensino Superior – IES, mantidas por Fundações Educacionais de Ensino Superior, insti-
tuídas por Lei Municipal, considerando os recursos de até 20%, definidos no item “c” do inciso I, 
do art. 1º da Lei Complementar nº 281/2005, e que manifestarem interesse em desenvolver o 
PROESDE. 

FAP
 O Fundo de Apoio à Pesquisa encontra-se embasado no Art. 72 do Regulamento Geral da 
UNIARP e destina-se a fomentar atividades que promovam o desenvolvimento de pesquisas 
científicas no âmbito da UNIARP. Para tal, o FAP incentiva docentes a desenvolverem projetos de 
pesquisa, a introdução de estudantes de graduação em atividades de Iniciação Científica (IC), e 
a divulgação da produção científica de excelência oriunda de docentes e discentes da UNIARP. 
Com base nos projetos selecionados, é aberto edital para seleção de estudantes de graduação 
para Iniciação Científica. 

Desconto de 30% para segunda graduação
 A UNIARP concede 30% de desconto na semestralidade sobre o valor dos créditos cursa-
dos, aplicados sobre o valor integral, para acadêmicos portadores de diploma de curso superior, 
que ingressarem na UNIARP. 

Desconto de 30% para técnicos de Enfermagem
 A UNIARP concede 30% de desconto na semestralidade sobre o valor dos créditos cursa-
dos, aplicados sobre o valor integral, para portadores de diploma de curso técnico em enferma-
gem que ingressarem no curso de enfermagem da UNIARP. 

Desconto de 30% para alunos do SENAI
A UNIARP concede 30% de desconto na semestralidade sobre o valor dos créditos cursados, 
aplicados sobre o valor integral, para portadores de diploma de curso técnico do SENAI, que 
ingressarem nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e 
vagas remanescente nos demais cursos ofertados pela UNIARP. 



CREDIIES

DEPOIMENTOS BOLSISTAS:

 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 adminis-
trativa, sem qualquer incidência de juros remuneratórios. Para se inscrever, o aluno deve acessar 
o site: estudante.fundacred.org.br ou www.fundacred.org.br indicar um fiador (que pode ser 
qualquer pessoa menos o seu cônjuge), e reunir os documentos necessários. 

Programa de Monitoria
 Programa que seleciona acadêmicos Monitores Remunerados para os Laboratórios e 
Escritório Modelo da UNIARP. Público alvo: acadêmicos vinculados aos cursos com as práticas de 
Laboratórios e Escritório Modelo. Período de Inscrições: início do semestre e quando houver 
disponibilidade de vagas.

“Estou realizando um sonho.”

Desde pequeno Wellington de Souza Fragoso, pensava em 
fazer o curso de Direito para ter uma carreira e conseguir 
ajudar sua família. E o sonho começou a se tornar realidade. 
Hoje, com 18 anos, ele é acadêmico do curso de Direito da 
UNIARP. “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. A Universi-
dade 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 ficou 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. Estou 
fazendo este curso pela minha mãe, quero ser juiz e profes-
sor universitário”.

“Voltei a estudar com 40 anos de idade graças ao apoio 
da Universidade.”

Luiz Remi Marchesan, 43 anos, é acadêmico do curso de 
Administração da UNIARP. Ele conta que voltou a estudar 
graças ao apoio que recebeu da UNIARP com a bolsa de 
estudo da Assistência Social. “Eu tive câncer com 28 anos de 
idade e outros problemas pessoais, mas devagar fui vencen-
do estas barreiras. Eu fiz o curso de auxiliar técnico de Con-
tabilidade 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 fiz. Tudo está sendo coroado 
com um curso superior que mudou a minha vida”.



 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 profissional superior. Desta forma, pensando em respons-
abilidade 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, espe-
cialmente as que envolvem a essência do ser universidade, ensino, pesquisa e extensão. As 
atividades focam também parcerias com outras instituições e organizações que visam os 
mesmos objetivos: desenvolver a sociedade através da cultura, da educação, da formação 
cidadã, da solidariedade, da preservação ambiental, da preservação do patrimônio público, do 
desenvolvimento econômico, da construção do conhecimento, etc.
 Analisando este entorno identificamos um conjunto de fatores que podem ser consid-
erados importantes para justificar 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 profissional 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 Frai-
burgo, Curitibanos – com o município de Santa Cecília, e Campos Novos com o município de 
Monte Carlo.

 Os projetos pedagógicos dos cursos estão em constante processo de atualização, sendo 
uma atividade que se estende desde a Vice-Reitoria Acadêmica até a participação dos 
docentes dos cursos, de modo que cada instância tem atribuições específicas.
 A Coordenação de Curso é a instância executiva do processo de elaboração e atual-
ização do projeto pedagógico. É em nível de coordenação que as alterações são inicialmente 
realizadas de modo que os planos estejam adequados à legislação pertinente e que igual-
mente promovam a adequada articulação das práticas de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito do curso.
 Juntamente com a coordenação do curso, o núcleo docente estruturante tem papel 
fundamental, pois é de sua alçada a participação efetiva na gestão do curso, analisando resulta-
dos e estabelecendo metas para a promoção do curso em termos qualitativos e quantitativos. 
O projeto pedagógico do curso, como documento norteador desse processo, é objeto presente 
em sua prática. Assim sendo, os atores do núcleo docente estruturante têm participação efetiva 
na construção do projeto pedagógico do curso.
 Por fim, na qualidade de instância deliberativa na construção e atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos, está o colegiado, que é composto de todos os docentes do respectivo 
curso. É de sua competência o conhecimento e a implementação do projeto pedagógico nas 
práticas de ensino, pesquisa e extensão; mas é igualmente de sua responsabilidade contribuir 
na avaliação do projeto quanto à sua adequação para a prática educativa contextual e 
responsável.
 Além disso, como instância autônoma, mesmo que de forma indireta, a Comissão 
Própria de Avaliação da Instituição contribui para a construção e reconstrução dos projetos 
pedagógicos dos cursos através dos seus relatórios anuais.
Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 
curriculares.

CONHEÇA A UNIVERSIDADE

INSERÇÃO REGIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO



 Nesse aspecto, duas possibilidades merecem menção: o aproveitamento de experiências 
profissionais para o abreviamento de componentes curriculares de cursos de graduação; e o 
aproveitamento de atividades e disciplinas realizadas durante intercâmbio acadêmico.
 A resolução nº 005, de 4 de maio de 2010, do Conselho Universitário, regulamenta o 
aproveitamento de extraordinário conhecimento de conteúdo de uma disciplina curricular medi-
ante a realização de uma banca, constituída de pelo menos três professores do curso, sendo um 
deles o docente da disciplina pleiteada. A análise ocorre mediante a realização de três avaliações: 
uma prova escrita; um artigo científico de tema relacionado à disciplina; e a arguição oral perante 
banca examinadora registrada em ata.
 Desde o final de 2012, a UNIARP participa do Programa Ciência sem Fronteiras do Governo 
Federal. Os estudantes que participam desse programa e realizam intercâmbio em IES de outros 
países tem as suas atividades reconhecidas. O aproveitamento de atividades ocorre na forma de 
disciplinas e/ou de atividades profissionais (estágios).

 Ao estudante, como sujeito crítico e reflexivo de sua formação, são oportunizadas possibili-
dades diferenciadas de integralização curricular através da realização de atividades complemen-
tares, previstas nas matrizes curriculares dos cursos da UNIARP. As atividades complementares 
possibilitam a contextualização maior dos cursos e a formação inter e transdisciplinar, refletindo 
o caráter de diálogo entre os saberes na construção do conhecimento.

OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO
CURRICULAR

 O estágio e/ou outras atividades complementares, na IES, são uma importante atividade 
que os estudantes realizam durante o período de sua formação, correspondendo às aproxi-
mações práticas e ou outras experiências em cada curso. 
 A LDB 9.394/96, artigo 82, define que “os sistemas de ensino estabelecerão as normas para 
a realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em 
sua jurisdição”. O Parágrafo Único do mesmo Artigo 82 determina que o estágio realizado nessas 
condições “não estabelece vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, 
estar segurado contra acidentes e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica”.
 Nesse sentido, os estágios integram os processos de ensino e de aprendizagem, constitu-
indo atividade educacional planejada, acompanhada e avaliada. O estágio se realiza no espaço de 
ação profissional, em organizações públicas, privadas, governamentais e não-governamentais. 
 Para os estudantes, o estágio e demais atividades, se constituem em espaços privilegiados 
de aproximação inicial ao processo de práticas, na observação direta e no desenvolvimento de 
competência no campo profissional.
 Todos os cursos de graduação da UNIARP preveem a realização de estágios e práticas 
profissionais, evitando-se uma formação essencialista e exclusivamente teórica. A articulação 
teoria-prática, como eixo norteador das práticas de ensino e de aprendizagem da instituição, 
deverá, portanto, ser assegurada em todas as áreas e níveis de formação.
 Nesse sentido, há uma diversidade de programas, ações e políticas voltadas para as ativi-
dades práticas e estágios na formação profissional desenvolvida nos cursos da UNIARP.

ATIVIDADES PRÁTICAS DE ESTÁGIO

 Esta modalidade de estágio é própria dos cursos de licenciatura oferecidos pela institu-
ição em conformidade com a legislação vigente. Visa oportunizar o contato com a prática profis-
sional em educação aos estudantes dos cursos de licenciatura.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

 Oportunidade para os acadêmicos trabalharem na área de formação do curso, recebendo 
ajuda de custo para realização de tais trabalhos, o que é importante tanto para o conhecimento 
profissional como ajuda o acadêmico a pagar suas mensalidades.

ESTÁGIO PROFISSIONAL



NÚCLEO DE PSICOLOGIA

 O Núcleo de Psicologia, órgão vinculado ao Curso de Psicologia da UNIARP, tem como meta planejar, 
desenvolver e acompanhar todas as atividades de estágio realizadas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
ligadas ao curso.

CREA JUNIOR

 O Crea Junior oferece para o acadêmico de engenharia as vantagens que o engenheiro tem. Desde acesso 
a plano de saúde, com desconto, até benefícios relacionados a financiamentos, além de receber a carteirinha de 
estudante do Crea.

ESTÁGIO NOVOS VALORES

 O programa de estágio Novos Valores é um convênio firmado com a o estado de Santa Catarina para cadas-
tro de estagiários em setores públicos estaduais. 

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

 Todos os estágios profissionais realizados por acadêmicos da UNIARP são intermediados pelo IEL, assegu-
rando qualidade e segurança na concretização do componente curricular. Cada acadêmico, por exemplo, é coberto 
por um seguro durante a realização do seu estágio.

BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA

 Através da participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e bolsas de estudo (Iniciação Científica - 
IC) também ocorre a articulação teoria-prática. A inserção na comunidade ocorre pelas características aplicadas 
dos projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição. A prática profissional, por sua vez, é fomentada pelo contato 
mais próximo e interação com os profissionais pesquisadores na execução dos projetos de pesquisa, que prioritari-
amente enfocam problemas de ordem local e regional.

INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS

 Todos os cursos da UNIARP incorporam avanços tecnológicos, como as Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação (TDIC), bem como os múltiplos recursos didáticos que dão suporte ao processo de ensino e de 
aprendizagem, incluindo toda a infraestrutura de apoio aos alunos proporcionada pela Biblioteca.



UNIARP apoia amistoso de 
vôlei entre Brasil e Argentina 

que acontece em Caçador

 A maior rivalidade da América 
Latina esteve presente em Caçador 
no dia 3 de outubro. Brasil e Argentina 
se enfrentaram no vôlei masculino, no 
ginásio do Sesi. Na equipe sub 21, o 
comando ficou por conta do medal-
hista olímpico Giovani Gávio. Junto 

Acadêmica da UNIARP realiza pesquisa 
com atletas de alto rendimento

 A acadêmica Kerolaine Langer dos Santos 
Elói, do curso de Fisioterapia da UNIARP desen-
volveu uma pesquisa sobre a reabilitação funcio-
nal em corredores de alto rendimento no seu 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O 
trabalho foi orientado pela professora mestre 
Daniela Santos. “O principal objetivo desta 
pesquisa foi analisar a eficácia da reabilitação 
funcional em disfunções de quadril, joelhos e 
tornozelo na equipe de corredores de alto rendi-
mento de Caçador”, explica Kerolaine.

Voleibol masculino da UNIARP fica em 2º lugar nos JUCs

 A equipe de voleibol masculino da UNIARP ficou em 2º lugar nos 62º Jogos Universitários Cata-
rinenses (JUCs). O voleibol feminino ficou em 3º lugar e o futebol feminino em 4º. Os JUCs foram 
realizados em Lages e reuniram 1.500 atletas de 19 instituições universitárias, envolvendo 15 modali-
dades. A UNIARP parabeniza todos os atletas pela participação e dedicação ao esporte!
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com ele, está ainda o também medalhista olímpico, Anderson Rodrigues.
 “A Uniarp está de braços abertos para grandes parcerias como esta. Caçador e toda a região 
vai ganhar muito em poder ver um evento desta grandeza”, completou o coordenador do Curso de 
Educação Física, Jorge Velasques. O jogador visitou a Feira de Cursos da UNIARP. 

ESPORTE



UNIARP incentiva boas práticas em prol da comunidade

 A UNIARP, por meio do Programa de Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) e a Coordenadoria 
de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias realizaram apresentação dos projetos desenvolvi-
dos pelo acadêmico Miguel Ricardo Petri Rambo, do curso de Agronomia da UNIARP na escola 
de Educação Básica Municipal Castelhano.
 Miguel Rambo conta que o trabalho na escola começou em 2015 com o projeto Horta na 
Escola. Em 2016 ele desenvolveu um projeto com o intuito de incentivar o consumo de hortaliças 
na merenda escolar. “Em 2017 iniciei o projeto de captação de água da chuva para irrigação da 
horta escolar. O objetivo é aumentar a produtividade da horta de forma sustentável”, relata o 
acadêmico. Em 2018, o projeto é Lixo Zero onde todo o lixo produzido na escola é reaproveitado 
de modo sustentável. O lixo orgânico vai para a compostagem e depois é usado na horta como 
adubo e o lixo reciclável é separado, reutilizado ou comercializado.

Acadêmica da UNIARP estuda causas da mortalidade de abelhas

MEIO AMBIENTE

 A acadêmica do curso 
de Agronomia da UNIARP 
Camila Moreira estudou as 
causas da mortalidade e de 
estratégias de controle de 
pragas e doenças de abelhas 
no estado. O projeto, apresen-
tado no 4º Encontro Técni-
co-Científico de Agronomia 
Científica, foi aprovado no 
Fundo de Apoio à Pesquisa 
(FAP) da UNIARP. 
 O trabalho teve como 
objetivo elucidar o estado atual 
de sanidade apícola em apiári-
os de Caçador e região, o que 
permitirá estabelecer parâmet-

ros de monitoramento, diagnose e controle dos principais agentes de mortandade de abelhas.
 O projeto foi orientado pelo professor Dr. André A. Sezerino e pretende avaliar o compor-
tamento higiênico das colmeias, quantificar as taxas de infestação pelo ácaro Varroa destructor 
e observar a presença de esporos de Nosema ceranae em abelhas adultas durante o ano. Além 
disso a acadêmica irá analisar a influência das condições meteorológicas sobre a sanidade das 
colmeias.



Interação da colheita florestal com qualidade da água é tema de pesquisa 
acadêmica

 Os acadêmicos João Vitor Pavelski e Daniel Morreto do curso de Engenharia Ambiental e 
Sanitária da UNIARP, com orientação do professor Roger Francisco Ferreira de Campos 
realizaram a avaliação da qualidade da água de um recurso hídrico próximo à área de colheita de 
reflorestamento de Pinus taeda.
 O trabalho buscou analisar a interação da colheita florestal da empresa Laminados AB 
LTDA., com a alteração dos parâmetros físico-químico dos recursos hídricos. A colheita florestal 
da empresa é realizada pelo método Full tree, em que as árvores são removidas de dentro do 
talhão com ou sem galhos, seguido do processamento em toras à beira das estradas.

UNIARP recebe homenagem da Epagri

 A UNIARP foi homenageada na solenidade de 80 anos da Estação Experimental da 
Epagri em Caçador (EECd). A placa de homenagem foi entregue para o presidente da UNIARP, 
Neoberto Balestrin. A solenidade reuniu diversas autoridades, pesquisadores e colaboradores da 
Epagri. 



Acadêmicas da UNIARP analisam qualidade da água do Lago das Araucárias 
de Fraiburgo

 As acadêmicas Lecilda Reichardt e Letícia Geniqueli Reichardt do curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária da UNIARP, com orientação do professor Roger Francisco Ferreira de 
Campos realizaram a análise da qualidade da água do Lago das Araucárias do município de Frai-
burgo. 
 O trabalho buscou analisar a interação da área urbana em torno do lago com a qualidade 
da água, visto que o local é utilizado para práticas de pesca e lazer.
 O estudo foi realizado em cinco pontos amostrais, onde foram analisados os parâmetros 
de temperatura, pH, condutividade, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 
Demanda Química de Oxigênio, fósforo total, ortofosfato, nitrito, nitrato, amônia, dureza, alcalini-
dade, sólidos totais, sólidos dissolvidos e sólidos em suspensão, de acordo com a metodologia do 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.
 Os parâmetros aferidos in loco foram pH, oxigênio dissolvido, temperatura e condutivi-
dade, as demais amostras foram coletadas e colocadas em recipientes apropriados, conservadas, 
identificadas e encaminhadas ao laboratório de bioquímica da UNIARP, para as análises dos 
parâmetros restantes pelos acadêmicos.
 Os resultados apresentam que o lago sofre com o lançamento de efluentes sanitários 
proveniente pelo sistema de drenagem pluvial do município, visto que a qualidade da água não 
atende os parâmetros estabelecidos pelas legislações vigentes. No entanto, o professor explica 
que é preciso desenvolver novos estudos para especificar essa interação e a partir do mesmo 
buscar alternativas para reverter a contaminação do lago das araucárias.



Acadêmicos analisam interação da tubulação com a qualidade da água do 
Rio do Peixe

 Acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UNIARP participaram de 
uma aula prática dia 07 de abril, no Rio do Peixe, no trecho da Ponte da Rodoviária. Sob a coorde-
nação do professor Roger Francisco Ferreira de Campos, na disciplina de Poluição Ambiental, os 
acadêmicos analisaram a interação de uma tubulação proveniente do sistema de drenagem 
pluvial do município de Caçador com a qualidade da água do Rio do Peixe O objetivo era escrever 
se a tubulação está contaminando ou poluindo o Rio do Peixe. 

 Para analisar essa interação foram selecionados quatro pontos amostrais, sendo o 
primeiro a 50 metros antes da tubulação, o segundo na saída da tubulação – sendo área de 
afluência, o terceiro após 50 metros da saída e o quarto e último após 100 metros da tubulação. 
Na aula prática foram selecionados seis parâmetros: pH, condutividade elétrica, temperatura, 
turbidez, ortofosfato e fósforo total, sendo realizado coletas a cada cinco minutos no período de 
duas horas. 



Manejo integrado de pragas e doenças é tema de Aula Magna

 O curso de Agronomia da UNIARP realizou dia 21 de março sua Aula Magna com a 
discussão do tema: Manejo integrado de pragas e doenças. 
 Quais os atuais desafios no manejo e controle de pragas e doenças agrícolas? Erros e acer-
tos no controle destes? Quais são as perspectivas futuras no controle e manejo? Qual será o papel 
do Engenheiro Agrônomo diante dos novos desafios no manejo integrado de pragas e doenças? 
No que a UNIARP contribuiu para aumento do conhecimento do estado da arte sobre o assunto? 
Estes foram alguns dos questionamentos aventados pelos dois palestrantes que ministraram a 
Aula Magna.

Qualidade da água do Rio do Peixe é tema de pesquisa de professor da 
UNIARP

 O professor Roger Francisco Ferreira 
de Campos do curso de Engenharia Ambi-
ental e Sanitária da UNIARP realizou uma 
pesquisa da qualidade da água do Rio do 
Peixe, através de análises químicas, físicas e 
biológicas. O estudo buscou analisar se o 
município de Caçador está interferindo na 
qualidade da água do Rio do Peixe pelo 
lançamento de efluentes sanitários e indus-
triais. O trabalho foi realizado em parceria 
com a Fundação do Meio Ambiente 

(FATMA) e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI).



 No mês de junho, o Escritório 
Modelo de Arquitetura e Urbanismo 
da UNIARP apresentou um estudo de 
Projeto de Reforma e Ampliação do 
salão paroquial e da área de chur-
rasqueira para a diretoria da Paróquia 
Cristo Redentor. O estudo de projeto 
foi desenvolvido pelos acadêmicos do 
curso de Arquitetura e Urbanismo: 
Willian Pietrowski, Mariane Gmach, 
Giovane Preisner e Luciano Froguel, 
juntamente com a coordenadora do 
Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo, e também professora do 
curso, a arquiteta Fernanda Seleme. 
O projeto foi executado com sucesso 

EXECUTADO PROJETO DESENVOLVIDO PELO ESCRITÓRIO 
MODELO DA UNIARP

 A UNIARP realizou a entrega de 
presentes arrecadados na Campanha Natal 
Solidário 2018. Cerca de 120 alunos da escola 
Nossa Senhora Salete foram beneficiados 
com a ação. 
Todos os colaboradores da UNIARP e também 
a comunidade externa foram convidados a 
serem padrinhos dos alunos, através da 
adoção de cartinhas que pediam bonecas, 
carrinhos, bolas, calçados, roupas e também 
materiais escolares, entre outros itens. 
 A solenidade de entrega teve a 
presença do professor Dr. Anderson Antonio 
de Mattos Martins, reitor da UNIAP, professor 
Dr. Jolmar Luis Hawerroth, vice-Reitor 
Acadêmico e de Administração e Planeja-
mento, Rosana D´Agostini, coordenadora de 
Extensão, Cultura e Relações Comunitárias da 

UNIARP ENTREGA PRESENTES DA CAMPANHA DE NATAL

AÇÕES SOCIAIS

 No mês de junho, o Escritório 
Modelo de Arquitetura e Urbanismo 
da UNIARP apresentou um estudo de 
Projeto de Reforma e Ampliação do 
salão paroquial e da área de chur
rasqueira para a diretoria da Paróquia 
Cristo Redentor. O estudo de projeto 
foi desenvolvido pelos acadêmicos do 
curso de Arquitetura e Urbanismo: 
Willian Pietrowski, Mariane Gmach, 
Giovane Preisner e Luciano Froguel, 
juntamente com a coordenadora do 
Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo, e também professora do 
curso, a arquiteta Fernanda Seleme. 
O projeto foi executado com sucesso 

e o novo espaço já está sendo utilizado pela comunidade.

UNIARP ENTREGA PRESENTES DA CAMPANHA DE NATAL

UNIARP, além de professores e colaboradores que auxiliaram o Papai Noel a distribuir os 
presentes. 



UNIARP FRAIBURGO ENTREGA BRINQUEDOS DA CAMPANHA 
NATAL SOLIDÁRIO

 A UNIARP Fraiburgo realizou a entrega dos brinquedos da Campanha Natal Solidário 
2018. Todos os colaboradores da UNIARP e também a comunidade externa foram convidados a 
serem padrinhos de alunos da Escola Prof. Juviliano Manoel Pedroso, através da adoção de uma 
cartinha. Cerca de 140 alunos foram beneficiados com a ação. cartinha. Cerca de 140 alunos foram beneficiados com a ação. 

 Cartas, escritas pelos 
alunos, foram digitalizadas e ficar-
am disponíveis no site criado espe-
cialmente para a Campanha. 
 No site, na Árvore dos Pedi-
dos, tinha pedidos de bolas, bone-
cas e carrinhos e outros brin-
quedos, além de pedidos de 
cestas básicas e de brinquedos 
para os irmãos. 

 Algumas cartinhas 
foram adotadas por uma 
família que mora nos Esta-
dos Unidos. A UNIARP 
agradece todas as pessoas, 
entidades e empresas que 
colaboraram com mais 
esta ação solidária. 



UNIARP RECEBE O CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 2018

 A Fundação Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe recebeu nesta 
segunda-feira (03), na Assembleia 
Legislativa em Florianópolis o Certifi-
cado de Responsabilidade Social 
2018. Desde 2012 a Fundação UNIARP 
é certificada pelas suas ações de 
cunho socioambiental. O professor 
Dr. Anderson Antonio de Mattos Mar-
tins recebeu o Certificado no evento.  
 A certificação é promovida 
anualmente pela Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina, em parceria 
com outras instituições, e objetiva o 
reconhecimento público de empre-
sas e organizações sem fins lucrativos 
catarinenses que assumem a 
responsabilidade social como política de gestão. 
 A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com base na Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004, 
instituiu o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina e o Troféu Responsabilidade 
Social - Destaque SC, tendo por finalidade reconhecer e destacar as empresas privadas, empresas 
públicas e entidades com fins não econômicos que tenham a responsabilidade socioambiental incluí-
da em suas políticas de gestão visando à promoção do bem-estar da sociedade e a preservação ambi-
ental.

 Em sessão solene 
realizada no plenário da Assem-
bleia Legislativa, a Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP) recebeu a Comenda 
do Legislativo Catarinense. Essa 
é a maior honraria concedida 
pelo parlamento catarinense à 
pessoas e instituições. O presi-
dente da UNIARP Neoberto 
Balestrin recebeu a homena-
gem das mãos do deputado 
estadual Valdir Cobalchini. 
Também estava presente na 
solenidade o reitor Anderson 
Antonio de Mattos Martins.

 Prestar homenagem à UNIARP, na avaliação do deputado, é reconhecer a história do ensino 
superior em Caçador e região existente há mais de 40 anos. “Desde o seu início, com a antiga Fearpe, 
depois passando pela UnC, até os dias de hoje, a agora UNIARP sempre foi uma referência no ensino 
superior no Vale do Rio do Peixe. É inegável a sua contribuição para o nosso desenvolvimento 
econômico e social”, a�rma Cobalchini.
 De acordo com o presidente da UNIARP Neoberto Balestrin a homenagem rea�rma o compro-
misso e a dedicação da Universidade com o desenvolvimento regional por meio da educação. “Esta 
homenagem é para todos os acadêmicos, professores, colaboradores, diretores, conselheiros da 
UNIARP e toda a comunidade de Caçador e região. Só tenho que agradecer. Vamos seguir trabalhan-
do para melhorar cada dia mais”, comenta.

UNIARP RECEBE A COMENDA DO LEGISLATIVO



ACADÊMICOS BOLSISTAS REALIZAM ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO EM TAQUARA VERDE

UNIARP DOA LIVROS PARA O PROJETO GELADEIRA 
LITERÁRIA

UNIARP ENTREGA PROJETOS DE CARÁTER SOCIAL 
NA ESCOLA IRMÃ IRENE

 Dia 22 de setembro o curso de Extensão do Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional (PROESDE) desenvolvido pela UNIARP realizou um evento na 
escola Thomaz Padilha do Distrito de Taquara Verde. 
 Diversas ações foram realizadas envolvendo os alunos e seus pais, como palestras, 
distribuição de mudas de árvores frutíferas, gincana e brincadeiras, veri�cação de pressão 
arterial, orientações de saúde bucal e saúde em geral, implantação da horta escolar e do 
pomar, pintura facial, além de teatro e contação de histórias. 

 A UNIARP, por meio da 
Biblioteca Comendador Primo 
Tedesco realizou a doação de 
275 livros para o projeto Gela-
deira Literária, da Academia 
Caçadorense de Letras e que 
conta com apoio do Movimento 
SC pela Educação.
 As Geladeiras Literárias 
são instaladas em pontos públi-
cos e privados em diversas 
cidades da região. São praças, 
escolas, postos de saúde, hospi-
tais e muitos outros lugares que 

 A UNIARP, por meio da 
Biblioteca Comendador Primo 
Tedesco realizou a doação de 
275 livros para o projeto Gela
deira Literária, da Academia 
Caçadorense de Letras e que 
conta com apoio do Movimento 
SC pela Educação.
 As Geladeiras Literárias 
são instaladas em pontos públi
cos e privados em diversas 
cidades da região. São praças, 
escolas, postos de saúde, hospi
tais e muitos outros lugares que 

recebem as geladeiras de diferentes tamanhos que se tornam pontos de referências para 
quem deseja ler gratuitamente um livro, um gibi ou uma revista.

 O curso de Engenharia Civil da 
UNIARP, em parceria com o Projeto “UNIARP 
nas Escolas”, através das atividades de Moni-
toria realizadas no Escritório Modelo, vem 
desenvolvendo projetos de caráter social, 
como é o caso do Projeto da Rampa de Aces-
sibilidade, bem como do Ginásio de Esportes 
da Escola Estadual Irmã Irene na cidade de 
Santa Cecília.



CULTURA

1ª Mostra Cultural e SEAD 2018

 A 1ª Mostra Cultural e o Seminário de Administração 2018 (SEAD) foi realizada Teatro da 
UNIARP. A abertura teve pronunciamentos do presidente da UNIARP Neoberto Balestrin e do reitor 
Anderson Antonio Mattos Martins. O cantor lírico Marcos Frâncio foi a voz principal do Hino Nacional, 
com Maílson Ricardo no piano.
 A Mostra Cultural da primeira noite teve apresentações dos acordeonistas Leonardo do Valle e 
Felipe Granemann de Lima. A mostra visa apresentar os valores culturais e artísticos da nossa região, 
enaltecendo o trabalho de seus envolvidos na construção do conhecimento através da música, do 
canto, da arte representativa no palco e da valorização humana que alegra e enriquece a nossa cultu-
ra.
 Na sequência foi apresentado o espetáculo teatral “Chicken Eggs XWYZ Ltda”. A comédia é de 
autoria de Saulo Ivone Camana e direção de Kleber Ribeiro. 

 A palestra de abertura do SEAD 2018 foi ministrada por Robinson Shiba, fundador e atual pres-
idente da rede China In Box. Ele falou sobre oportunidades no Mercado de Delivery. “Cresci e morei no 
fundo da loja de material de construção do meu pai. Queria ser igual a ele e ter duas fontes de rendas: 
uma como dentista e outra de um negócio próprio”, falou.



 O SEAD 2018 e a Mostra 
Cultural integram a 
programação do terceiro Festi-
val Gastronômico de Caçador 
realizado pelo Núcleo de 
Gastronomia de Caçador da 
Associação Empresarial de 
Caçador (ACIC). No evento 
também tem a participação das 
Artesãs de Caçador que estão 
expondo seus trabalhos no hall 
de entrada do Teatro.
 O evento teve ainda 
palestra do cantor Thedy Corrêa, 
com o tema Soluções Criativas. 
Terá apresentação cultural do 
Quarteto de Vozes, do Centro 
Cultural Egon Frey de Fraiburgo.

 O SEAD encerrou dia 21 de setembro 
com palestra ministrada por Deltan Dallagnol 
procurador da República, mestre em direito 
por Harvard e coordenador da força tarefa do 
caso Lava Jato em Curitiba-PR. Ele falou “Ética 
e a Luta Contra a Corrupção”. 
O SEAD é um evento referência na região em 
função do alto nível dos palestrantes e 
atrações culturais. Tem a participação de 
acadêmicos, professores, colaboradores de 
empresas e líderes empresariais.

 O SEAD 2018 e a Mostra 
Cultural integram a 
programação do terceiro Festi
val Gastronômico de Caçador 
realizado pelo Núcleo de 
Gastronomia de Caçador da 
Associação Empresarial de 
Caçador (ACIC). No evento 
também tem a participação das 
Artesãs de Caçador que estão 
expondo seus trabalhos no hall 
de entrada do Teatro.
 O evento teve ainda 
palestra do cantor Thedy Corrêa, 
com o tema Soluções Criativas. 
Terá apresentação cultural do 
Quarteto de Vozes, do Centro 
Cultural Egon Frey de Fraiburgo.

 A 1ª Mostra Cultural e o Seminário de Administração 2018 é promovido pelo Ministério da 
Cultura, Sanson Eventos, UNIARP através dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, 
Empresa Júnior, Prefeitura de Caçador, Conselho Regional de Administração (CRA), Associação 
Empresarial de Caçador (ACIC), Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), 
Associação das Micro e Pequenas Empresas (AMPE), Associação de Mulheres Pro�ssionais e de 
Negócios (BPW), Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Catarinense de Imprensa (Casa do Jornalista).



Presidente da UNIARP Neoberto Balestrin

Professores e acadêmicos no Sead

Reitor da UNIARP Anderson Antonio Mattos Martins

Presidência, reitoria e professores com o 
palestrante Robinson Shiba



 A Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe (UNIARP) realizou o Seminário de 
Administração (SEMAD) em Fraiburgo. 
Mais de 700 pessoas participaram do 
evento no Parque da Maçã.
A solenidade contou com a presença do 
presidente da UNIARP Neoberto Balestrin, 
reitor Anderson Antonio Mattos Martins, 
pró-reitora da UNIARP de Fraiburgo Soeni 
de Barros Yamaguchi, professor Almir 
Granemann dos Reis, coordenador do 
evento, controlador interno da Prefeitura, 
Georges dos Reis Santos, que representou 
no ato a prefeita de Fraiburgo, Claudete 
Gheller Mathias, presidente da ACIAF, 

SEMAD em Fraiburgo

Wilson Ribeiro Cardoso Junior, além de professores e coordenadores de cursos, empresários, 
acadêmicos, vereadores, secretários municipais, estudantes da rede pública de Fraiburgo, 
imprensa e comunidade.

O evento iniciou com apresentação do Coro 
Lírico Catarinense, com regência do maestro 
Patrick Cavalheiro.

A palestra da noite foi com Thedy Corrêa, 
músico e compositor da banda de rock 
“Nenhum de Nós” desde 1986. Ele falou sobre o 
tema: “Soluções Criativas”.

O evento teve apresentação cultural com o Trio Amadeus e case com a empresária Daniela 
Tombini.



 Dia 29 de março a apresentação cultural foi com a banda Metralhas Beatles Again. A palestra 
foi ministrada pelo empresário Ricardo Cappra, cientista de dados especialista em business analyt-
ics. Ele falou sobre “A mentalidade de startup: tecnologia potencializando negócios”.

 O SEMAD é promovido pelo Ministério da Cultura, Cultura Viva, UNIARP através dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis, Empresa Júnior, Ponto de Cultura, Centro Cultural Egon Frey, 
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).



5ª Noite Cultural do curso de Pedagogia

 Acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIARP realizaram dias 19 e 20 de junho a 5ª Noite 
Cultural. O evento faz parte das Atividades Práticas Formativas das diretrizes curriculares do 
curso. Nele, os acadêmicos são incentivados a produzir algo que seja inovador, mas que possa ser 
realizado, principalmente, na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental.

 No evento, os acadêmicos apresentaram histórias infantis, materiais pedagógicos, metod-
ologias de ensino, quase todas inéditas. O professor Mário e a 3ª fase, na disciplina Psicologia da 
Aprendizagem, apresentaram os resultados da pesquisa: “Como o aluno aprende a partir do 
próprio ponto de vista”. A professora Débora na disciplina Educação Ambiental, com a 7ª fase 
apresentaram e encenaram texto e música em defesa do meio ambiente.



UNIARP participa da reunião da Câmara Regional do Movimento 
SC pela Educação

Mestrandos apresentam propostas inovadoras para a educação 
básica

3ª Jornada Catarinense de Educação Física

EDUCAÇÃO

 Durante o III Seminário de Práticas Pedagógicas Inovadoras: ‘Experiências da Educação 
Básica Catarinense e Paranaense’, estudantes do Mestrado Profissional em Educação Básica 
apresentaram nove propostas inovadoras, elaboradas no decorrer das aulas, para colaborar com 
escolas de Educação Básica dos contextos em que atuam. O seminário aconteceu nas dependên-
cias da UNIARP e foi organizado pelas disciplinas de Didática e Metodologias de Ensino da Edu-
cação Básica e Teoria e Prática em Gestão Educacional do referido programa.
As propostas atendem demandas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e 
priorizam a aproximação entre os conteúdos curriculares e a realidade e a articulação teóri-
co-prática.

 Acadêmicos e professores do curso de Educação Física da UNIARP participaram de 31 de 
agosto e 01 de setembro da 3ª Jornada Catarinense de Educação Física, o maior encontro 
promovido pelo CREF3/SC em Santa Catarina. O evento foi realizado na Unisul Pedra Branca, em 
Palhoça. Foram dois dias intensos de muito aprendizado em 12 cursos pensados especialmente 
para os profissionais e acadêmicos da área.

 A reunião da Câmara Regional do 
Movimento Santa Catarina pela Educação 
da Vice-Presidência Regional Centro-Norte 
da FIESC foi realizada na Faculdade SENAC 
de Caçador. Os integrantes da Câmara 
foram recebidos pelo 1º vice-Presidente da 
FIESC Gilberto Seleme, vice-presidente 
Regional Centro-Norte, Leonir Tesser, dire-
tor da Faculdade SENAC, Márcio Pires de 
Camargo e pelo diretor regional do SESI, 
Daniel Tenconi.



Pós-Graduação em Educação realizada com sucesso

2º Encontro Regional de Educação e 6ª Jornada Pedagógica

UNIARP Congresso Internacional de Neuroeducação e Primeira 
Infância

Acadêmicos conhecem atividades de educação física especiais e 
adaptadas

 Dia 21 de julho foi o encerramen-
to das aulas do curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu da UNIARP em Educação, 
com foco em Escola, Violência, Direitos 
Humanos, Diversidade e Redes de 
Proteção nos Sistemas de Educação. O 
curso foi realizado em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação.

 A UNIARP realizou o 2º Encontro 
Regional de Educação e a 6ª Jornada Ped-
agógica. Os eventos foram promovidos em 
parceria com as Secretarias Municipais de 
Educação de Caçador, Lebon Régis, Rio 
das Antas e Timbó Grande. Visam a 
formação continuada dos profissionais de 
educação, criando espaços de discussões, 
trocas de experiências e novas práticas 
pedagógicas.

 Acadêmicos da 3ª fase do curso de 
Educação Física da UNIARP de Caçador, 
vinculados à disciplina de Atividade 
Motora Adaptada/Educação Física Espe-
cial, tiveram a oportunidade de conhecer a 
APAE de Caçador, a equipe de Basquete-
bol em Cadeira de Rodas do SESC de 
Caçador e a Equoterapia na Associação 
Ecológica Mirian Viecelli Zago em Fraibur-
go, acompanhados pela professora Me. 
Elaine Caroline Boscatto.

 A UNIARP foi uma das apoiadoras 
do Congresso Internacional de Neuroedu-
cação e Primeira Infância (16). O evento, 
realizado no auditório da UNIARP faz parte 
do Projeto Transformando Escolas, uma 
parceria do Colegiado de Educação da 
Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Rio do Peixe (AMARP) e do Centro 
Ibero-americano de Neurociências, Edu-
cação e Desenvolvimento Humano (CERE-
BRUM), uma corporação educativa com 
presença direta no Chile, Peru, Brasil e 
Colômbia. Conta com a parceria da Prefei-
tura de Caçador e Secretaria Municipal de 
Educação de Caçador.



Projeto da UNIARP aposta na Educação Empreendedora

 Na análise de currículos esco-
lares, principalmente da rede pública 
de ensino, verifica-se haver poucos 
projetos ou esforços voltados a edu-
cação empreendedora para jovens e 
adolescentes. A partir desta análise, o 
acadêmico do curso de Adminis-
tração da UNIARP, Henrique Sttocco 
da Silva, desenvolveu um projeto de 
fomento e educação empreendedora 
– financiado pelo Programa de Apoio 
a Extensão e Cultura (PAEC) da   
UNIARP. Nesta primeira edição, estão 
sendo atendidos estudantes do 
terceiro ano do Ensino Médio da 
Escola de Educação Básica Paulo 
Schieffler. As atividades ocorrem sem-
analmente, e o projeto está sob orien-
tação da Prof.ª Dr.ª Ivanete Schneider 
Hahn.

 A UNIARP realizou no Teatro, a abertura do Encontro Regional de Educação, que reúne professores 
dos municípios de Caçador, Calmon, Monte Carlo, Rio das Antas e Timbó Grande. A solenidade de abertura 
contou com a presença do presidente da UNIARP, Neoberto Geraldo Balestrin, reitor da UNIARP Anderson 
Antonio Mattos Martis, vice-prefeito de Caçador Alencar Mendes, secretário municipal de Educação José 
Guedes, representando o prefeito de Timbó Grande, prefeita de Monte Carlo Sonia Valete Vedovatto, 
secretária municipal de educação de Monte Carlo Marlei Vedovatto, secretária municipal de educação 
Marilena Loss Bier, representando o Prefeito de Rio das Antas, prefeito de Calmon Pedro Spautz Netto, 
secretária municipal de Educação de Calmon Teresinha Bernardi, presidente da Câmara de Vereadores de 
Caçador, Rubiano Schmitz e a  secretária municipal de Educação de Caçador Josete Lemos Estrowispy.

Encontro Regional de Educação na UNIARP

Feira de Cursos da UNIARP



 A UNIARP recebeu alunos de toda a região na Feira de Cursos 2018. Uma grande 
estrutura foi organizada na Arena para atender os estudantes e repassar informações sobre 
os cursos. As coordenações de cursos e os diversos setores da Universidade prepararam 
uma programação com muitas atrações. Os estudantes conheceram toda a estrutura da 
Universidade, seus laboratórios, clínicas e áreas de apoio em uma visita guiada. Na sequên-
cia, participaram da Feira para conhecer melhor cada curso e o mercado de trabalho da 
profissão de interesse, tudo com muita interatividade com universitários e professores.



SAÚDE

UNIARP realiza aula inaugural do curso de Medicina

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) realizou em dezembro a aula inaugural do 
curso de Medicina. O evento teve a presença dos acadêmicos matriculados, seus familiares, autori-
dades e lideranças de Caçador e região, conselheiros da UNIARP, médicos, secretários de saúde, 
professores e coordenadores de cursos da UNIARP, dirigentes do Hospital Maicé, imprensa e comuni-
dade em geral. 

 A aula inaugural foi ministrada pelo 
professor Dr. Marcelo Neves Linhares, presi-
dente do Conselho Regional de Medicina de 
Santa Catarina. 
 A benção do novo curso foi realizada 
por Dom Orlando Dotti, bispo Emérito da 
Diocese de Vacaria- RS, primeiro bispo de 
Caçador, fundador e diretor dos cursos supe-
riores da Fundação Educacional do Alto Vale 
do Rio do Peixe (FEARPE), hoje UNIARP.
 O curso de Medicina da UNIARP foi 
autorizado pela Resolução CEE/SC número 
118/2017 e pelo Decreto Estadual número 
1.438 de 27 de dezembro de 2017.

 O dia histórico foi celebrado por Neoberto Balestrin, presidente da UNIARP. “Hoje, estamos 
escrevendo mais um capítulo na história do ensino superior em Caçador e na região. O curso de 
Medicina que hoje estamos celebrando nasceu de um sonho, assim como a própria Universidade, que 
nasceu em 1971 como Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe. A FEARPE, que depois foi a 
Universidade do Contestado e hoje é a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe foi pensada, organizada 
e preparada por pessoas unidas, de grande coragem, ousadia e determinação. A ação de ter uma 
Universidade em Caçador gerou uma imensa transformação social, econômica e cultural em toda a 
nossa região e isso vai acontecer novamente agora, com o curso de Medicina”, destacou. 



 O professor Dr. Anderson Antônio de Mattos Martins destacou que o curso foi construído 
e planejado com muito cuidado, com o envolvimento de muitas pessoas que contribuíram para 
o sonho se tornar realidade. “Este curso vai impactar diretamente mais de 300 mil pessoas na 
região. Pessoas terão suas vidas transformadas, pois terão aqui, um curso de ponta, estruturado 
dentro das metodologias de ensino mais modernas. E estes talentos, ficarão na nossa região, 
teremos mais profissionais médicos atendendo a nossa população”, afirma. 



Acadêmicos de Medicina da UNIARP conhecem
estruturas de atendimento

UNIARP está na Campanha para rastrear casos
suspeitos de Diabetes Mellitus

UNIARP integra campanha nacional de incentivo
ao uso do protetor solar

 No hospital Maicé, os acadêmicos participaram de visita onde conheceram parte das 
instalações e as obras em andamento. Eles foram recepcionados pela médica responsável pela 
UTI, Maria Thereza Battiston, pelo superintendente do Hospital Sérgio Schmitz Júnior e pela dire-
tora, irmã Elizabeth Lima. A visita foi acompanhada pelo professor Anderson Antônio Mattos Mar-
tins, reitor da UNIARP. 

 A UNIARP, por meio da Farmácia Escola participou da Campanha Nacional do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), com o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) com objetivo 
de rastrear casos suspeitos de Diabetes Mellitus. 

 A UNIARP, por meio do curso de Farmácia e da Farmácia Escola, participou da Campanha 
Nacional de Fotoeducação promovida pelo Fórum Nacional de Farmácias Universitárias. A 
temática da campanha 2018 “Fotoproteção clínica: cuidado farmacêutico no uso do protetor 
solar” teve o objetivo de cuidar da pele e orientar os usuários quanto ao uso correto de protetores 
solares; além de capacitar futuros profissionais farmacêuticos para a articulação entre conheci-
mentos, atitudes e comportamentos, com ênfase nas habilidades cognitivas, comunicativas e 
criativas. 
 Ações internas visando a comunidade acadêmica e também externas foram realizadas 
pela Farmácia Escola e pelo curso de Farmácia em Caçador e em Fraiburgo. 

 Após a aula inaugural, acadêmicos do curso de Medicina da UNIARP participaram de 
palestras de orientação sobre o funcionamento do curso, metodologia, semana típica e apresen-
tação do corpo docente. Também participaram de visitas guiadas na Universidade e em diversos 
locais da cidade de Caçador como Prefeitura, Câmara de Vereadores, Hospital Maicé, Secretaria 
da Saúde, UPA, UBS Central, SAMU, entre outros. 



 A UNIARP, por meio do curso 
de Psicologia realizou dia 25 de 
setembro uma roda de conversa 
alusiva ao Setembro Amarelo- 
Prevenção ao suicídio. O suicídio é 
considerado pelo Ministério da Saúde 
como um problema de saúde pública, 
tirando a vida de uma pessoa por hora 
no Brasil, mesmo período no qual 
outras três tentaram se matar sem 
sucesso. O curso de Psicologia da 
UNIARP está engajado na campanha. 

UNIARP na campanha Setembro Amarelo

Campanha da UNIARP coleta mais de sete quilos
de medicamentos vencidos

Acadêmica da UNIARP realiza conscientização
sobre importância da vitamina D

 A UNIARP, por meio da Farmácia 
Escola disponibilizou no Centro Adminis-
trativo e Reitoria uma caixa para coleta de 
medicamentos vencidos. Outro ponto de 
coleta foi na Farmácia Escola. Os medica-
mentos vencidos são levados até a Farmá-
cia do SUS e de lá, são encaminhados para 
uma empresa gerenciadora de resíduos. A 
Campanha do Descarte Correto de 
Medicamentos recebeu mais de sete 
quilos de medicamentos vencidos.
 A destinação correta dos medica-
mentos vencidos ou sem utilização no 
Brasil ainda é um desafio. Embora a Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos, publicada 
em 2010, tenha previsto que os produtos 
inservíveis sejam devolvidos aos seus 
produtores originais, isso não acontece da 

 A acadêmica Jocelaine Mancias Javorski, da 4ª fase do curso de Farmácia da UNIARP e 
bolsista do PAEC desenvolveu um projeto que visa conscientizar sobre a importância da vitamina 
D. O projeto ficou sob orientação da professora Talize Foppa e envolve alunas da Universidade 
Aberta da Maior Idade (UAMI). Dia 13 de setembro, foi realizado um trabalho com alunas da UAMI 
de Santa Cecília

forma devida na realidade. Seja por falta de informação das pessoas ou pela ausência de um siste-
ma definido de logística reversa no País.
 A professora Talita Granemann, coordenadora da Farmácia Escola da UNIARP explica que 
medicamentos vencidos, na maioria das vezes, acabam indo para o lixo comum, para a pia ou 
para o vaso sanitário.



 O Grupo de Apoio as Pessoas com Parkinson de Caçador (GRAPP marcou presença no 4º 
Encontro Catarinense sobre a doença de Parkinson em Florianópolis-SC, realizado de 03 a 05 de 
maio. O Grupo foi representado pela professora Dayane Carla Borille e acadêmica Gabriela Frigot-
to, do curso de Enfermagem da UNIARP e pela professora Sandra Elisa Muncinelli, representando 
o Município de Caçador e a UNIARP. 

 Nilson Pedroso Figueiró, 55 anos é paciente da Clínica Escola de Fisioterapia da UNIARP. 
Ele e diversos outros pacientes de Caçador são atendidos de forma gratuita por acadêmicos do 
Estágio clínico comunitário (área de neurologia) do curso de Fisioterapia, sempre com a super-
visão dos professores. “No começo eu tinha muitas dores posturais, mas isso foi sendo corrigido 
no trabalho aqui na Clínica. Hoje estou muito mais adaptado, tenho mais facilidade de lidar no dia 
a dia, graças ao apoio que recebo aqui na Clínica, tanto dos professores, como dos acadêmicos do 
curso”, explica. 

 A acadêmica Vitória Scapinello Soares, do 
curso de Fisioterapia da UNIARP realizou no bairro 
Martello o projeto “Escola de Coluna: Melhora da 
qualidade de vida em pacientes com lombalgia”. Ela 
realizou treinamentos posturais para prevenção e 
tratamento de pacientes com dores lombares, com 
informações teórico-educativas e prática de exer-
cícios terapêuticos para a coluna. O projeto é desen-
volvido na Academia da Saúde, com apoio da Prefei-
tura de Caçador através do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF). O projeto é do PAEC e conta com 
a orientação da professora mestre Daniela Santos.

Grupo de Apoio de Caçador participa do 4º Encontro Catarinense
sobre a Doença de Parkinson

Área da neurologia com atendimento especial na
Clínica Escola de Fisioterapia

Projeto da UNIARP auxilia pacientes com dores lombares



Atendimentos na Rede Feminina de Combate ao Câncer

UNIARP e Prefeitura assinam contrato para integrar
ensino e serviço na saúde básica

 A UNIARP participou da Tarde de Saúde e Bem-Estar da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Caçador. Acadêmicos e professores dos cursos de Fisioterapia, Farmácia e Tecnologia 
em Estética e Cosmética realizaram atendimentos às pacientes oncológicas. O curso de Fisiotera-
pia participou com o Estágio Multidisciplinar.
As atividades desenvolvidas foram: limpeza de pele, máscara de argila, massagem, ventosatera-
pia, auriculoterapia, design de sobrancelhas, maquiagem, orientações nutricionais, orientações e 
degustação dos chás da Farmácia Escola e orientações quanto a técnica de micropigmentação.

 A UNIARP e a Prefeitura de Caçador 
assinaram Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Ensino-Saúde (COAPES). O obje-
tivo é qualificar a integração ensino-serviço 
e a educação permanente envolvendo 
pactuação entre instituições de ensino e 
gestores do SUS.
 No caso em Caçador, a ação irá viabi-
lizar a reordenação da oferta de cursos de 
graduação na área da saúde e de vagas de 
residências em saúde, com garantia de 
estrutura de serviços de saúde em 
condições de oferecer campo de prática, 
mediante a integração ensino-serviço nas 
redes de atenção à saúde. Em Caçador, o 
Contrato será em três postos de saúde, envolvendo os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 
Farmácia e ainda as residências médicas.
 Na ocasião também foi assinado um termo de compromisso entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e a UNIARP para implementar em Caçador o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade). O objetivo do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
é promover a integração ensino-serviço-comunidade. 



UNIARP realiza atendimentos e ações educativas
no Outubro Rosa

Saúde e Qualidade de vida do trabalhador é tema de palestra

 A UNIARP, por meio do curso de Educação Física, realizou dia 17 de agosto a palestra 
gratuita: “Saúde e Qualidade de vida do trabalhador”. O evento conta com apoio da FIESC, SESC 
e Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3). A palestra será ministrada 
pelo professor Markus Vinicius Nahas, doutor em Educação Física e criador do Pentáculo do 
Bem-Estar, que representa os cinco componentes que influenciam na qualidade de vida do 
indivíduo. Cada ponta do pentáculo representa um aspecto: atividade física, comportamento 
preventivo, alimentação saudável, estresse, integração e relacionamento.

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), por meio do curso de Enfermagem 
está realizando no mês de outubro uma série de ações educativas e atendimentos dentro da 
campanha mundial do Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero

 As ações começaram no dia 19 de setembro com os estágios de assistência da disciplina 
da Saúde da Mulher nas empresas: Daniela Tombini, Maxiplast, Laminados AB e Três Irmãos. Dia 
24 de setembro o curso de Enfermagem participou do Dia de Saúde na empresa Maxiplast Rafia. 
 De 25 de setembro a 07 de outubro acadêmicos e professores enfermeiros realizaram 
coleta de exame citopatológico, inspeção das mamas e consulta ginecológica na empresa Danie-
la Tombini.
 Ações também foram realizadas envolvendo colaboradoras das empresas Laminados AB 
e Três Irmãos. 



Estrutura para o conhecimento
UNIARP

GRADUAÇÃO
Cursos
Ciências Sociais Aplicadas
Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo e Serviço Social

Ciências Jurídicas
Direito

Ciências Exatas e da Terra
Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação

Ciências da Saúde
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura, Educação Física – Bacharela-
do e Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Psicologia

Ciências Humanas
Artes Visuais, Geografia, História, Letras Trilíngue (Português/Inglês/Espanhol), 
Matemática e Pedagogia; Curso Superior em Tecnologia: Tecnologia em Estéti-
ca e Cosmética.

Matriculados

Caçador: 2018 /2 = 2.280 
acadêmicos em 26 cursos

Fraiburgo: 2018/2 = 356
acadêmicos em 09 cursos



Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu
 A pós-graduação constitui um importante segmento do ensino superior, por ser uma 
área estratégica para o desenvolvimento técnico e científico da instituição na medida em que 
permite a continuidade de estudos para os egressos, articulando-se com o ensino de gradu-
ação, bem como, com a pesquisa e, também com a extensão, favorecendo a realização da 
tríplice função universitária. A especialização favorece a inserção do pro-fissional no mercado 
de trabalho, pois a pessoa se torna um diferencial, podendo ocupar cargos que exigem maior 
qualificação.
 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 Especial-
ização 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 comple-
mentação da formação de profissionais, qualificando-os para atender as exigências do merca-
do 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.

Engenharia de Segurança do Trabalho – Turma 8 (início em 10/03/2017): 23
Engenharia de segurança do Trabalho – turma 9 (24/08/2018): 18
Fundamentos e Organização Curricular (14/09/2018): 28
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em Administração de Recursos Humanos 
(16/02/2018): 32
MBA em Lean Manufacturing (01/09/2017) : 18
MBA em Planejamento Tributário, Controladoria, Auditoria e Perícia – Turma 3 (04/05/2018): 16
Psicologia Jurídica (06/04/2018): 19

TOTAL DE ALUNOS CURSANDO: 154

TOTAL DE ALUNOS EM AULA NOS CURSOS DE PÓS-GRADU-
AÇÃO LATO SENSU (1º e 2 º Semestres)

CURSOS

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (1º e 2 º 
Semestres)
CURSOS EM FASE DE ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA
MBA em Gestão de Pessoas e Business – Turma 2 - Fraiburgo – (início em 07/04/2017): 22

TOTAL DE ALUNOS EM FASE DE MONOGRAFIA: 22

FRAIBURGO

MBA em Administração Financeira e Gestão Empresarial (26/05/2017): 28
Direito Civil e Processual Civil com ênfase no Novo CPC (07/10/2016): 27
Treinamento Funcional, Pilates e Ginastica Laboral (inicio 24/06/2016): 25
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas - Turma 2 (início em 22/07/2016): 20
Educação com Foco em Escola, Violência e Direitos Humanos UNIEDU (28/07/2017): 25
Séries Iniciais e Educação Infantil com ênfase em Jogos e Brincadeiras Pedagógicas 
(17/03/2017): 25

TOTAL DE ALUNOS EM FASE DE MONOGRAFIA: 150

TOTAL DE ALUNOS: 304

CURSOS EM FASE DE ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA



PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU- Mestrado

Estudantes matriculados nos cursos de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e 
Sociedade e Mestrado Profissional em Educação Básica 1 º e 2º semestres de 2017:

ALUNOS INGRESSANTES EM 2018
Desenvolvimento e Sociedade
Educação Básica

TOTAL DE ALUNOS CURSANDO 83

EAD

 Em 2017, o Ministério da Educação (MEC) publicou dia 24 de março a portaria 
número 407 que credenciou a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) para a 
oferta de cursos superiores na modalidade a distância.

 Com o EAD UNIARP, você terá acesso ao nosso ensino de excelência e a qualidade 
já estabelecida em nossa Universidade, que tem 47 anos de história. Nosso EAD é diferente: 
une experiência e inovação, com visão de futuro e foco nas mudanças da sociedade.

Número de alunos matriculados em 2018: 138

Cursos ofertados: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Gestão de Recursos 
Humanos, gestão Financeira, Processos Gerenciais e Gestão Pública.

Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciências Contábeis
Educação Física
Engenharia de Produção
Estética e Cosmética
Formação Pedagógica em Letras
Formação Pedagógica em Pedagogia
Gestão Pública
Gestão Comercial
Gestão Financeira
Gestão em Agronegócio
Gestão em Recursos Humanos
Jornalismo
Letras- graduação flexível
Letras- EAD
Processos Gerenciais
Pedagogia
Redes de Computadores
Segunda Licenciatura em Letras
Segunda Licenciatura em Pedagogia

GRADUAÇÃO EAD E GRADUAÇÃO FLEXÍVEL



COLÉGIO DE APLICAÇÃO
 O Colégio de Aplicação foi autorizado pelo Decreto nº 4.202 de 26 de dezembro de 1977, 
funcionando inicialmente nas dependências do Centro de Ensino da Fundação Educacional do 
Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), articulado de forma a integrar as atividades docentes e ped-
agógicas do 2º com o 3º grau.  Tinha então como objetivos: a formação global do adolescente, 
que no seu processo de desenvolvimento, toma a história em suas mãos, fazendo-a; o ensino 
profissionalizante como elemento de autor realização, qualificação para o trabalho e preparo 
consciente para o exercício da cidadania. 
 A história do Colégio de Aplicação iniciou muito antes desta data, através do Colégio 
Nossa Senhora Aparecida. A criação do Colégio de Aplicação possui duas trajetórias históricas: 
uma, foi a criação do Colégio Nossa Senhora Aparecida, outra, foi a criação do próprio Colégio de 
Aplicação da FEARPE.
 A primeira, refere-se ao Colégio Nossa Senhora Aparecida, instituição de ensino criada 
por Pedro Busato que, em 10 de fevereiro de 1936, trouxe de Curitiba um grupo de Irmãs da Con-
gregação de São José para desenvolverem atividades educacionais em Caçador. O Colégio 
iniciou suas atividades como Escola Isolada e, em 30 de julho de 1938 obteve licença para 
funcionamento, já como Grupo Escolar, criando em 1942 o Curso Básico. Em 1949, foi criado o 
Curso Ginasial, recebendo autorização para funcionamento a 16 de maio de 1951, com o nome 
de Ginásio Nossa Senhora Aparecida. O Curso Técnico em Contabilidade foi criado em 1947 e, 
em 1954, foi autorizado o funcionamento da Escola Normal Nossa Senhora Aparecida, formando 
profissionais para atuar no magistério até 1978. O Curso de Pré-Escolar obteve seu registro no 
ano de 1977.
 Atendendo às necessidades da comunidade regional o Colégio, a partir de 1992 passou 
a oferecer o ensino de 2º grau (Científico) sem ensejar Habilitação Profissionalizante. Em 1995 
foi implantado o Extensivo Terceirão pelo método Positivo.
 A segunda trajetória histórica refere-se ao Colégio de Aplicação, criado pela adminis-
tração da Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), em 1977, com oferta de 
cursos Profissionalizantes de 2º grau. Mais tarde, também foram criados os cursos Pós-Médio.
A história destes dois estabelecimentos de ensino, mantidos pela Fundação Educacional do 
Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), se fundem a partir de 3 de outubro de 1989 quando a Con-
gregação das Irmãs de São José e a FEARPE assinam contrato de comodato e arrendamento 
pelos quais a última assumia a gestão administrativa e pedagógica do Colégio Nossa Senhora 
Aparecida, juntamente com o Colégio de Aplicação da FEARPE.
 Atualmente oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. É mantido 
pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (FUNIARP), seguindo suas diretrizes e 
filosofia de ensino
  O Colégio de Aplicação tem sua trajetória ligada ao Ensino Superior de Caçador. Consci-
ente de sua responsabilidade e papel social, desde sua instalação, tem se empenhado em efeti-
var uma educação de qualidade, primando pelas ações pedagógicas voltadas para o desen-
volvimento integral de seus estudantes.
 
ALUNOS MATRICULADOS EM 2018: 656 alunos



Algumas atividades

- SUPER TRILHA: 160 alunos do fundamental I e 60 alunos Ensino Médio
- Sessão Cívica do Município: 400 alunos
- Caça ao Ninho: 410 alunos
- Simulado do ENEM POSITIVO: 69 alunos
- Gincana da Família: 300 pais
- Festa Junina: 407 alunos, 600 pais, 26 professores e 13 Auxiliares de Educação Infantil, equipe 
Pedagógica e Direção
- Aulão do ENEM: 69 alunos, 5 professores, Supervisão, Orientação e Direção
- Gincana do Estudante: 236 alunos, 20 professores, Equipe Pedagógica e Direção
- Simulado do ENEM: 69 alunos, 10 professores, Orientação e Direção
- Aulão do ENEM: 69 alunos e 5 professores, Equipe pedagógica e Direção
- Aulão do ENEM: 69 alunos, 5 professores, Supervisão, Orientação e Direção
- Desfile – 7 de Setembro: 50 alunos, 6 professores, Supervisão, Orientação e Direção
- Aulão do ENEM: 69 alunos, 5 professores, Supervisão, Orientação e Direção
- As escolas na UNIARP: 613 alunos, 31 professores, 10 auxiliares de educação infantil, Equipe ped-
agógica e Direção
- Terceirão – a Hora da Virada: 11 alunos, 22 pais, 8 professores, Equipe pedagógica e Direção
- Simulado ENEM- Positivo: 69 alunos, 10 professores, Orientação e Direção.
- Feira do Conhecimento: 236 alunos, 20 professores, Equipe pedagógica e Direção
- Gincana do Estudante: 436 alunos, 20 professores, Equipe pedagógica e Direção
- Feira e Mostra do Conhecimento: 656 alunos, 70 professores, 16 auxiliares de educação infantil, 
Equipe pedagógica e Direção, 400 pais, 150 alunos de outras instituições. 
- Acantonamento: 70 alunos, 10 professores, Supervisão, orientação e Direção, 
20 acadêmicos de Educação Física
- Lançamento do livro Jovens Ideias: 85 alunos, 15 professores, Equipe pedagógica e Direção



SETOR DE PROJETOS

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Capacitações e visitas do setor:

- 3º Seminário de Núcleos de Inovação Tecnológica- Órion parque- Lages; 
- I encontro do ecossistema de inovação catarinense- Pacto pela inovação- Square Corporate- 
Florianópolis;
- Capacitação para cadastramento de projetos no SICONV- Sistema de submissão federal;
- Evento em Chapecó, acompanhamento de apresentação de artigo do projeto de Engenharia 
Civil;
- Visita no mês de novembro à Fapesc- Fundo de Apoio à Pesquisa de SC;
- Visita ao Polo de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Passo Fundo- UPF;
- Participação no SEDEPEX;
- Participações em palestras e reuniões junto aos órgãos públicos e privados como por exemplo 
ACIC, AMPE, CDL e FIESC.
- Oficina de elaboração de projetos e recursos- Fundação Catarinense de Cultura (FCC);

Projetos aprovados em 2018 pela Fapesc: 
Contrapartida depositada pela Uniarp, início dos projetos previstos para março 2019.
R$ 328.832,48 valor total

 Objetivo geral do setor: implantar o programa de inovação, pesquisa e extensão com foco 
no desenvolvimento regional, integrando as iniciativas e ações das coordenações de pesquisa e 
de tecnologia com fomento externo para captação de recursos, bem como controle e gestão de 
projetos.
 Função: Comunicar abertura de editais, atuar no controle e elaboração de projetos, moni-
torar prazos de entrega, elaborar e atualizar documentos referentes aos projetos, acompanhar o 
cronograma do projeto, prestar suporte às atividades dos projetos após aprovação.
O setor de projetos contabilizou em 2018 mais de 1.500 e-mail enviados/ano, para professores, 
com editais e oportunidades abertas.

 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 bibliográfi-
cos, junto à biblioteca do Campus Universitário de Fraiburgo, Colégio de Aplicação e Polos de 
EAD.

 Com o objetivo de asse-
gurar o acesso a informações 
genéricas, especificas e 
tecnológicas servindo de apoio 
aos cursos de graduação, 
pós-graduação, mestrado, 
extensão e do colégio de funda-
mental ao ensino médio, aten-
dendo também toda a comuni-
dade acadêmica (docente e 
discente e o técnico administrati-
vo) assim como, a comunidade 
em geral.
 O acervo é formado por 
livros, periódicos e materiais 
especiais (mapoteca, videoteca, 
CD ROOM e outros).



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

O quadro de funcionários da Biblioteca é formado por 01 (uma) bibliotecária, 05 (cinco) auxiliares 
de biblioteca. 

NOME    FUNÇÃO 
Célia De Marco  Bibliotecária 
Noeli Daniel   Auxiliar de Biblioteca
Ana Maria Fleck Pegoraro Auxiliar de Biblioteca
Aguineia Pereira  Auxiliar de Biblioteca
Maria Cenira Ribeiro  Auxiliar de Biblioteca
Talita Cris Hartmann  Auxiliar de Biblioteca

Número de atendimentos e/ou serviços realizados durante o ano: 
* Empréstimos; devolução e renovação e reservas total de 95.000

ACERVO DE PERIODICOS ANO DE 2018

310 títulos estes divididas em todas as áreas.
Cotação foi de 48 títulos
Foram renovados 26 títulos 
Novas assinaturas 04 de Engenharias
Não foram enviadas permutas para as universidades.
Permutas recebidas total 36 universidades total de 90 títulos.

ACERVO ON-LINE DE PERIÓDICOS

348 Títulos separado por curso
Consultas realizadas diretamente no acervo e no sistema Biblios: 40.203
Consultas aos periódicos. 6.125
Fluxo de usuários que frequentaram a Biblioteca: 196.753



Atendimentos e/ou serviços; 
 
* Pedidos via COMUT; 
* Pedidos via BIREME: SCAD solicitações de artigos de periódicos
* Pedidos via SINBAC:  solicitações de livros do Sistema ACAFE
* Visitas orientadas 
* Recebimento de comissões de avaliação de cursos do Conselho Estadual de Educação e MEC
* Colaboração na Normalização dos trabalhos acadêmicos
* Orientação na elaboração de referências bibliográfica e citações
* Restauração de Livros e matérias diversos
* Conselho Editorial da Revista Oásis
* Conselho Editorial da Revista Professare
* Editora da Uniarp 
* Solicitação de ISBN
* Solicitação de ISSN
* Ficha catalográfica na fonte
* capacitação e orientação aos mestrandos
* Atendimentos e orientação aos discentes e docentes do Colégio de Aplicação.
Orientação Normas ABNT 

Restauração de materiais bibliográficos
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.

Prestação de Contas 
Multas: Todas as multas são pagas diretamente no Banco.

Equipamentos
Biblioteca conta com 17 computadores com acesso a internet e digitação de trabalho a 
disposição dos usuários. 
- 3 Computadores para efetuar os empréstimos, devoluções, renovações e reservas de materiais;
- 5 Computadores para consulta ao acervo da biblioteca;
- 2 Computadores para cadastramentos dos periódicos, livros, monografias, relatórios, tese e 
dissertações e demais materiais cadastrados;
- 1 Computador para a coordenação e atividades administrativas;
- 1 Impressora para atividades administrativas;
- Em todo o espaço da Biblioteca o está disponível o Wifi.



Intercâmbio e Permuta

 Sistema Comutação Bibliográfica (COMUT) definida 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 Biblio-
tecas 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 Edu-
cação, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo.

Espaço Físico
Biblioteca conta com o Espaço Físico 710 m2 quadrados.

Inventário
O inventário é realizado anualmente.

Campus de Fraiburgo
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 verificado via sistema, no 
momento da consulta.

Aquisição da Base de Dados “Minha Biblioteca”
A Minha Biblioteca é uma plataforma digital de livros formada pelas principais editoras do Brasil: 
Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole, Saraiva, Cengage Learning, Zahar, Grupo Autêntica, Editora 
Cortez, entre outras. Tudo isso em uma plataforma prática e inovadora que pode ser usada em 
computadores, tablets e smartphones.  
Total de 8000 títulos em diversas áreas.

Continuação do Projeto biblioteca nas escolas 

 PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ESTADUAIS Da 10º GERED
OBJETIVO GERAL: Automatizar e Organizar as Bibliotecas das Escolas Estaduais da 10º GERED-SC 
com o software BIBLIOLIVRE.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Catalogar e organizar o acervo no espaço físico e no sistema 
BIBLIOLIVRE; possibilitar o acesso e recuperação da informação com agilidade; possibilitar os 
usuários o acesso remoto na base de dados da Biblioteca; Possibilitar os usuários dos emprésti-
mos, renovação e reserva via sistema; Produzir relatórios e indicadores através do sistema; O 
BIBLIOLIVRE é utilizado por muitas bibliotecas é um software gratuito, utilizado para a cata-
logação e disseminação do acervo de bibliotecas públicas e privadas de todos os portes; Cata-
logação de materiais bibliográficos e multimídias; Controle do processo de aquisição; Circulação: 
consulta, reserva, empréstimo, devolução de acervos.



FARMÁCIA ESCOLA
 O ano de 2018 foi extremamente produtivo para a Farmácia Escola da UNIARP e também 
para o projeto da Farmácia Verde. Ao longo do ano, foram realizadas manipulações de mais três 
mil fórmulas de medicamentos. 

Atividades no mês de Fevereiro:
Número de atendimentos: 90
Número de Formulações manipuladas: 188
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 234
Acompanhamento dos acadêmicos da 5ª fase durante a realização de estágio obrigatório da 
grade curricular;
Desenvolvimento do projeto do Horto de Plantas medicinais;
Controle de qualidade, secagem e embalagem das plantas medicinais;
Confecção de rótulo e informativo sobre a utilização das plantas;
Entrega das Plantas Medicinais processadas para acadêmicos e colaboradores da Instituição;
Orientação farmacêutica sobre modo de preparo dos chás e indicações terapêuticas. 
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 
gráfico para melhor interpretação do profissional médico;
Desenvolvimento do Sal de Ervas. O trabalho em torno do sal de ervas é resultado do projeto 
Farmácia Verde, parceria entre a UNIARP e a Prefeitura de Caçador. No Horto Municipal diversas 
plantas medicinais são cultivas e posteriormente são preparadas nos laboratórios da UNIARP, 
envolvendo acadêmicos e professores.

Atividades no mês Março:
Número de atendimento: 135 
Número de Formulações manipuladas: 264
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 248
Atenção Farmacêutica e acompanhamento farmacoterapêutico;
Participação no evento do sorteio do carro do Supermercado Cereal, dia11 de março com 
distribuição de Plantas medicinais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de 
chás medicinais;
Participação na Ação Global em Lebón Régis, dia 18 de março com distribuição de Plantas medic-
inais e mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais, onde aproxi-
madamente 360 pessoas foram beneficiadas; além de orientação sobre uso correto de produtos 
cosméticos, com demonstração de produtos cosméticos manipulados na Farmácia escola;
Início da parceria com a equipe da Unidade Básica do Bairro dos Municípios em Caçador - SC, no 
qual a médica da Unidade de Saúde prescreve as plantas medicinais para seus pacientes e sema-
nalmente nós fazemos a entrega das plantas com orientação de uso e da forma de preparo ade-
quada;
Iniciou-se ainda na UBS do Bairro dos municípios a distribuição de Sal de Ervas para os pacientes 
do Grupo Hiperdia.
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 
gráfico para melhor interpretação do profissional médico;

Início dos testes com o Sal de Ervas: 
foi realizado um teste sensorial com 
a mistura de alecrim, manjericão e 
orégano, misturado a uma 
pequena quantidade de sal 
comum. O sal de ervas foi utilizado 
no preparo de um molho de alcatra 
e mandioca cozida. Para cinco 
gramas de sal comum, foi utilizado 
cerca de 15 gramas do preparo de 
ervas e o resultado foi bastante 
satisfatório.



Atividades no mês Maio:
Número de atendimento: 137  
Número de Formulações manipuladas: 285
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 575
Implantação do Programa das plantas medicinais;
Inicio de pesquisa para testar a eficácia de um produto desenvolvido na Farmácia Escola. O 
produto desenvolvido foi uma Solução contendo Lactase (enzima que faz a digestão da Lactose – 
açúcar do leite). A adição da solução de Lactase em produtos contendo leite promoveria a 
digestão da lactose e consequentemente o produto lácteo poderia ser consumido por intoler-
antes. Os testes foram realizados no laboratório de pesquisa dos Laboratórios de Biologia e Saúde.

Atividades no mês Junho:
Número de atendimento: 123
Número de Formulações manipuladas: 192
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 234
Desenvolvimento dos projetos para Implantação da Manipulação Veterinária e da manipulação 
Homeopática na Farmácia escola de Manipulação. Com posterior apresentação para o Vice-Reit-
or Administrativo.

Atividades no mês Julho:
Número de atendimento: 82
Número de Formulações manipuladas: 185
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 200
Desenvolvimento do Programa das plantas medicinais;
Controle de qualidade, secagem e embalagem das plantas medicinais;
Confecção de rótulo e informativo sobre a utilização das plantas;
Desenvolvimento do site da Farmácia Verde, um site de pesquisa sobre plantas medicinais e tem-
peros com informações de confiança e embasamento cientifico. Além de fotos, agenda de even-
tos e links para pesquisas entre outros.

Atividades no mês Agosto:
Número de atendimento: 155   
Número de Formulações manipuladas: 306
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 228
Criação do Grupo de Pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares, um grupo multidisci-
plinar formado por professores e acadêmicos, com encontros quinzenais para estudo e discussão 
de assuntos envolvendo etnofarmacologia e etnobotânica, homeopatia integrativa (para uso em 
humanos, animais e vegetais) e ainda educação em práticas integrativas.
Visita guiada dos participantes do Grupo Hiperdia da UBS do Bairro dos municípios no Projeto 
Farmácia Verde. A visita começou no Horto medicinal com explicação sobre sistemas de cultivo, 
tipos de plantas medicinais e temperos, identificação, irrigação entre outros. Após a visita contin-
uou na UNIARP, onde os idosos conheceram a estrutura da Instituição da Farmácia Escola e o 
laboratório da Farmácia Verde, onde as plantas medicinais são processadas. Realizou-se a degus-
tação da Sarcocornia ambígua, planta naturalmente salgada, que pode substituir o sal de 
cozinha. Houve ainda a entrega das plantas medicinais e mudas com orientação de uso e da 
forma de preparo adequada;
Participação no Dia da Família na Escola Alto Bonito, com distribuição de Plantas medicinais e 
mudas com orientações sobre a forma de uso e preparo de chás medicinais. E distribuição de Sal 
de ervas.

Atividades no mês Setembro:
Número de atendimento: 135
Número de Formulações manipuladas: 321
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 260
Visita guiada de alunos de colégio municipal de Caçador – SC no horto municipal com explicação 
sobre sistemas de cultivo, tipos de plantas medicinais e temperos, identificação, irrigação entre 
outros. Após a visita continuou na UNIARP, onde os alunos conheceram a estrutura da Instituição 
a Farmácia Escola e o laboratório da Farmácia Verde, onde as plantas medicinais são processadas. 
Realizou-se entrega das plantas com orientação de uso e da forma de preparo adequada;
Inicio do contato com o Vereador Moacir Dagostini para apresentar o projeto da implantação da 
Farmácia Solidária na Farmácia Escola. A implantação só poderá acontecer mediante a elabo-
ração de uma Lei municipal que estabeleça os requisitos, as obrigações e atribuições.



Término da pesquisa para testar a eficácia de um produto desenvolvido na Farmácia Escola. O 
produto desenvolvido foi uma Solução contendo Lactase (enzima que faz a digestão da Lactose – 
açúcar do leite). A adição da solução de Lactase em produtos contendo leite promoveria a 
digestão da lactose e consequentemente o produto lácteo poderia ser consumido por intoler-
antes. Os testes foram realizados no laboratório de pesquisa dos Laboratórios de Biologia e Saúde.
Participação nas reuniões e discussões do Grupo de Pesquisa em Práticas Integrativas e Comple-
mentares, um grupo multidisciplinar formado por professores e acadêmicos, com encontros 
quinzenais para estudo e discussão de assuntos envolvendo etnofarmacologia e etnobotânica, 
homeopatia integrativa (para uso em humanos, animais e vegetais) e ainda educação em práti-
cas integrativas.
Organização e Participação na Ciclo de Estudos de Farmácia e Tec em Estética e cosmética.
Apresentação do creme Orgânico Hidratante para as mãos desenvolvido em Trabalho de Con-
clusão de Curso realizado na Farmácia Escola. No dia 25/09 a Acadêmica Giovana Zanella apre-
sentou o produto e disponibilizou amostras do creme para voluntários. Cada voluntário respon-
deu um questionário para avaliar a aceitação do produto pelos consumidores e seus conheci-
mentos acerca de produtos orgânicos.

Atividades no mês Outubro:
Número de atendimento: 135
Número de Formulações manipuladas: 303
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 475
Realização de testes de qualificação de taninos em Espinheira Santa;
Participação nas reuniões e discussões do Grupo de Pesquisa em Práticas Integrativas e Com-
plementares, um grupo multidisciplinar formado por professores e acadêmicos, com encontros 
quinzenais para estudo e discussão de assuntos envolvendo etnofarmacologia e etnobotânica, 
homeopatia integrativa (para uso em humanos, animais e vegetais) e ainda educação em 
práticas integrativas.
Organização e participação na Feira de Cursos com o Fantástico Mundo da Farmácia no labo-
ratório de Farmacotécnica. No local aconteceram mini experimentos de diferentes áreas da 
Farmácia (tipagem sanguínea, Manipulação de gomas de colágeno, reação química da pasta de 
dente de elefante, análise de dureza em comprimidos, microscopia de células sanguíneas entre 
outros), além da presença de Willy Wonka que distribuiu convites para as atividades. Quem 
ganhou o convite dourado teve direito a brindes nas atividades.

Atividades no mês Novembro:
Número de atendimento: 170 
Número de Formulações manipuladas: 327
Número de pacotes de plantas medicinais preparados: 448

Atividades no mês Dezembro:
Número de atendimento: 72
Número de Formulações manipuladas: 116
Término do acompanhamento Farmacoterapêutico voltado à pacientes com diagnostico prévio 
de Asma. Atendimento realizado na Farmácia Escola visando a melhora das terapias, 
diminuição do número de crises e identificação de outros problemas.



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 signifi¬cativamente com a instituição, conforme relatório a 
seguir:Humanos, gestão Financeira, Processos Gerenciais e Gestão Pública.

RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO ESCRITÓRIO MODELO

Projeto escritório modelo.............................................................................................................................Junho/2016
Reformulação da Secretária...............................................................................................................Setembro/2016
Projetos de mobiliário............................................................................................................................Dezembro/2016
Campus Fraiburgo......................................................................................................................................Fevereiro/2017
Sala dos professores.................................................................................................................................Setembro/2016
Vendas/Pós-graduação........................................................................................................................Novembro/2016
Sala de espelhos................................................................................................................................................Agosto/2016
Reitoria- coordenações.........................................................................................................................Novembro/2016
Projeto Guararapes......................................................................................................................................Outubro/2016
Projeto Lab. Hidráulica........................................................................................................................................Maio/2017
Projeto Agecom............................................................................................................................................Fevereiro/2017
Lab. Construção civil...............................................................................................................................Novembro/2016
Sala pedagogia...................................................................................................................................................Agosto/2017
Projeto estética.....................................................................................................................................................Março/2017
Lab. de Jornalismo.................................................................................................................................................Maio/2017
Lab. de Enfermagem.........................................................................................................................................Julho/2017
Projeto reconfiguração negociação.......................................................................................................Março/2017
Layout Proler.............................................................................................................................................................Maio/2017
Projeto expansão do RH.................................................................................................................................Junho/2017
Reformulação salas arquitetura...............................................................................................................Junho/2017
Projeto Recepção.....................................................................................................................................Novembro/2016
Lab. Estética e NPJ...............................................................................................................................................Julho/2017
Sala de vídeo conferências...........................................................................................................................Junho/2017
Lab. de farmácia......................................................................................................................................................Maio/2017
Lab. de mecatrônica.......................................................................................................................................Agosto/2017
Adaptação dos banheiros.....................................................................................................................Setembro/2017
Pastoral da saúde e salão de festas...................................................................................................Outubro/2017
Lab. Agronomia..............................................................................................................................................Outubro/2017
Sala da Pós bloco D...................................................................................................................................Setembro/2017
Sala dos Professores.................................................................................................................................Setembro/2017
Layout sala 929 de direito......................................................................................................................Setembro/2017
Decoração de natal Uniarp.....................................................................................................................Outubro/2017
Levantamento NPJ..................................................................................................................................Novembro/2017
Polo EAD timbó grande........................................................................................................................Dezembro/2017
Novo escritório modelo............................................................................................................................Fevereiro/2018
Nova entrada do Aplicação...................................................................................................................Fevereiro/2018
Lab. Informática Bloco A................................................................................................................................Março/2018
Adequação Ginásio e Laboratórios Bloco A..........................................................................................Abril/2018
Biblioteca Escola Taquara Verde............................................................................................................Agosto/2018
Sala de Agronomia..........................................................................................................................................Agosto/2018
Quadra esportiva Santa Cecília............................................................................................................Outubro/2018
Paróquia Cristo Redentor........................................................................................................................Outubro/2018
Igreja Metodista Fraiburgo.....................................................................................................................Outubro/2018
Realocação Clínica de Fisioterapia....................................................................................................Outubro/2018
Lab. Estética.................................................................................................................................................Novembro/2018
Igreja Metodista Caçador....................................................................................................................Novembro/2018
Reforma Biblioteca..................................................................................................................................Novembro/2018
Realocação NPJ.........................................................................................................................................Dezembro/2018
Cantina Uniarp...........................................................................................................................................Dezembro/2018
NPJ Fraiburgo .............................................................................................................................................Dezembro/2018
Reestruturação Agecom/Ead..........................................................................................................Dezembro/2018
Readequação SAE....................................................................................................................................Dezembro/2018



NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
 O Núcleo de Práticas Jurídicas é elemento essencial do Curso de Direito, cuja finalidade 
é proporcionar aos alunos do Curso de Graduação em Direito da UNIARP o Estágio de Prática 
Jurídica (curricular – MEC). O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão responsável pela gestão de 
política acadêmica referente ao estágio supervisionado. Conta com uma equipe de Advogado e 
Professores qualificados que, com a participação de alunos do curso de Direito e profissional do 
Serviço Social, prestam serviços gratuitos de atendimento jurídico à comunidade carente.
 Desde sua implantação no ano de 2001 o Núcleo de Práticas Jurídicas atende não só ao 
aprendizado acadêmico, mas a toda comunidade carente pertencente a Comarca de Caçador 
(onde fazem parte as cidades de Caçador, Calmon, Rio das Antas, Macieira) que não possui 
condições financeiras de constituir seu próprio advogado. O NPJ atua tanto na esfera judicial 
como extrajudicial, com ênfase nos processos cíveis. A atuação na esfera penal junto a Comarca 
é de competência da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
 Atualmente o NPJ possui mais de 600 processos em andamento e cerca de 4.000 já 
arquivados. O presente documento está organizado como forma de registrar o trabalho de seus 
profissionais, funcionários e estagiários, desenvolvidos no ano de 2018. Apresentado nas modal-
idades quantitativo e qualitativo, destacando e analisando a sua produção. Compõe o presente 
relatório um quadro demonstrativo dos custos dos atendimentos. Para tal utiliza-se como 
referência a Tabela de Honorários da OAB e a Tabela referencial de Honorários do Serviço Social 
– CFESS.

RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO NPJ – 2018 
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS JURÍDICAS
AÇÃO DE ALIMENTOS
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE DIREITO DE VISI-
TAS
HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE ACORDO 
EXTRAJUDICIAL
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 
ALIMENTOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALIMENTOS)
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
C/C ADOÇÃO

AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM 
DIVÓRCIO
AÇÃO DE DIVÓRCIO (JUDICIAL)
AÇÃO DE DIVÓRCIO (CARTÓRIO)
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO
CONTESTAÇÃO
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (MEDICAMEN-
TO/CIRURGIA)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AÇÃO DE TUTELA
ORIENTAÇÕES SOCIAIS
ATENDIMENTOS SOCIAIS



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/profissionais habilitados.
 A UNIARP, por meio do curso de Psicologia, reativou no segundo semestre de 2018 o 
Projeto Insight, passando a ser conhecido como Projeto Despertar. O projeto atende crianças 
matriculadas nas escolas municipais que apresentam dificuldades de aprendizagem, sintomas 
cognitivos, emocionais, associadas a problemas de interação social e cultural, de auto regulação 
do comportamento e ou disfunção neuronal. 
 Em 2018, o Núcleo realizou mais de 800 atendimentos. No estágio organizacional foram 
realizados 5.864 atendimentos. Em atividades escolares o Núcleo foi responsável por mais de 25 
mil atendimentos, divididos em 220 horas por acadêmico/estagiário.
SERVIÇO- Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (49) 3561-6252.

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

 A UNIARP, por meio do curso de Fisioterapia atende a comunidade de Caçador e região. 
A Clínica Escola do curso de Fisioterapia da UNIARP está em novo local, com estrutura readequa-
da e novos equipamentos para melhor atender seus pacientes.
 O novo acesso é pela rua Atílio Faoro (mesma entrada do Colégio de Aplicação). 
 A Clínica Escola de Fisioterapia da UNIARP realiza atendimentos filantrópicos para toda a 
comunidade, além de garantir o aprendizado prático aos acadêmicos do curso de Fisioterapia. 
Os atendimentos são realizados sempre com a supervisão de professores especialistas nas áreas 
de atuação da Clínica.
 Os atendimentos são supervisionados por professores e acontecem nas áreas de Ortope-
dia e Traumatologia, Cardiorrespiratória, Dermatofuncional, Neurologia, Oncologia e Fisioterapia 
Aquática.  Estão aptos para receber atendimen-

to pessoas de qualquer idade, com o devido 
encaminhamento médico. O atendimento é 
gratuito. O agendamento deve ser feito com 
antecedência e após triagem social, que é 
realizada no Núcleo de Práticas Jurídicas, 
todas as sextas-feiras das 13h30min às 
16h30min. 
 Os documentos necessários são CPF, 
RG, comprovante de residência, compro-
vante de renda, cópias do encaminhamento 
médico e dos exames realizados. 
 SERVIÇO: Mais informações no tele-
fone: (49) 3561-6249, com a secretária da 
Clínica Escola, Áurea, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.



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 ¬Fisioterapia 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 2018 o Projeto Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP para a Comunidade, coordenado 
pela professora Daniela dos Santos, realizou 595 atendimentos.

Atividades Clínica Escola de Fisioterapia 2018 

Estágio Supervisionado Clínica Escola:  Ortopedia
NÚMERO DE PACIENTES 67
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 982

Estágio Supervisionado Hospitalar: Cardiorrespiratória
NÚMERO DE PACIENTES 49
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 488

Estágio Supervisionado Comunitária: Neurologia
NÚMERO DE PACIENTES 45
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 706

Estágio Supervisionado Clínica Escola: Dermato-funcional
NÚMERO DE PACIENTES 45
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 706

Estágio Supervisionado Hospitalar: Aquática
NÚMERO DE PACIENTES 35
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 407

Estágio Supervisionado Clínica Escola: Ergonomia
NÚMERO DE PACIENTES 101
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 2020

Estágio Supervisionado Hospitalar: Cardiorrespiratória
NÚMERO DE PACIENTES189
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 205



EXTENSÃO, CULTURA E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Universidade Aberta da Maior Idade

Estágio Supervisionado ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA): Domiciliar e Fisioterapia Geriátrica
NÚMERO DE PACIENTES 15
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 300

Estágio Supervisionado Comunitária: APAE Infantil – APAE Piscina – APAE Domiciliar
NÚMERO DE PACIENTES 57
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 228

 O conceito de Extensão que embasa esta proposta é o seguinte: a Extensão possui uma 
matriz dialógica; é concebida como uma atividade que pretende construir, numa concepção 
educativa, dialógica e de produção de conhecimento, a partir de uma estreita relação com a 
sociedade. Está calcada na articulação que esta faz com o ensino, a pesquisa e a sociedade, 
trocando com ela o que é produzido em termos de conhecimento, para que, aquilo que difunde 
através do ensino, não fique restrito somente àqueles que têm acesso à universidade, atingindo 
plenamente as comunidades mais distantes dela. 
            É, portanto, pela via de extensão que o ensino e a pesquisa têm sua aplicação para a solução 
de problemas de uma determinada região geográfica. É a extensão a forma mais viva e eficaz 
que permite a avaliação dos produtos objetivos mensuráveis da universidade: a pesquisa e o 
ensino. É a extensão que permite três avaliações-fim, essenciais na universidade: a) da qualidade 
científica 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 con-
creta estas três dimensões essenciais da universidade, que se constituem no seu tripé sustenta-
dor.
1) Extensão universitária – programas e projetos com envolvimento de professores e alunos e de 
acordo com as exigências da legislação;
2) Prestação de serviços: programas, projetos, parcerias, convênios, serviços, consultorias, assesso-
rias e similares, cuja implantação lhe dão sustentabilidade financeira.

A UNIARP mantém a Universidade Aberta da 
Maior Idade (UAMI), com turmas em Fraibur-
go, Caçador, Lebon Régis e Santa Cecília. A 
UAMI oferece aulas e atividades que 
promovem integração, lazer e aprendizado 
que auxiliam as pessoas, proporcionando 
mais qualidade de vida e mantendo a mente 
sempre ativa. As aulas são divididas por mód-
ulos únicos de dois anos. As mensalidades são 
gratuitas para alunos acima de 60 anos.
A UAMI amplia as possibilidades com cursos 
voltados para melhorar a qualidade de vida 
dos participantes da melhor idade.
As disciplinas são escolhidas conforme a 
solicitação dos participantes como etiqueta e 
comportamento, sociologia, autoconheci-
mento, trabalhar a memória, bom astral, 
comportamentos, alterações de humor, 
superando confl¬itos (psicologia), direito e 
deveres, novas legislações, introdução sobre o 

pensar, o sentido da vida (filosofia). Além disso, a UAMI oferece cursos opcionais que contem-
plam: Arte terapia, Comunicação- português- dificuldades antigas e recentes, qualidade de vida 
para longevidade, conquista de uma vida saudável, amor e co-dependência.



PROGRAMAS INSTITUCIONAIS por linha de extensão
 
Cidadania e Inclusão Social - CIS UAMI – Caçador:  158 participantes
Educação – ED UAMI – Fraiburgo: 140 participantes
Educação – ED UAMI – Santa Cecília: 110 participantes
Educação- ED UAMI – LEBON RÉGIS: 48 participantes
ED – CIS – TDSER – PSMA – PDT - RPC PAEC: 18.650 participantes 

PROGRAMA PROESDE (Programa de Desenvolvimento Regional) 
Programa de bolsas de Extensão: 29 participantes

PROGRAMA PROESDE Licenciaturas  
Programa de Bolsas e Curso de Extensão (sendo realizado em 3 semestre): 32 participantes
Total geral: 19.167 participantes

Cursos de Extensão

V ENDOUNI: Professores da UNIARP: 200
VI ENDOUNI Professores da UNIARP: 187
ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO – 2018: Professores da Secretaria Municipal de Educação 
de Caçador, Calmon, Timbó Grande, Monte Carlo e Rio das Antas- 800 participantes
II Encontro Regional em Educação: Professores da Secretaria Municipal de Educação de Caçador, 
Calmon, Timbó Grande, Monte Carlo e Rio das Antas- 240 participantes
VI JORNADA PEDAGÓGICA  - SEMEC CACADOR -  II PARTE: Professores da Secretaria Municipal 
de Educação de Caçador- 800 participantes
UNIVERSIDADE ABERTA DA MAIOR IDADE – UAMI: 520
CAPACITAÇÃO DOCENTE EM METODOLOGIAS ATIVAS – MEDICINA- Professores da UNIARP: 60 
participantes. 

Nome                    Participantes

Recepção dos calouros....................................................................................................................................................................600
Palestra: Metodologias Ativas no ENDOUNI.......................................................................................................................150
Aula inaugural: Curso de Direito.................................................................................................................................................550
Palestra: Plano Nacional de Desenvolvimento
com Distribuição de Renda. Palestrante: Ciro Gomes...............................................................................................400
Seminário Regional de Desenvolvimento – SEMAD....................................................................................................800
I Workshop de Capacitação e Aperfeiçoamento em Educação Física............................................................300
Aula Inaugural: Curso de Agronomia......................................................................................................................................100
PALESTRA: COACHING E GRUPO.............................................................................................................................................200
I Workshop em Atualização de Fruticultura.......................................................................................................................150
Mesa Redonda: “A Psicologia Organizacional e do Trabalho: Práticas e Desafios”...................................80
Palestra referente ao Dia do Assistente Social....................................................................................................................70
78º Encontro de Enfermagem e II Encontro de Enfermagem da UNIARP..................................................100
Aula Inaugural do PROESDE.........................................................................................................................................................100
Debate sobre o Dia da Luta Antimanicomial com o tema:
“A visão multiprofissional no combate da institucionalização dos indesejáveis”....................................200
X Encontro de Carros Antigos..................................................................................................................................................3.000
III Ciclo de Estudos Jurídicos........................................................................................................................................................500
IV ENCONTRO NACIONAL INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE...................................................................................800
III Edição do Casamento Comunitário Civil........................................................................................................................300
IV Seminário Temático de Serviço Social...............................................................................................................................150
Palestra sobre Marketing Digital..................................................................................................................................................40
Seminário Regional de Desenvolvimento – SEAD.........................................................................................................800
CONGRESSO INTERNACIONAL DE NEUROEDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA....................................850
PALESTRA: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR...................................................................................................150
I Seminário Desenvolvimento Regional – PROESDE......................................................................................................85
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR.....................................................................................................85

Eventos de Extensão



VI Seminário de Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão –
SEDEPEx e III Seminário Interdisciplinar em Educação......................................................................................150
Seminário de práticas pedagógicas inovadoras:
Experiências da Educação Básica Catarinense..........................................................................................................80
Júri Simulado...................................................................................................................................................................................100
I Encontro Técnico Científico de Agronomia..............................................................................................................120
4º Seminário de Oficinas de Práticas.................................................................................................................................60
II Seminário Regional de Desenvolvimento Regional do PROESDE............................................................60
Roda de conversa alusiva ao Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio.............................................100
Lançamento oficial do Curso de Medicina.....................................................................................................................50
IV Ciclo de Estudos em Farmácia.........................................................................................................................................60
Encontro Tecnológico Das Engenharias e Sistemas de Informação
da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP)............................................................................................180
I SEMINÁRIO SOBRE OS PROCESSOS DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO DIGITAL..................................50
Reunião Enade...............................................................................................................................................................................250
Seminário Regional do Proesde Desenvolvimento e Proesde Licenciaturas.........................................42
PALESTRA: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL com o Tema:
Minha carreira dentro da Máquina...................................................................................................................................200
AULA MAGNA – Inauguração curso de Medicina....................................................................................................350

UMA UNIVERSIDADE INCLUSIVA

 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP) mantém desde 2009 o Programa de Aten-
dimento aos Alunos com De¬ficiência, Resolução 
CONSUN nº 047, de 07 de dezembro de 2011, que 
visa dar acesso e garantir a permanência do 
acadêmico na Universidade até sua formação. Para 
isso o Programa fornece material em Braille, realiza 
a transcrição de provas e trabalhos, acompanha 
intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 
sala de aula e fomenta a discussão da inclusão do 
portador de defi¬ciência no meio acadêmico. A 
discussão tem como ponto de apoio a Cartilha “Con-
vivendo com a Diferença”, uma publicação que 
oferece informações a respeito das defi¬ciências, 
visando assegurar uma convivência respeitosa com 
a diversidade.
 Assegurar condições básicas de acesso, 
mobilidade e de utilização de equipamentos e insta-
lações é o objetivo principal da UNIARP para garan-
tir a permanência e o sucesso dos alunos com de¬fi-
ciências. Prova da qualidade e excelência deste 
programa é a formação de pessoas com necessi-
dades especiais no Ensino Superior. Desde o início 
do Programa 18 pessoas se formaram na UNIARP 
sendo: 05 em Pedagogia; 03 em Direito; 02 em Artes 
Visuais; 02 em Serviço Social; 01 em Letras; 01 em 

Educação Física; 01 em Fisioterapia; 01 em Administração; 01 em Ciências Contábeis e 01 em 
Jornalismo.
 O Programa conta com quatro interpretes/ledoras, um pro¬fissional de apoio e uma 
coordenadora. SERVIÇO- O Programa de Atendimento aos Alunos com De¬ficiência da 
UNIARP nas segundas e quartas à noite. Telefone: (49) 3561-6203



PAD
 O Programa de Atendimento aos Alunos com De¬ficiências visa assegurar o pleno exer-
cício dos direitos individuais e sociais, promovendo política de boa convivência universitária, para 
favorecer a integração e a formação de cidadãos plenos. 
Os acadêmicos defi¬cientes físicos, deficientes auditivos, defi¬cientes visuais plenos ou com 
baixa visão, cadastrados no programa podem solicitar previamente: adaptação de provas, tempo 
adicional para realização de provas, adaptação de recursos institucionais, material pedagógico e 
equipamentos, adaptação de recursos físicos, eliminação de barreiras e adequação de ambiente 
de comunicação, apoio especializado necessário, intérprete de língua de sinais e ledor, conforme 
necessidades apresentadas.

ACESSIBILIDADE

A UNIARP oferece uma infraestrutura física e pedagógica para melhor compatibilidade com as 
necessidades educacionais especiais dos estudantes. Seguindo o seu planejamento e 
recomendações contidas nas legislações ofi¬ciais, a Instituição se orienta pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, cujo Capitulo V tem como pauta os direitos acadêmicos assegura-
dos aos portadores de necessidades especiais quanto ao acesso ao conhecimento e às oportuni-
dades do ambiente; pelos Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior (INEP 2013) para 
a remodelação da infraestrutura física da Universidade, bem como adaptações acadêmico-ped-
agógicas; pelo Decreto 5.296, de 2004, que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras 
de de¬ficiência ou com mobilidade reduzida; e pelo decreto 5.773, de 2006.
Quanto à acessibilidade, a Instituição oferece em suas instalações internas e externas os 
seguintes itens de infraestrutura: pisos que permitem acesso a todas as dependências ocupadas 
pelos cursos da Universidade; elevadores especiais; rampas de acesso com guarda-corpo; ban-
heiros masculinos e femininos com sanitários, lavabos e boxes adaptados com portas largas e 
espaço sufi¬ciente para permitir o acesso de cadeira de rodas, barras de apoio nas paredes dos 
banheiros; porta de acesso lateral na recepção; áreas externas adaptadas sem degraus, para 
permitir a circulação de cadeiras de rodas.
Em consonância com o Decreto 5.626/2005, Capítulo II, Artigo 3º, parágrafo 2, a UNIARP considera 
LIBRAS disciplina curricular optativa nos cursos de bacharelado (Resolução CONSUN nº 032, de 
23 de novembro de 2011). A UNIARP também dispõe de profi¬ssionais que atuam como tradu-
tores de LIBRAS para atendimento e acompanhamento dos estudantes que careçam de tal 
serviço. Os colaboradores, funcionários e docentes da UNIARP são orientados a atender e acom-
panhar os estudantes sempre que solicitados, possibilitando um atendimento efi¬ciente e 
humano. Para tanto é realizada sensibilização com capacitação com o propósito de entender e 
apoiar estudantes com necessidades educacionais especiais.
As unidades de apoio presencial atuam sob as mesmas recomendações estabelecidas para a 
sede e deverão zelar por uma educação mais inclusiva, em consonância com os referenciais de 
qualidade do MEC para a educação a distância. 



Indicadores do Corpo Funcional

CORPO DOCENTE
PHD: 04                                 
Doutorado: 40                                   
Mestrado: 131                        
Especialista: 247                                
Graduandos: 07                                 
TOTAL GERAL CORPO DOCENTE: 429

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL                                          2017  2018
Nº de empregados (as) ao �nal do período:                                       581          562
Nº de admissões durante o período:                                                     112          121
Nº de empregados (as) terceirizados (as):                                            0               0
Nº de consultores (as) especializados (as):                                           0               0
Nº de estagiários (as):                                                                                 13           15
Nº de empregados (as) acima de 45 anos:                                          194         171
Nº de empregados (as) de 16 a 18 Anos:                                              0              0
Nº de mulheres que trabalham na organização:                               299          303
Percentual de cargos de che�a ocupados por mulheres:               68%        68%     
Nº de afro descentes que trabalham na organização:                     1             1
Percentual de cargos de che�a ocupados por afrodescendente: 0              1
Nº de pessoas com de�ciência:                                                                8             7
Nº de voluntários:                                                                                         0             0
Nº de multas trabalhistas:                                                                          0             0  



Cíntia Guedes – Pedagogia
“Esta possibilidade de estar cursando Pedagogia é um sonho. A graduação

está mudando minha vida, com oportunidades no mercado de trabalho

diretamente na minha área, visando uma condição melhor de vida para

mim. Este auxílio da UNIARP está sendo muito positivo em tudo, desde de

aprender na teoria, conhecimentos que irão ser de grande avalia na minha

formação profissional de pedagoga, mas também possibilitando abrir

portas para o mercado de trabalho, que para mim é muito bom. E é de uma

grande importância este auxílio com a bolsa que a UNIARP me

proporciona, significa muito para meu futuro, não só para mim, mas para

todos os demais acadêmicos de outros cursos também”. 

 

“O curso de Serviço Social da UNIARP mudou e continua mudando

minha vida. Iniciei em 2017, e fui contemplado com a Bolsa da

Assistência Social com 100%. Logo nos primeiros meses da graduação,

passei no seletivo de estagiários remunerados, em Lebon Régis, onde

moro. Iniciei estagiando na Secretaria de Assistencial Social e, um ano

depois, comecei a estagiar no fórum da Comarca de Lebon Regis, onde

estou há um ano e meio. Com a bolsa de Estudos e com os Estágios,

minhas condições financeiras melhoraram e muito. Só tenho de

agradecer a UNIARP, a todos os professores e à coordenadora do

Curso, professora Dra. Fátima Noely da Silva, pelo incentivo e

oportunidade que me deram e quero seguir em frente, penso em uma

pós-graduação”,

Lucas Peppes- Serviço Social

Marcelo Silvio Alves- Direito
“Quando iniciei minha vida acadêmica no curso de Direito da Uniarp, em

outubro de 2014, através de vestibular da Acafe, não tinha noção de como

era cursar Direito  pois, ministrava aula de dança nos clubes de 3ª idade e

Fundação de Cultura da Prefeitura , o qual tive que desistir por que não

tenho curso superior de Educação Física e não consegui renovar meu

contrato. Então não tinha a certeza que iria conseguir bolsa de estudos,

para  conseguir a continuar a estudar e realizar o sonho de fazer

faculdade. Então fui contemplado com bolsa 100%. Os anos foram se

passando e o amor pelo Direito só aumentando. As matérias, os

professores, o núcleo de práticas jurídicas, estágios e o ambiente

acadêmico foi pouco a pouco se tornando parte da minha vida. Eu como

era da área da dança, fui o alienígena do curso de Direito. Só tenho a

agradecer a UNIARP, por me proporcionar a fazer parte de um dos maiores

cursos de direito da região, que está prestes a mudar minha vida". 
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