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Este relatório de responsabilidade social 
contempla dados da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe entre os anos 
de 2016 a 2020.  Em 2021, a UNIARP 
completa 50 anos de história e, por isso, 
esta é uma edição comemorativa. Aqui 
se descrevem informações sobre os 
cursos de graduação e de pós-graduação 
da instituição e também do Colégio de 
Aplicação, além de relatórios de pesquisa e 
de eventos, entre outros dados relevantes .       
 Elaborou-se este Relatório de 
Responsabilidade Social entre os meses de 
junho a agosto de 2021 pela assessoria de 
imprensa da UNIARP com apoio de todos os 
outros setores da IES. Utilizaram-se dados 
enviados por colaboradores e informações 
presentes em relatórios anteriores. O 
trabalho contou com o apoio dos setores 
de Secretaria Acadêmica (Presencial e 
EAD), Pós-graduação, Recursos Humanos, 
Custos, Pesquisa e Extensão, entre outros. 
É inegável que 2020 foi completamente 
incomum, não apenas para a UNIARP, mas 
para o mundo todo haja vista a pandemia 
do Covid-19 mudar inteiramente os planos 
para o ano. Os encontros se tornaram 
virtuais. As aulas, remotas. Atividades 
e eventos, também. Infelizmente, a 
forma, como sempre se desenvolveram 
as atividades dentro da Instituição, foi 
afetada. E isso pode ser observado, 

inevitavelmente, no declínio de alguns dos 
números apresentados neste documento. 
   O objetivo deste relatório é demonstrar 
que a Universidade continuou viva 
e pulsante. Apesar da pandemia, 
manteve-se em constante evolução 
acadêmica e docente, reinventando-
se, constantemente, para superar este 
momento. Foi um grande aprendizado. 
Todos os colaboradores fizeram o máximo 
para desempenhar suas atividades da 
melhor forma a fim de proporcionar um 
ano letivo exitoso para os acadêmicos 
da UNIARP. Por isso, não se pode deixar 
de reconhecer e de agradecer a toda a 
equipe docente e técnico-administrativa 
da UNIARP. Sem dúvida, o compromisso 
com a educação se fortaleceu ainda mais, 
assim como os laços que se construíram 
com toda a comunidade acadêmica.  
 Dessa forma, anseia-se, com muito 
otimismo e esperança, pelo futuro próximo, 
que traz, aos poucos, a retomada das 
atividades presenciais e o tão aguardado 
fim da pandemia. 
 
Uma ótima leitura a todos!

 
Jéssica Horr e Laís Carraro Sedor
Coordenadoras do Relatório de 
Responsabilidade Social de 2020

sugestões ou dúvidas? entre em contato:
imprensa@uniarp.edu.br
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mantenedoraFUNIARP
A Fundação Universidade Alto Vale do Rio 
Do Peixe - FUNIARP, com sede na cidade 
de Caçador, Estado de SC, estabelecida na 
Rua Victor Baptista Adami, n° 800, advém 
da alteração estatutária da Fundação 
Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe – 
FEARPE, constituída pela sociedade civil em 
assembleia geral de 31 de julho de 1971 e pelo 
Município de Caçador, por meio da Lei nº 27 
de 23/09/1971, modificada pela Lei nº 01 de 
24/03/1972. 
É uma entidade pública com personalidade 
jurídica de direito privado, com inscrição no 
CNPJ sob nº 82.798.828/0001-00, reconhecida 
como de utilidade pública pela Lei nº 09 de 
03/04/1972 do Município de Caçador, pela Lei 
Estadual 4.711 de 15/02/1972 e pelo Decreto 
Federal nº 85.752 de 24/02/1981. É entidade 
sem fins lucrativos, dotada de autonomia 
administrativa, patrimonial, econômico-

financeira e didático-disciplinar. 
Como Instituição de Ensino Superior – IES, 
em 1990, a FEARPE constituiu a Federação 
das Fundações Educacionais do Contestado 
– FENIC para criar a Universidade do 
Contestado – UnC com base na legislação de 
ensino superior e para o incremento das suas 
atividades educacionais, culturais e sociais por 
decisão soberana da Assembleia Geral. 
A FEARPE passou a se chamar UnC 
(Universidade do Contestado) por um período 
e, finalmente, em 2009, realizou-se a criação 
da UNIARP. 
A UNIARP é mantida pela FUNIARP, fundação 
pública municipal, entidade filantrópica e 
sem fins lucrativos, dotada de autonomia 
administrativa, patrimonial, econômico-
financeira e didático-disciplinar, pessoa 
jurídica de direito privado. 
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nossa históriaFUNIARP
A Educação Superior em Caçador teve início 
em 1971 com a Fundação Educacional do 
Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE). Após 
uma alteração estatutária em 1997, surgiu 
a Universidade do Contestado Campus de 
Caçador. Em dezembro de 2009, constituiu-
se a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
- UNIARP.   
Em 2009, também, deu-se a  transformação 
da FEARPE em Fundação Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe (FUNIARP), para   a  
consolidação da Universidade Alto Vale do 
Rio de Peixe UNIARP.  A Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe, mantida pela FUNIARP, 
com sede no Municipio de Caçador, 

credenciou-se por aditamento através da 
Resolução nº 094 de 10 de novembro de 
2009, e homologou-se pelo Decreto 1.951 de 
21 de dezembro de 2009 do Diário Oficial de 
Estado 18.756 de 21 de dezembro de 2009. 
Em 2021, a Universidade completa 50 anos. A 
instalação oficial da Faculdade de Pedagogia, 
Ciências e Letras de Caçador, mantida 
pela FEARPE, realizou-se 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 proferiu a aula inaugural, 
que teve como tema: “Projeto Catarinense 
de Desenvolvimento”. 

Antigo prédio da FEARPE na década de 80. Foto: Arquivo Assessoria de Imprensa
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padrão de excelência

missão, visão e valores

A UNIARP está entre as melhores universidades 
do estado de Santa Catarina. Obteve nota 4.51 no 
último recredenciamento pelo Conselho Estadual 
de SC. Essa nota garantiu à Universidade um 
credenciamento pelos próximos 6 anos.
Além disso, a UNIARP também é reconhecida pelo 
ranking do Sistema ACAFE. Entre as IES que fazem 
parte desse sistema, está na 7ª posição. Os números 
de avaliação só crescem. O IGC da instituição nota 
4, igualmente, nos coloca entre as 30 melhores 
universidades privadas do Brasil. 

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

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

• 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.

A Faculdade iniciou suas duas primeiras 
turmas, em julho de 1972, com 75 vagas 
para Letras e 75 vagas para Pedagogia. 
Ministravam-se as aulas no Salão Nobre do 
antigo Colégio Nossa Senhora Aparecida, 
situado, à época, na esquina da Avenida Sete 
de Setembro com a Rua Carlos Sperança. O 
primeiro diretor foi Dom Orlando Dotti. A 
UNIARP nasceu da vontade e da determinação 
de pessoas que vislumbravam o papel crucial 
da educação superior como um elemento 

de mudanças e de transformações culturais, 
sociais e econômicas na região Meio-oeste 
catarinense. 
De fato, ao longo de toda a sua existència, 
vem contribuindo de forma decisiva para a 
evolução da educação superior em Santa 
Catarina. A Universidade contribuiu para 
o crescimento da cidade com a criação de 
empresas, aumento na prestação de serviços 
e de outros tantos benefícios culturais, sociais 
e econômicos. 

igc nota

missão

visão

valores

4
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mensagem do presidente
 Dr. h.c. Neoberto Geraldo Balestrin

Nossa Uniarp completa, em 2021, 50 anos de 
relevantes serviços prestados a toda região 
do Alto Vale do Rio do Peixe, em especial 
à sociedade caçadorense. A Universidade 
formou milhares de profissionais altamente 
qualificados, dentre eles muitos homens e 
mulheres que se destacam pelas empresas, 
empregos e renda que geram, com os quais 
exibimos nossa pujança econômica e força 
exportadora. 
Muitos são aqueles que doaram o seu 
tempo para construir a história da nossa 
Uniarp. Assim, para não cometer qualquer 
injustiça, homenageio todos por meio de um 
dos precursores desse grandioso projeto 
idealizado nos meados da década de 70, ou 
seja: nosso carismático Dom Orlando Dotti. A 
iniciativa desse grande homem gerou frutos, 
entre os quais milhares de profissionais que 
dão suporte a todos os setores da nossa 
sociedade.
Hoje, empregamos em torno de 500 
profissionais, entre técnicos e professores, 
os quais certamente alimentam e motivam 
a vida social e cultural de Caçador; centenas 

de projetos de pesquisa e extensão que 
trabalham diretamente as mazelas e as 
fragilidades da nossa sociedade; 600 bolsas 
integrais para os jovens carentes da nossa 
região, sendo essa uma oportunidade única 
para melhorarmos o nosso desempenho 
no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH),  atualmente entre os piores do Estado; 
implantação do nosso curso de Medicina, 
talvez o Projeto mais desafiador e ousado da 
Universidade nesses 50 anos de história, mas 
que, pelo seu impacto na estrutura da saúde 
da região, permitirá, certamente, significativa 
melhora na qualidade da saúde que chega 
aos nossos cidadãos, principalmente aos 
mais fragilizados economicamente. 
Tenho orgulho de hoje estar à frente da 
Diretoria da FUNIARP que ousadamente 
deixará uma Universidade em transformação, 
sempre antenada aos desafios impostos pela 
sociedade pós-pandemia e que não medirá 
esforços para colocar Caçador e região no 
lugar de destaque merecido no cenário 
catarinense e nacional.
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mensagem do reitorProf. Dr. Anderson Antônio 
Mattos Martins

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP) a cada ano vem consolidando a sua 
posição de destaque entre as universidades 
do Estado e do País. É com satisfação que 
evidencio a honrosa pontuação de conceito 4 
(quatro) no Índice Geral de Cursos (IGC), na 
publicação do último ciclo avaliativo realizado 
pelo INEP/MEC, o que faz com que a UNIARP 
figure entre as cinco melhores Universidades 
no Estado de Santa Catarina. 
Tal resultado decorre do esforço conjunto 
de toda uma equipe de trabalho, que reúne 
coordenadores e professores comprometidos 
com a excelência no processo de ensino-
aprendizagem, quer no âmbito das graduações 
como em seus programas de pós-graduação 
lato e stricto sensu. 
Destacam-se, ainda, os investimentos 
realizados nos últimos anos, como reforma 
e modernização dos espaços acadêmicos 
e administrativos, novos laboratórios e 
humanização dos espaços destinados às 
práticas acadêmicas. 
Mesmo diante de um cenário desfavorável, 
no qual grande parte dos setores da 
sociedade ainda sofrem com impacto 
econômico e social decorrente da pandemia 
de COVID-19, a UNIARP chega aos 50 anos 
de fundação, respirando novos ares com 
otimismo e maturidade acadêmica, financeira 
e tecnológica, com a certeza de amanhã 
transformador no contexto educacional e 

social. 
Transformando as ameaças inerentes ao 
momento em oportunidades de crescimento  
e investimento em infraestrutura em 
municípios vizinhos, vem proporcionando 
a melhoria na qualidade de serviços em 
saúde e educação, vislumbrando, dessa 
forma, a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores desses municípios  por meio da 
aplicação dos recursos decorrentes das bolsas 
disponibilizadas pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina, UNIEDU, que, na instituição, 
além de custear as mensalidades de cursos 
superiores para a população carente, são 
reinvestidos em construção e estruturação de 
ambulatórios para atendimento de saúde da 
mulher, da criança e do adulto,  corroborando  
sua vocação em exercer o papel social 
transformador em busca do desenvolvimento 
social e regional.
Ainda sobre o objetivo educacional da UNIARP, 
nunca é demais destacar que há 50 anos o 
propósito da instituição vem sendo elevar os 
níveis de conhecimento e instigar as práticas 
acadêmicas que valorizam e incentivam o 
empreendedorismo social, em que o inovar, 
o criar, o encantar se materializam na oferta 
educacional e na participação em projetos de 
pesquisa, extensão e integração comunitária 
como agente estratégico de transformação 
do conhecimento em benefício para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 
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mensagem do vice-reitorprof. dr. jolmar luis hawerroth

Os 50 anos da UNIARP representam 
uma história de extrema relevância ao 
desenvolvimento social, cultural e econômico 
de Caçador e da região. A UNIARP influenciou 
gerações de empresários e empreendedores, 
homens e mulheres de destaque que 
dinamizam a nossa economia com as suas 
empresas, gerando milhares de empregos 
e renda para o nosso povo. A nossa UNIARP 
é uma Universidade em transformação com 
uma infraestrutura pensada no bem-estar 
de alunos e professores, com um corpo 
docente preparado e qualificado aos desafios 
que se avizinham no pós-pandemia e com 
as mais modernas tecnologias de suporte 
ao processo de ensino e aprendizagem. As 
novidades não param por aí: contamos hoje 

com espaços modernos e lúdicos, amplos 
e acolhedores, com salas modernas para 
aplicação de metodologias ativas, estúdios 
para desenvolvimento de conteúdos 
inovadores, central de carreiras com foco na 
empregabilidade, espaço coworking e, nosso 
maior destaque, a implantação do Centro de 
Simulação Realística da Saúde da UNIARP, 
um dos mais modernos do país. Essas são 
algumas das novidades que diferenciarão 
nossos egressos em um mundo cada vez mais 
competitivo e desafiador. 
Nesse contexto de superação e de inovação, 
a UNIARP renova o seu compromisso com o 
desenvolvimento da região e em manter-se 
como uma das 5 melhores universidades de 
SC.
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mensagem da diretoriafundação universidade alto vale do rio do peixe

Moacir José Salamoni
vice-presidente da funiarp

A Uniarp nasceu e se desenvolveu da vontade, 
da determinação e da tenacidade das pessoas 
que a edificaram física e institucionalmente 
nesses 50 anos.
Ainda jovem, durante essa jornada, passou por 
adversidades que só contribuíram para forjar e 
moldar a essência de uma instituição voltada a 
oferecer, à nossa comunidade, o que de mais 
nobre e de libertador pode o ser humano 
adquirir: o conhecimento.
Atualmente, Caçador e região têm importância 
significativa no cenário socioeconômico. Muito 
se deve à Uniarp, haja vista sua atividade fim, 
ou melhor, o ensino, a pesquisa e a extensão na 
formação e na preparação das pessoas para as 
mais diversas atividades.
Extremamente relevante se mostra sua 
característica de instituição comunitária e 
filantrópica. Devido a isso, e por opção e 
objetivo desde sua criação, busca trabalhar 
para a comunidade. Assim, oportunizou e, 
ainda, permanece oportunizando o acesso ao 
conhecimento a uma parcela significativa de 
nossa população, inclusive de forma gratuita, 
promovendo, dessa maneira, a verdadeira 
inclusão social, mudando positivamente a vida 
de muitos alunos e familiares.
Esses 50 anos espelham, com clareza, a 
garra, a persistência e a competência de 
quem a construiu nesse período. Em sua 

trajetória, sempre foi a base da solução para 
o desenvolvimento empresarial, formando 
cidadãos com habilidades profissionais em 
diferentes ramos.
Hodiernamente, atuando nas mais diversas 
áreas de conhecimento, com ênfase, nos 
últimos anos, na saúde, chega a uma posição 
de destaque pelos cursos que oferece, criando 
um universo de possibilidades de aprendizado 
e de formação intelectual e profissional desde 
o maternal, passando pelo ensino fundamental, 
médio, superior, pós-graduação e mestrado.
Não podemos deixar de citar, igualmente, 
que a Uniarp se solidificou não somente na 
sua atividade fim, ou seja, de proporcionar 
conhecimento, mas como uma instituição que 
oferece a solidez de um empreendimento 
que zela pelas melhores práticas de gestão, 
garantindo, assim, cada vez mais, a sua 
progressão futura.
Que os próximos 50 anos sejam de continuidade 
no caminho do aprimoramento constante, 
sendo sempre alicerce fundamental e suporte 
do desenvolvimento econômico e social de 
Caçador e região, proporcionando o que de 
melhor promoveu nesses primeiros 50 anos: o 
conhecimento.
Parabéns, Uniarp! O aprendizado recebido e as 
amizades conquistadas durante minha jornada 
muito me honram e me orgulham!
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carlos alberto luhrs
Diretor Geral Financeiro

A FUNIARP, seja através das suas antigas 
denominações como Fearpe, UnC ou até 
mesmo através do Colégio Aparecida, hoje, 
Colégio de Aplicação,   esteve presente na minha 
vida desde a época da formação universitária. 
Foi aqui que conclui minha graduação no 
curso de Administração no ano de 1992. Meus 
dois filhos também deram continuidade a 
esses laços, ambos ingressando na educação 
infantil e terminando o ciclo no Ensino Médio. 
Foi aqui, também, que minha esposa concluiu 
a graduação e ingressou na vida profissional, 
isso no ano de 1992 - até o momento atual. 
Assim, ao olhar para o retrovisor da vida 
vejo que foram poucos os anos em que eu 
não estive envolvido de alguma forma com 
essa fundação educacional. O convite para 
fazer parte do conselho fiscal veio em janeiro 
de 2012 na gestão do então presidente 
Gilberto Seleme, e foi com muito orgulho e 
responsabilidade que aceitei a oportunidade 
de contribuir para essa estrutura educacional. 
Em 2018, fui convidado a exercer a função de 
diretor financeiro, a qual desempenho até os 
dias atuais. E, hoje, tenho a certeza de que 
minha contribuição é pequena perto de tudo 
o que essa grande fundação me proporcionou 
e ainda proporciona. Não só com relação 
à minha formação educacional e da minha 
família, mas principalmente a tudo que me 
acrescenta a oportunidade de acompanhar o 
dia a dia de uma corporação que ultrapassa os 
fins típicos de empresa privada. A gestão do 
equilíbrio financeiro está além das teorias de 
finanças e boas práticas administrativas. Aqui, 

esse equilíbrio reflete na transformação de 
vidas – ao acesso à educação por pessoas que 
não teriam tal oportunidade se não fosse pelas 
portas da Funiarp e suas bolsas de assistência 
social e programas como o Uniedu, Fap, Paec, 
além dos atendimentos à comunidade feitos 
nos Núcleos de Práticas Jurídicas, Psicologia 
e Fisioterapia e atendimentos de saúde 
praticados pelos estudantes de Medicina. 
E, quando olho além, vejo que a sociedade 
caçadorense reflete esse universo que a 
Funiarp é capaz de alcançar e de transformar. 
Somos um polo industrial importante não só 
em Santa Catarina, mas também no âmbito 
nacional. Os produtos manufaturados aqui 
ultrapassam as fronteiras do Brasil e chegam 
a diversos países. 
E nessa qualidade de produtos e gestão estão 
envolvidos profissionais que na sua maioria 
tiveram formação aqui – nesta instituição de 
ensino. 
Então, ao me questionar sobre essa trajetória 
junto à Funiarp, vejo que seu poder agregador 
e transformador é muito mais abrangente do 
que minha pequena contribuição e, citando 
o eterno educador Mario Sérgio Cortella: “ao 
contrário do que muita gente imagina, a gente 
não nasce pronto e vai se gastando, a gente 
nasce não pronto e vai se fazendo”. É com 
orgulho que tenho minhas raízes plantadas 
aqui e daqui carrego boa parte daquilo que 
sou. 
Carlos Alberto Luhrs, 53 anos de vida e 33 
anos ao lado dessa fundação.
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Claudinei Bertotto
secretário

A UNIARP é uma instituição que dá orgulho 
à comunidade Caçadorense. Acompanho 
toda essa transformação desde quando 
fui professor e, nesse momento em que 
comemoramos 50 anos de fundação, 
atingimos a maturidade como instituição de 
ensino. 
Valorizamos nossos alunos, professores e 
nosso corpo técnico administrativos e isso 
faz com que, ano após ano, seja possível 
formar material humano extremamente 
competente, ágil e que auxilia no 
desenvolvimento econômico e social da 
nossa região. 
Nosso compromisso é dar a melhor formação 
aos alunos que escolhem a Uniarp. Assim, 

trabalhamos para que tenhamos a melhor 
infraestrutura, para que nossos alunos 
se sintam acolhidos, capacitamos nossos 
professores e estamos trazendo a tecnologia 
cada vez mais a nosso favor com cursos de 
qualidade, inovadores, equipamentos de 
última tecnologia e valorizando o nosso 
aluno.
Nosso compromisso é desenvolver 
o município de Caçador e região e 
trabalhamos para isso. Queremos que 
nosso aluno empreenda, ajude no comércio, 
nas empresas, fazendo com que cada vez 
mais consigamos atingir o nosso objetivo: 
desenvolver profissionais qualificados e que 
alavanquem o desenvolvimento regional.
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perfil organizacional
A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP) é uma instituição de Educação 
superior criada em 1971. Hoje, está situada 
em Caçador/SC.
É uma fundação pública de direito privado e 
sem fins lucrativos, conhecida, também, como 
universidade comunitária. Está credenciada 
pelo CEE/SC, Resolução N 094, de 10 de 
novembro de 2009.

Em 2020, a Instituição teve um total de 
4.782 estudantes, sendo 4.496 estudantes 
de graduação presencial nos Campus de 
Caçador e Fraiburgo e 127 na Graduação EaD. 
Além disso, 159 estudantes participaram da 
pós-graduação stricto sensu (mestrado), além 
de 118 funcionários técnico-administrativos e 
316 professores. 
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A UNIARP está localizada no centro-oeste do 
Estado de Santa Catarina, inserida em uma região 
formada por 24 municípios, cuja população 
atinge aproximadamente 600.000 habitantes, 
ocupando 11.421 km2. Em Caçador, a população 
estimada, segundo dados do IBGE em 2020, é de 
aproximadamente 80.000 habitantes. Com um 
PIB de mais de 2,7 bilhões, mostra-se como a 18ª 
economia do estado e uma renda per capita de 
mais de R$ 35 mil. Por esse motivo o município 
desponta como grande potencial econômico e 
de desenvolvimento da região do Contestado. A 
distribuição de valor adicionado bruto centra-se 
na Agropecuária (7,4%), Indústria (43,3%), Serviços 
(36,4%) e Administração Pública (12,8%). A UNIARP 
situa-se em uma importante região do Estado de 
Santa Catarina – considerada em função de seu 
potencial socioeconômico – resultado de duas 
grandes vocações industriais: a primeira apresenta 
a perfeita fusão das atividades agropecuárias com 
a indústria de transformação; a segunda engloba 
os setores florestal, madeireiro e seus derivados, 
tais como papel e papelão, mobiliário e produtos 
afins. Não esquecendo, contudo, da indústria 
metal-civil, metalúrgica, de calçados e os setores 
de cereais, hortigranjeiros e de frutas de clima 
temperado. 
De acordo com os dados do IBGE de 2020, Caçador 
detém um IDHM (índice de desenvolvimento 
humano municipal) de 0,735. O surgimento 

das múltiplas instituições religiosas, civis, 
comunitárias ou públicas, produtoras de serviços, 
atuantes nessa região é característica marcante 
da organização das comunidades, expressando, 
com propriedade, seu desejo de crescimento 
quantitativo e qualitativo. 
Os municípios polo de Caçador, Videira, 
Curitibanos, bem como Fraiburgo, Monte Carlo e 
Porto União têm um perfil comum, uma vez que 
são formados demograficamente por migrantes 
paulistas, portugueses, espanhóis, poloneses, 
italianos e alemães que, no começo do século 
passado, adentraram essa região, miscigenando-
se com os nativos. 
Tal população deu o substrato básico para as 
posteriores migrações europeias que perfazem 
a cultura dessas comunidades, interligando-as 
identificando-as pela mescla cultural comum, 
cujas características são fatores que propulsionam 
a construção do desenvolvimento regional 
integrado.
Caçador entrega à comunidade, anualmente, um 
número expressivo de jovens que concluíram 
o ensino médio. De acordo com a Secretaria de 
Estado da Educação, em 2020, o município teve um 
total de 2.264 matrículas no ensino médio. Dessa 
forma, existe uma demanda acerca da educação 
advinda do ensino superior, que é suprida pela 
presença da Universidade na região.

inserção regional
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Na área da saúde, o Município de Caçador também 
é referência na região, recebendo vários pacientes 
de outras localidades para tratamento. No total, 
há: 
-  14 unidades básicas de saúde;
-  2 hospitais;
-  2 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial); 
- 3 CRAS (Centro de Referência em Assistência 
Social);
-  1 CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social);
-  1 UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Apesar de destacar-se no Estado de Santa 
Catarina pela sua vocação industrial, existem 
demandas que precisam ser observadas nos 
municípios que a compõem, especialmente em 

relação à renda da população e à permanência na 
educação. É diante de demandas como essa que 
a relevância da inserção regional da UNIARP se 
acentua, especialmente por possibilitar o acesso 
ao Ensino Superior, fator diretamente relacionado 
ao aumento do IDH de uma região.
Por isso, a instituição investe na graduação e 
na pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
estimulando a formação técnica e científica, 
indispensável para atender às necessidades da 
região e estimular novas iniciativas que favoreçam 
o seu desenvolvimento. Para tanto, prima por 
um ensino comprometido com a articulação 
teórico-prática e com o estímulo à criatividade, ao 
empreendedorismo e à inovação.

A cidade de Fraiburgo, onde a UNIARP possui 
campus, tem uma população estimada de 37.000 
habitantes. Sua economia é fundamentada no 
agronegócio, especialmente na produção de 
maçã, sendo um dos principais produtores no 
Brasil. É conhecida, também, nacionalmente, por 
ser uma cidade turística.
Somente no ano de 2016, foram 50 mil turistas 
recebidos no município. Possui belas paisagens 
naturais, suas temperaturas são definidas em cada 
estação do ano e dispõe de um atraente roteiro 
gastronômico e hoteleiro. Sua principal atração é 
a colheita da maçã. 
O Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM 
de Fraiburgo é 0,731, segundo dados do IBGE 
em 2010, o que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto – IDHM entre 
0,700 e 0,799. A dimensão que mais contribui para 
o IDHM do município é longevidade, com índice de 

0,860, seguida de Renda, com índice de 0,712, e de 
Educação, com índice de 0,637.
Segundo dados da Secretaria de Educação, no ano 
de 2020, Fraiburgo possuía 1.374 matriculas no 
Ensino Médio. 
Nesse contexto, insere-se a necessidade de 
fortalecimento da Educação Básica e Superior, 
reforçando a importância em manter a UNIARP 
como peça fundamental para o desenvolvimento 
da região. 
Para isso, buscam-se oferecer serviços 
educacionais a fim de proporcionar condições de 
ampliação das possibilidades de desenvolvimento 
por meio da oferta de melhores condições de 
acesso ao Ensino Superior e da ampliação de todas 
as potencialidades dos municípios, especialmente 
dessa região, que pode ser considerada 
socialmente desfavorecida se comparada à 
riqueza do Estado de Santa Catarina.

fraiburgo
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infraestrutura
O local será utilizado pelos acadêmicos dos cursos da área da 
saúde para atendimentos da comunidade local. Trata-se de um 
espaço onde são realizadas consultas em parceria com o sistema 
de saúde do município e a expectativa é atender aproximadamente 
500 pessoas mensalmente de forma totalmente gratuita.
O ambulatório tem abrangente recepção, sala de triagem, 
consultório da Saúde da Mulher, Consultório da Saúde do 
Homem, Consultório da Saúde da Criança, vestiários, sala de 
estudos e banheiros acessíveis para pessoas com deficiência. 

ambulatório de lebon régis

O Teatro da UNIARP faz parte da história de milhares de 
caçadorenses. Desde sua inauguração em 1991, recebeu diversos 
eventos culturais, solenidades, formaturas, entre outros.  As 
obras iniciaram em 1985. A inauguração ocorreu anos mais 
tarde. O engenheiro responsável pela obra foi Gilberto Seleme, 
que trabalhou de forma voluntária. O piano de cauda que faz 
parte do cenário do local foi doado por Jorge Bornhausen, 28º 
Governador de Santa Catarina (1979/82). 
Em 2020, o Teatro passou por uma reforma completa. As obras 
incluíram pintura interna e externa, reforma na parte elétrica, 
troca de todo o piso e da cobertura externa, e  as portas de acesso 
agora são de vidro laminado. Foi instalada uma plataforma 
elevatória para pessoas com deficiência, além de locais exclusivos 
na plateia. Conta ainda com sistema de sonorização profissioal 
para eventos de qualquer porte, e novo sistema de climatização e 
iluminação. Efetuou-se a reforma dos banheiros e troca de todas 
as poltronas, entre outras melhorias. Possui capacidade de 786 
lugares.  Possui ainda sistema de segurança com câmeras, wi-fi 
e pontos de rede para ser possível realizar check-in nos eventos.

teatro
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biblioteca

editora uniarp

A Biblioteca da UNIARP foi fundada em 
1972. Batizada de Biblioteca Universitária 
Comendador Primo Tedesco, primeiramente 
funcionava no Colégio Nossa Senhora 
Aparecida. Mais tarde, em 1975, o acervo foi 
transferido para o prédio da FEARPE. Hoje, 
a Biblioteca é referência para a comunidade 
acadêmica.
Em 2008, a biblioteca foi reformada para 
receber o projeto Indústria do Conhecimento, 
uma promoção do SESI Nacional, executado 

em parceria com o Sistema FIESC. O espaço foi 
reinaugurado no mesmo ano, com a presença 
do sociólogo e ex-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso.
Atualmente, a biblioteca da UNIARP tem um 
acervo com mais de 45 mil títulos e mais de 92 
mil volumes. Além disso, a UNIARP possui um 
acervo on-line, no qual os acadêmicos podem 
pesquisar os títulos e ter acesso a Periódicos, 
Artigos, TCCs, Monografias e Dissertações da 
UNIARP.

Além da biblioteca, a UNIARP também tem 
uma editora própria. A Editora UNIARP 
busca contribuir com o ensino, a pesquisa e 
a extensão. Faz-se isso através da publicação 
de resultados de produções da UNIARP e 

do Colégio de Aplicação, além de outras 
instituições de ensino superior. Objetiva-se 
buscar o desenvolvimento socioeconômico e 
político-cultural da região.
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A UNIARP realiza reformas, ampliações e melhorias 
em diversos setores  com o objetivo de atender 
demandas da comunidade acadêmica. Investindo 
constantemente na sua estrutura para compartilhar 
o conhecimento. 
O ano de 2020 foi de desafios para a UNIARP. A 
pandemia do novo coronavírus alterou a rotina 
acadêmica. As aulas remotas desde o Colégio de 
Aplicação até os cursos de graduação, pós-graduação 
e nos mestrados mobilizou todos os professores e 
funcionários técnico-administrativos para uma nova 
realidade, por meio da internet. Mesmo diante deste 
cenário desafiador, a Universidade prosseguiu com 
projetos de obras e melhorias na sua estrutura física. 
Além da compra de equipamentos para os diversos 
cursos e setores.

Sala de professores em tempo integral - O Campus 

Caçador conta em sua estrutura com uma sala para 

professores em tempo integral, localizada no Bloco 

A. A dimensão da sala é de 102,9 m2, possui 06 

computadores alocados em mesas ‘conjugadas’ (são 

duas mesas de aproximadamente 6 metros cada), 

01 mesa redonda com 06 cadeiras,01 mesa redonda 

com três pufes e duas poltronas com encosto, 

01 projetor multimídia, armários individuais do 

tipo escaninho (70 pequenos e 24 maiores) para 

armazenar os materiais dos docentes, é climatizada,  

tem acesso à internet, telefonia, máquina de café e 

bebedouro. A sala comporta de 20 a 30 professores 

no mesmo horário.
Bloco A - Reformaram-se os banheiros dos quatro 
pisos, houve troca das portas do 2º, 3º e 4º piso. No 
2º piso, colocou-se piso vinílico no corredor, sendo 
pintados o corredor e as salas. 
No 3º e 4º piso foi colocado piso vinílico nos 
corredores e nas salas de aula, além de pintura 
completa nos corredores e salas, climatização de 
todas as salas, instalação de forro acústico em todas 
as salas e corredores.
Montou-se a sala de orientações metodológicas para 
atender às normativas do MEC, Sala dos professores, 
reforma completa na Farmácia Escola, além da Sala 
de Professores de tempo integral.
Bloco B – Reformaram-se os banheiros dos quatro 
pisos, sendo que no andar onde fica o infantil do 
Colégio de Aplicação agora há um banheiro adaptado 
para as crianças utilizarem.
Bloco C – Ampliaram-se dois andares com 
laboratórios, almoxarifado, sala de reuniões, sala de 
coordenações e um auditório com capacidade para 
94 pessoas.
Cantina – Reformaram-se as paredes internas, 
instalaram-se três aquecedores, trocou-se da 
cobertura, construíram-se dois decks externos e 
investiu-se em móveis internos novos.

obras realizadas entre 2016 A 2020

salas de aula

28 36 2427 2711
salas

de aula
salas

de aula
salas

de aula
laboratórios

bloco a bloco b bloco c bloco d

laboratórios laboratórios
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Sala de aula do curso de engenharia Cantina reformada

Sala dos professores em tempo integral

Sala dos professores em tempo integral

Salas de orientação metodológica

Parede decorada na parte externa do teatro

Sala de aula do curso de engenharia
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escritório modelo
O Escritório Modelo é um espaço acadêmico 
destinado a integrar as práticas dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, Administração 
e Engenharia Civil. O objetivo é capacitar os 
acadêmicos sob a supervisão de professores 
do curso e seguindo as orientações do FeNEA 
(Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo. O Escritório Modelo proporciona 

multidisciplinaridade e integração dos cursos.
O escritório atende às demandas internas 
da UNIARP, dentro do próprio campus, em 
cooperação com a vice-reitoria e presta serviços 
aos demais cursos da Universidade, integrando 
acadêmicos e professores; também, atende às 
demandas existentes na sociedade, expandindo a 
atuação do Escritório para a comunidade.

Em 2020, o Escritório realizou projetos como:
• Nova sala de orientação;
• Nova guarita e espaço para serviços gerais;
• Novo laboratório de robótica;
• Acessibilidade Bloco A;
• Novo banheiro infantil Col. de Aplicação;
• Entrada principal da Universidade;
• Nova praça de alimentação;
• Laboratório de desenho;
• Laboratório de nutrição;
• Playground ACEIAS; 
• Praça em frente à prefeitura Rio das Antas;
• Centro comunitário Vila Paraíso.

39
projetos

executados
em 2020
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A UNIARP conta com 36 laboratórios da área de 
saúde. Preparados para receber desde o núcleo 
básico para aulas de química e bioquímica, 
práticas de laboratório, iniciação à microscopia 
até as áreas mais específicas para atendimento 
pré-hospitalar, centros cirúrgicos e consultórios 
simulados. 
Além de diversos cursos da graduação, o Colégio 
de Aplicação, igualmente, utiliza os espaços. Em 
média, são montadas e desmontadas 60 aulas 
semanais para atender à prática de habilidades 
desses cursos.
Os laboratórios são tecnológicos. As mesas 

anatômicas disponibilizam realidade 3D no estudo 
de anatomia, fisiologia, patologia e histologia. 
Outra tecnologia de destaque são os simuladores 
de alta fidelidade. 
Na instituição, conta-se com o Harvey simulador 
de ausculta cardíaca e pulmonar, além de outros 
para simulação realística. Essa prática inovadora 
e ativa proporciona aos acadêmicos uma vivência 
única e construtivista da realidade profissional. Os 
laboratórios também contam com enfermarias 
estruturadas para aprendizado de emergência, 
atendimento pré-hospitalar, treinamento de 
suporte avançado de vida, entre outros.

laboratórios de saúde

Lista de laboratórios de saúde da UNIARP:

• Laboratório de química;
• Laboratório de bioquímica;
• Sala de pesagem; 
• Laboratório de anatomia;
• Lab. de microbiologia e parasitologia;
• Laboratório de taxidermia e herborização;
• Lab. de Farmacotécnica e cosmetologia;

• Laboratório de histologia;
• Laboratório de pesquisa
• Laboratório de práticas funcionais 1 e 2;
• Laboratório de morfo funcional 1 e 2; 
• Sala de ausculta cardíaca e pulmonar;
• Consultórios simulados do 1 ao 12;
• Enfermaria 1 e 2;
• Salas de simulação realística da 1 a 4;
• Salas de espelhos da 1 a 4. 
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sustentabilidade financeira

balanço patrimonial - 2020

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe faz acompanhamento periódico dos gastos e dos investimentos 
para conter as despesas e, ao mesmo tempo, reverter o máximo possível de verba para a evolução da 
instituição e da aprendizagem. Para isso, acompanham-se esses gastos através do Balanço Patrimonial, 
que é publicado anualmente.
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demonstrativo contábil

receita bruta

receita líquida



33

BOLSAS ACADêMICAS

investimentos em infraestrutura

saldo financeiro



34

conselho fiscal

Alceu Zardo    
Alcir Irineu Bazanella  
Carmen Lucia T. Fabiani  
Claudinei Bertotto  
Davi Pulkow    
Eduardo Seleme   
Fernando Cesar G. Driessen 
Gilberto Seleme  
Henrique Luiz Basso  
Ilton Paschoal Rotta   
João Luiz G. Driessen  
José Carlos Tombini  

José Gaviolli   
Leonir Antonio Tesser             
Marlene Edite Luhrs 
Moacir José Salamoni      
Neoberto Geraldo Balestrin 
Nereu Baú   
Salen Bard Hanna Elmessane 
Saulo Sperotto   
Scheilla Maria Soares Marins 
Telmo Francisco da Silva  
Victor Mandelli   
Vitor Hugo Balvedi   

Carlos Julio Luhrs
Elias Colpini
Ivano João Bortolini
Mauricio Busato

Maurício Carlos Grando
Reni Antonio Caramori
Sandoval Caramori
Terezinha Nunes Garcia

Estrutura organizacional
A estrutura organizacional da UNIARP é 
formada por: 

I - Administração Superior: 
a) Órgão Deliberativo: Conselho Universitário 
– CONSUN; 
b) Órgão Executivo: Reitoria.
II - Administração de Campus e Núcleos: 
a) Órgão Executivo: Pró-Reitores de Campus; 
b) Órgão de Apoio: Secretarias e Núcleos 
Específicos.
III – Administração dos Cursos: 
a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso; 
b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso.

A estrutura administrativa da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe atende ao modelo 
“campus” da UNIARP de tal forma que a 
administração superior volta-se às questões 
centrais, enquanto a administração setorial 
ocupa-se das atividades das unidades 
universitárias.
 O modelo da Universidade em 
funcionamento assegura a unidade de 
fins e a descentralização operacional, 
compatibilizando decisões e ações entre 
os órgãos deliberativos e executivos da 
Universidade.

governança
conselho curador 
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horto florestal

preservação ambiental

O Horto Florestal do Município de Caçador foi 
reestruturado em 2017 (LEI Nº 3.398, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2017). Nesse ano, a UNIARP 
firmou convênio de operacionalização com a 
prefeitura com uma área de, aproximadamente 
56 hectares, destinada para fins didáticos para 
os cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental, 
Farmácia, Ciências Biológicas, bem como projetos 
de extensão e de pesquisa.
O Horto tem uma área de 561.392,00m² e 
possui como objetivos a promoção da cultura 
de preservação ambiental, ensino, pesquisa, 
extensão e assistência técnica na área ambiental, 
agronômica, farmacêutica, biológica e tecnológica, 
auxiliando o desenvolvimento sustentável da 
região de Caçador. 
No imóvel, objeto desse convênio, é possível 
encontrar algumas culturas permanentes que são 
gerenciadas por alunos e professores da UNIARP. 
Como aproximadamente 0,2 ha ou 125 plantas de 
pêssego divididos em cinco variedades, 0,2 ha ou 
87 plantas de caqui da variedade Kyoto, 0,1 ha ou 
53 plantas pera, 1 ha de videiras com 8 espécies 
de cultivares. 

O Horto municipal também possui áreas 
agricultáveis para plantio sazonal, havendo, 
aproximadamente 10 ha de lavouras, nas quais, 
anualmente, são plantados milho, soja, aveia, 
trigo, entre outras culturas em menor escala. A 
produção tem fins didáticos e a colheita é vendida. 
Os valores são administrados pelo financeiro da 
UNIARP e servem como suporte para plantio da 
safra seguinte. 
Quanto aos Viveiros de Plantas, o horto dispõe de 
áreas em telado para as aulas práticas dos cursos. 
Os alunos dispõem de duas estufas agrícolas em 
filme plástico e três viveiros de telado destinados 
à manutenção de plantas matrizes à propagação 
de mudas. 
Esses viveiros e estufas produzem, anualmente, 
80 mil plantas ornamentais, que são utilizadas 
para manter os canteiros, trevos, praças e outros 
espaços públicos do município. Também são 
produzidas e distribuídas, anualmente, perto de 
20 mil mudas nativas e frutíferas que servem, em 
especial, para eventos educativos em escolas, 
igrejas, comunidades em geral. Tais plantas são 
distribuídas gratuitamente ao longo do ano.
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Em 2019 e 2020, a UNIARP promoveu diversas campanhas de arrecadação de materiais recicláveis 
dentro da Instituição. O objetivo foi incentivar os colaboradores a reduzirem e conscientizarem-se sobre 
o uso dos materiais  As arrecadações foram convertidas em doações à comunidade. Após a coleta de 
todos os materiais (papel, alumínio, ferro, papelão) a quantidade foi vendida e o dinheiro arrecadado 
foi utilizado para compras de brinquedos, mochilas, panetones e chocolates para comunidade em 
situação de vulnerabilidade do bairro Martello em Caçador. As ações desses dois anos geraram 11.157 
quilos de materiais que converteram-se em R$2.945,72 em doações.

reciclagem e arrecadações

quilos arrecadados

2.639kg
=

R$421

8.518kg
=

R$2.524,72

2019 2020

projetos do horto
Projeto Ervas Medicinais:  projeto desenvolvido pelos professores e acadêmicos 
dos cursos de Agronomia e Farmácia. Com o objetivo de conhecer o manejo 
de plantas medicinais e suas propriedades. Os alunos auxiliam na produção 
e processamento das plantas em laboratório.  A comunidade participa desse 
projeto visitando os canteiros e consumindo os chás que são distribuídos 
gratuitamente. O local é constantemente visitado pela população em geral.  

Projeto Produção de Mudas Nativas e Flores:   nesses projetos, acadêmicos participam 
por meio de aulas práticas, projetos de extensão (PAEC), de pesquisa e trabalhos de 
conclusão de curso. As atividades envolvem a produção de mudas nativas e de flores 
que posteriormente são distribuídas em eventos de educação ambiental promovidos 
pela Universidade e também pela Prefeitura. A parceria entre UNIARP e município 
torna possível o encaminhamento das flores produzidas no Horto para utilização 
em todos os canteiros, praças, rótulas entre outros espaços públicos da cidade. 

Projeto grãos:  nesses projetos, a principal interação é com acadêmicos do curso 
de Agronomia da UNIAPR, que participam através de aulas práticas, de projetos de 
extensão e pesquisa e realizam trabalhos de conclusão de curso. Essas atividades 
envolvem manejo da cultura desde o preparo do solo, plantio, condução e colheita 
dos grãos. Na safra 2020/2021, houve um dia de campo do qual a comunidade foi 
convidada a participar e pode discutir com especialistas sobre as dificuldades e as 
oportunidades para as culturas que foram implantadas na época.

Projeto Trilha Ecológica: essa atividade envolve, em especial, alunos dos cursos 
de Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciências Biológicas, bem como 
acadêmicos que estão desenvolvendo projetos de extensão (PAEC). No decorrer do 
ano de 2020 os bolsistas elaboraram placas educativas ao longo da trilha e placas 
de sinalização. Devido à pandemia Covid-19, a Trilha ainda não foi aberta ao público. 
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Análise da qualidade da água no período amostral do estudo.

Qualidade da água do Rio do Peixe

Os cursos de Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia Civil, Biomedicina e 
Farmácia da UNIARP desenvolvem, desde 
2016, a pesquisa de Monitoramento do Índice 
da Qualidade da Água (IQA) do Rio do Peixe 
em Caçador. O objetivo é apresentar o atual 
cenário da qualidade da água do Rio do Peixe 
no percurso do sistema lótico na área urbana 
e rural do município de Caçador, através de 
uma classificação sob diferentes parâmetros 
amostrais, estabelecendo um Índice de 
Qualidade da Água (IQANFS). O professor 
Roger Francisco Ferreira de Campos orienta 
os alunos, que apresentam à comunidade do 
município e ao meio acadêmico as condições 
atuais do recurso hídrico com a perspectiva de 
dispor de meios alternativos de recuperação 
ambiental, como também práticas de 
educação ambiental. Hoje, a pesquisa tem 

parceria com a prefeitura municipal e com 
outras empresas.
O estudo do monitoramento da qualidade 
da água do Rio do Peixe foi realizado em 
dez pontos amostrais, sendo cinco durante 
o percurso do Rio do Peixe em área urbana 
do município – que estão relacionados com 
a interação antropogênica da área urbana, 
como também foram selecionados dois 
pontos à jusante e um ponto amostral à 
montante do município, como também dois 
pontos nos seus afluentes, que possuem 
interação com o percurso analisado.  
Os pesquisadores descobriram que a 
interação da diminuição da qualidade da água 
pode estar relacionada aos lançamentos de 
efluentes industriais e de efluentes sanitários, 
como também pela falta de preservação da 
Área de Preservação Permanente (APP) e 
outros relacionados à falta de gestão pública 
com a qualidade da água do Rio do Peixe.
Assim, torna-se necessário o monitoramento 
da qualidade da água. Busca-se a disposição de 
um mecanismo de gerenciamento adequado 
e sustentável das atividades desenvolvidas 
junto à área da Bacia Hidrográfica do Rio do 
Peixe, além da minimização do lançamento 
de efluentes e outros junto ao sistema hídrico.
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limpeza do rio do peixe 
Em novembro de 2019 instalou-se uma 
ecobarreira no Rio do Peixe. A ação foi feita 
por acadêmicos da UNIARP, participantes 
do Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional (PROESDE). 
A estrutura impede que materiais como 
plásticos, isopores, galhos, madeiras e lodo, 
entre outros, sigam pelo rio.  A Ecobarreira é 
praticamente um movimento, que promove 
a educação ambiental e estimula outras 
iniciativas. Agora, será possível acompanhar 
a real situação do lixo do Rio do Peixe. A 

ação teve o apoio do Governo do Estado e da 
Prefeitura de Caçador.
Este projeto mostra para a comunidade que é 
necessário cuidar do meio ambiente, além de 
mostrar a quantidade de lixo produzida e recebida 
pelo rio. O objetivo é, igualmente, despertar 
consciência ambiental na população.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente também participa do projeto 
monitorando e auxiliando na retirada do 
lixo. Depois da limpeza, o lixo é devidamente 
identificado e destinado.
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Convênios e parcerias
A UNIARP acredita que parcerias entre o mundo 
acadêmico e o meio corporativo e comunitário  
são capazes de suprir necessidades da sociedade 
e garantem o desenvolvimento de toda a região. A 
Universidade mantém parcerias com entidades que 
atuam em prol do desenvolvimento de Caçador e 
região. 
A parceria com o Hospital Maicé é de grande 
relevância. A UNIARP faz parte do Conselho 
Consultivo do Hospital Maicé desde 2013. E hoje, com 
o curso de Medicina essa parceria está ainda mais 
fortalecida. Nossos acadêmicos de outros cursos da 
área da saúde também atuam nos estágios dentro 
do hospital.  Citamos também a parceria com a APAE 
que cede o espaço físico para o curso de Fisioterapia. 
Além disso, busca-se sempre encontrar empresas 
e prestadores de serviços que queiram fechar 
parcerias com a UNIARP para divulgar vagas de 
estágio. 
Outro grande exemplo de parceria é da Associação 
Empresarial de Caçador (ACIC), que faz parte da 
história da Universidade, atuando junto em questões 
fundamentais que contribuem para o fortalecimento 
da educação superior. A ACIC também faz a ponte 
entre a UNIARP e as empresas na comunicação de 
vagas de empregos e estágios para os acadêmicos. 
A UNIARP, por meio do curso de Ciências Contábeis 
firmou parceria com o Núcleo de Contadores da 
Associação Empresarial de Caçador (Acic), Sindicato 
dos Contabilistas (Sindicont) e Delegacia Regional 
CRC/SC. A parceria possibilita a realização de 

palestras sobre a  prática contábil para acadêmicos, 
além de outras atividades em conjunto em prol da 
comunidade como orientações sobre o Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF), entre outras ações.
Outra parceria é com a Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC), onde o saber 
acadêmico é valorizado e levado para dentro das 
indústrias. Além da realização de eventos em 
conjunto onde o conhecimento é compartilhado. 
A UNIARP reconhece e agradece a parceria com as 
prefeituras de Caçador e da região, por meio das 
Secretarias de Educação. Cursos, eventos e outras 
demandas são discutidas e soluções são encontradas 
em conjunto. 
A UNIARP possui cadeira em diversas instituições 
e órgãos, como: 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; Defesa Civil 
de Caçador; Conselho Consultivo do Hospital Maicé; 
ACIC; Conselho Municipal do Idoso.

número de convênios por ano

2016

28 113 73 65 20

2017 2018 2019 2020

 Registro de reunião entre o núcleo de RH da Acic e a UNIARP (2019)
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Atualmente, a UNIARP está presente em três redes sociais: Instagram, Facebook e Youtube. A 
comunicação é mais forte no Instagram, ficando as outras duas como plataformas de apoio para 
conteúdos complementares ou utilização de ferramentas específicas. 

Principalmente por meio do Instagram, a UNIARP mantém diálogo constante com alunos e com 
a comunidade que desejam tirar dúvidas, fazer críticas ou dar sugestões. Esses utilizam-se dos 
comentários das publicações ou das mensagens diretas para se manifestarem. Da mesma forma, a 
AGECOM e a equipe comercial se mostram presentes por lá para tirar as dúvidas.  

A Ouvidoria da UNIARP é uma instância informal, neutra e independente à qual membros da comunidade 
acadêmica e cidadãos em geral que não se considerarem atendidos de forma satisfatória pelos canais 
usuais, podem manifestarem suas sugestões, reclamações e denúncias relativas às atividades e funções 
da Universidade. Em 2020 foram feitos 59 atendimentos via ouvidores, entre sugestões, reclamações 
e informações.
Nossa função é ouvir, buscar esclarecimentos pertinentes e ajudar a compreensão dos problemas e 
auxílio para  soluções possíveis visando a melhoria dos serviços, correção de erros, desvios e abusos, 
proteção do direito à informação, das prerrogativas de professores, estudantes e funcionários e do 
patrimônio físico e cultural da universidade. Nosso objetivo maior é contribuir para a existência de um 
ambiente físico e social harmonioso, que favoreça o trabalho e a convivência na Universidade.
Para registrar uma manifestação basta acessar o site: www.ouvidoria.uniarp.edu.br

10,1 mil seguidores 18,3 mil curtidas 3,1 mil seguidores 1,6 mil inscritos
INSTAGRAM facebook linkedin youtube

comunicação institucional
redes sociais

ouvidoria
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menções na imprensa
De 2016 a 2020, a UNIARP teve uma média de 30 menções por mês na imprensa de Caçador 
e região, contando com informações veiculadas em sites de notícias, jornais impressos e 
revistas. Soma-se, a este número, uma média de quatro entrevistas por mês na rádio local. 
Não existem canais de TV. 

Caçador e cidades da região enfrentam, ano a ano, queda no número de veículos de 
comunicação. Em 2016, estava em circulação, em Caçador, três jornais impressos. Em 2020, 
havia somente um. E não se notou um crescimento em outras formas de comunicação 
como sites de notícias.  

A nossa região, vive um deserto de notícias e é cada vez maior o desafio de levar informações 
da Universidade à comunidade.  Por este motivo o site da UNIARP é um importante canal 
de comunicação.  

A Rádio permanece como ferramenta fundamental para divulgar as ações da Universidade. 
O Grupo RBV mantém sete rádios na região e a informação é compartilhada. 

website institucional

2018 2019 2020
350 mil 747 mil 916 mil
acessos acessos acessos
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o corpo funcional 
da uniarp

colaboradores2
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A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe preocupa-se, além de proporcionar 
educação de qualidade, em gerar empregos não apenas para Caçador e região, 
mas para todo o Brasil. Por esse motivo, investe sempre em dar oportunidades 
a colaboradores de se posicionarem no mercado de trabalho, prezando, ainda, 
pela diversidade no ambiente profissional.

corpo docente

2016

441

97

53%

60%

55%

64%

52%

65%

56%

65%

56%

71%

463

118

429

133

339

124

316

118
2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

corpo técnico-administrativo

perfil dos colaboradores da uniarp

cargos de chefia ocupados por mulheres

mulheres
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Fotos de arquivo tiradas em 2018 e 2019.
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A UNIARP, preocupada com a formação 
permanente e corporativa de seu corpo 
docente, possui um programa de formação 
continuada, denominado SEMANA DE 
FORMAÇÃO DOCENTE, que promove reflexão 
sobre as práticas pedagógicas, desenvolvidas 
e sobre a possibilidade de inserção de novas 
possibilidades que agreguem valor e aderência 
às práticas docentes. 
A SEMANA DE FORMAÇÃO DOCENTE acontece 
em cada início de semestre letivo, sendo 
nos meses de fevereiro e julho de cada ano. 
Os temas abordados convergem com as 
políticas institucionais e com necessidades 
identificadas nos processos de autoavaliação 

interna e externa. Através desta prática, 
foi possível oportunizar aos docentes, de 
forma especial aos ingressantes, conhecer as 
ferramentas aplicáveis em sala de aula que 
facilitam o aprendizado discente, dentre as 
quais pode-se destacar: Metodologias    Ativas, 
Tecnologias Digitais, Projetos Integradores 
e Leituras Interdisciplinares, processos 
avaliativos, oferecidos através de oficinas 
temáticas que agregam teoria e prática.  
Em 2020 devido a pandemia o evento foi 
realizado de forma online e participaram um 
total de 177 professores no primeiro semestre 
e 165 no segundo semestre.   

doutores

mestres

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2020

2020

docentes da uniarp

47

145 149 136 111 105

49 46 43 45
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colégio aplicação

pós-graduação

graduação

mestrado

bolsas concedidas para colaboradores

2016

2016

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2019

2019

2020

2020

2020

116

6

112

12

115

4

109

9

136

102

139

83

140

12

qualificação de pessoal

graduação ead

2019 2020

20 18
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CAPACITAÇÃO da EQUIPE ADMINISTRATIVA
Além das capacitações para professores, 
a UNIARP também procura oferecer 
capacitações, palestras e eventos interessantes 
para a equipe administrativa. O objetivo é 
desenvolver ainda mais a equipe e abordar 
temas que contribuam para a produtividade e 
o bem-estar no ambiente de trabalho.
No ano de 2020, mesmo durante a pandemia, 
a UNIARP continuou promovendo essas 
capacitações. Em setembro o professor 
Clayton Luiz Zanella deu uma palestra 
motivacional com o tema “Motivação, 

inspiração e transformação em tempos de 
Isolamento Social”. Foram 91 participantes no 
total. 
Também em setembro aconteceu uma 
web conferência com o tema “Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD)”. Foi direcionada 
para os gestores da UNIARP. Já em novembro 
aconteceu outra palestra, dessa vez para a 
equipe comercial, com o tema “Você vendendo 
mais e melhor”. Em dezembro foi feita outra 
capacitação sobre a LGPD, dessa vez para 
toda a equipe administrativa.
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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

outras ações da cipa em 2019 e 2020

cipa
A CIPA objetiva a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho, tornando 
compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Em 
2019, foram realizadas campanhas mensais, nas quais se trabalhou com os colaboradores 
a conscientização da utilização de álcool, drogas, medicamentos, prevenção e combate à 
hipertensão e ao AVC.

Em 2019, a UNIARP iniciou as tratativas da composição da brigada 
de incêndio. Formou-se, então, uma turma com 14 brigadistas 
(colaboradores da IES).

Conscientização e  prevenção do AVC através de uma alimentação 
saudável e cuidados com a pressão arterial. Montou-se uma mesa de 
frutas e contou-se com a parceria da empresa Coma bem Meu Bem, 
que trouxe várias opções de alimentos saudáveis.

Visando à prevenção a acidentes de trânsito, montaram-se murais com 
fotos de acidentes. Também foi encaminhado, via e-mail, aos colaboradores, 
uma mensagem de conscientização juntamente com um vídeo impactante a 
respeito de acidentes de trânsito.

Duas edições da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho). Nessas, realizaram-se exames sanguíneos e avaliação das manchas 
da pele nos colaboradores, além de uma palestra motivacional. Em 2020,a 
SIPAT falou sobre a prevenção da Covid-19. A pandemia do novo Coronavírus 
e a instauração da quarentena foi um grande desafio para a CIPA, que precisou 
realizar adequações dentro do “novo normal”. A CIPA atuou para informar 
os colaboradores sobre as regras de distanciamento social, além dos novos 
hábitos e padrões de higiene e de segurança.
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graduação e 
pós-graduação

ensino3
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A UNIARP ofereceu, entre 2016 e 2020, 40 cursos de graduação 
presencial entre os campus de Caçador e de Fraiburgo.

A UNIARP oferece cursos EAD desde o 
segundo semestre de 2017. Atualmente, 
oferece as seguintes graduações:

• Administração   
• Agronomia    
• Arquitetura E Urbanismo
• Ciências Biológicas - Bacharelado
• Ciências Biológicas - Licenciatura
• Ciências Contábeis  
• Direito  
• Educação Física - Bacharelado
• Educação Física - Licenciatura
• Enfermagem 
• Engenharia Ambiental 
• Engenharia Ambiental e Sanitária
• Engenharia Civil 
• Engenharia De Controle e 

Automação 

• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Mecânica  
• Farmácia  
• Fisioterapia  
• Jornalismo  
• Letras - Trilíngue  
• Matemática   
• Medicina   
• Nutrição   
• Pedagogia   
• Psicologia   
• Serviço Social  
• Sistemas de Informação 
• Tecnologia Em Estética e 

Cosmética 

• Administração
• Ciências Contábeis
• Engenharia de Produção
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia
• Processos Gerenciais
• Educação Física
• Serviço Social

graduação

ensino a distância
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A UNIARP oferece todos os anos cursos diferentes de especialização. Os professores são, em sua 
maioria, mestres e doutores que vêm de outras cidades para lecionar nos cursos.  Os materiais são 
encaminhados aos alunos de forma online. As aulas são quinzenais e acontecem nas sextas à noite e 
no sábado manhã e tarde.  É importante lembrar que, devivo à pandemia, a UNIARP não abriu turmas 
de pós-graduação lato sensu em 2019 e 2020.

alunos formados

alunos matriculados/cursando

alunos em sala de aula

mestrado acadêmico - alunos mestrado profissional - alunos

alunos fazendo o tcc

especialização

mestrado

2016

2016

2016

2016 2016

2016

2018

2018

2018

2018 2018

2018

2017

2017

2017

2017 2017

2017

2019

2019

2019

2019 2020 20202019

2019

2020

2020

429

6.189

296

65 30

204

437

6.239

175

126 64

180

386

5.993

141

95 75

256

374

5.015

43

106 89 7075

136

330

4.496

matrículas - ead

alunos formados - ead

2017/2 2019

2019

2018 2020

2020

53 399 73

7

127

11
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Desde sempre, a UNIARP preza pelo alcance 
da educação ao maior número possível de 
pessoas. Por isso, concede anualmente bolsas 
e benefícios aos acadêmicos. A concessão 
dessas bolsas expressa o compromisso da 
Universidade junto à comunidade local e 

regional. 
Na UNIARP, o Serviço de Apoio ao Estudante 
desenvolve estratégias de relacionamento, 
fontes e financiamento. Contribui, assim, 
de forma incondicional para a elevação do 
número de matrículas.

bolsas e benefícios

bolsa atleta e bolsa de
assistência social uniedu

fies

paec

2016 20182017 2019 2020 2016

2016

2016

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2019 2020

2020

2020

2019

2019

274

549

99

210

550

100

211

434

99

447 302

63

48

328

26

proesde

2016 20182017 20202019
41 44 54 22989

734 725 687 613 471

credies

2016 20182017 2019 2020
41 50 58 68 177

artigo 170 e 171

PROGRAMA DE MONITORIA

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2019 2020

20202019

53

9

51

9

60

9

58 78

1514
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oportunidades que mudam vidas

Pamela Caroline matiusch
estudante de enfermagem
e bolsista de assistência social

estágio novos valores

2016 20182017 20202019
10 15 10 1015

investimentos em bolsas do fap (em R$)

“Eu fui mãe aos 14 anos e tive que abandonar os estudos no ensino médio. Então, quando meu 
menino fez 5 anos, fui concluir meus estudos no Sesi, concluí, assim então, o ensino médio. 
Então, no ano seguinte, fui até a UNIARP por conta própria, pois era um sonho esse curso, nem 

imaginava que poderia se tornar realidade de ser enfermeira. Fui até o SAE e falei com a Dayane e a 
Elis, elas me passaram a orientação de bolsas, tive ali uma luz que então poderia realizar esse sonho.
Então saíram os resultados. Chorei, agradeci à Deus, ao pessoal do SAE. 
Com 2 anos de curso arrumei meu primeiro emprego na área da saúde, em unidade básica e estou até 
hoje. E assim chegou mais uma vitória e conquista que a bolsa e a UNIARP me proporcionaram, pois eu 
trabalhava com meu esposo na área de construção civil ajudando-o a fazer pinturas, cerâmicas entre 
outros.
E hoje, com 4 anos de curso, estou na reta final. Nunca reprovei, pois sempre dei valor a oportunidade 
que tive, com muito esforço e apoio de meu esposo e família, pois ser mãe, dona de casa e trabalhar não 
é fácil. Agradeço profundamente pela oportunidade da bolsa de assistência da UNIARP que ganhei.”
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curso de medicina da uniarp
O curso de Medicina da UNIARP propõe em seus princípios e finalidades, formar o profissional médico 
com “formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 
níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em 
sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença”. Por isso, o curso realiza 
diversas atividades que unem a teoria e a prática. Mesmo em 2020, durante a pandemia, as atividades 
não pararam e os alunos continuaram buscando o diploma.

atividades

Acompanhados pelas professoras de IESC, 
os acadêmicos de medicina da UNIARP 
foram conduzidos por uma visita de 
apresentação as UBS na qual estagiariam 
e também tiveram o primeiro contato com 
suas enfermeiras preceptoras. 

Reconhecimento das UBS, das preceptoras de IESC e integração (março)
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Participação no 3° Encontro Catarinense de Trauma (MARÇO)

Campanha de agasalho da AAAMDOD (setembro)

As provas do Encontro foram realizadas 
na Arena Multiuso da UNIARP. Cada dupla, 
composta por bombeiros, técnicos em 
enfermagem, enfermeiros ou médicos 
teve 10 minutos para completar provas 
nas modalidades standard e complexa em 
simulados com vítimas poli traumatizadas 
– esmagamentos, amputações, fraturas e 
queimaduras -, decorrentes de acidentes 
em diferentes ambientes. Acadêmicos de 
diversos cursos participaram como vítimas e 
pessoal de apoio. 

A Associação Acadêmica Atlética de Medicina 
desenvolve ações de extensão na campanha 
do agasalho. As doações foram destinadas ao 
CAPS AD, BAIRRO JOÃO E MARIA e COHAB II
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Curso de formação de Instrutores em Simulação Clínica 
Realística (novembro)

Os docentes do curso de medicina Prof. Hiago 
Bellaver e Talize Foppa participaram em São 
Paulo, do curso de Simulação Clínica Realística 
promovido pela Laerdal do Brasil. O curso de 
formação tem por objetivo formar instrutores 
capacitados para desenvolverem protocolos 
de simulação realística para o ensino prático 
nos cursos da área da saúde, sobretudo 
Medicina e, também, Enfermagem.

A necessidade de padronização das publicações acadêmico-científicas deu origem ao setor 
de orientação metodológica que tem como proposta um modelo pedagógico que integra 
os alunos e professores de maneira interdisciplinar a fim de auxiliar no desenvolvimento 
metodológico dos trabalhos de conclusão de curso e estágio supervisionado obrigatório. 
A equipe, formada por professores das diferentes áreas do conhecimento, realiza 
atendimentos individuais e coletivos que buscam subsidiar acerca da orientação facilitar 
aos alunos o acesso às normas técnicas e posteriormente a avaliação de monografias 
e demais trabalhos de conclusão de curso e estágio supervisionado obrigatório. 
No ano de 2020 foram orientados 574 alunos de forma presencial e on-line através da 
plataforma Microsoft-Teams.

orientação metodológica
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Atualmente a UNIARP oferece dois cursos de pós-graduação stricto sensu, na modalidade de 
mestrado. Os programas foram inaugurados em 2015 e 2016 e abordam as áreas de educação 
e desenvolvimento regional. 

O Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade (PPGDS) objetiva a formação ética 
de profissionais com visão interdisciplinar e elevado nível acadêmico, comprometidos com 
o desenvolvimento regional sustentável e com a qualidade da vida humana individual e 
associada, para atuarem, tanto no desempenho de funções diretivas em organizações públicas 
e privadas, como também no ensino, extensão e pesquisa em instituições educacionais dos 
diversos níveis de formação. 
O Mestrado busca formar profissionais com perfil para o desenvolvimento de pesquisa 
científica, inovações tecnológicas e aplicação e viabilização de tecnologias e práticas que 
garantam, de maneira sustentável, o desenvolvimento da sociedade em que está inserido. Este 
profissional será estimulado e deverá ser capaz de desenvolver e potencializar suas habilidades 
e competências para contribuir no desenvolvimento econômico de macro e microrregiões com 
este perfil socioeconômico e produtivo.

mestrados da uniarp

mestrado acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 

O Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB) é o único da região sul do Brasil. Este 
Mestrado vem com o viés de proporcionar discussões, estudos e pesquisas junto a docentes, 
gestores e demais interessados em investigar e transformar as instituições de ensino e a própria 
atuação. Destaca-se que a pesquisa é priorizada nas pesquisas e estudos, com o objetivo de 
estimular a criação de produtos educacionais que possam contribuir para a gestão e para a 
docência.
Objetiva ainda estimular a formação de gestores e docentes com vistas ao processo de 
transformação social, por meio da articulação entre o saber acadêmico, a pesquisa e a 
prática educativa; formar gestores e docentes pesquisadores, com competência para análise 
das relações entre políticas e gestão da educação e entre cultura, ensino, saúde e formação 
docente e estimular relações acadêmicas e científicas com programas congêneres, oferecidos 
por instituições brasileiras e estrangeiras, para o fortalecimento da articulação entre educação 
escolarizada, desenvolvimento e formação humana. 

Mestrado Profissional em Educação Básica 
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Imagens de arquivo feitas antes da pandemia
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Imagens de arquivo feitas antes da pandemia
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Projetos de 
pesquisa

pesquisa4
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Artigos publicados

Capítulos publicados 

projetos de pesquisa

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2020

2020

2020

publicações da uniarp

236

18

45

281

34

52

228

27

55

241

119

59

235

87

36

A pesquisa universitária na UNIARP ajuda seus professores e acadêmicos a serem 
“aprendizes ao longo da vida” . Essa é a ideia de que, não importa quantos anos a pessoa 
tenha ou quantas qualificações tenha, ela sempre pode aprender mais. A pesquisa é 
extremamente valiosa para acadêmicos, professores e para toda a comunidade. É por meio 
da pesquisa acadêmica que soluções são encontradas, que processos são melhorados. 
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iniciação científica

2016 20182017 2019 2020

14 9 22 34 22

Além dos projetos de pesquisa, a UNIARP também investe em projetos de iniciação científica. Esses 
são realizados em uma parceria entre professores orientadores e alunos bolsistas do FAP - o Fundo de 
Apoio à Pesquisa da Universidade. Abaixo, o número de projetos realizados entre 2016 e 2020. Mesmo 
com a pandemia, não houve uma grande queda em comparação a 2019.

projetos em destaque

Questões relacionadas ao associativismo e suas
implicações na sociedade em que a UNIARP está inserida

Esse foi o tema de projeto de iniciação científi-
ca do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) nos 
anos de 2016 e 2017. A pesquisa foi desen-
volvida sob orientação do professor Dr. Levi 
Hülse e contou com a participação da acadêmi-
ca do curso de direito da UNIARP campus de 
Caçador, Francinara Raoris da Rocha. O estu-
do buscou, como objetivo, analisar como as 
associações, cooperativas e fundações podem 
ser elementos para promover a sustentabil-
idade no seu local de atuação. A elaboração 

do estudo contribuiu, ainda, com o embasa-
mento teórico de tese de doutorado do pro-
fessor Levi Hülse. 
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Questões relacionadas ao associativismo e suas
implicações na sociedade em que a UNIARP está inserida

A egressa do curso de administração Aline 
Henke, pesquisou entre os anos de 2019 e 
2020, sob supervisão da professora Me. Juciele 
Marta Baldissarelli, a presença de mulheres 
acadêmicas em cursos predominantemente 
masculinos na UNIARP. O objetivo foi 
o de verificar qual era a percepção das 
acadêmicas de cursos predominantemente 
masculinos da UNIARP, em relação às 
diferenças entre gêneros e oportunidades no 
mercado de trabalho. Ao final, professor a e 
aluna constataram que as acadêmicas dos 
cursos investigados enfrentam preconceito 
relacionado ao mercado de trabalho. Já em 
relação ao ambiente acadêmico, a existência 
da diferenciação entre gêneros por parte de 
docentes ou colegas homens, é praticamente 

inexistente. A pesquisa foi publicada em 
formato de artigo no volume 9, número 1 da 
revista Visão: Gestão Organizacional (ISSN 
2238-9636). O embasamento teórico obtido 
pela acadêmica, forneceu suporte para que 
posteriormente fosse desenvolvido o trabalho 
de conclusão de curso da estudante (2020/2), 
analisando mulheres gestoras de empresas e 
organizações do município de Caçador.

estudo acerca dos efeitos dos distúrbios do 
metabolismo da glicose sobre a orelha interna 

Esse estudo foi realizou-se no ano de 2020. 
O tema foi um estudo acerca dos efeitos dos 
distúrbios do metabolismo da glicose sobre a 
orelha interna e que podem ser considerados 
como a causa mais frequente dentre todos 
os responsáveis pelas disfunções labirínticas 
de etiologia metabólica.
A pesquisa contou com a execução de 
Fábio H. Pitanga, Luís Fernando Garcia 
Jeronymo e Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha. 
Os distúrbios vestibulares e cocleares 
como tonturas, zumbido e hipoacusia são 
sintomas que fazem parte das doenças 
que se podem denominar de labirintopatia 
e são causadas por inúmeras alterações: 
metabólicas, hormonais, estresse, causas 
cardionasculares, problemas de coluna, 
cervicais, distúrbios neurológicos, entre 
outros. Para realizar a pesquisa, procedeu-

se a investigação de publicações de estudos 
relacionados à temática, sendo encontrados 
1.345 artigos sobre o tema, porém, após se 
realizar os procedimentos de inclusão e  de 
exclusão, utilizaram-se oito pesquisas como 
base de consulta. 
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projetos e
eventos realizados

extensão5
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A Extensão da UNIARP é parte integrante 
do processo educativo incorporada à 
missão institucional e exerce uma função 
dialógica com a comunidade, propiciando 
a construção de uma educação integral 
contextualizada com a sociedade.  A matriz 
dialógica da extensão da Uniarp constitui-se 
num processo contínuo de aprendizagem, 
permanente, educativo, cultural e 
científico. Tem caráter mobilizador e 
transformador, que interfere na própria 
ação da universidade, avaliando-a e, nos 
movimentos da sociedade, promovendo 

melhores condições ao exercício da 
cidadania. 
A Extensão Universitária da Uniarp, além de 
reforçar as políticas institucionais, reforça 
a necessária integração das atividades fim 
da Universidade em conformidade com o 
PDI da instituição e o Plano Nacional de 
Extensão. Nesse sentido, a Extensão se 
materializa nas seguintes modalidades: 
programas, projetos, cursos de extensão, 
eventos, produção acadêmica e prestação 
de serviços.

Dentre as ações de internacionalização, 
destacam-se Seminários e congressos 
de compartilhamento de novas práticas 
e discussões voltadas a ações criativas 
abertos à participação de instituições 
de ensino, empresários, poder público 
e sociedade civil, como o VII Congresso 
Internacional em Criatividade (foto ao 
lado).

A UNIARP também tem colaborado na 
realização de outros eventos realizados 
na Universidade de Barcelona  - UB 
(Espanha): IX Fórum Internacional de 
Escuelas Creativas RIEC e II Seminario de 
Resiliencia AIRE (foto ao lado).

a extensão
na uniarp

internacionalização
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A extensão na Uniarp se organiza estruturalmente em torno de oito 
grandes eixos: Cultura, Cidadania e Justiça, Diversidade e Inclusão 
Social, Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, Tecnologia 
e Inovação, Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico. Os eventos e 
os projetos realizados na instituição giram em torno desses eixos.

eventos realizados

Mostra Cultural/SEAD

Seminário de Administração  de Fraiburgo

Encontro Interdisciplinar em Educação

Encontro Interdisciplinar em Saúde

Encontro Regional de Educação

ENFRUTE
Encontro Nacional de Fruticultura
de Clima temperado

Encontro Tecnológico de Agronomia

Encontro Tecnológico das Engenharias

eventos realizados
público atingido

790

435

686

700

745

6940

56

-

112

245

95

180

97

-

120

-

4293

666

725

775 750

800 786 790 -

-

-

-

-

-

---

-

-

-

--

2016 2017 20192018 2020

O SEAD (Seminário Regional de Administração), realiza-se há mais de 10 anos. Além de 
envolver a comunidade acadêmica, conta com a participação e apoio de vários setores da 
sociedade. O evento é promovido pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis, com 
apoio da Extensão, oportunizando debates e discussões de temas relevantes relacionados 
ao desenvolvimento Regional. Igualmente, promove uma grande sinergia entre universidade, 
empresas, instituições e comunidade. Ademais, esse é um dos maiores eventos institucionais  
da UNIARP.
Os cursos de Administração e de Ciências Contábeis da UNIARP, por meio de seu corpo docente 
e discente, buscam inovar e ousar nas propostas, desde o primeiro ano do evento. De lá para 
cá, diversos pesquisadores, políticos e empresários participaram como palestrantes do evento. 
Nomes como Drauzio Varella e William Waack já marcaram presença no SEAD. 

sead
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fotos de eventos realizados pela uniarp
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O Seminário de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (SEDEPEx) acontece 
ao final de cada semestre letivo e tem por objetivo não apenas incentivar a integração entre o 
ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, mas também socializar a produção científica da 
pesquisa e da extensão na universidade e compartilhar experiências com impacto positivo à 
formação dos acadêmicos. O evento registra crescimento no número de trabalhos desde 2017. 
Os trabalhos indicados pelos Colegiados de Cursos, são avaliados pela Comissão de Avaliação 
de Trabalhos do SEDEPEx e por professores convidados.  

sedepex

trabalhos apresentados

20182017 2019 2020
119 113 871 1.849

Em 2020, mesmo com a pandemia, houve um grande aumento no número 
de trabalhos apresentados.
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A acadêmica Dirlete Lourdes Teo, do curso de Direito 
realizou um trabalho de orientação em escolas estaduais 
sobre o Código de Defesa do Consumidor, em 2016. Ela 
escreveu um projeto sobre o assunto e contou com a 
participação da equipe do Procon de Caçador.
Cerca de 400 alunos do Ensino Médio das escolas 
receberam informações sobre o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) de forma educativa e de fácil 
entendimento.

Em 2017, o bolsista Jeferson Candiago, do curso de 
Agronomia, desenvolveu um projeto que usou a apicultura 
como forma de melhorar a polinização dos pomares da 
região de Caçador. Percebendo a dificuldade enfrentada 
pelos agricultores, que estavam sofrendo com a queda 
da produção de frutas, Jeferson decidiu aplicar o projeto 
que tem como objetivo desenvolver a Apicultura de forma 
integrada com a polinização dos pomares. A pesquisa 
orientou e incentivou os agricultores a deslocar ou montar 
caixas de abelhas próximas aos pomares.

Bolsistas do PAEC apresentaram, em julho de 2020, 
propostas para ajudar a comunidade diante da situação 
da pandemia do covid-19. Foram várias ações e projetos, 
em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. A acadêmica 
Franceline Martins de Oliveira, do curso de Psicologia, 
produziu uma cartilha com dicas de prevenção ao 
Covid-19 e um vídeo com uma personagem, a vovó Emília. 
O objetivo foi conscientizar as famílias e cuidadores da 
população acima dos 60 anos, que fazem parte do grupo 
de risco do coronavírus.

O PAEC é um programa de Extensão Universitária da UNIARP que implementa programas de 
Extensão de caráter educativo, científico, esportivo, cultural e artístico, desenvolvidos através 
de ações sistemáticas e contínuas. É através dos projetos realizados no PAEC que os acadêmi-
cos têm contato com a realidade de suas profissões. As pesquisas buscam apresentar soluções 
para a comunidade.  O PAEC também oferece bolsas de estudo para os acadêmicos.

programas de extensão
PAEC – Programa de Apoio à Extensão e Cultura

projetos de destaque
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O UAMI é um Programa Institucional que foi implantado em 2004. Acontece em Caçador, 
Fraiburgo, Santa Cecília e Lebon Régis. Tem a finalidade de contribuir com a população de 
idosos, desenvolvendo atividades e conhecimentos multidisciplinares voltados à promoção 
do resgate da cidadania e da melhoria da qualidade de vida desse segmento da população. 

O PAD da Uniarp procura assegurar o atendimento e a 
acessibilidade das pessoas com deficiência de modo a 
promover as condições de igualdade, o exercício dos direitos 
e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. O programa, além 
de oferecer os serviços de atendimento, também desenvolve 
ações de conscientização e orientações à comunidade sobre 
temas e conhecimentos de sobre inclusão. 

Esse programa desenvolve projetos de ação sistemática junto 
à comunidade regional, prestando serviços nas diversas áreas 
do conhecimento afins aos cursos de graduação, abrindo es-
paços para novos programas, projetos, parcerias e atividades 
diversas a partir das diretrizes do Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI, do Plano de Extensão e Cultura- PDE e dos 
PPCs de graduação.

2016 20182017 2019 2020

422 371 344 165
suspenso 

pela 
pandemia

uami
Universidade Aberta da Maior Idade

público atingido

Programa de Apoio aos Deficientes – PAD 

PROGRAMA UNIARP NA COMUNIDADE
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O Programa desenvolve atividades extensionistas através de 
palestras, oficinas e atividades com professores dos cursos de 
graduação da UNIARP durante o ano letivo com a finalidade  
de ser mais um instrumento vivo e atuante de auxílio aos 
educadores nas Escolas de Educação Básica da Região quanto 
à formação humanística-cidadã dos alunos. Objetiva, ainda, 
divulgar os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e a 
infraestrutura da UNIARP.

A partir de 2021, a Extensão da UNIARP amplia suas ações extensionistas através de programas 
institucionais de Extensão Universitária Interdisciplinar. O objetivo é aliar conhecimentos 
teóricos e práticos num processo de aprendizagem voltado à formação técnica e mais cidadã. 
Os programas se encaixam dentro dos Eixos Temáticos da instituição.

As atividades de extensão na UNIARP visam 
promover a interação entre a instituição e 
a sociedade com a finalidade de integrar os 
saberes e de contribuir com a transformação 
social. Pensando nisso, a Extensão viabiliza, 
através dos seus projetos, ações e eventos, 
produção, prestação de serviços, que resultam 
na possibilidade de novos conhecimentos, novos 
saberes e diálogo com a comunidade. Em 2020, 
as ações da extensão tiveram que se adaptar à 
pandemia, e por isso algumas foram feitas através 
das redes sociais ou em ambientes virtuais.

PROGRAMA UNIARP NAS ESCOLAS

programas de extensão universitária

PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO 
ABERTOS À COMUNIDADE
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público atingido em projetos de cultura

público atingido em projetos de CIDADANIA E JUSTIÇA

público atingido em projetos de educação

público atingido em projetos de DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

1.953

3.569

565

5.796

3.017

528

2.275

2.616

1525

1.634 21.050

2.567

1595

2.164

478

2.644 5.058 1.381 1.404 3.629
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público atingido em projetos de MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE

público atingido em projetos de saúde

público atingido em projetos de TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO

público atingido em projetos de TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

350

588

260

1.627

323

1.426

7.241

9.222

258

1.128

4.715

6.224

233

499

208

1.104

487

4.754

600

72
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prestação de serviços
A UNIARP atende à comunidade de Caçador e região por meio de projetos de extensão, estágio 
supervisionado dos cursos de graduação e aulas práticas nos ambientes da IES como: Núcleo 
de Psicologia; Clínica Escola de Fisioterapia; Farmácia Escola da Uniarp; Núcleo de Práticas 
Jurídicas, Atendimento em ambulatórios, entre outros.

O curso de Direito UNIARP possui um Núcleo 
de Práticas Jurídicas que atua nos campus de 
Caçador e Fraiburgo. O NPJ dispõe de amplas 
instalações e possui a função acadêmica de 
tornar prático o conhecimento adquirido em 
sala de aula. 
O curso de Direito forma um bacharel pronto 
para abraçar as mais diversas carreiras 
como a de Promotor de Justiça, Advogado, 
Delegado, entre outros. No NPJ, o acadêmico 
tem contato com peças processuais de três 
áreas base: cível, trabalhista e penal. 
Nesse transcorrer do aprendizado, os alunos 
passam a ter contato direto com a população, 
atendendo-a naqueles casos em que os 

regulamentos permitem, considerando 
sobretudo o baixo patrimônio e o poder 
aquisitivo do cidadão. Para a prática dessa 
atuação, os alunos são previamente 
preparados na sala de aula própria do NPJ, 
onde recebem orientações sobre como 
atender as pessoas que buscam pelo auxílio 
do Núcleo. 
A atuação do núcleo possui cunho de 
relevância social e vem ao encontro de alguns 
dispositivos e de garantias constitucionais 
como o acesso à Justiça e a indispensabilidade 
do Advogado para a administração dessa, ou 
seja, o NPJ acaba desafogando os corredores 
do Judiciário e do Ministério Público.

núcleo de práticas jurídicas - npj

público atingido em atendimentos do npj
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núcleo de psicologia
A UNIARP, também, tem um Núcleo para o 
curso de Psicologia. Através dele, os alunos do 
curso, no campus da universidade, podem aliar 
a teoria com à prática seja através de estágios, 
pesquisas ou projetos de extensão. Igualmente, 
através de atendimentos à comunidade. O 
núcleo desenvolve e acompanha todas as 
atividades de estágio realizadas nas áreas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão ligadas ao curso, 
bem como demais atividades de prestação de 
serviços à comunidade, mediante as práticas e 
orientações, sejam elas por meio de projetos 
de extensão, estágio supervisionado ou aulas 
práticas, momentos em que é possível aliar a 
teoria à pratica.

2016 20182017 2019 2020

24.090 27.327 31.664 58.197 85.010

público atingido em atendimentos do núcleo

clínica escola de fisioterapia
A UNIARP atende à comunidade de Caçador 
e região, realizando atendimentos gratuitos, 
por meio de atividades práticas de estágio 
supervisionado, aulas práticas e projetos 

extensionistas dos acadêmicos do curso de 
Fisioterapia sob a orientação de professores 
especialistas e de mestres nas áreas de 
atuação da Clínica. 

2016 20182017 2019 2020

8.115 6.042 4.124 5.783 4.473

público atingido pela clínica
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Imagens de arquivo feitas antes da pandemia
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farmácia escola
A UNIARP, de mesmo modo, atende a 
comunidade através da Farmácia Escola. Nela, 
os alunos e os professores desenvolvem, 
juntos, manipulações de medicamentos para 
o público em geral. São mais de 3 mil fórmulas. 

Além disso, realiza atendimentos de orientação 
e de sensibilização sobre medicamentos. 
Entre os meses de janeiro e julho de 2020, 
a Farmácia esteve em reforma e, por isso, 
apresentou menos atendimentos.

2016 20182017 2019 2020

1.950 1.408 1.386 1.090 306

público atingido pela farmácia escola

núcleo de práticas jurídicas (npj) Farmácia escola

clínica escola de fisioterapia núcleo de psicologia



81

ações sociais no natal

grupo de estudos - direitos humanos

Mesmo durante a pandemia, em 2020, 
a UNIARP continuou promovendo ações 
sociais com a comunidade. No Natal de 2020 
a insitituição deu continuidade ao Natal 
Solidário, uma entrega de doações para a 
comunidade carente. Os colaboradores da 
UNIARP uniram esforços e garantiram o 

sucesso das doações. Foram arrecadados 
brinquedos novos, doces, panetones, livros 
infantis e cestas básicas. Várias famílias foram 
beneficiadas com a ação. 
O Natal Solidário aconteceu tanto em Caçador 
quanto em Fraiburgo. 

O curso de Direito da UNIARP iniciou um 
Grupo de Estudos de Direitos Humanos em 
abril de 2020. O principal interesse é fazer com 
que os participantes desenvolvam a oratória, 
raciocínio, aprendizado e interdisciplinaridade 
em geral. Todos são bem-vindos em participar 
e contribuir com sugestões e afins. A proposta 
é de consolidar Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Liderados por colaboradores e desenvolvidos 
em calendário próprio, tal proposta permite 
ao estudante a perspectiva de autonomia nos 
estudos e discussões sobre subtemas que 
podem servir de base para o aperfeiçoamento 

acadêmico, bem como produção de estudos 
e atividades que envolvam a comunidade em 
geral.
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alunos matriculados 
e projetos

colégio de 
aplicação6
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mensagem do diretorprof. João Pedro Gonçalves

O Colégio de Aplicação é o nascedouro do 
sonho universitário. Na educação básica, é 
lançada a semente da vida universitária. No 
Ensino Médio, descortina-se a escolha por 
um curso de graduação, por isso, dizemos 
que o Colégio de Aplicação é a porta de 
acesso para o ensino superior. Durante meio 
século, a universidade acalentou o sonho de 
inúmeros estudantes, visando à inserção na 
universidade e à construção de uma carreira 
para suas vidas.  
Nessa trajetória de formação, muito se fez 
pela disseminação do conhecimento. O 
compromisso da UNIARP com a educação em 
todos os níveis é sua marca inconfundível. Da 
sua criação aos dias atuais, muitas histórias 
foram escritas. Cada estudante que passou, 
tanto no Colégio de Aplicação na fase inicial 
dos seus estudos, quanto aos concluintes do 
Stricto Sensu, levam a marca dessa magnífica 
Instituição que mudou profundamente as 

pessoas e a economia da região. 
No decorrer de seus 50 anos de vida, a 
UNIARP foi e continua sendo a propulsora do 
crescimento e desenvolvimento. É a genitora 
de sonhos e carreiras exitosas. As salas de 
aula são testemunhas desses sonhos e da 
formação de brilhantes carreiras dos seus 
egressos. Como o motor de uma grande hélice, 
a UNIARP é ação, movimento, transformação 
e desenvolvimento.
Curvamo-nos diante dessa madura, mas 
jovem senhora que comemora suas bodas de 
ouro, escrevendo memórias que jamais serão 
esquecidas por aqueles que fizeram parte 
dela.
Parabéns, UNIARP, pelo seu cinquentenário!
A Direção, Corpo docente, discente e 
funcionários do Colégio de Aplicação 
rejubilam-se por fazer parte dessa Instituição 
e de sua história!
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o colégio de aplicação

número de alunos matriculados por nível de ensino

EDUCAÇÃO iNFANTIL FUNDAMENTAL I

2016 20162018 20182017 20172019 2020 20202019
143 132172 171217 202193 49 189204

FUNDAMENTAL II ENSINO MÉDIO

2016 20162018 20182017 20172019 2020 20202019
159 98178 79169 68152 144 12377
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projetos e atividades de destaque

O Colégio de Aplicação da UNIARP realizou, no dia 13 de 
março ,a 21ª edição da Super Trilha Noturna. O objetivo da 
atividade  foi a integração entre alunos e professores por meio 
de uma atividade esportiva e recreativa. Mais de 200 alunos 
participaram da atividade com orientação e supervisão de 
professores,  direção e equipe pedagógica. As atividades foram 
realizadas no Parque Central José Rossi Adami. O evento teve 
o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, SESC, Bombeiros 
Voluntários e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo. 

O Colégio de Aplicação da UNIARP realizou o lançamento da 
Escola da Inteligência, um programa educacional que objetiva 
desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. 
O evento teve a presença de pais, alunos e professores do 
Colégio. O lançamento foi realizado por Neoberto Geraldo 
Balestrin, presidente da Fundação UNIARP.
A Escola da Inteligência promove, por meio da educação 
das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de 
aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das 
relações interpessoais e o aumento da participação da família 
na formação integral dos alunos. 
O Programa Escola da Inteligência é aplicado em 1 hora/
aula por semana dentro da grade curricular, como uma nova 
disciplina ou dentro de uma disciplina já existente.

Super Trilha do Aplicação reúne mais de 200 alunos (2020)

Lançamento oficial da Escola da Inteligência em Caçador (2019)

A UNIARP sediou o VIII Festival Nacional de Capoeira em 2019. O 
evento foi promovido pelo Grupo Capoeira Brasil com parceria 
da Secretaria Municipal de Educação e de outras instituições 
de ensino. O objetivo é disseminar a cultura afro-brasileira e 
africana, além de criar oportunidades de valorização da vida. 
A programação do Festival incluiu palestras, roda de mestres e 
docentes, cerimônia de batizado e troca de cordas, etc.
A mesa de honra teve a presença do professor Joel Caetano, 
coordenador do evento, Beto Simas, mestre fundador do 
Grupo Capoeira Brasil, e do professor João Pedro Gonçalves, 
diretor do Colégio de Aplicação da UNIARP.

UNIARP sedia a 8ª edição do Festival Nacional de Capoeira (2019)
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