
 
 

Autores- colaboradores: 
 
Interventor 
Walter Manfrói 
 
Reitor 
Gilberto Borges de Sá 
 

Pró-Reitora de Ensino 

Marilane Maria Wolff Paim 

 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

Anelise Viapiana Masiero 

 

Integrantes das Comissões de Trabalhos:   

 
 
Adriana Zanqueta Wilbert Ito 
Alessandro Kremer 
Alexandre Tripoli Venção 
Aline Dallazem 
Aline Lampert Rocha Pagliosa 
Aline Muniz Oliveira 
Ana Maria Neto Machado 
Ana Maria Ranzan Rigo  
Andréa Cristina da Costa Cunha 
Andréa Mello 
Anelise Viapiana Masiero 
Angelo Augusto Frozza 
Antonio Carlos Köerich 
Arnaldo Moraes  
Arnete Trein 
Ata Mohamad Neto 
Beatriz Senem 
Carla Simone Palhano de Oliveira 
Claudio Juliano Cruz Fontanella 
Cristiane Magnabosco 
Dagoberto Sabatini Fernandes 
Daiana Petry 
Danielle Pereira 
Denise Krieger Koeche 
Deyse Lara Machado 
Eduardo Seminotti Amaral 
Elenice Lombardi  
Eliege Aparecida Pereira 
Elson Rogério Bastos Pereira 



2 

 
Elusa de Fátima Camargo de Oliveira Machado  
Enedir Aparecida Souza de Liz 
Francisco Alves de Sá 
Gilberto Borges de Sá 
Gisele Hintze 
Graziele Maria Varela Cardoso 
Guilherme Waltrick Medeiros 
Isis Ferrugem 
Ivone Catarina Freitas Buratto 
João Irineu de Melo Küster 
José Batista da Rosa 
José Carlos da Cunha 
José Luiz Carraro 
Juliano Machado Menegazzo 
Kátia Marlowa Bianchi Ferreira Pessoa 
Laura Roberta Moura da Costa 
Leatrice Carbonera dos Santos 
Leo Antonio Andrade Alves 
Leonardo Antonio Copatti Júnior 
Lucilene Alves Borges 
Lucimari Scos 
Maria Alice Branco Campos Provezano 
Maria Conceição de Oliveira 
Maria Cristina Mazzetti Subtil 
Maria de Lourdes Pinto Almeida 
Maria Fernanda Gevaerd 
Maria Renata Palmitessa 
Marilane Maria Wolff Paim 
Marina Patricio de Arruda  
Mario Cesar Assink 
Marlise Eliane Kring Tausendfreund 
Marta Aparecida de Lima Machado Calegari 
Marta Aparecida de Lima Machado Calegari 
Mauro Grun 
Mirian Kuhen 
Neide Catarina Turra 
Patrícia Antunes Luiz Lucena Miranda 
Paulo Chagas 
Paulo de Tarso Nunes 
Rafael Antunes 
Rosane Schenkel de Aquino 
Rosiléia Marinho de Quadros 
Sabrina Berlim Ribeiro 
Sadi Ricardo da Silva Bastos 
Sandra Cristina Teixeira 
Sandra Regina Martini Brun 
Silvana Manfredi Meirelles Coimbra 
Sirlei da Silva Rodrigues 
Sonia Bétz Saldanha do Amaral 
Sonia Regina de Souza Fernandes 



3 

 
Suzana Pereira Morais Duarte 
Suziane  Durigon 
Taina Mascibielle de Brito Borges 
Tania Marisa Cifuentes 
Vander Joemir Beber 
Vanir Peixer Lorenzini 
Vera Rejane Coelho 
Zeni Calbusch Teixeira 
 
Formatação: 
Daiana Petry 
Carla Simone Palhano de Oliveira 
Suzana Pereira Morais Duarte 
 
Diagramador 
Rafael Antunes 
 
Revisor 
Ilsen Chaves da Silva 
Maria de Lourdes Pinto Almeida 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 18 

1 PERFIL INSTITUCIONAL ...................................................................................... 22 

1.1 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL ................................................................... 22 

1.2 A UNIPLAC NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA ............................ 25 

1.3 CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO DA UNIVERSIDADE E DA REGIÃO ..... 27 

1.4 PRINCÍPIOS E VALORES .......................................................................................... 30 

1.4.1 Princípios ..................................................................................................................... 30 

1.4.2 Valores ......................................................................................................................... 30 

1.5 MISSÃO E VISÃO ....................................................................................................... 31 

1.5.1 Missão .......................................................................................................................... 31 

1.5.2 Visão ............................................................................................................................. 31 

1.6 OBJETIVOS E METAS ............................................................................................... 31 

1.6.1 Descrição dos Objetivos e Quantificação das Metas ............................................... 32 

2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI ........................................... 60 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL ............................................................................................. 60 

2.1.1 Caracterização da Região Serrana de Santa Catarina ........................................... 60 

2.1.2 O Contexto da Implantação do Ensino Superior na Região Serrana de Santa 

Catarina ....................................................................................................................... 61 

2.1.3 A Universidade do Planalto e a Região Serrana ...................................................... 62 

2.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO .......................... 63 

2.3 POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2010-2018 64 

2.3.1 Licenciaturas ............................................................................................................... 67 

2.3.2 Bacharelados ............................................................................................................... 70 

2.3.3 Cursos Superiores de Tecnologia .............................................................................. 70 

2.3.4 Cursos Sequenciais ..................................................................................................... 71 

2.3.5 Relação de Cursos ....................................................................................................... 73 

2.4 POLÍTICAS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO .................................................. 80 

2.4.1 Pós-Graduação Lato Sensu ........................................................................................ 80 

2.4.1.1 Situação Atual ............................................................................................................... 81 

2.4.1.2 Diretrizes para a Pós-graduação Lato Sensu para 2010-2018....................................... 82 

2.4.2 Pós-Graduação Stricto Sensu ..................................................................................... 82 



5 

 
2.4.2.1 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação – Mestrado Acadêmico ....... 87 

2.4.2.1.1 Breve Histórico, Porque a Construção do Futuro se Assenta nas Realizações do 

Passado ......................................................................................................................... 87 

2.4.2.1.2 Metas e Políticas que Orientam o Desenvolvimento do Trabalho do PPGE ......... 88 

2.4.2.1.3 Resultados Obtidos que Mostram a Potência do PPGE para Abrir um Doutorado e 

Contribuir com o Crescimento da UNIPLAC ............................................................... 90 

2.4.2.1.4 Desafios e Metas do PPGE para Promover o Desenvolvimento Institucional ...... 91 

2.4.2.2 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva – Mestrado Acadêmico

 ...................................................................................................................................... 91 

2.4.2.2.1 Relação de Artigos Publicados ............................................................................... 92 

2.4.2.2.2 Desafios e Metas do PPGSC para Promover o Desenvolvimento Institucional .... 95 

2.4.2.3 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Administração - Mestrado Profissional

 ...................................................................................................................................... 95 

2.4.2.3.1 Desafios e Metas do Terceiro Programa para Promover o Desenvolvimento 

Institucional .................................................................................................................. 96 

2.5 POLÍTICAS DE PESQUISA ....................................................................................... 97 

2.5.1 Situação Atual - 2009 .................................................................................................. 98 

2.5.2 Diretrizes da Pesquisa na UNIPLAC para o Período de 2010-2018 ...................... 99 

2.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO ................................................................................... 100 

2.6.1 Atividades de Extensão Universitária ..................................................................... 101 

2.6.1.1 Programas de Extensão ............................................................................................... 101 

2.6.1.1.1 Promoção da Educação e Trabalho ..................................................................... 101 

2.6.1.1.2 Assistência Jurídica à Família ............................................................................. 102 

2.6.1.1.3 Assistência à Saúde da Família ............................................................................ 103 

2.6.1.1.4 Manutenção dos Alunos Carentes na Universidade ............................................. 104 

2.6.1.1.5 Envolvimento da Comunidade Externa em Eventos: Esportivos, Artísticos, 

Culturais, Lúdicos, Recreativos e Educativos ............................................................ 105 

2.6.1.1.6 Inclusão Social para Pessoas com Necessidades Especiais ................................. 106 

2.6.1.1.7 Garantia do Direito Assistência das Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos

 106 

2.6.1.1.8 Ação Comunitária com Vistas ao Desenvolvimento Regional Sustentável .......... 107 

2.6.1.2 Situação Atual ............................................................................................................. 108 

2.6.1.3 Diretrizes Gerais da Extensão para o Período de 2010-2018 ..................................... 109 



6 

 
2.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A 

CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO .................................................................. 109 

2.8 GESTÃO NA UNIPLAC ........................................................................................... 112 

2.8.1 Políticas e Diretrizes Institucionais para Gestão ................................................... 112 

2.8.2 Programas de Apoio à Gestão ................................................................................. 113 

3 IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA ....................................................................................... 114 

3.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI ................................ 114 

3.1.1 Programação de Abertura de Cursos de Graduação ............................................ 114 

3.1.2 Programação de Abertura de Cursos à Distância ................................................. 114 

3.1.3 Programação de Abertura de Cursos de Pós-graduação - Lato e Stricto Sensu . 115 

3.1.4 Programação de Abertura de Cursos de Extensão ................................................ 115 

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO E DE 

CURSOS ................................................................................................................................ 117 

4.1 NÚMERO TURMAS, ALUNOS E LOCAIS PREVISTOS POR CURSO ............... 117 

4.2 ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO .................................................................. 121 

4.2.1 Estágio Curricular Obrigatório ............................................................................... 121 

4.2.2 Estágio Curricular Não-Obrigatório ...................................................................... 123 

4.3 AVANÇOS TECNOLÓGICOS ................................................................................. 123 

4.3.1 UNIPLAC em Rede .................................................................................................. 123 

4.3.1.1 Objetivos ..................................................................................................................... 123 

4.3.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 123 

4.3.2 Ensino Através de Videoconferência ...................................................................... 124 

4.3.3 Suporte Pedagógico Virtual ..................................................................................... 125 

5 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIPLAC ................................... 126 

5.1 PERFIL GERAL DOS RECURSOS HUMANOS ..................................................... 126 

5.1.1 Perfil dos Professores da UNIPLAC ....................................................................... 127 

5.1.2 Perfil dos Técnico-Administrativos ......................................................................... 128 

5.2 ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E DE CARREIRA  

E POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAL ............................................................. 129 



7 

 
5.3 RELAÇÃO ENTRE PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL E DOCENTE 

HORISTA ................................................................................................................... 129 

5.3.1 Envolvimento de Professores em Cursos de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão

 .................................................................................................................................... 130 

5.3.2 Tempo de Serviço dos Professores na Instituição .................................................. 131 

5.4 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL ................................. 131 

5.5 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO – 

PICDT ......................................................................................................................... 133 

5.6 INDICADORES SOCIAIS NA UNIPLAC ................................................................ 134 

5.7 PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NOS 

ÓRGÃOS COLEGIADOS ......................................................................................... 135 

5.8 CLIMA INSTITUCIONAL ........................................................................................ 135 

5.8.1 Análise ........................................................................................................................ 136 

5.9 PLANO DE REGIME DE TRABALHO DOCENTE NA UNIPLAC PARA O 

PERÍODO DE 2010 – 2018 ........................................................................................ 137 

6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS ............................................. 140 

6.1 FORMAS DE ACESSO ............................................................................................. 140 

6.2 REGISTRO ACADÊMICO ........................................................................................ 140 

6.3 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO ................................ 141 

6.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL ............................................................................. 142 

6.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS .............................................................. 143 

6.6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E ARTICULAÇÃO DOS ALUNOS COM OS 

ÓRGÃOS INTERNOS E A COMUNIDADE EXTERNA ........................................ 143 

6.6.1 Políticas de Acesso dos Alunos ao Acervo .............................................................. 143 

6.6.1.1 Consultas ao Acervo ................................................................................................... 143 

6.6.1.2 Empréstimo Domiciliar .............................................................................................. 144 

6.6.2 Informatização .......................................................................................................... 144 

6.6.3 Convênios na Área Digital ....................................................................................... 145 

6.6.4 Programas de Informática para Atendimento aos Alunos ................................... 145 

6.6.5 Política de Permanência dos Alunos ....................................................................... 146 

6.6.5.1 Bolsas de Estudo ......................................................................................................... 152 

6.6.5.2 Ação Pela Cidadania ................................................................................................... 153 

6.6.5.3 Financiamento Estudantil – FIES ............................................................................... 154 



8 

 
6.6.5.4 Atendimento aos Alunos e Comunidade .................................................................... 154 

6.6.5.5 Página Internet ............................................................................................................ 155 

6.6.5.6 Manual de Bolsas ........................................................................................................ 155 

6.6.5.7 Viva Universidade ...................................................................................................... 155 

6.6.5.8 Bolsas de Oportunidades ............................................................................................ 155 

7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO.............................. 157 

7.1 A UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, ANTES DA 

INTERVENÇÃO JUDICIAL ..................................................................................... 157 

7.1.1 A Gestão Acadêmica ................................................................................................. 158 

7.1.1.1 Conselho Universitário - CONSUNI .......................................................................... 158 

7.1.1.2 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE ........................................ 161 

7.1.2 Os Órgãos Superiores Executivos ........................................................................... 163 

7.1.3 Os Órgãos de Administração Setorial ..................................................................... 167 

7.2 A UNIVERSIDADE APÓS A INTERVENÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO 

MANTENEDORA ..................................................................................................... 167 

7.2.1 A estrutura organizacional da Universidade sob Intervenção AI n. 11, de 

11.09.2009 .................................................................................................................. 169 

7.3 A ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICA PROPOSTA PARA 2010-2018 ..... 169 

7.3.1 Órgãos Colegiados: Competência e Composição PDI 2010-2018 ......................... 171 

7.3.1.1 Conselho Universitário – CONSUNI ......................................................................... 171 

7.3.1.1.1 Competências do CONSUNI ................................................................................. 171 

7.3.1.2 Conselhos de Núcleos Acadêmicos PDI 2010-2018 .................................................. 173 

7.3.1.3 Colegiado de Curso PDI 2010-2018 ........................................................................... 175 

7.4 VICE-REITORIAS PDI 2010-2018 ........................................................................... 176 

7.4.1 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas .......................................................... 176 

7.4.2 Sistemas e Meios de Comunicação interna ............................................................. 176 

7.5 ASPECTOS RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE 

DOS COLEGIADOS DA UNIPLAC ......................................................................... 177 

7.5.1 Caracteres Comunitário e Regional ........................................................................ 177 

7.5.2 A Autonomia da Universidade em Relação à Mantenedora ................................. 179 

7.5.3 Posicionamento Estratégico – Eixos Estratégicos .................................................. 179 

7.5.3.1 Opções Estratégicas – Macro-Objetivos ..................................................................... 181 

7.5.3.2 Sistema de Gestão ....................................................................................................... 183 



9 

 
8 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - SÍNTESE DO PROJETO DE 2010–2018 .. 187 

8.1 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ................................................... 187 

8.2 MISSÃO, OBJETIVOS E FINALIDADES DA POLÍTICA DE AI NA UNIPLAC 189 

8.3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ................... 190 

8.4 DIRETRIZES E FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIPLAC 190 

9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS ................... 191 

9.1 INFRAESTRUTURA ................................................................................................. 191 

9.1.1 Infraestrutura de Laboratórios ............................................................................... 195 

9.1.1.1 Centro de Ciências da Saúde ...................................................................................... 197 

9.2 BIBLIOTECA ............................................................................................................. 200 

9.2.1 Serviços Prestados pela Biblioteca Central ............................................................ 200 

9.2.2 Informatização da Biblioteca Central ..................................................................... 202 

9.2.3 Política de Desenvolvimento do Acervo .................................................................. 203 

9.2.4 Crescimento do Acervo - 2004-2009 ........................................................................ 204 

9.2.5 Acervo Bibliográfico por Área de Conhecimento .................................................. 205 

9.2.6 Investimento no Acervo ............................................................................................ 207 

9.2.7 Recursos Humanos ................................................................................................... 208 

9.2.8 Acessibilidade ............................................................................................................ 208 

9.2.9 Política Institucional da Dimensão de Infraestrutura Física da Biblioteca ......... 209 

10 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE  REDUZIDA ...................................................... 211 

10.1 AÇÕES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS ................................................................. 212 

10.1.1 Deficiente Visual ....................................................................................................... 213 

10.1.2 Deficiente Auditivo ................................................................................................... 213 

11 GESTÃO FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE ............................................ 215 

11.1 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIPLAC ................................................. 215 

11.2 DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO ........................... 216 

11.3 ANÁLISE DO ATIVO E DO PASSIVO ................................................................... 218 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 - Mapa da Região Serrana De Santa Catarina ....................................................... 26 

FIGURA 2 – Planejamento Estratégico ................................................................................... 32 

FIGURA 3 - Política das Licenciaturas Compartilhadas da UNIPLAC .................................. 68 

FIGURA 4 - Disciplinas Compartilhadas ................................................................................. 68 

FIGURA 5 - Princípios Articuladores das Licenciaturas ......................................................... 69 

FIGURA 6 - Extensão ............................................................................................................ 108 

FIGURA 7 - Organograma da UNIPLAC .............................................................................. 157 

FIGURA 8 - Organograma da Universidade sob Intervenção AI n. 11, de 11.09.2009 ........ 169 

FIGURA 9 - Proposta de Organograma do Conselho Universitário ...................................... 170 

FIGURA 10 - Organograma do CONSUNI ........................................................................... 173 

FIGURA 11 - Composição do Conselho de Núcleo Acadêmico ........................................... 174 

FIGURA 12 - Órgãos de Decisão Colegiada de Três Níveis ................................................. 178 

FIGURA 13 - Eixos Estratégicos Multidisciplinares ............................................................. 180 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Dirigente da Fundação UNIPLAC - Mantenedora ........................................... 20 

QUADRO 2 - Dirigentes da Universidade/UNIPLAC ............................................................ 21 

QUADRO 3 - Municípios que Compõem a Amures e a Evolução Populacional .................... 27 

QUADRO 4 - Diretoria de Graduação ..................................................................................... 33 

QUADRO 5 - Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão............................................. 43 

QUADRO 6 - Vice-Reitoria Administrativa ............................................................................ 53 

QUADRO 7 - Cursos Oferecidos em Lages e sua Condição Legal – 2004-2009 .................... 73 

QUADRO 8 - Cursos Oferecidos  no campus de São Joaquim e sua Condição Legal – 2004-

2009 .......................................................................................................................................... 77 

QUADRO 9 - Cursos Oferecidos  Fora de Sede e sua Condição Legal – 2004-2009 ............. 78 

QUADRO 10 - Curso, Habilitação, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para 

Abertura do Curso .................................................................................................................. 114 

QUADRO 11 - Curso e Ano Previsto para Abertura do Curso Lato Sensu ........................... 114 

QUADRO 12 - Curso, Habilitação, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para 

Abertura de Curso ................................................................................................................... 115 

QUADRO 13 - Curso, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para Abertura do 

Curso ....................................................................................................................................... 115 

QUADRO 14 - Oferta de Cursos de Graduação, Período 2010–2018 ................................... 117 

QUADRO 15 - Principais Conteúdos dos Atos Intervenientes que Impactaram sobre a 

Realidade da Universidade, após nov/2008 ............................................................................ 167 

QUADRO 16 - Fundação UNIPLAC de 2004-2018 .............................................................. 184 

QUADRO 17 - Universidade do Planalto Catarinense de 2004-2018 ................................... 185 

QUADRO 18 - Missão, Visão, Princípios e Valores da Avaliação Institucional .................. 189 

QUADRO 19 - Objetivos Gerais e Específicos da Avaliação Institucional........................... 189 

QUADRO 20 - Demonstrativo do Espaço Físico Construído em m2 – nov/2008 ................. 194 

QUADRO 21 - Laboratórios Informática ............................................................................... 196 

QUADRO 22 - Laboratórios Básicos e Anatômicos .............................................................. 196 

QUADRO 23 - Laboratórios Exatas, Sociais Aplicadas ........................................................ 196 

QUADRO 24 - Laboratórios Ciências Humanas, Letras e Artes ........................................... 197 

QUADRO 25 - Laboratório de Educação Física .................................................................... 197 

QUADRO 26 - Laboratórios da Saúde (Enfermagem e Medicina)........................................ 197 

QUADRO 27 - Laboratórios de Psicologia ............................................................................ 198 



12 

 
QUADRO 28 - Clínicas de Odontologia ................................................................................ 198 

QUADRO 29 - Laboratórios no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas ......................... 198 

QUADRO 30 - Centro de Ciências Jurídicas ......................................................................... 199 

QUADRO 31 - Salas Especiais .............................................................................................. 199 

QUADRO 32 - Equipamentos Didáticos................................................................................ 199 

QUADRO 33 - Número de Títulos e Volumes por Área do Conhecimento .......................... 206 

QUADRO 34 - Funcional da Biblioteca................................................................................. 208 

QUADRO 35 - Balanço Patrimonial 2004-2009 .................................................................... 215 

QUADRO 36 - Ativo imobilizado, posição em 1999, 2004 e 2009 ....................................... 218 

QUADRO 37 - Balanço Patrimonial projetado e realizado, 2004 a 2009 .............................. 221 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - Indicadores do Corpo Funcional ...................................................................... 126 

TABELA 2 - Indicadores da Titulação do Corpo Docente Durante o Período de 2004-2009

 ................................................................................................................................................ 127 

TABELA 3 - Acompanhamento da Titulação do Quadro Docente no Período 2004- 2009 .. 127 

TABELA 4 - Titulação dos Professores por Quadro de Carreira em 2003, 2006, 2007 e 2009

 ................................................................................................................................................ 128 

TABELA 5 - Corpo Técnico-Administrativo 2004-2009 ...................................................... 128 

TABELA 6 - Carga Horária dos Professores no Período 2004-2009 ..................................... 130 

TABELA 7 - Relação de Alunos e professores, 2004-2009................................................... 130 

TABELA 8 - Envolvimento de Professores em Cursos de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

2004- 2009 .............................................................................................................................. 131 

TABELA 9 - Acompanhamento do Tempo de Serviço do Quadro Docente no Período 2004-

2009 ........................................................................................................................................ 131 

TABELA 10 - Relação de Alunos e Técnicos, 2004-2009 .................................................... 132 

TABELA 11 - Corpo Técnico-Administrativo quanto ao Regime de Trabalho, 2004-2009 . 132 

TABELA 12 - Corpo Técnico-Administrativo quanto ao Tempo de Serviço, 2004-2009 .... 133 

TABELA 13 - Corpo Técnico-Administrativo quanto à Escolaridade  2004-2009 ............... 133 

TABELA 14 - Indicadores Laborais em  R$, 2004-2009....................................................... 134 

TABELA 15 - Bolsas de estudos à Funcionários e Dependentes, 2004- 2009 ...................... 134 

TABELA 16 - Indicadores Sociais Internos em R$ de 2004-2009 ........................................ 135 

TABELA 17 - Pesquisa do Clima Institucional - ................................................................... 136 

TABELA 18 - Projeção Gradativa do Número de Professores com Carga Horária Integral . 137 

TABELA 19 - Proposta de contratação de professores doutores para o período  2010-2018 138 

TABELA 20 - Número de Professores por Área de Conhecimento para 2010-2018 ............ 139 

TABELA 21 - Evolução Acervo de Livros, 2004 a 2009 ...................................................... 204 

TABELA 22 - Evolução do Acervo de DVDs, CDs e Folhetos, 2004-2009 .......................... 204 

TABELA 23 - Evolução dos Periódicos, 2004 a 2009 ........................................................... 204 

TABELA 24 - Evolução Relatórios, TCs e Monografias, 2004-2009 ................................... 205 

TABELA 25 - Evolução de Dissertações e Teses, 2004- 2009 .............................................. 205 

TABELA 26 - Coleções de Periódicos, Evolução das Assinaturas, 2004-2008..................... 207 

TABELA 27 - Valor Realizado em R$ 2004-2008 ................................................................ 207 



14 

 
TABELA 28 - Índices financeiros no período de 2004 a 2009 .............................................. 222 

TABELA 29 - Indicadores de Investimentos em R$ no período de 2004 a 2009 .................. 222 

TABELA 30 - Projeção de Receitas e Despesas 2010-2018 (continua) ................................ 222 

 

 

 

 

 

 



15 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACAFE - Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

ACC - Associação Catarinense de Cultura 

ACIL - Associação Empresarial de Lages  

AFEUP - Associação dos Funcionários da UNIPLAC 

AI - Ato Interveniente 

AMURES - Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa Catarina 

ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

APCN - Associação da Política do Congresso Nacional 

BTDU - Banco de teses e dissertações da UNIPLAC  

CA - Centros Acadêmicos 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCJ - Centro de Ciências Jurídicas 

CDD - Classificação DecimalDewey 

CEDS - Centro de Ciências de Educação 

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina 

CES - Conselho de Educação Superior 

CFE - Conselho Federal de Educação 

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

CML - Centro da Memória do Livro 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COMUNG - Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 

COMUT - Sistema de Comutação Bibliográfica 

CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CONSUNI - Conselho Universitário 

CPA - Comissão Própria de Avaliação 

CT - Câmara Temática 

DCE - Diretório Central dos Estudantes 

EAD - Educação à Distância 



16 

 
ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes  

ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio 

ESMESC - Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina 

FACEC - Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis de Lages 

FACIP - Faculdade de Ciências e Pedagogia de Lages 

FADESC - Faculdade de Desenvolvimento de Santa Catarina 

FAPESC - Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e tecnológica de Santa Catarina 

FIES - Programa de Financiamento Estudantil 

FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

GT - Grupo de Trabalho 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

IES - Instituição de Ensino Superior  

IFETs - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais 

LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social 

MEC - Ministério da Educação 

MIDILages - Micro Distrito de Base Tecnológica de Lages 

NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica 

PAIUB - Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

PCSC - Plano de Cargos, Salários e de Carreira 

PDF - Portable Document Format 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIB – Produto Interno Bruto 

PICD - Plano Institucional de Capacitação Docente 

PICC – Programa de Iniciação Científica 

PMUC - Prêmio Mérito Universitário Catarinense 

PNPGs - Planos Nacionais de Pós-graduação 

PP - Projetos Pedagógicos 

PPC - Projetos Pedagógicos do Cursos 

PPG - Programas de Pós-graduação 

PPGA - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração 

PPGE - Programa de Pós-graduação em Educação 



17 

 
PPGSC - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

PPI - Projeto Pedagógico Institucional 

PRM/MFC - Programa de Residência Médica-Medicina de Família e Comunidade 

PROAPE – Projetos e Apoio Pedagógico 

PROESDE - Curso Superior Sequencial de Formação de Agentes para o Desenvolvimento 

Regional 

PROUNI - Programa Universidade para Todos 

REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais 

RH - Recursos Humanos 

RS - Rio Grande do Sul 

SAE - Serviço de Atendimento ao Estudante 

SC - Santa Catarina 

SDR - Secretaria de Desenvolvimento Regional 

SEE/SC - Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESC, Serviço Social da Indústria 

SESI - Serviço Social do ComércioSESu - Secretaria de Educação Superior 

SICA - Sistema Integrado de Controle Acadêmico 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SINBAC - Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema 

TC - Trabalhos de Cursos 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 

 

 

 

 



18 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é componente estrutural do processo 

de renovação do credenciamento de uma Universidade e assim também da Universidade do 

Planalto Catarinense, com base no art. 12 da Resolução CEE/SC n. 107/07. Nos diversos 

elementos que contém, reflete basicamente os compromissos da UNIPLAC com a autoridade 

educacional constituinte, é certo, mas principalmente com as comunidades universitária e 

regional, o espaço de sua abrangência e a sociedade em geral para os próximos nove (9) anos.  

Do ponto de vista da operacionalização, resulta de uma construção coletiva a partir do 

envolvimento do corpo gestor da UNIPLAC. A estrutura central foi montada sobre um grupo 

de planejamento, subsidiado na ação de dois Grupos de Trabalho (GT Acadêmico e GT 

Administrativo e Financeiro) e de vários grupos setoriais.  

Utilizou-se como recurso técnico o trabalho em oficinas, em dois momentos distintos, 

mas afluentes: o primeiro para discussão de conceitos e o segundo para a construção do Plano 

de Desenvolvimento Institucional propriamente dito. Neste, quatro (04) oficinas foram 

realizadas: uma para análise de ambientes, outras três para redefinição da identidade 

institucional, dos macro-objetivos para os próximos nove (9) anos e, finalmente, para a 

elaboração do planejamento estratégico 2010-2018. Nas frequentes e intensas discussões 

levantadas, surgiram uma diversidade de visões da Instituição que permitiu checar os 

questionamentos básicos do planejamento. 

Na análise dos ambientes utilizou-se a matriz SWOT, ferramenta de planejamento 

estratégico, utilizada para cenários de organizações, de empresas, de produtos e serviços. 

Simples, de fácil aplicação, amplamente utilizada, propiciou a análise das condições 

institucionais e das oportunidades e ameaças existentes nos ambientes interno e externo.  

Para redefinir as identidades institucionais debateu-se o propósito, a razão de ser da 

UNIPLAC e se reescreveu a missão que irá orientar a formulação dos macro-objetivos 

institucionais, as estratégias e os padrões de comportamento ético institucional, assim como a 

visão formulada para inspirar as ações institucionais para os próximos nove (09) anos 2010-

2018. 

Por fim, a elaboração do planejamento estratégico onde foram identificadas as 

diretrizes básicas e a missão, estabelecidos os objetivos seguidos das respectivas metas e 

estratégias de ação. 
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O Capítulo I registra aspectos relativos à identidade institucional: o histórico das 

origens e desenvolvimento, o posicionamento estratégico, que reúne as concepções básicas, 

princípios, valores, missão e objetivos institucionais. 

O Projeto Pedagógico Institucional está no Capítulo II, cujos principais elementos são 

as questões da inserção da Universidade no plano regional, do Ensino Superior na região, os 

princípios filosóficos das práticas acadêmicas, as políticas para o Ensino de graduação e pós-

graduação lato e stricto sensu, a Pesquisa, a Extensão, a Responsabilidade Social e a Gestão 

universitária. 

O Capítulo III reporta-se ao desenvolvimento da Instituição nos próximos nove (9) 

anos, atendo-se às questões de organização dos cursos da Universidade, registrando a 

programação de abertura de cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. 

 A organização didático-pedagógica da instituição e dos cursos situa-se no Capítulo IV, 

com informações contendo o número de turmas, alunos e locais, atividades práticas e estágios, 

recursos tecnológicos. 

Já a política de recursos humanos, perfil dos professores e técnicos administrativos, 

Plano de Cargos, de Salários e de Carreira, estrutura e evolução do quadro funcional, 

capacitação docente e de técnicos, indicadores sociais da UNIPLAC, participação de docentes 

e técnicos em órgãos colegiados, clima institucional, regime de trabalho, estão descritos no 

Capítulo V. 

As políticas de atendimento aos alunos são detalhadas no Capítulo VI. Estipulam-se 

ali formas de acesso e registro acadêmico, programas de apoio pedagógico e financeiro, 

organização estudantil, acompanhamento de egressos, articulação dos alunos com os órgãos 

de representação internos e com a comunidade externa. 

A seguir, o Capítulo VII informa sobre a organização administrativa da UNIPLAC 

antes do processo de Intervenção Judicial, 2004-2008, durante este, incluindo a projeção para 

os próximos anos. Além da estrutura organizativa, estão presentes também descrições das 

formas de decisão e de representação comunitária, da autonomia universitária e de 

posicionamento estratégico. 

Pertencem ao Capítulo VIII as políticas de avaliação institucional, suas metodologias, 

diretrizes e função. 

O capítulo IX descreve a infraestrutura da UNIPLAC para as atividades-fins. São 

terrenos, construções, equipamentos, salas de aula, laboratórios, biblioteca, entre outros. 
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No Capítulo X vão as condições para o atendimento a pessoas portadoras de 

necessidades especiais, englobadas sob os termos genéricos de acessibilidade e ações 

pedagógicas inclusivas. 

Por fim, no capítulo XI, são abordadas as questões relativas à capacidade de 

sustentação econômico-financeira da instituição. 

Boa parcela de conceitos, diretrizes e valores do Plano de Desenvolvimento 

Institucional ora apresentado remonta aos primórdios da UNIPLAC e persiste dez (10) anos 

depois. Isto demonstra, em grande medida, acerto e coerência conceitual e operacional. 

Apresentamos na sequencia a identificação da mantenedora e mantida: 

 

a) Entidade Mantenedora 

Nome: Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense 

Sigla: Fundação UNIPLAC 

Endereço: Av. Castelo Branco, 170  Bairro: Universitário 

CEP: 88.509.900 Lages – Santa Catarina 

Fone: (49) 3251 1002 - Fax: (49) 3251 1002  

email: uniplac@uniplac.net     homepage: http://www.uniplac.net 

 

A Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, criada pela Lei Municipal n. 

005, de 14 de março de 1969, alterada pela Lei Municipal n. 032, de 29 de agosto de 1969 

que, por sua vez, foi revogada pela Lei Municipal n. 001, de 03 de abril de 1973 e consolidada 

através da Lei Municipal n. 771, de 29 de agosto de 1984, e finalmente, alterada e consolidada 

pela Lei Complementar Municipal n. 092, de 01.04.98, com sede e foro na cidade de Lages, 

Estado de Santa Catarina, é uma entidade de fins filantrópicos, dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, regida por estatuto e por legislação pertinente, registrada no livro 

A-4, sob número 1240 de pessoas jurídicas, em 13 de abril de 1998, no Cartório do Registro 

Civil, Registro de Títulos, Documentos e outros Papéis e Registro de Pessoas Jurídicas da 

Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina.    

 

QUADRO 1 - Dirigente da Fundação UNIPLAC - Mantenedora 
Nome Cargo* Qualificação/Titulação Mandato Duração 

Walter Manfroi 
Interventor 
Judicial 

Graduado: Ciências Contábeis 
Autos n. 

039.08.019546-4 
Indeterminado 

 * Cargo sem remuneração, conforme Estatuto da Fundação UNIPLAC. 
FONTE: Fundação UNIPLAC, nov/2009. 
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b) Entidade mantida  

Nome: Universidade do Planalto Catarinense 
Sigla: UNIPLAC 
Endereço: Av. Castelo Branco, 170  Bairro: Universitário 
CEP: 88.509.900 Lages – Santa Catarina 
Fone: (49) 3251 1022 - Fax: (49) 3251 1051  
email: uniplac@uniplac.net     homepage: http://www.uniplac.net 

 

O Quadro 2 apresenta os dirigentes da Universidade do Planalto Catarinense. 

 

QUADRO 2 - Dirigentes da Universidade/UNIPLAC 
Nome Cargo Qualificação/titulação Mandato Duração 

Gilberto Borges 
de Sá 

Reitor 

Graduação: Ciências Sociais 
Especialização: Educação e Movimentos Sociais 
Especialização: Metodologia da Pesquisador 
Mestrado: Educação 

04 anos 2006-2010 

Anelise Viapiana 
Masiero 

Pró-Reitora de 
Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

Graduação: Odontologia 
Mestrado: Ciências Odontológicas 
Doutorado: Ciências Odontológicas 

Portaria 092/2009 

Marilane Maria 
Wolff Paim 

Pró-Reitora de 
Ensino 

Graduação: Pedagogia 
Especialização: Educação Psicomotora 
Especialização: Administração e Supervisão 
Escolar 
Especialização: Gestão da Escola Pública 
Mestrado: Educação. 
Doutorado: Educação 

Portaria 090/2009 

Aline Dallazem 
Coordenador de 

Graduação 

Graduação: Comunicação Social e Arte Educação 
Especialização: O Ensino da Arte: Fundamentos 
Estáticos e Metodológicos 

Portaria 037/2010 

FONTE: Sistema Informatizado de Controle Acadêmico - SICA, mar/2010. 
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1" PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Este texto registra aspectos importantes da identidade da Universidade do Planalto 

Catarinense – UNIPLAC: um breve histórico das origens e desenvolvimento, tanto da 

universidade quanto do Ensino Superior na Região Serrana, cujos passos articulam no 

passado, no presente e no futuro. 

Na sequência descreve-se o posicionamento estratégico institucional, que reúne as 

concepções básicas, princípios, valores, missão e objetivos institucionais, inseridos no 

contexto histórico local e regional. 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
 

Para relatar os fatos que marcaram a história da UNIPLAC desde sua gênese até esta 

primeira década do Terceiro Milênio, optamos por citá-los em formato de tópicos para que a 

leitura seja pontual e objetiva. 

Faz-se mister entender o histórico da Instituição de Ensino Superior – IES articulado ao 

contexto sócio, econômico e político regional para que se compreendam as nossas metas para 

o período de 2010-2018: 

 

1959: A proposta de interiorizar o Ensino Superior na Região Serrana de Santa Catarina se 
apresenta exatamente em 19.07.59, com a fundação, em Lages, da Associação Catarinense de 
Cultura - ACC e o objetivo de criar, implantar e manter estabelecimentos de Ensino Superior 
sem fins lucrativos e com objetivos filantrópicos e, ainda, manter estabelecimentos de ensino 
médio (Escolas Técnicas de Comércio)1. 
 

1964: Em 23.02.64, foi instalada a Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis de Lages - 
FACEC, uma das instituições isoladas de ensino superior que vai dar origem à Universidade. 
Iniciou atividades letivas no mês de março2. 
 

1968: Autorização de abertura dos cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 
(Parecer n. 102).  
 

1969: Surge a primeira menção à denominação UNIPLAC e a um projeto de universidade na 
Região Serrana de Santa Catarina, a Fundação Universidade do Planalto Catarinense. (Lei n. 
005, de 14.03.69). 
 

                                                 
1  - Ata nº 4, de 19.07.59 - D.O. nº 6372, de 03.08.59 
2  - ACAFE, 1991 a 1993, agosto, 1994 
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1970: Criação da Faculdade de Ciências e Pedagogia de Lages – FACIP, obedecendo às 
mesmas diretrizes norteadoras definidas pelo Governo Federal e o Sistema Fundacional 
Catarinense sobre a necessidade de expansão do Sistema de Ensino como subsidiário da 
expansão geral da economia brasileira no período.  
Esta faculdade será mais tarde uma das que darão base institucional à Universidade, 
juntamente com a FACEC.  
Autorização de abertura dos cursos de Ciências Sociais Licenciatura, Letras Licenciatura 
Plena, Pedagogia e Matemática (Parecer 48).  
 

1973: A Lei Municipal nº 001, de 03.04.73, estabelece um novo limite institucional ao Projeto 
Universidade do Planalto Catarinense, enquadrando-o na condição de UNIPLAC - Fundação 
das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, entidade jurídica de direito privado integrada ao 
sistema da Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE.  
A denominação da mantenedora da UNIPLAC é a mesma até os dias de hoje. 
 

1974: Autorização de abertura do curso de Administração Bacharelado (Decreto n. 73650/74 
CFE). 
 

1985: Autorização de abertura do curso de Direito (Decreto n. 91252). 
 

1991: Autorização de abertura do curso de Ciências Biológicas Magister (Parecer n. 5644). 
 

1994: Instaura-se o processo estatuinte visando à elaboração dos novos Estatutos da Fundação 
UNIPLAC, da Universidade do Planalto Catarinense e Regimento Geral. Em 27.02.97, são 
aprovados os novos estatutos da UNIPLAC. Em 11.12.97, é aprovado o Regimento Geral da 
Universidade (em acompanhamento).  
De dez/1996 a mar/1997, transcorrem os trabalhos de verificação das condições de 
funcionamento da Universidade.  
Autorização de abertura do curso de Educação Física (Parecer n. 330). 
 

1996: Autorização de abertura dos cursos de Ciências Biológicas Bacharelado (Parecer n. 
338) e Pedagogia Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Parecer n. 339). 
 

1996 a 1999: São reestruturados os projetos pedagógicos dos cursos da UNIPLAC. 
 

1996 a 2004: Implantação do Programa de Avaliação Institucional. 
 

1997: Autorização de abertura dos cursos de Educação Física Bacharelado (Parecer n. 293) e 
Informática (Parecer n. 375). 
 

1999: Em 15.06.99 é oficialmente reconhecida a Universidade do Planalto Catarinense - 
UNIPLAC pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE/SC (Resolução nº 
31/99), logo seguida do reconhecimento pelo Governo do Estado, em 23.06.99 (Decreto n. 
312/99). A instalação formal acontece em 27.07.99.  
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Autorização de abertura dos cursos de Odontologia (Parecer n. 101), Administração 
Bacharelado em São Joaquim (Parecer n. 901) e Enfermagem Licenciatura Plena (Parecer n. 
900).  
 

2000: Criação do Plano Institucional de Pesquisa. Autorização de abertura dos cursos de 
Letras Língua Portuguesa, Espanhola, Inglesa e Literaturas correspondentes (Parecer 1254), 
Psicologia (Parecer n. 1098) e Engenharia Industrial Madeireira (Parecer n. 1255). 
 

2001: Autorização de abertura do curso de Arte Educação Magister em Lages e Florianópolis 
(Parecer n. 1761), habilitação Artes Visuais, Cênicas e Música.  
 

2002: Autorização de abertura dos cursos de Ciências Econômicas em Otacílio Costa (Parecer 
n. 394), Sistemas de Informação (Parecer n. 607), Tecnologia em Operações de Processos 
Industriais Eletromecânicos (Parecer n. 608), Terapia Ocupacional (Parecer n. 101) e Design e 
Tecnologia de Moda (Parecer n. 406). 
 

2003: Autorização de abertura do curso de Medicina (Parecer CEDS n. 099). Constitui 
Comissão de Ética em Pesquisa (Portaria n. 027). Consolidação do Planejamento Estratégico 
da UNIPLAC. Apresentação às comunidades acadêmica e serrana. Três grandes eixos de 
atuação: 
 

a) Tecnologia voltada para a madeira; 
b) Saúde Coletiva; 
c) Cidadania. 

 

2004: Instaurado o processo de renovação do credenciamento da UNIPLAC (2004/1). Três 
primeiros projetos institucionais de Mestrado: Educação, Administração e Saúde Coletiva 
(15.07.04). Solenidade de renovação do credenciamento da Universidade (01.12.04). 
Reconhecimento do curso de Odontologia (Parecer n. 224/04 e Resolução n. 058 CEE). 
Autorização de abertura do curso de Administração Bacharelado em Urubici (Parecer n. 186). 
Constitui Comissão Própria de Avaliação – CPA (Portaria n. 017). 
 

2005: Plano de Expansão Universitária 2005-2010. Autorização de abertura dos cursos de 
Enfermagem Bacharelado (Parecer n. 1771) e Secretariado Executivo Bilingue (Parecer n. 
1337). 
 

2006: Autorização de abertura dos cursos de Licenciaturas com disciplinas compartilhadas 
(Parecer n. 2475), Tecnologia em Design de Interiores (Parecer n. 2378), Tecnologia de 
Negócios – Gestão de Cooperativas em São Joaquim (Parecer n. 2086) e Tecnologia em 
Ciências Equinas (Parecer n. 1778). Reconhecimento do curso de Terapia Ocupacional 
(Parecer n. 330 e Resolução n. 089 do CEE). 
 

2007: Autorização de abertura dos cursos de Engenharia Civil (Parecer n. 756) e Tecnologia 
em Cosmetologia e Estética Facial e Corporal (Parecer n 319). Reconhecimento do curso de 
Tecnologia em Operações de Processos Industriais Eletromecânicos (Parecer n. 080 e 
Resolução n. 020 do CEE). 
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2008: Autorização de abertura dos cursos de Biomedicina (Parecer n. 753), Educação Física 
em Santo Amaro da Imperatriz (Resolução 071) e Serviço Social (Parecer n. 386). É sugerida 
a elaboração de um Plano de Recuperação Judicial da Fundação UNIPLAC (29.09.08). 
Conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho - GT de revisão estatutária.  
Entrega ao reitor de proposta de Estatuto da Universidade (22.10.08).  
Instituída a intervenção judicial na Fundação UNIPLAC, a requerimento a Prefeitura do 
Município de Lages. (24.10.08). Nomeação do primeiro Interventor, Arnaldo Moraes. 
 

2009: Reconhecimento dos cursos de Medicina (Parecer n. 376/09 e Resolução n. 085 CEE), 
Ciências Biológicas (Parecer n. 412 e Resolução n. 092 do CEE), Tecnologia em Ciências 
Equinas (Parecer n. 449 e Resolução 095 do CEE), Tecnologia em Design de Interiores 
(Parecer n. 560 e Resolução n. 129 do CEE), Tecnologia em Cosmetologia e Estética Facial e 
Corporal (Parecer n. 558 e Resolução n. 127 do CEE) e Tecnologia de Negócios – Gestão de 
Cooperativas em São Joaquim (Parecer n. 534 e Resolução n. 105 do CEE).  
Toma posse (agosto) o segundo Interventor, Walter Manfroi.  
Inclusão da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como componente curricular dos cursos 
superiores da UNIPLAC (Resolução n. 1086). Autorização de abertura do curso Superior 
Sequencial de Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional – PROESDE (Parecer 
n. 594). 
 

A UNIPLAC neste início de século XX está inserida em uma nova ordem mundial e 

todos os profissionais que trabalham nela, desde gestores até os alunos, tem plena consciência 

das mudanças educacionais ocorridas constantemente, e isto se comprova pela análise do 

plano pedagógico no histórico acima. 

 

1.2 A UNIPLAC NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA 
 

A UNIPLAC tem base e sede na Região Serrana de Santa Catarina, por outros também 

cognominada Serra Catarinense. Por critérios fisiográficos se convencionou chamar de Região 

Serrana de Santa Catarina um vasto território compreendido entre os rios Pelotas, ao sul, 

Canoas, Marombas e do Peixe, a norte e a oeste, e os contrafortes da Serra Geral, a leste, no 

planalto centro-sul do Estado, que incluía originalmente os grandes municípios de Lages, São 

Joaquim, Curitibanos e Campos Novos, os quais se desdobraram, a partir da década de 60 do 

século XX, por critérios econômicos e políticos, em mais de trinta (30) municípios.  

Do ponto de vista geoeconômico, a Região Serrana é também entendida como o 

conjunto das Microrregiões Homogêneas dos Campos de Lages e dos Campos de Curitibanos. 

 Pelo mesmo enfoque, a primeira é formada atualmente por dezoito (18) municípios 

(Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, 

Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, 

Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema).  
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Já pelo critério político-administrativo, estes dezoito (18) municípios constituem a 

Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa Catarina – AMURES. Os dezoito (18) 

componentes da AMURES são polarizados por Lages, que se constituiu, desde a sua origem, 

em meados do século XVIII, no grande pólo centralizador das atividades econômicas, 

políticas e administrativas desta parte do estado de Santa Catarina.  

A microrregião da AMURES é a maior em extensão territorial no Estado com 

15.806,60km2. No entanto, é apenas a nona em número de habitantes, com uma população de 

300.738 correspondentes a 5% da população de Santa Catarina. Sua economia está alicerçada 

na agropecuária, fruticultura, silvicultura, turismo rural e indústria madeireira. Lages, 

município-sede da UNIPLAC, tem uma área de 2.644.31 km² e uma população de 166.983 

habitantes, sendo 113.200 eleitores3 e um Produto Interno Bruto - PIB: 1.975.183 (em 

milhões)4. 

 

 

 
FIGURA 1 - Mapa da Região Serrana De Santa Catarina 

Por critérios político-administrativos do atual Governo do Estado, dos municípios 

pertencentes à microrregião dos Campos de Lages e da AMURES, seis (06) pertencem à 

esfera da Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR de São Joaquim (Bom Jardim da 

                                                 
3  - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2008 
4  - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2005 
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Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema) e doze (12) à Secretaria de 

Desenvolvimento – SDR de Lages (Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Campo Belo do Sul, 

Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta e 

São José do Cerrito). 

 

QUADRO 3 - Municípios que Compõem a Amures e a Evolução Populacional 
População 

Município 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Anita Garibaldi 10.232 10.077 10.034 9.991 9.141 9.299 

Bocaina do Sul 2.974 3.151 3.157 3.160 3.047 3.131 

Bom Jardim da Serra 4.055 4.041 4.033 4.024 4.214 4.359 

Bom Retiro 7.934 8.397 8.492 8.586 8.258 8.543 

Campo Belo do Sul 7.849 8.068 8.072 8.076 7.968 8.204 

Capão Alto 3.001 3.110 3.130 3.150 3.210 3.329 

Cerro Negro 4.101 3.553 3.433 3.313 3.948 4.053 

Correia Pinto 17.020 16.992 16.985 16.977 14.871 15.058 

Lages 156.406 165.068 166.732 168.384 161.583 166.983 

Otacílio Costa 13.962 14.660 14.807 14.954 15.693 16.359 

Painel 2.377 2.452 2.468 2.486 2.297 2.360 

Palmeira 2.117 2.261 2.290 2.318 2.334 2.428 

Ponte Alta 5.121 5.381 5.429 5.475 5.080 5.226 

Rio Rufino 2.405 2.646 2.697 2.748 2.433 2.510 

São Joaquim 22.780 23.114 23.175 23.236 24.058 24.929 

São José do Cerrito 10.192 9.776 9.640 9.505 10.304 10.611 

Urubici 10.230 10.509 10.566 10.622 10.432 10.780 

Urupema 2.527 2.554 2.560 2.566 2.501 2.576 

Total 285.283 295.810 297.700 299.571 291.372 300.738 
FONTE: AMURES http://www.amures.org.br. 
 

1.3 CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO DA UNIVERSIDADE E DA REGIÃO 
 

A ocupação da Região Serrana de Santa Catarina, desde o século XVIII, articulou 

pecuária extensiva, concentração fundiária e coronelismo político. Nesse quadro, o modelo 

produtivo foi determinado pelas condições físico-geográficas locais, pela estrutura fundiária 

usual e pela existência de mercados consumidores, no Centro-Sul do país (século XVIII) e 

posteriormente no litoral de Santa Catarina e no Vale do Itajaí (século XIX).   

Este cenário econômico e político engendrou uma sociedade muito verticalizada, cujos 

atores básicos são o fazendeiro-proprietário-de-terra-e-gente, família, agregados, compadres e 

apadrinhados, relação em que se incluem capatazes de fazenda e um considerável contingente 

de mão-de-obra diretamente vinculada a ela em estrita dependência, os peões.  
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No mesmo quadro de relações, forma-se também, em espaços das próprias fazendas de 

gado, ou às margens dos rios e nas terras impróprias para a pecuária extensiva, uma população 

que sobrevive da agricultura de subsistência, com parcos excedentes, eventualmente 

comercializados.  

São estes grupos sociais que, por relações de subordinação direta ou indireta aos 

mandatários locais, acabam originando, dando suporte e legitimidade às práticas políticas 

usuais na Região: coronelismo e clientelismo.  

O quadro mantém-se com poucas alterações até início do século XX, quando novos 

componentes, a partir dos anos 30, apontam outra perspectiva de desenvolvimento: o primeiro 

ciclo madeireiro. Tal perspectiva provocou, de um lado, a exploração intensiva de recursos 

florestais, o ingresso de novos sujeitos sociais e a consequente intensificação do processo de 

urbanização.  

De outro lado, em contradição com o que se verificou no cenário político nacional da 

época, já marcado pelas práticas populistas, na região serrana se mantêm e se  reproduzem  as 

políticas coronelistas, embora sob outras formas de  organização.   

A partir de 1930, o Estado brasileiro se constitui em agente planejador e definidor de 

um modelo urbano-industrial que impõe às regiões do Brasil funções especializadas. A 

Região Sudeste é colocada no centro do processo e as demais como subsidiárias e suportes de 

seu desenvolvimento econômico. Nesse arranjo sócio-econômico, a Região Serrana de Santa 

Catarina cumprirá o papel de abastecedora de madeira bruta para os mercados nacional e 

internacional.  

Os primórdios da exploração madeireira na Região Serrana de Santa Catarina situam-

se exatamente nos anos 30 do século XX. Já no final da década de 40 a madeira supera a 

pecuária em importância econômica para a Região (MUNARIM, 1990). O apogeu da 

exploração se dá na década de 50. O declínio se prenuncia nos anos 60 e se instala nos 70. 

Os efeitos da economia extrativista na Região estão marcados em todos os aspectos da 

vida econômica, social e política. São indicadores econômicos o crescimento do volume de 

arrecadação de impostos estaduais, a intensificação dos investimentos no setor pecuário, o 

desenvolvimento da indústria subsidiária, do comércio e do setor de serviços privados e 

públicos.  

No campo político, a região amplia sua expressão e representação nos níveis estadual e 

federal. Também cresce a população urbana. No decorrer da década de 50 mais que duplica. 



29 

 
Em julho de 1950, a população urbana de Lages5 era de 14.596 habitantes e em 

set/1960, 35.112. A população total em 50, 77.234 habitantes e em 1960 chegara a 121.915. 

O ciclo da extração madeireira vai da década de 30 aos anos 70, quando começa o 

esgotamento das reservas naturais pela exploração não-planejada. É no final da década de 50, 

quando Lages e região vivem o apogeu do ciclo, que se delineiam e se concretizam as 

primeiras idéias acerca da implantação do Ensino Superior.  

Do esgotamento do ciclo madeireiro resultará uma região empobrecida. Aí uma das 

razões pelas quais a região carrega, até hoje, índices de desenvolvimento humano abaixo da 

média do Estado, realidade que vai comandar as preocupações, as concepções, o planejamento 

e as práticas da UNIPLAC desde sua constituição, em 1999. Da década de 70 do século XX 

até esta primeira década do século XX, a Região Serrana tem se debatido à procura de 

retomada do desenvolvimento.  

O projeto de industrialização da região com base na atração de plantas industriais para 

Lages e outros municípios. Nas décadas de 70 e 80 do século XX muitas áreas e bairros 

industriais se constituíram na região.  

A proposta da industrialização pura e simples, no entanto, declinou por força das 

condições de mercado, impostas pela globalização da economia e por outros fatores tais como 

a desvinculação das chamadas “vocações naturais”, a distância das fontes de matérias primas 

e dos mercados consumidores, a carência de infraestrutura e de mão-de-obra qualificada.  

A agroindústria com base nas vocações naturais da região, porém com uma pecuária 

tecnicamente avançada e diversificada e agricultura não apenas de sobrevivência, mas em 

escala de mercado. O projeto visualizava elementos utópicos como valorização da vida e 

cultura campesina, fixação do homem no campo, negação do processo de urbanização 

desenfreada.  

À época em que foi oferecida, a proposta propiciou reações dos setores mais 

conservadores da sociedade serrana, sendo a maioria centrada no modelo produtivo 

tradicional da pecuária extensiva e de bases latifundiárias.  

O fato é que anos após, esta proposta ressurgiu e agregou-se com força a outras 

projetos desenvolvimentistas para a região. Um exemplo e o conjunto das diretrizes da 

diversificação da produção agrícola, da extensão rural direcionada à pequena propriedade, da 

agricultura familiar e da qualidade de vida no meio rural.   

                                                 
5 - Fonte: IBGE - Agência Municipal de Estatística, 1961 
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Também destacamos a economia de serviços, pois Lages e região sempre mantiveram 

a tradição de concentrar contingente de equipamentos e serviços públicos.  

A estes, nesta visão econômica, somam-se os serviços e equipamentos de natureza 

privada, com o intuito de fazer centrar o desenvolvimento no setor terciário da economia. 

No início do século XXI, a Região Serrana de Santa Catarina, como já foi alhures 

situado, alicerça sua economia e desenvolvimento na agropecuária de bases intensivas, com 

altos índices de apropriação tecnológica, na fruticultura de clima temperado, com a introdução 

de cultivares de alto rendimento, na vitivinicultura (cultivo de espécies nobres, em especial as 

plantas de altitude, destinadas à fabricação de vinhos de alto padrão), na silvicultura (cultivo 

planejado e orientado de florestas para finalidades industriais), no turismo rural 

(aproveitamento das belezas naturais e do enorme patrimônio histórico-cultural da região) e 

indústria madeireira, agora em bases economicamente mais rentáveis e agregadoras de valor. 

Nessa perspectiva, de potencializar as capacidades de intervenção da UNIPLAC como 

agente de desenvolvimento sustentável é que se constrói o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2010-2018, trabalhado em nível de sensibilização e conhecimento dos 

seus conceitos e objetivos com toda equipe acadêmica para avaliar o processo educacional. 

Discutimos a instituição como um todo, em sua plenitude e a partir desta avaliação 

elaboramos com ética, profissionalismo e lucidez histórica o planejamento para a próxima 

jornada acadêmica.  

 

1.4 PRINCÍPIOS E VALORES 
 

1.4.1" Princípios 

 

Justiça, respeito, disciplina, equidade, legalidade, imparcialidade, transparência, 

humildade, integridade, respeito ao indivíduo, diversidade.  

 

1.4.2" Valores 

 

Responsabilidade social, sustentabilidade, comprometimento, consciência ecológica, 

educação continuada, busca da excelência, liderança participativa, níveis mínimos de 

burocracia, inserção social, cooperação, empreendedorismo. 
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1.5 MISSÃO E VISÃO 
 

1.5.1" Missão 

 

Ser uma universidade comunitária que promove a formação humanística, técnico-

científica e cultural do cidadão por meio do ensino, pesquisa e extensão priorizando o 

desenvolvimento regional. 

 

1.5.2" Visão 

 

Ser uma universidade de referência para a transformação dos padrões sócio-

econômicos e culturais da região. 

 

1.6 OBJETIVOS E METAS 
 

A UNIPLAC orienta o seu PDI, período de 2010-2018, a partir de macro-objetivos: 

 
a) promover a melhoria da gestão acadêmica e da gestão administrativa; 

 
b) buscar a sustentabilidade institucional;  

 
c) consolidar a UNIPLAC como universidade para o desenvolvimento regional;  

 
d) melhorar os indicadores de qualidade do ensino de, pós-graduação, da pesquisa e da 

extensão. 
 

Estes macro-objetivos constituem-se em diretrizes políticas que deverão nortear as 

ações institucionais, na área de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e de 

gestão, nos próximos nove (09) anos.  

As definições da missão e das diretrizes básicas permitirão estabelecer os objetivos, 

seguidos das respectivas metas, estratégias de ação, responsáveis e indicadores. 

Sucintamente, os elementos e conceitos procuram responder os seguintes 

questionamentos, em cada uma das áreas da Instituição: 

 

a) Objetivo: alvo escolhido que se pretende alcançar; determina para onde a 
instituição deve dirigir seus esforços;  
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b) Meta: passo ou etapa perfeitamente quantificada e com prazo para alcançar um ou 

mais objetivos;  
 

c) Ação/Estratégia: caminho escolhido para se atingir um objetivo ou cumprir uma 
meta; plano que dirige e delineia as maneiras de alcançar os objetivos; política 
capaz de guiar, orientar o comportamento da instituição; decisão antecipada de 
como fazer; caminho mais adequado a ser executado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Planejamento Estratégico 

 

1.6.1" Descrição dos Objetivos e Quantificação das Metas 

 

A descrição dos objetivos, metas, ações, responsáveis e indicadores, cronograma está 

apresentada pelas Vice-Reitorias Acadêmica e Administrativa e por suas Diretorias nos 

quadros 2, 3 e 4. 

OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

META META META META META META 

AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES 

ESTRATÉGIA

MISSÃO 

OBJETIVO 1 
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QUADRO 4 - Diretoria de Graduação 

Objetivos Metas Responsáveis 
Indicadores de 
Resultados 

Ações 
Cronograma 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estruturar a 
organização dos 

cursos de graduação 
por área de 
conhecimento 

Organizar os cursos 
por área de 

conhecimento 
proporcionando 
condições para o 
ensino, pesquisa e 
extensão de modo 
mais integrado, 
otimizando os 

recursos humanos em 
um campo de 
conhecimento 

comum 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de 
Graduação 

Estrutura e 
organização dos 
cursos por áreas 
ou campos de 
conhecimento 

Verificação das afinidades 
curriculares com o corpo 

docente 
x x        

Elaboração da proposta de 
estruturação dos campos 

de conhecimento 
 x x x      

Redefinição da lotação de 
professores nas áreas de 

conhecimento 
   x x     

Consolidar o Projeto 
Pedagógico 
Institucional 

Discutir o Projeto  
Pedagógico 
Institucional 
precisando os 

princípios, valores e 
diretrizes que regerão 

os cursos de 
graduação em termos 

de ética, 
comprometimento 
com a formação e 
responsabilidade 

social 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

Acompanhamento 
da Consolidação 

do PPI. 
 

Auto-avaliação do 
PPI. 

Definição e 
operacionalização da 

condução da discussão do 
PPI, na UNIPLAC 

x x        

Investir num corpo 
docente com carga 
horária integral para 
garantir as políticas 
institucionais e o 
credenciamento de 
Universidade 

 
Estruturar um corpo 
docente com tempo 

integral 

 
Vice-Reitoria 
Acadêmica. 

 
Vice-Reitoria 
Administrativa. 

 
Percentual de 

professores com 
carga horária 

integral 

Redefinição, com a área 
administrativa, do 

ingresso de professores na 
Universidade e o 

atingimento do percentual 
legal de corpo docente de 

tempo integral, 
estabelecido para a 

universidade 

x x x x x x x x x 
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Proporcionar a 
melhoria dos 
procedimentos 
discentes 

Implementar os 
processos discentes 
da área de ensino 

 
Oferecer capacitação 

permanente ao 
segmento discente da 

Universidade 

Vice-Reitoria 
Acadêmica. 

 
Coordenadores 

do Curso 
ProAPe 

Número de 
processos 

implantados 

Revisão das normas 
acadêmicas 

x x        

Elaboração dos marcos 
regulatórios 

 x x       

Elaboração dos 
instrumentos de 

acompanhamento e 
avaliação 

x         

Instrumentalizar as 
coordenações dos 
cursos para a gestão 

do projeto 
pedagógico 

Acompanhar, 
supervisionar o 

funcionamento dos 
Colegiados de 

Cursos. 

Vice-Reitoria 
Acadêmica. 
ProAPe 

Frequência  na 
capacitação 
Relatórios de 
auto-avaliação 
Relatórios de 
desempenho do 

curso 

Elaboração da proposta de 
capacitação 

x x x x x x x x x 

Aprovação das propostas 
nas instâncias acadêmicas 

 
x 

 
x 

       

Elaboração de  propostas 
e normas acadêmicas  
visando à melhoria dos 
procedimentos dos 

Colegiados de  Curso 

x x x x      

Adequar os projetos 
pedagógicos dos 
cursos à legislação 
acadêmica 

Analisar, orientar, 
supervisionar os 

Projetos Pedagógicos 
em consonância com  

as Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais do MEC, 
permanentemente 

 

Vice-Reitoria 
Acadêmica. 

 
Coordenadores 

do Curso 
ProAPe 

Número de 
projetos alinhados 
e implantados 

Comparação dos PPC 
com Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 
x 
 

 
x 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Elaboração do 
regulamento das 

atividades 
complementares em nível 

institucional 

x x        
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Elaboração dos 
regulamentos dos 
trabalhos de cursos 

x x x       

Realização de reuniões 
com os coordenadores de 
cursos e seus respectivos 
conselhos para debater os 
encaminhamentos do 
Projeto Pedagógico 

x x x x x x x x x 

Definição do perfil 
desejado de profissional 

para cada curso 
x         

Verificação dos resultados 
das avaliações das 

Comissões Técnicas do 
CEE 

x x x x x x x x x 

Institucionalizar na 
Universidade os 
regulamentos: dos 
estágios, do  Núcleo 

Docente  
Estruturante 
Institucional 

Implantar os 
regulamentos 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

Coordenadores 
do Curso 
ProAPe 

Número de 
regulamentos 
implantados 

Aprovação do 
regulamento institucional 

de estágio e núcleo 
docente estruturante nos 

conselhos 

x         

Articular a gestão 
acadêmica e 
administrativa 

Oferecer cursos de 
capacitação de gestão 

acadêmica e 
administrativa 

Vice-Reitoria 
Acadêmica. 
Diretoria de 

Pós-Graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

Diretoria de 
Graduação 
ProAPe 

Número de setores 
envolvidos 

 
Número de cursos 

/ oficinas 
realizadas 

Promoção de reuniões 
com as Vice-Reitorias 
para elaboração do 

projeto de capacitação 

x x        
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Manter o 
Acompanhamento 
dos Egressos da 
UNIPLAC 

Instalar o Programa 
de Acompanhamento 

de Egressos. 

 
Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 

 
Número de alunos 

cadastrados 

Elaboração do Programa e 
o cadastramento de 

egressos 
x         

Divulgação do Programa 
na Comunidade interna e 

externa 
x         

Comunicação com os 
egressos cadastrados 
através de abertura de 

canal 

x         

Manter atualizados 
os processos de 
reconhecimento e 
renovação de 

reconhecimento dos 
cursos de graduação  

Manter atualizados 
os projetos 

pedagógicos dos 
Cursos na 

perspectiva dos  
processos de 

reconhecimento 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de 
Graduação 
ProAPe 

 

Número de cursos 
reconhecidos no 

tempo 
regulamentar 

Organização e 
encaminhamento dos 

processos de 
reconhecimento e 
renovação de 

reconhecimento dos 
cursos de graduação, aos 
órgãos competentes, 
buscando o conceito 

máximo nessas 
avaliações, quando da 
integralização de 50% 

deles 

x x x x x x x x x 

Protocolização de 
processos de 

reconhecimento 
x x x x x x x x x 

Verificação da 
organização da 

documentação do curso se 
em conformidade com as 
exigências do MEC/CEE 

x x x x x x x x x 



37 

 
Identificação das 

necessidades dos Cursos 
em conformidade com as 
DCs, para providências 

x x x x x x x x x 

Identificação de sugestões 
feitas por avaliações 
anteriores foram 

satisfeitas pela Instituição 

x x x x x x x x x 

Consolidar a 
integralização dos 
cursos de graduação 
em implantação 

Sugerir políticas 
acadêmicas em 
função dos dados 

obtidos e/ou 
analisados, 

permanentemente 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
 

Diretoria de  
Graduação 

Dados CPA 

Verificação da 
necessidade de cada 
curso, no que tange a 
infraestrutura física e 

corpo docente 

x x x x x x x x x 

Avaliação, por 
amostragem, o 

desempenho dos diversos 
cursos, sob variáveis 

definidas a priori, como 
tipo de relacionamento 
discente, comportamento 

estudantil, leitura e 
interpretação dos 
universitários 

x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização de 
atendimento direto ao 
aluno, visando sanar as 

dificuldades de 
aprendizagem advindas 

do Ensino Médio 

x x x x x x x x x 

Verificação das 
dificuldades relacionadas 
ao  ensino-aprendizagem 

dos alunos até a 
consolidação do curso 

x x x x x x x x x 
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Oferecer serviços de 
excelência aos alunos 

 
Ampliar e 

reestruturar os 
projetos e programas 

de suporte aos 
alunos: Nivelamento, 

Monitoria, e 
Atividades 

Complementares 
 

Criar Programa de 
Atendimento Psico-

pedagógico 
 

Ampliar o número de 
convênios como 
suporte para 

atividades diversas 
dos alunos na 
comunidade 

 
Criar cultura de 
divulgação dos 

trabalhos realizados 
pelos alunos 

 

 
 
 
 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de 
Graduação 

 
Diretoria de 

Pós-Graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

 

 
 

Regulamentos e 
Instruções 
Normativas 

 
Projetos dos 
Programas 

 
Relatórios das 
Avaliações 

 
Avaliação 
Institucional 

 
Quantificação do 
número de alunos 
atendidos e da 
evolução dos 
atendimentos 

 
Avaliação dos 
resultados dos 
atendimentos 
propostos 

Promoção da  
participação dos alunos 

em trabalhos comunitários 
e atividades 

complementares  de 
estágio obrigatório e não 

obrigatório 

x x x x x x x x x 

Criação de política de 
participação de alunos em 

eventos 
x x x x x x x x x 

Criação de  mecanismos 
com os coordenadores de 
Cursos para ações de 

divulgação dos trabalhos 
realizados pelos alunos, 
ampliando área, murais, 

etc. 

x x x x x x x x x 

Avaliação do  histograma 
dos conceitos dos alunos 

nas disciplinas e/ou 
cursos 

x x x x x x 
 
x 
 

x x 

Avaliação do histórico 
dos alunos com 
problemas de 
aprendizagem 

x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar o 
programa de 

formação continuada 
dos professores 

 
Subsidiar o 

CONSEPE em 
relação aos  pedidos 

de apoio à   
capacitação externa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promoção de  cursos de 

curta duração para 
atualização docente 

 

x x x x x x x x x 

Promoção de  seminários 
para debate de problemas 

discentes atuais 
x x x x x x x x x 
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Promover ações de 
apoio ao 

desenvolvimento das 
atividades docentes 

em outras IES 
 

Incrementar o 
número de mestres e 

doutores nos 
programas de 
graduação 

 
Sugerir ao 

CONSEPE o quadro 
de professores ideal 
para os Cursos em 

conformidade com as 
às exigências do 

MEC/CEE (número 
de professores em 
horário integral, 

parcial) 
 

Expandir o trabalho 
realizado pelo 

PROAPE, visando 
oferecer maior 

assessoramento aos 
professores quanto 
aos procedimentos 
pedagógicos em sala 

de aula 
Planejar e/ou 

organizar eventos 
discentes internos 
para aprimoramento 
dos profissionais 

 
Acompanhar,  

supervisionar, as 
ações acadêmicas 
dos professores da 

IES 
 

Estimular os 
professores para a 
produção de textos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 
Diretoria de 
Graduação 
Diretoria de 

Pós-Graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 
ProAPe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calendário de 
Capacitação 
Docente 

Resultados da 
Avaliação 
Institucional 

Relatório Anual 
de Capacitação 

Docente 
Avaliação de 
Áreas Afins 
Número de 
Projetos 

analisados. 
Número de Cursos 

realizados 
Número de 

professores em 
cursos. Número de 

professores 
atendidos 
Relatórios 
diversos 

Elaboração e implantação 
de  Cursos de 

Especialização para 
professores da Instituição 

na área de ensino-
aprendizagem 

x x x x x x x x x 

Manutenção da planilha 
de ocupação de 

professores, atualizada 
x x x x x x x x x 

Promoção à participação 
de professores em eventos 

externos 
x x x x x x x x x 

Criação de uma política 
de apoio voltada para a 

participação de 
professores em eventos 

nacionais e/ou 
internacionais 

x x x x x x x x x 

Seleção e socialização do 
material didático para os 

professores 
x x x x x x x x x 

Instrumentalização  do 
professor para a prática do 
princípio educativo da 
pesquisa nas atividades 
curriculares de ensino 

x x x x x x x x x 

Verificação dos itens 
elaborados pelos 
professores para as 

avaliações das disciplinas 
nos diferentes Cursos 

x x x x x x x x x 
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Estimular os 
professores para o 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa 
assim como para a 
organização de 

Núcleos Temáticos 
de estudos por Áreas 
de conhecimento 

 
Analisar o Plano 

anual de  atividades 
dos Coordenadores 

 
Estimular formas 
alternativas para a 
recuperação de 
alunos com fraco 
desempenho 

Avaliação do desempenho 
de professores através dos 
resultados obtidos pela 
Avaliação Institucional 

em seus múltiplos 
instrumentos 

x x x x x x x x x 

Participação e 
assessoramento no 
desenvolvimento de 
projetos na área da 

educação 

x x x x x x x x x 

Verificação da  seleção 
bibliográfica identificada  
nos Planos de Ensino 

x x x x x x x x x 

 
 
 

Garantir a 
permanente 

qualidade das três 
categorias avaliadas 
no processo de  

reconhecimento de 
cursos: 

Organização 
didático-pedagógica 
Corpo docente, 
Corpo Discente e 
Corpo Técnico-
Administrativo 
Instalações Físicas 

 
 
 

Obter conceitos 4 ou 
5 nas avaliações das 
categorias de análise. 

Acompanhar o 
programa de 

atualização do acervo 
dos cursos de 
graduação 
Verificar o 

atendimento aos 
portadores de 
necessidades 
especiais 

permanentemente 
 

 
 
 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de 
Graduação 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

 
 
 

Regulamentos e 
Instruções 
Normativas 

 
Resultados de 
avaliações 
externas 

Supervisão das 
instalações de salas de 

aula e laboratórios, quanto 
à adequação ao número de 
alunos por turma, quanto 
à acústica, iluminação, 
ventilação, mobiliário e 
limpeza, propondo a 

superação de seus limites 

x x x x x x x x x 

Verificação das 
instalações para 

professores e viabilizar a 
implantação de 
computadores 

x x        

Verificação das insta- 
lações das coordenações 

de 
cursos e propor 

adequação às suas 
especificidades 

x         
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Verificação da 

infra-estrutura dos 
cursos correspondendo as 

suas necessidades 
básicas 

conforme diretrizes 

x x x x x x x x x 

Verificação da utilização 
dos Laboratórios apontar 
os períodos de ociosidade 
p/ proposta de otimização 

x         

Verificação das 
bibliografias de cada 
curso propondo a 

ampliação do acervo já 
existente se for o caso 

x         

Verificação do uso de 
equipamentos e recursos 

tecnológicos para 
atendimento aos cursos de 

graduação e propor a 
necessidade de aquisição, 
atualização e ampliação 

x x x x x x x x x 

Verificação da infra-
estrutura para os 
portadores de 

necessidades especiais  
conforme  legislação 

x         

 
Implantar Educação 
a Distância - EAD 

 
Estruturar a EAD na 
UNIPLAC e oferecer 

02 cursos na 
modalidade 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 
Diretoria de 
Graduação 

Vice-Reitoria 
Administração 

Número de cursos 
com 20% da carga 

em EAD 
Número de cursos 

ofertados na 
modalidade  EAD 

Implantação em 20% da 
carga horária dos cursos 
na modalidade EAD 

x x x       

Formalização de parcerias 
para apoiar a estruturação 
da EAD na UNIPLAC 

x x x x x x x x 
 
x 
 

Elaboração do projeto do 
curso de Filosofia 

x x        
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Desenvolver política 
de inclusão com base 
nas diretrizes do 
MEC, por meio da 
política sobre as 
necessidades 
especiais, que 

corresponda ao tripé 
da universidade: 
ensino, pesquisa e 

extensão 

Elaboração do 
projeto 

 
Implementação 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Setor de 
Projetos e 
Apoio 

Pedagógico - 
ProAPe 

Núcleo de 
referência 

Estudo da legislação x         

Capacitação profissional x x x x x x x x x 

Local adequado x         

Implementação do projeto x x x x x x x x x 

Consolidação da política x x x x x x x x x 

Avaliação e 
monitoramento 

x x x x x x x x x 

Compreender e dar 
vistas à ação social 
como uma dimensão 
estruturante dos 
projetos político-
pedagógicos dos 

cursos de graduação 

Reestruturação dos 
projetos 

 
Implementação 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

Institucionaliza-
ção e 

consolidação da 
dimensão na 
Instituição 

Buscar envolvimento de 
toda comunidade 

acadêmica por meio de 
participação efetiva dos 

colegiados de cursos e dos 
gerentes dos setores que 

prestam serviços a 
comunidade (proposição 

de projetos) 

x x x x x x x x x 
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QUADRO 5 - Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

Objetivos Metas Responsáveis 
Indicadores de 
Resultados 

Ações 
Cronograma 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Garantir a 

permanente qualidade 
das três categorias 
avaliadas no processo 
de  reconhecimento de 

cursos: 
Organização didático-

pedagógica 
Corpo docente, Corpo 
Discente e Corpo 

Técnico-
Administrativo 
Instalações Físicas 

Estimular os 
professores para a 
produção de textos 

 
Estimular os 

professores para o 
desenvolvimento de 

projetos de 
pesquisa, assim 
como para a 

organização de 
Núcleos Temáticos 
de estudos por 

Áreas de 
conhecimento 

Diretoria de  
Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

Número de textos 
produzidos e 
publicados 

 
Projetos de 
Pesquisa 

desenvolvidos 

Instrumentalização do 
professor para a prática do 
princípio educativo da 
pesquisa nas atividades 
curriculares de ensino 

x x x       

Ampliar e consolidar 
o Programa de Bolsas 
de Iniciação Científica 

Promover o 
aumento gradativo 
do número de bolsas 

de iniciação 
científica 

 
Consolidar o 
Programa 

Diretoria de  
Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

Número de 
acréscimo de 
bolsas de 
iniciação 
científica 

 

Viabilização interna do 
aumento das bolsas 

x x x       

Encaminhamento de 
projeto às agências de 

fomento para captação de 
recursos 

x x x       

Formalização de convites 
aos  Pesquisadores do 
CNPq para participar do 
processo de seleção do 

Programa 

x x x       
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Promoção de 
cursos/seminários 

temáticos para bolsistas 
(Temas sugeridos: 

Descrição de 
Metodologias, Elaboração 

de Resumos/Artigos, 
Elaboração de Pôster/ 
Transparências para 
Apresentação de 

Trabalhos em Eventos 
Científicos, Referências 

Bibliográficas, 
Elaboração de Currículo 
Lattes, dentre outros) 

x x x       

Ampliar o Programa 
de Iniciação Científica 

- PICC 

 
 
 

Promover o 
aumento do número 
de projetos e alunos 
vinculados ao PICC 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 
Vice-Reitoria de 
Administração 

 
Número de 

projetos e alunos 
vinculados a 
Iniciação 
Científica 

 
Divulgação intensa do 
Programa no âmbito da 

Instituição 
 

x x x       

Realização de trabalho 
junto ao aluno para 

apresentar a importância 
de participar de 

programas de iniciação 
científica 

x x x       

Viabilização de incentivos 
para os participantes do 

PICC 
x x x       
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Consolidar e ampliar 
os grupos de pesquisa 

 
 
 
 

Promover a 
consolidação e 
ampliação dos 

grupos de pesquisa 
através de 

planejamento, 
acompanhamento e 
avaliação de suas 

atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretoria de  
Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 

 
 
 
 

Número de grupos 
de pesquisa 
consolidados 

 
Número de 

pesquisadores 
professores e 

alunos envolvidos 
nos grupos de 

pesquisa 
 

Número de 
publicações 
científicas 
oriundas das 
atividades 

desenvolvidas 
pelos grupos de 

pesquisa 

Revisão do regulamento 
contendo as diretrizes 

internas para o 
desenvolvimento das 

atividades dos grupos de 
pesquisa 

x x x       

Viabilização de 
infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento 
das atividades dos grupos 

de pesquisa 

x x x       

Avaliação e 
acompanhamento das 

atividades desenvolvidas 
pelos grupos de pesquisa 

x x x       

Promoção da melhoria da 
infraestrutura de pesquisa 
de áreas estratégicas para 

a Instituição 

x x x       

Consolidar o 
desenvolvimento da 
Propriedade 
Intelectual na 
Instituição 

Promover a 
consolidação da 
propriedade 

intelectual por meio 
de patentes 

Diretoria de 
Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

Número de 
Patentes 

produzidas 

Promover capacitações 
aos professores sobre 
propriedade intelectual 

x x x x x     

Parceria com a 
incubadora e o Núcleo de 
Inovação Tecnológica 
para o desenvolvimento 

dos projetos 

x x x x x     

Assessoria na elaboração 
e acompanhamento de 

projetos para captação de 
recurso externo 

x x x x x     
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Consolidar a extensão 
como um processo 
educativo, cultural e 
científico, obrigatório, 
no conjunto das 

atividades de ensino e 
pesquisa 

 
 
 

Elaborar e aprovar 
junto aos órgãos 

colegiados 
instrumentos 

normativos, que 
orientem a 

ordenação e avaliem 
a relação ensino, 

pesquisa e extensão 
nos cursos de 
graduação 

 
 
 
 
 
 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

Relação de 
instrumentos 
normativos 

aprovados nos 
colegiados 

 
Número de 
projetos e 

programas de 
extensão 

desenvolvidos 
 

Número de 
professores e 

alunos envolvidos 
em ações 

extensionistas. 

Reunião com os 
colegiados de cursos para 
discutir mecanismos que 
objetivem a concretização 

da relação ensino –
pesquisa – extensão 

x x x x x x x x x 

Constituição de grupos de 
trabalho para propor 

formas de implementar a 
integração de ações 
extensionistas com o 
ensino e a pesquisa 

x x x x x x x x x 

Estruturar e 
consolidar o apoio 
comunitário junto aos 
professores, técnico-
administrativos e 

alunos 

Instalar uma 
estrutura 

administrativa, 
física e de pessoal 

para apoiar 
professores, 
técnico-

administrativos e 
alunos 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 
Vice-Reitoria de 
Administração 

Número de 
programas de 

apoio 
desenvolvidos 

 
Número de 

participação de 
alunos, 

professores e 
técnico-

administrativos 
em programas e 

eventos 

Ampliação do apoio ao 
aluno para 

acompanhamento de sua 
trajetória no ensino 

superior, com relação a 
aspectos culturais, de 
ensino, pesquisa, 

extensão, profissão e 
cidadania 

 x        

Organização e 
estruturação de programas 
de apoio à comunidade 

universitária 

 x  x  x  x  
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Normalizar os 
procedimentos do 
Setor de Eventos 

Estabelecer todos os 
procedimentos 
relacionados aos 

eventos da 
Instituição 

 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 

Formulários de 
reserva de 
auditório. 

Planilhas de 
eventos 

Criação de novo 
formulário para 

solicitação de reserva de 
auditório 

x         

Elaboração de rotina para 
impressão e registro de 

certificados 
x         

Padronização de layout 

dos certificados 
x         

Comunicação dos  novos 
procedimentos para os 
professores, técnico-

administrativos e alunos 
da Instituição 

 x        

 
Manter o 

gerenciamento das 
informações dos 
eventos realizados 

 
Possuir um sistema 
com as  informações 

dos eventos 
realizados na 
Instituição 

 
Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 

 
 

Número de 
eventos  
realizados 

Elaboração 
de projeto de criação de 

Banco de 
Dados 

 x        

Aprovação de projeto de 
Banco de 
Dados 

 x        

Estabelecer cronograma  
para desenvolvimento 

do sistema 
 x        
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Desenvolver  Cursos 
de Extensão junto à 
comunidade 
universitária e 
sociedade 

Ofertar cursos de 
extensão nos 

período de férias. 
 

Manter um catálogo 
de cursos de 
extensão 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 

Número de cursos 
de extensão 
realizados 

 
Número de alunos 
da instituição 
inscritos em 
cursos de 
extensão 

 
Número de 
pessoas da 
comunidade 
inscritas em 
cursos de 
extensão 

Captação de 
propostas 

x x x x x x x x x 

Divulgação junto à 
comunidade  acadêmica e 
externa, dos cursos de 
Extensão, informando-a 
sobre essa forma de 
modalidade de curso 

x x x x x x x x x 

Realização de um 
trabalho de divulgação na 

grande mídia para 
apresentação dos cursos 

de Extensão 

x x x x x x x x x 

Criação de espaço 
para incubar 

empreendimentos 
solidários 

Elaborar e aprovar 
junto aos órgãos 

colegiados 

Vice-Reitoria 
acadêmica 

 
Diretoria de 

Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
Vice-Reitoria de 
Administração 

Construção de 
espaço físico para 

abrigar os 
empreendimentos 

solidários e 
comunitários 

Elaboração de projetos 
para órgãos de fomento na 

tentativa de buscar 
recursos para a construção 

do espaço físico da 
incubadora 

  x       

Mobilizar e capacitar   os 
grupos de produção 

mapeados na comunidade  
para incubação de suas 

iniciativas 

   x x     

Escolha de grupo gestor 
para avaliar, planejar e 
deliberar sobre os rumos 
das iniciativas solidárias 

incubadas 

   x x x x x x 
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Núcleo de Inovação 
Tecnológica - NIT 

Gestionar projetos 
com características 

inovadoras. 

Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 
Vice-Reitoria de 
Administração 

Nº de projetos 
disponibilizados 
ao mercado 
consumidor. 
Nº de patentes 
registradas 

 

 
Organizar  e restabelecer 

o NIT 
 x        

Prospectar projetos  x x x x x x x x 

Incubar duas 
empresas/ano 

 x x x x x x x x 

Oferecer Cursos de gestão 
da inovação/anual. 

 x x x x x x x x 

Reeditar, aplicar e 
avaliar o plano de 
assistência social, 
baseado na Lei 
Orgânica de 

Assistência Social – 
LOAS, com 

programas e projetos 
voltados às 
comunidades e 

pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social, bem como, 
para manutenção do 
aluno na instituição 

Estudo da nova 
legislação 

 
Apresentação à 
comunidade 
acadêmica 

 
Elaboração e 

redação 
 

Aprovação no 
conselho 

 
Implementação 

Avaliação 
Institucional 

 
Gestão de 
extensão 

Plano de 
Assistência Social 
– Edição 2011-
2014 e reedição 

para 2018 

Comissão avaliativa do 
plano de 2007 a 2010 

x         

Estudo da nova 
Legislação 

x         

Comissão redatora do 
plano 

x         

Aprovação nos órgãos 
competentes 

x         

Execução, monitoramento 
e avaliação 

x x x x x x x x x 
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Instituir na 
Universidade o 
Comitê de 

Responsabilidade 
Social, com objetivo 
de oferecer estratégias 
e ferramentas que 
auxiliem a UNIPLAC 
na institucionalização 
de políticas de 
responsabilidade 
social levando em 
conta a missão 
institucional 

Criação 
 

Aprovação pelo 
conselho 

 
Elaboração do 
regimento 

 
Implementação 

Avaliação 
institucional 

 
Gestão de 
Extensão 

Parecer de 
aprovação 

 
Portaria de 
nomeação 

 
Regimento 
aprovado 

Sensibilização da 
comunidade acadêmica 

para apolítica de 
responsabilidade social 

x x x x x x x x x 

Selecionar projetos 
nas diversas áreas do 
conhecimento que 
atendam o público da 

LOAS 

Publicar edital 
 

Analisar projetos 
 

Publicar resultados 
 

Executar projetos 

Extensão 
Projetos 

executados 

Publicar editais de seleção x x x x x x x x x 

Execução dos projetos x x x x x x x x x 

Avaliação e 
monitoramento 

x x x x x x x x x 

Relatório dos projetos x x x x x x x x x 

Relatório prestação de 
contas aos órgãos 

públicos 
x x x x x x x x x 
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Registrar em 
relatórios específicos 
as atividades da 

política e futuramente 
poder adquirir o selo 
de responsabilidade 
social do Instituto 
ETHOS ou outra 
organização afim 

Relatórios setoriais 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Relatórios finais 

Avaliação 
institucional 

Aprovação da 
prestação de 
contas pelos 

órgãos públicos 
 

Publicação do 
Balanço Social 

Elaborar e publicar ato 
normativo com 
orientações para 

elaboração dos relatórios 

x         

Solicitar e coletar dados x x x x x x x x x 

Sistematizar e preparar de 
acordo com o formato de 

cada órgão público 
x x x x x x x x x 

Publicar o relatório de 
atividades no formato de 

balanço social 
x x x x x x x x x 

 
Redefinir as políticas 
dos programas stricto 

sensu 

Instalar o Programa 
de Doutorado e 

manter 03 
programas de 
Mestrado 

 
Vice-Reitoria 
Acadêmica 

 
Diretoria de  

Pós-graduação, 
Pesquisa  e 
Extensão 

 

 
Número de cursos 

oferecidos 
 

Programa de 
Doutorado     
implantado 

Revisão das linhas de 
pesquisas estratégicas 
para o desenvolvimento 

regional 

x x x       

Organização do banco de 
professores com titulação 
de mestres e doutores 

Articulação dos 
programas de stricto 

sensu a graduação 
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Divulgar a produção 
científica 

Criar revista on line 
 

Estabelecer 
parcerias de 
produção com 

editoras científicas 

Diretoria de 
Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
Coordenadores 
dos programas 
de stricto sensu 

Mecanismos de 
divulgação da 
produção 
científica 

Estímulo à publicação e 
divulgação das 

monografias e/ou 
trabalhos de conclusão de 
curso, em eventos da área 
e/ou publicados em forma 
de artigos, capítulo de 

livros, manuais, produtos, 
entre outros 

 x x       

Implementar cursos 
de Pós-graduação 

Ampliar a oferta de 
cursos de pós-
graduação 

 
 

Avaliar o mercado 
de trabalho 

 
 

Re-definir as 
normatizações 

 
 

Avaliar 
periodicamente 

Vice-Reitoria de 
Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
Diretoria de 

Pós-graduação, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
Coordenadores 
e Professores  
de cursos de 
Pós-graduação  

 
Setor Financeiro 

Número de cursos 
oferecidos 

 
Número de 
atividades 

desenvolvidas 

Apoio permanente ao 
desenvolvimento de 
cursos em áreas 

consolidadas e com 
potencial de 

desenvolvimento em 
sintonia com as inovações 

acadêmicas 

x x x x x x x x x 

Garantia de 
sustentabilidade 
institucional 

 

x x x x x x x x x 

Desenvolvimento de 
atividades direcionadas à 

capacitação, à 
qualificação e à 
atualização de 
profissionais da 

Instituição 

x         
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QUADRO 6 - Vice-Reitoria Administrativa 

Objetivos Metas Responsáveis 
Indicadores de 
Resultados 

Ações 
Cronograma 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Redefinir as políticas 
da gestão 

administrativa e 
financeira 

Implementar as 
políticas de gestão 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Implantação das 
políticas e 
diretrizes 

Elaboração das novas 
políticas e diretrizes para 
a gestão administrativa e 

financeira 

x x x x x x x x x 

Formalização nas 
instâncias superiores das 

novas políticas 
         

Implantação e divulgação 
das políticas e diretrizes 
que irão orientar a gestão 

administrativa e 
financeira da UNIPLAC 

         

Implantar a política 
de recursos humanos 

Implementar as 
políticas para os 
recursos humanos. 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Implantação das 
políticas e 
diretrizes 

Sistematização das 
orientações para 

contratação de professores 
e técnicos administrativos 

x x x x x x x x x 

Dotar a UNIPLAC de  
um Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

Adquirir software 
para o 

gerenciamento de 
informações. 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

 

Funcionamento 
do sistema de 
informações 
gerenciais 

Realização de pesquisa 
para aquisição 

x x x       
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Aquisição de sistema 
adequado às necessidades 

institucionais 
         

Instalação do sistema          

Planejar e aplicar um 
programa de gestão de 
pessoa, com práticas 
de humanização na 
gestão interna de 
pessoas estendendo 
aos serviços prestados 
pela universidade a 
comunidade externa 

Planejar e elaborar 
 

Cursos de 
capacitação 
profissional 

 
Programas de RH 

Diretoria 
Administrativa 

 
Recursos 
Humanos 

Retorno de 
produtividade e 
trabalho em 

equipe 

Elaboração e execução do 
plano de cargos e salários 

x x x x x x x x x 

Capacitação continuada x x x x x x x x x 

Bolsas de estudos x x x x x x x x x 

Privilegiar 
fornecedores/prestado
res de serviços que 
atendam os critérios 
da responsabilidade 
social, construindo 
assim uma rede de 
responsabilidade 

social 

Normatizar 
 

Implementar 

Diretoria 
Administrativa 

 
Setor de 
Compras 

Rede de 
responsabilidade 

social 

Elaborar ato normativo x x x x x x x x x 

Publicizar e executar o ato 
normativo 

x x x x x x x x x 

Avaliação e 
monitoramento 

x x x x x x x x x 
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Criar uma agência de 
integração escola – 
Universidade e 

implantar o programa 
adolescente-aprendiz,  

na UNIPLAC 

Elaborar projetos 
 

Normatizar 
 

Implementar 

Diretoria 
Administrativa 

 
Recursos 
Humanos 

 
Serviço de 

Atendimento ao 
Aluno - SAE 

Ampliação de 
vagas para estágio 
não-obrigatório 

Elaboração do projeto x         

Aprovação no conselho 
superior 

x         

Local adequado x         

Capacitação profissional x x x x x x x x x 

Implementação x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação em 
estudos e discussões 

a cerca da 
Implantação do 

Curso de 
Comunicação Social 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

 

Implantação de 
Curso de 

Comunicação 
Social na 

Universidade 
estabelecendo 
vínculo com o 

Setor de 
Comunicação  em 
suas propostas , 
projetos e ações. 

Participar das reuniões 
realizadas pela Comissão 
de implantação do Curso 
de Comunicação Social 

x x 
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Estruturar a 
organização do 
Setor de 

Comunicação  da 
Universidade do 

Planalto 
Catarinense – 
UNIPLAC, para 
2010 a 2018 

 

Criar Departamento 
de Marketing 

próprio 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

Administração 
Universidade e 

Fundação 

Criação de 
Departamento 
responsável pela 

produção 
publicitária da 
instituição, bem 
como de suas 
diversas ações, 
entre outras 
atividades 

específicas de 
marketing 

Viabilizar junto à 
administração da 

Universidade e Fundação, 
a constituição de 
Departamento de 
Marketing com 

profissionais habilitados 
na área. 

x x x x x x x x 

Instituir um jornal 
interno mensal 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

Divulgação de 
assuntos 

relacionados à 
comunidade 

acadêmica através 
de jornal impresso 

(gratuito). 

Apresentar Projeto para 
setores competentes. 

Mobilizar a comunidade 
acadêmica prevendo sua 
participação indireta nas 
matérias publicadas pelo 

jornal. 

x x x x x x x x 

Obter concessão 
para uma Rádio 
Educativa, tanto 
pelo canal aberto 
como pela web. 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

Administração 
Universidade e 

Fundação 

Implantação de 
programa de 

Rádio de cunho 
educacional e 

informativo, sobre 
diversos 

segmentos e 
organizações de 

ensino. 

Buscar parcerias/ 
convênios no sentido de 
viabilizar a concessão da 

Rádio Educativa. 
. 

x x x x x x x x x 

Fomentar o 
jornalismo 

televisivo interno e 
externo 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 
 

Implantação de 
Programa 

televisivo de 
cunho jornalístico, 

com a 
participação da 
comunidade 

interna e externa. 

Formar equipe de 
profissionais da área para 
execução de programas 
educativos destinados à 

informação das 
comunidades interna e 

externa 

x x x x x x x 



57 

 

Instrumentalizar o 
Set com 

equipamentos de 
mídia de alta 
qualidade 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

Administração 
Universidade e 

Fundação 

Aquisição de 
equipamentos de 

mídia para 
qualificação da 

produção 
realizada em Set 

Viabilizar junto à 
administração da 

Universidade e Fundação  
a aquisição de 

equipamentos de Câmera 
de Vídeo e Máquina 

fotográfica 

x x x 

Manter o programa 
UNIPLAC na TV 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 
 

Manutenção do 
Programa com 

contínua 
avaliação sobre 
conteúdos e 
formatos 
utilizados. 

Reavaliar constantemente 
o formato do programa 

proposto, aperfeiçoando e 
inovando o mesmo. 

Mobilizar a comunidade 
acadêmica a participar do 

programa 

x x 

Exibir o programa 
de TV em canal 
aberto de maior 
abrangência na 

região. 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 

Administração 
Universidade e 

Fundação 

Aumento da 
visibilidade da 
Universidade na 
região, como 
forma de 
aumentar a 

demanda para 
seus cursos. 

Buscar concessões/ 
parcerias em canais 
televisivos de maior 

cobertura. 
Otimizar conteúdos 
exibidos no Programa 
UNIPLAC na TV entre 

outros. 
 

Criar instrumentos 
de acompanhamento 
e auto- avaliação do 

setor. 

Setor de 
Comunicação 

Social. 
 
 

Implantação de 
sistema integrado 
de avaliação e 
utilização dos 

dados na busca de 
maior qualidade 
nos serviços 
prestados. 

Criar sistema integrado 
junto ao Setor de 

Avaliação Institucional 
para levantamento de 

dados sobre a implantação 
e execução de projetos e 
programas implantados 

pelo Setor de 
Comunicação 

x x 



58 

 

Implantar a política 
de recursos humanos 

Implementar as 
políticas para os 
recursos humanos 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Implantação das 
políticas e 
diretrizes 

Implementação das 
políticas para os recursos 

humanos 
x x x x x x x x x 

Dotar a UNIPLAC de  
um Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

Adquirir software 
para o 

gerenciamento de 
informações 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Funcionamento 
do sistema de 
informações 
gerenciais 

Aquisição de software 
para o gerenciamento de 

informações 
x x x x x x x x x 

Política de 
Desenvolvimento 
Profissional 

 Adquirir software 
para o 

gerenciamento de 
informações 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Plano de 
Capacitação 
Docente 

Aquisição de software 
para o gerenciamento de 

informações 
x x x x x x x x x 

Política de 
Desenvolvimento 
Profissional 

Adquirir software 
para o 

gerenciamento de 
informações 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Plano de 
Capacitação 
Técnico-

administrativo 

Aquisição de software 
para o gerenciamento de 

informações 
x x x x x x x x x 
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Titulação Mestres e 
Doutores 

Adquirir software 
para o 

gerenciamento de 
informações 

Vice-Reitoria 
Administrativa 

Manter quadro de 
professores  com  
33% de mestres e 

doutores 

Aquisição de software 
para o gerenciamento de 

informações 
x x x x x x x x x 

Ampliar laboratórios 
a partir da demanda 
de novos cursos na 
área da saúde 

Adquirir 
equipamentos 

 
Firmar convênios 

 
Construir novos 
laboratórios 

Fundação 
UNIPLAC 

Laboratórios 
construídos 

 
Equipamentos 
adquiridos 

Ampliação de laboratórios 
já existentes 

x x x x x x x x x 

Construção de novos 
laboratórios 

 x x x x x x x x 

Aquisição de 
equipamentos 

x x x x x x x x x 

Melhorar a estrutura 
física da UNIPLAC 

Melhorar a estrutura 
física 

Fundação 
UNIPLAC 

Manutenção 
realizada 

Serviços de manutenção e 
pintura nos prédios da 

Universidade 
x x x x x x x x x 

Melhoria na iluminação 
dos estacionamentos 

x x x x x x x x x 
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2" PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 
 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL 
 

2.1.1" Caracterização da Região Serrana de Santa Catarina 

 

A partir de meados do século XIX é que se tornou usual a denominação de Região 

Serrana para delimitar por critérios basicamente fisiográficos um vasto território 

compreendido entre os rios Pelotas, ao sul, Canoas, Marombas e do Peixe, a norte e a oeste, e 

os contrafortes da Serra Geral, a leste, no planalto centro-sul do Estado de Santa Catarina, que 

incluía originalmente os municípios de Lages, São Joaquim, Curitibanos e Campos Novos. 

Desde as primeiras notícias de sua ocupação, a região foi conhecida por várias outras 

denominações, genéricas e abrangentes, como o Sertão da Terra Firme, Sertão de Coritiba, 

Continente das Lagens, Campos de Curitibanos, ou mais limitantes, como os Campos de 

Lagens, Paragem das Lagens, as Lagens, Vacaria das Lagens. Já na data de fundação de 

Lages, em 1766, pelo sul estes limites estavam fixados no Rio Pelotas.  

Os componentes estruturais da ocupação da região, desde o século XVIII articularam 

pecuária extensiva, concentração fundiária e mandonismo político. O modelo produtivo foi 

determinado pelas condições físico-geográficas locais, pela estrutura fundiária usual e pela 

existência de mercados consumidores, no Centro-Sul do país (século XVIII) e posteriormente 

no litoral e no Vale do Itajaí (século XIX). 

Esta estrutura econômica e política nos permite compreender a formação de um 

considerável contingente de mão-de-obra diretamente vinculada à grande fazenda em relação 

de estrita dependência, constituída por peões.  

Lages desde sua fundação foi centro sócio-econômico-político-cultural regional, em 

que pese a constatação histórica do relativo isolamento a que foi reduzida até a década de 30, 

produto da visão de um mundo insular dos habitantes da serra (MUNARIM, 1999), agora, sob 

os impactos da economia madeireira,  transforma-se  em grande pólo de atração, centro de 

distribuição de informações, de ligação com o mundo exterior e do primeiro rompimento 

daquela visão insular de mundo.  É sem dúvida uma época de ouro, bem sintetizada no 

cognome de Princesa da Serra atribuído à cidade. 

A região carrega, até hoje (2010), índices de desenvolvimento humano abaixo da 

média do Estado, realidade que vai comandar as preocupações, as concepções, o planejamento 

e as práticas da Universidade do Planalto Catarinense.        
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2.1.2" O Contexto da Implantação do Ensino Superior na Região Serrana de Santa 

Catarina 

 

A expansão econômica e as mudanças sócio-culturais presentes na sociedade brasileira 

após os anos 30 e acentuadas pelas políticas desenvolvimentistas do após-guerra e dos anos 

50 evidenciavam um descompasso entre a Educação e o processo de desenvolvimento 

brasileiro (ROMANELLI, 1982). 

Os níveis de desenvolvimento atingidos pela Região Serrana de Santa Catarina em 

decorrência do ciclo da madeira também punham às claras os mesmos descompassos. Isto é: 

se de um lado nossa sociedade e nossa economia se haviam complexificado no processo de 

industrialização e urbanização, o que impunha apropriação de conhecimentos e aporte de 

tecnologias cada vez mais especializados, por outro lado o equipamento técnico-educacional 

disponível não mais atendia a tal estágio de desenvolvimento. Para Bordignon (1978), esta 

constatação aliada à  

 

[...] crença generalizada de que a educação se constituía na mola mestra do 
desenvolvimento [...] Paralelamente aumentava a consciência de que a preparação 
de recursos humanos qualificados se constituía em pré-requisito fundamental do 
desenvolvimento. [...] as comunidades do interior... passaram a reivindicar 
fortemente a instalação de faculdades, defendendo a tese da interiorização e 
regionalização do ensino superior, que encontrava forte oposição nos meios 
educacionais da capital do Estado. 

 

O discurso do progresso e do desenvolvimento econômico e cultural da Região, tanto 

o existente quanto o idealizado, que perpassa nas manifestações públicas se soma àquele da 

necessidade premente de satisfazer às demandas reprimidas no município de Lages e nos 

municípios vizinhos de colocação de concluintes dos cinco cursos secundários de segundo 

ciclo na escola superior, já que Lages dispunha, em 1959, de duas escolas técnicas de 

comércio (Santo Antônio e Técnica de Comércio de Lages), duas (02) escolas normais (Santa 

Rosa de Lima e Vidal Ramos) e um (01) curso científico (Diocesano) que registravam a época 

um movimento anual de matrícula em torno de oitocentos (800) alunos. 

Nesse contexto é que, já entre 1955 e 1956, é sugerida a implantação de um curso 

superior de Direito em Lages, idéia que aparece posteriormente em outras oportunidades6, em 

telegrama do Deputado Evilásio Caon (mar/1965) e Informação n. 73/75, da Secretaria 

Executiva do Conselho Estadual de Educação (maio/1965).  

                                                 
6  - Guia Serrano; 1960 
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Finalmente, em 1959 é fundado o Ensino Superior na Região, com os cursos de 

Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, que deram origem à Faculdade de Ciências 

Econômicas e Contábeis de Lages - FACEC. Nos inícios dos anos 70 surge a Faculdade de 

Ciências e Pedagogia de Lages – FACIP. Estas duas unidades isoladas de Ensino Superior, 

somadas aos cursos de Administração (1974) e Direito (1985), é que vão originar a 

Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, em 1999. 

 

2.1.3" A Universidade do Planalto e a Região Serrana 

 

A relação entre a UNIPLAC e a Região Serrana de Santa Catarina, pode-se dizer, é 

cerebral, conceitual e umbilical. Vale dizer: são realidades unidas desde o início, 

incontestavelmente. Já nos primeiros movimentos da Comissão de Acompanhamento do 

Processo de Transformação da UNIPLAC em Universidade, em jul/1997, ficou gravado o 

atestado dessa união, conforme Ata da Comissão Especial de Acompanhamento, em 

02.07.1997: 

 
[...] reforçou a idéia de participação, de oportunidade única de parceria com a região, 
do aprimoramento da Instituição, de um trabalho interno e externo no sentido de ver 
o que a comunidade realmente entende sobre a Universidade e seu significado, que 
proposta de Universidade queremos. 

 

Na data do reconhecimento da Universidade, está lá registrado e reiterado o 

compromisso social da UNIPLAC com a Região, conforme Sartori, Peixer e Nunes (1999): 

 

[...] Se por um lado a UNIPLAC conquista, hoje, a sua autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, por outro lado, a partir 
de agora se impõem os nossos novos desafios: uma Universidade com o 
compromisso social de intervir no processo do desenvolvimento regional, entendido 
não apenas como crescimento econômico, mas como benefício social, econômico, 
político e cultural à disposição da maioria da população; [...] uma Universidade com 
identidade e história próprias, [...] não apenas possível, mas necessária ao processo 
de crescimento da Região Serrana de Santa Catarina. 

 

Em 2004, por ocasião do seu recredenciamento, e mesmo antes, quando até 2003 

consolidou o seu planejamento estratégico, a UNIPLAC manteve as bases de sua relação de 

estreita cooperação e sinergia com a Região Serrana: 

Para a definição de universidade comunitária, é necessário destacar três dimensões: 

constituição jurídica, relação com a sociedade, modelo e composição de gestão.  
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[...] O compromisso com a missão, que orienta as atividades da Universidade, [...] 
deve ser realmente a postura de quem atua na Instituição, em todas as atividades que 
vier a executar. Estas deverão ter como pano de fundo a preocupação de trabalhar 
para o efetivo desenvolvimento regional. Tal contributo se dará pela via da geração e 
socialização do conhecimento, pela influência, liderança e poder de agregação que a 
instituição constrói na sua região em sua inserção e pela defesa do ambiente natural 
e cultural que a circunda (UNIPLAC, Processo de Renovação do Reconhecimento – 
Relatório Institucional, vol. 1, 2004). 

 

E agora, após dez (10) anos de existência, quais são as expectativas da UNIPLAC na 

relação com a sua Região? 

A História não é apenas o relatório dos acontecimentos do passado, por mais 

agradáveis que possam ter sido. Muito para além disso, a melhor parte da História é a que está 

por vir. Assim sendo, ao pensarmos UNIPLAC - Região Serrana voltamo-nos para o futuro. 

Se estivemos mostrando acima toda intenção e o esforço teórico e prático da Instituição para 

não frustrar as expectativas de seu entorno, o que se pode dizer da relação da UNIPLAC e a 

sua Região Serrana nos próximos dez (10) anos? 

O PDI 2010-2018, sintonizado com as políticas nacionais de educação e os anseios da 

comunidade acadêmica, aponta para os próximos dez (10) anos as diretrizes e metas 

institucionais que orientarão a gestão para atingir as finalidades da educação superior e 

cumprir com os compromissos sociais historicamente firmados pela UNIPLAC com a Região 

Serrana.  

 

2.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

Para a UNIPLAC, na esteira de Mello, Almeida Filho e Ribeiro (2007), os grandes 

desafios da Educação Superior situam-se em três (03) grandes níveis:  

 
a) luta por padrões de qualidade; 
b) a universalidade de acesso; 
c) a implementação de programas sociais relevantes. 
 

Nessa linha, em primeiro lugar, a Instituição buscará garantir formação qualitativa e 

quantitativa de quadros competentes e adequados às exigências do desenvolvimento local e 

regional, em contexto de globalização da economia e da sociedade (pertinência científica). O 

segundo desafio refere-se à garantia de educação superior para todos. Já o terceiro demanda 

à conquista da relevância social.  
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Trata-se de colocar-se enquanto instituição engajada, na luta pelo fortalecimento da 

sociedade civil, na Resolução dos problemas da sociedade, na superação da pobreza, no 

aniquilamento do analfabetismo e na geração de alternativas econômicas, na preservação dos 

valores democráticos, na garantia do pensamento crítico, na atitude reflexiva em relação ao 

mundo. 

A UNIPLAC deverá desenvolver ações na perspectiva de formar profissionais capazes 

de projetar as mudanças e transformações no nível que o mundo necessita. É imprescindível 

garantir a formação de homens e mulheres comprometidos com a ética da causa pública.  

Para cumprir a função social a Universidade trabalha suas políticas institucionais  e as 

matrizes curriculares comprometidas com a relevância social. É necessário registrar a inter-

relação entre ensino de graduação e pós-graduação, extensão e na pesquisa não apenas como 

atividade optativa, mas como atividade curricular obrigatória e estruturante. 

Com estas diretrizes, a UNIPLAC pretende postar-se como instituição sintonizada 

com os problemas regionais e do país, atenta quanto à necessidade de inovação e qualidade 

das suas ações, mediadora da relação entre comunidade acadêmica e a comunidade externa na 

perspectiva de alcançar os objetivos acima situados. 

 

2.3 POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2010-2018 
 

Conforme previsto no Art. 34 do Estatuto da Universidade, “A Pró-Reitoria de 

Ensino é o órgão executivo incumbido de planejar, organizar, administrar, coordenar e 

controlar todas as atividades didático-pedagógicas do Ensino de Graduação, Ensino 

Fundamental e Médio, outras modalidades de ensino”.  

Os cursos de graduação na UNIPLAC se constituíram ao longo dos anos na atividade 

mais significativa da Instituição, isto é, a partir deles são pensadas, também, as políticas de 

formação continuada em nível de pós-graduação lato e stricto sensu. Assim sendo, os cursos 

de graduação são entendidos como espaços de formação inicial que capacitam seus egressos 

para atuação nas diferentes áreas, ancorados nos princípios da ética, da competência técnica e 

científica do exercício da cidadania. 

Assegurada nas legislações pertinentes, nas necessidades de seu entorno, a UNIPLAC 

vem proporcionando cursos de graduação em diferentes modalidades, turnos de 

funcionamento, regimes de oferta e flexibilizações curriculares necessárias. Estes cursos 
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oferecem titulação a licenciados, bacharéis e tecnólogos, sempre em observância às demandas 

emergentes e às expectativas da Região Serrana de Santa Catarina.  

O ensino da UNIPLAC é trabalhado como espaço efetivo de aprendizagens 

fundamentais para a vida pessoal e profissional, levando em conta aspectos como a 

globalização e a integração regional, conduzindo o aluno à descoberta e entendimento dos 

quatro pilares da educação7: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e 

aprender a ser. 

Diante disso, preocupa-se em proporcionar atividades acadêmicas em espaços 

pedagógicos estratégicos para o exercício da cidadania, construindo conhecimentos através da 

participação crítica de alunos e professores, na forma de trabalhos, estágios curriculares 

obrigatórios e não-obrigatórios, projetos de extensão e de pesquisa, realização de semanas 

acadêmicas, viagens de estudos e eventos. Assim, amplia-se e aprofunda-se a formação do 

profissional cidadão e suas possibilidades de inserir-se ao mercado de trabalho. 

As políticas para o Ensino de Graduação da UNIPLAC estão atentas às novas 

metodologias de apropriação e produção do conhecimento, com a finalidade de promover 

ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, em consonância com 

as diretrizes emanadas do Ministério da Educação. Dentre elas destacam-se: 

 
a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  
 

b) formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
 

c) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

d) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação;  
 

e) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração;  
 

                                                 
7 -  Relatório da UNESCO sob o título “Educação: Um tesouro a descobrir”. 
 



66 

 
f) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade;  
 

g) promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição;  
 

h) articular o ensino, pesquisa e extensão, em diferentes níveis, produzindo o 
conhecimento para contribuir com as mudanças sociais responsáveis pela melhoria 
da qualidade de vida;  

 
i) centrar o ensino na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, levando o aluno 

a compreender o papel das diferentes ciências nas soluções para os problemas com 
os quais se defronte;  
 

j) estimular o relacionamento interpessoal e a comunicação eficaz, propiciando o 
trabalho em grupo e em equipes;  
 

k) fomentar práticas de aprendizagem para formação do cidadão comprometido com 
uma sociedade justa;  
 

l) garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e da educação 
profissional aos egressos;  
 

m) organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos alunos e professores, 
socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e publicações;  
 

n) proporcionar educação de qualidade que possibilite a inserção do ser humano na 
sociedade globalizada;  
 

o) estimular, viabilizar e fomentar, na comunidade acadêmica e junto aos diferentes 
setores da sociedade, a integração da UNIPLAC, sugerindo mecanismos que 
favoreçam a melhoria de ensino; 
 

p) promover programas de capacitação e atualização de professores  e alunos; 
 

q) acompanhar o aprimoramento dos projetos pedagógicos;  
 

r) expandir a oferta de vagas na graduação;  
 

s) planejar e coordenar as atividades do sistema acadêmico no que se refere à 
graduação;  
 

t) atualizar estudos e investigações sobre o conteúdo pedagógico na educação 
superior; 
 

u) estimular a utilização de multimeios para o trabalho nos conteúdos das diversas 
disciplinas;  



67 

 
v) ampliar serviços educacionais; 

 
w) fomentar e desenvolver a pesquisa integrada ao ensino e à extensão; 

 
x) criar um Programa de Capacitação e Atualização Pedagógica Permanente; 

 
y) ampliar a oferta melhorar a qualidade do ensino de graduação;  

 
z) fortalecer o processo de inclusão social; 

 
aa) ampliar a articulação com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento 

regional;  
 
bb) criar e implantar novos cursos de graduação  de acordo com a demanda regional. 
 

Na perspectiva de atender estas metas a universidade se constitui num espaço 

privilegiado do debate e do diálogo. Porém, não basta discutir a teoria pela teoria ou como 

simples explicação da realidade. Ao contrário, deve refletir sobre a realidade para modificá-la.  

A oferta da educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:  

 
a) de graduação: abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  
 

b) de pós-graduação: compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação;  
 

c) de extensão: abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 
caso pela universidade; 
 

d) cursos sequenciais de formação específica e de complementação de estudos: 
oferecidos por campos do saber e abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pela legislação. 

 

2.3.1" Licenciaturas  

 

No final de 2006 foram aprovadas as políticas das licenciaturas na UNIPLAC e a sua 

implantação representou e representa uma inovação pedagógica em vários sentidos: envolve o 

compartilhamento de disciplinas totais e parciais, transgride a perspectiva disciplinar e 

articula no planejamento das atividades acadêmicas a integração das diferentes áreas do 

conhecimento, disciplinas, conceitos, estabelecendo a relação entre os conhecimentos teóricos 

e práticos necessários ao desempenho da profissão. 



 
                                FIGURA 3 -

 
 

Neste sentido a carga horária total do curso está dividida em disciplinas 

compartilhadas totais, disciplinas compar

complementares e estágios curriculares. É necessário planejar a formação continuada para 

construir no processo a formação d

disciplinas compartilhadas, nas disciplinas integradoras do currículo e em todas as disciplinas 

da estrutura curricular.  

O planejamento não poderá ser feito individualmente, mas requer, mais do que nunca, 

a profissionalização da docência no ensino superior, tanto quanto é fundamental a apropriação 

dos saberes científicos para o crescente domínio de cada área, como também a apropriação 

dos saberes pedagógicos para o exercício competente da docência.
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Neste sentido a carga horária total do curso está dividida em disciplinas 

compartilhadas totais, disciplinas compartilhadas parciais, disciplinas específicas, atividades 

complementares e estágios curriculares. É necessário planejar a formação continuada para 

construir no processo a formação de professores do ensino superior que irá trabalhar nas 

disciplinas compartilhadas, nas disciplinas integradoras do currículo e em todas as disciplinas 

O planejamento não poderá ser feito individualmente, mas requer, mais do que nunca, 

ionalização da docência no ensino superior, tanto quanto é fundamental a apropriação 

dos saberes científicos para o crescente domínio de cada área, como também a apropriação 

dos saberes pedagógicos para o exercício competente da docência. 
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Política das Licenciaturas Compartilhadas da UNIPLAC                               

Neste sentido a carga horária total do curso está dividida em disciplinas 

tilhadas parciais, disciplinas específicas, atividades 

complementares e estágios curriculares. É necessário planejar a formação continuada para 

do ensino superior que irá trabalhar nas 

disciplinas compartilhadas, nas disciplinas integradoras do currículo e em todas as disciplinas 

O planejamento não poderá ser feito individualmente, mas requer, mais do que nunca, 

ionalização da docência no ensino superior, tanto quanto é fundamental a apropriação 

dos saberes científicos para o crescente domínio de cada área, como também a apropriação 
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Com a proposta das disciplinas compartilhadas, o movimento da sala de aula e nos 

cursos de licenciatura da UNIPLAC inclui flexibilidade, dialogicidade, dialeticidade, 

pluralidade, o erro, o relativo, a contradição, a ambiguidade, a criatividade, como elementos 

constitutivos essenciais de todo e qualquer processo de desenvolvimento.  

O espaço da Universidade pode e deve ser um espaço possibilitador para o professor 

refletir, investigar e planejar sua prática pedagógica, pois entende-se que “a formação não se 

constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mas sim, através de um 

trabalho de reflexibilidade crítica sobre práticas e de reconstrução permanente da identidade 

pessoal.” (NÓVOA, 1995, p.25).  

Espera-se que a licenciatura desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 

atitudes e valores, que lhes possibilitem permanentemente ir construindo seus saberes-fazeres 

docentes, a partir das necessidades e desafios que o ensino, como prática social, lhes coloca 

no cotidiano. A partir da idéia de historicidade e provisoriedade da Ciência, a concepção de 

produção do conhecimento que deverá sustentar a proposta tem a seguinte base: 

 
a) problematização e compreensão dos limites e possibilidades do trabalho educativo 

escolar; 
b) aprofundamento epistemológico e metodológico das ciências que integram o 

currículo; 
c) compreensão do cotidiano escolar como um dos parâmetros balizadores da 

competência do profissional de Educação. 
 

As atividades curriculares têm como princípios articuladores as dimensões das 

Ciências Humanas e Fundamentos; da Escola, Cultura e Sociedade; do Ensino Aprendizagem, 

Conhecimento e Escolarização; das Práticas Escolares e das Atividades Complementares da 

Graduação. 

  
                               FIGURA 5 - Princípios Articuladores das Licenciaturas                                
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2.3.2" Bacharelados 

 

Os cursos de bacharelado habilitam para o exercício profissional. Tem duração que 

varia de quatro (04) a seis (06) anos, dependendo da área escolhida. Todos os cursos de 

bacharelados em funcionamento na Universidade foram aprovados pelo Conselho 

Universitário da UNIPLAC e de acordo com a legislação submetidos ao reconhecimento do 

CEE. 

Os cursos de bacharelados da UNIPLAC tem sido desenvolvidos de acordo com seus 

projetos pedagógicos, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e o perfil 

profissiográfico de cada área de conhecimento/profissional. 

 

2.3.3" Cursos Superiores de Tecnologia 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB n. 9394/96 os  

cursos  de tecnólogos foram reconhecidos  como  cursos superiores e  assumiram  um caráter 

mais amplo, passando a integrar a Educação Profissional de Nível Tecnológico.  

Na sua origem, os cursos de tecnólogos eram voltados exclusivamente para o setor de 

tecnologia, focados no incremento de áreas de infraestrutura essenciais para a economia do 

país. Mas este conceito foi ampliado e outros setores também começaram a fazer parte desta 

opção de formação. 

A UNIPLAC também elaborou projetos de cursos superiores de tecnologia, 

obedecendo ao dispositivo da Lei n. 9.394, de 20.12.1996. Fundamentam-se em legislação 

específica, como o Parecer do Conselho Nacional de Educação - CNE e Conselho de 

Educação Superior - CES n. 436/2001, homologado em 05.04.2001; o Parecer CNE/CP n. 

29/2002, homologado em 12.12.2002; e a Resolução CNE/CP n. 03/2002, contendo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico. 

Esses cursos não se constituem em novidade na história educacional brasileira, estando 

focados em um determinado campo de atuação e totalmente voltados para a educação 

profissional, o que faz com que tenham um enfoque mais técnico se comparados com outros 

cursos de graduação com formação mais generalista. 

Os alunos graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia são profissionais 

especializados em segmentos de uma ou mais áreas profissionais que podem ingressar em 

cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). 
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Atualmente, a UNIPLAC oferece os cursos para formação de tecnólogos em áreas 

diversas, como design, gestão, segurança, automação e saúde, aprovados pelos Conselhos 

Universitários e submetidos, conforme legislação a processos de reconhecimento ao CEE, tem 

como meta a oferta de cursos de Tecnólogos, de acordo com a demanda de mercado.  

 

2.3.4" Cursos Sequenciais 

  

Através de um esforço coletivo entre Secretaria de Estado da Educação de Santa 

Catarina – SEE/SC, da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC e das Secretarias 

de Desenvolvimento Regional de Lages e São Joaquim está sendo desenvolvida a primeira 

etapa do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional. Este programa 

consiste num conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à articulação da 

melhoria do ensino de graduação ao processo de desenvolvimento sócio-econômico das áreas 

de abrangência das Secretarias de Desenvolvimento Regional de Lages e São Joaquim. 

A formação de agentes de desenvolvimento constitui-se em ativo estratégico que um 

dado território pode mobilizar para projetar, gerenciar, monitorar e avaliar um processo de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que a falta de recursos humanos qualificados implica 

numa profunda limitação na capacidade do poder local em promover desenvolvimento, sua 

tarefa prioritária.  

Nesse sentido, torna-se condição primeira a formação de pessoas, em nível superior, 

para atuação na gestão do desenvolvimento regional. Sem esse investimento, municípios e 

regiões ficarão confinadas à mera execução de políticas desenvolvimentistas ditadas de fora, 

ou a mercê da falta de inovação e de dinamismo.  

Os agentes de desenvolvimento são sujeitos imprescindíveis para a articulação de 

projetos e para a qualificação técnica e tecnológica na elaboração e execução de planejamento 

estratégico participativo de desenvolvimento.  

É um Curso Superior Sequencial em Formação de Agentes para o Desenvolvimento 

Regional, na modalidade de complementação de estudos, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento regional através da formação de profissionais  capazes  de planejar, 

implantar, gerir e avaliar projetos de desenvolvimento regional sustentável. Nesse sentido, foi 

celebrado convênio entre a UNIPLAC e a SEE/SC, para a implementação de um Programa de 

Educação Superior para o Desenvolvimento Regional.  
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O Curso Superior Sequencial de Formação de Agentes para o Desenvolvimento 

Regional terá duração de seis (06) semestres letivos, num total de 630 horas, ministradas aos 

sábados, em paralelo com o curso de graduação. A UNIPLAC oferece quarenta (40) vagas 

para alunos de Lages e quarenta (40) vagas para alunos de São Joaquim. 

A UNIPLAC vem desenvolvendo esforços na perspectiva de ampliar parcerias em 

projetos, principalmente com a esfera pública e também com a comunidade. 
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2.3.5" Relação de Cursos  

 

QUADRO 7 - Cursos Oferecidos em Lages e sua Condição Legal – 2004-2009 

Cursos 
Habilitação  

Condição Legal 
Autorização Reconhecimento 

1. Administração Gestão Empresarial/Bacharelado Par. 901/99 CONSEPE Decreto 81.100/77 CFE e Resolução 
058/04/CEE 

2. Administração Bacharelado Par. 754/07 e Par.366/08 CONSUNI -*- 

3. Administração Gestão Turismo/Bacharelado Par. 901/99 CONSEPE Par.095, Resolução 020/04 CEE 
Decreto 1837/04 e Resolução 

058/04/CEE 
4. Administração - Sequencial de 

Formação Específica em 
Administração de  Supermercados 

Formação Específica em Administração 
de Supermercados 

Par. 379/02 CONSEPE 
 

Resolução 047, Par. 140/05 CEE 
Decreto 3.456/06 CEE/SC e 

Resolução058/04 CEE 
5. Arte-Educação (Magister) Lages Artes Visuais/Licenciatura Par. 1761/01 CONSEPE Resolução 026, Par. 093/05 CEE 

Decreto 3.309/05 CEE e Resolução 
058/04 CEE 

6. Arte-Educação (Magister)-Lages Artes Visuais, Cênicas e Música Par. 1761/01 CONSEPE Resolução026, Par.093/05 CEE 
Decreto3.309/05 CEE e Resolução 

058/04 CEE 
7. Arte-Educação Artes Visuais e Música Par. 409/02 CONSEPE Resolução026, Par.093/05 CEE 

Decreto 3.309/05 CEE e Resolução 
058/04 CEE 

8. Arte-Educação  Artes Visuais/Licenciatura Par. 2483/06 Consepe/Consuni Resolução026,  Par.093/05CEE 
Decreto 3.309/05 CEE e Resolução 

058/04 CEE 
9. Arte-Educação – Licenciaturas 

Compartilhadas 
Artes Visuais e Música/Licenciatura Par. 2475/06 CONSEPE/CONSUNI -*- 

10. Arte-Educação – Licenciaturas 
Compartilhadas 

Artes Visuais/Licenciatura Par. 2475/06 CONSEPE/CONSUNI -*- 

11. Biblioteconomia Bacharel em Biblioteconomia Par. 753/07 CONSEPE/CONSUNI -*- 

12. Biomedicina Bacharel em Biomedicina Par. 378/08 CONSEPE/CONSUNI -*- 

13. Ciências Biológicas Licenciatura Par. 338/96 CEE Resolução 31/99 CEE/SC e 
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Resolução 058/04/CEE 

14. Ciências Biológicas Habilitação: em Análises Clínicas                 
Titulação: Bacharel em Ciências 

Biológicas 

Par. 234/03 CONSEPE 
e Ata 012,013 e 014/04 CONSEPE 

 

Par. 335/08 e Resolução140/08 CEE 
Decreto 1.892/08 - CEE/SC 

15. Ciências Biológicas Habilitação:em  Ciências Ambientais                            
Titulação: Bacharel em Ciências 

Biológicas 

Par. 234/03 CONSEPE 
e Ata 012,013 e 014/04 CONSEPE 

Par. 412/09 e Resolução092/09 CEE 
Decreto 2.922/09 - CEE/SC 

16. Ciências Biológicas - Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciatura Par. 2475/06 CONSEPE/CONSUNI -*- 

17. Ciências Contábeis Bacharelado Par. 102/68 CEE Decreto 69.457/71 CFE e 
Resolução058/04/CEE 

18. Ciências Contábeis Bacharel em Ciências Contábeis Par. 317/07 CONSUNI -*- 
19. Ciências da Religião Licenciado em Ciências da Religião Par. 383/08 e 009/09 CONSUNI -*- 
20. Ciências Econômicas Economia de Negócios Par.1721/01  CONSEPE Decreto 69.457/71 CFE e 

Resolução058/04/CEE 
21. Curso Superior Sequencial de 

Complementação de Estudos em 
Formação de Agentes para o 
Desenvolvimento Regional  

Curso Superior Seqüencial de 
Complementação de Estudos em 
Formação de Agentes para o 

Desenvolvimento Regional (Sequencial) 

Par.594/09 CONSUNI -*- 

22. Design e Tecnologia de Moda Bacharel em Design de Moda Par. 1338/05 Retificado pelo 
Par.1691/05 CONSUNI/CONSEPE 

Resolução 055, Par. 217/07 CEE e 
Decreto 659/07 

Resolução 058/04/CEE 
23. Direito Bacharelado Decreto 91252/85 CFE G:1- Portaria. 199/91 CFE e 

Resolução058/04/CEE 
24. Direito Bacharel em Direito Par. 762/07 – CONSUNI e 

Par. 365/08 - CONSUNI 
G:2 -  Em trâmite 

25. Direito Bacharel em Direito Par. 762/07 – CONSUNI 
Par. 365/08 - CONSUNI 

G:4 -    Em trâmite 

26. Direito - Especial Bacharelado Decreto 91252/85 CFE Portaria. 199/91 CFE e  Resolução 
058/04/CEE 

27. Educação Artística Artes Plásticas/Licenciatura Par. 898/99 CONSEPE Decreto1.693/04 CEE, Resolução013 e             
Par. 057/04 CEE e Resolução 

058/04/CEE 
28. Educação Física Licenciatura Par. 293/97 CEE Resolução 31/99 CEE e 

Resolução058/04/CEE 
29. Educação Física Bacharelado Par. 293/97 CEE Resolução 31/99 CEE e 

Resolução058/04/CEE 
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30. Educação Física - Licenciaturas 

Compartilhadas 
Licenciatura Par.2475/06 CONSUNI/CONSEPE -*- 

31. Enfermagem Licenciatura Plena em 
Enfermagem/Enfermeiro 

Par. 900/99 CONSEPE Resolução024, Par.085/05 e 
Decreto 3.309 CEE e Resolução 058/04 

CEE 
32. Enfermagem Bacharelado Par.1771/05 CONSUNI/CONSEPE -*- 

33. Engenharia Civil Formação de Engenheiro Civil Par.756/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 

34. Engenharia de Produção Formação de Engenheiro de Produção Par.2478/06 CONSUNI/CONSEPE -*- 

35. Engenharia Industrial Madeireira Formação de Engenheiro Industrial 
Madeireiro 

Par. 1255/00 CONSEPE Resolução001/06,Par.003/06-CEE 
Decreto4.071/06-CEE e 
Resolução058/04/CEE 

36. Engenharia Industrial Madeireira Formação de Engenheiro Industrial 
Madeireiro 

Par. 2375/06 Resolução001/06,Par.003/06-CEE 
Decreto4.071/06-CEE e 
Resolução058/04/CEE 

37. Informática Bacharelado Par. 375/97 CEE Resolução090, Par.149/02 CEE e 
Decreto 4.486/02  CEE e 
Resolução058/04/CEE 

38. Letras Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Literaturas Correspondentes 

Par. 1254/00 CONSEPE Decreto 79.943/77 CFE e Resolução 
058/04/CEE 

 
39. Letras Língua Portuguesa, Língua Espanhola e 

Literaturas Correspondentes 
Par. 1254/00 CONSEPE Em trâmite 

40. Letras - Licenciaturas 
Compartilhadas 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Literaturas Correspondentes 

 

Par. 001; 002/07 e Par. 310; Par. 311/07 
CONSUNI 

-*- 

41. Letras - Licenciaturas 
Compartilhadas 

Língua Portuguesa, Língua Espanhola e 
Literaturas Correspondentes 

Par. 001; 002/07 e Par. 310; Par. 311/07 
CONSUNI 

-*- 

42. Letras – para  egressos Português/Espanhol (Complementação) Par.755/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 

43. Matemática Licenciatura Par.48/70/CEE e 
Decreto 66849/70 CFE 

Decreto 79.943/77 CFE e 
Resolução058/04/CEE 

44. Matemática - Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciatura Par. 2475/06 CONSUNI/CONSEPE -*- 

45. Medicina Médico Portaria.086;Par.CEDS;099/03/CEE, 
Ata 010/03 CONSEPE e Resolução 

Par. 376 ; Resolução 085/09 CEE e 
Decreto 2.792/09 - CEE 
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079/08 

46. Odontologia Cirurgião Dentista Par. 010/99 CEE Resolução 044, Par.224/04 CEE 
 Decreto 2.426/04 CEE e Resolução 

058/04 CEE 
47. Odontologia - Módulo Cirurgião Dentista Par.2477/06 CONSUNI/CONSEPE -*- 
48. Pedagogia – Lages Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
Par. 339/96 CEE Resolução 31/99 CEE e Resolução 

058/04/CEE 
49. Pedagogia – Licenciaturas 

Compartilhadas 
Licenciado em Pedagogia Par.2475/06 CONSUNI/CONSEPE -*- 

50. Pedagogia Educação Especial Par.267/08 CONSUNI/CONSEPE -*- 

51. Pedagogia Formação Bilíngüe/Educação de Surdos Par.752/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 
52. Pedagogia Gestão da Educação Básica 

 
Par.886/04 CONSUNI/CONSEPE -*- 

53. Pedagogia - Semipresencial Educação Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

Par. 1473/01 CONSEPE Resolução 31/99 CEE e Resolução 
058/04/CEE 

54. Psicologia Formação de Psicólogo Par. 1098/00 CONSEPE Resolução 090, Par. 331/06 CEE e 
Decreto 4.945/06 e Resolução058/04 

CEE 
55. Psicologia Formação de Psicólogo Par.706/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 
56. Secretariado Executivo Bilíngüe Bacharel em Secretariado Executivo 

Bilíngüe 
Par.1337/05 CONSUNI/CONSEPE Par. 002 e Resolução 002/10 CEE 

Decreto n. (em trâmite) 
57. Serviço Social Assistente Social Par. 396/02 CONSEPE Resolução133, Par.393/07CEE e  

Decreto1.160/08 e Resolução058/04 
CEE 

58. Serviço Social (novo) Assistente Social/Bacharel Par.386/08 e 002/09 CONSUNI -*- 
59. Sistemas de Informação Bacharelado Par. 607/02 e Par.018/03 

CONSEPE 
Resolução 013, Par. 053/07 CEE e 

Decreto 266/07 e Resolução 058/04 CEE 
60. Tecnologia em Ciências Eqüinas Tecnólogo em Ciências Eqüinas Par. 1778/06 CONSUNI/CONSEPE Par. 449 e Resolução 095/09 e 

Decreto 2.930/09 CEE 
61. Tecnologia em Design de Interiores Tecnólogo em Design de Interiores Par.2378/06 CONSUNI/CONSEPE Par. 560,  Resolução 129/09 e 

Decreto  3.054/10 CEE 
62. Tecnologia em Cosmetologia e 

Estética Facial e Corporal 
Tecnólogo em Cosmetologia e Estética 

Facial e Corporal 
Par. 319/07 CONSUNI/CONSEPE Par. 558, Resolução 127/09 e 

Decreto 3.054/10  CEE 
63. Tecnologia em Cosmetologia e 

Estética Capilar 
Tecnólogo em Cosmetologia e Estética 

Capilar 
Par.320/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 

64. Tecnologia em Gestão de Trânsito Tecnólogo em Gestão de Trânsito Par.745/04 CONSEPE Resolução 116, Par. 376/07 CEE e  
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Decreto 1.160/08 e  Resolução 058/04 

CEE 
65. Tecnologia em Gestão de Segurança 

Privada 
Tecnólogo  em Gestão de Segurança 

Privada 
Par. 758/07  CONSUNI/CONSEPE -*- 

66. Tecnologia em Design de Moda Tecnólogo em Design de Moda Par. 384/08 CONSUNI/CONSEPE -*- 

67. Tecnologia em Negócios –  Gestão 
de Cooperativas 

Tecnólogo em Negócios -  Gestão de 
Cooperativas 

Par. 2086/06 e Par. n. 006/09 
CONSUNI 

Par. 534/09 e Resolução 105/09 – CEE e 
Decreto 3.054/10 - CEE 

68. Tecnologia em Operações de 
Processos Industriais 
Eletromecânicos 

Tecnólogo em Operações de Processos 
Industriais Eletromecânicos 

Par. 608/02 CONSEPE Resolução 020, Par. 080/07 CEE e  
Decreto 348/07 e Resolução 058/04 CEE 

69. Tecnologia em Automação 
Industrial 

Tecnólogo em Automação Industrial Par. 704 e 705/07 CONSUNI/CONSEPE Em trâmite 

70. Tecnologia em Gestão de Segurança 
Empresarial 

Tecnólogo  em Gestão de Segurança  
Empresarial 

Resolução 001/2009 
CONSUNI/CONSEPE e 
Par.  004/09 - CONSUNI 

-*- 

71. Tecnologia em Pilotagem 
Profissional de Aeronaves 

Tecnólogo em Pilotagem Profissional de 
Aeronaves 

Par.363/08 CONSUNI/CONSEPE -*- 

72. Terapia Ocupacional Terapeuta Ocupacional Par. 101/02 CONSEPE Resolução 089, Par. 330/06 CEE e  
Decreto 4.945/06 e Resolução058/04 

CEE 
73. Terapia Ocupacional Bacharel em Terapia Ocupacional Par. 761/07 CONSUNI/CONSEPE e 

Par.nº 637/09 - CONSUNI 
-*- 

-*- Cursos em tramitação nos Conselhos Superiores da UNIPLAC e Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. 

 

 

 

 

QUADRO 8 - Cursos Oferecidos  no campus de São Joaquim e sua Condição Legal – 2004-2009 

Cursos 
Habilitação  

Condição Legal 
Autorização Reconhecimento 

1. Administração  Gestão Empresarial/Bacharelado Par. 899/99 CONSEPE Decreto 81.100/77 CFE e 
Resolução058/04/CEE 

2. Administração  Bacharelado Par. 754/07 e Par. 366/08 -  CONSUNI -*- 
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3. Ciências Contábeis  Bacharelado -*- Decreto 69.457/71 CFE e 

Resolução 058/04 CEE 
4. Curso Superior Sequencial de 

Complementação de Estudos em 
Formação de Agentes para o 
Desenvolvimento Regional  

Curso Superior Sequencial de 
Complementação de Estudos em 
Formação de Agentes para o 

Desenvolvimento Regional (Sequencial) 

Par. 594/09 - CONSUNI -*- 

5. Direito  Bacharel em Direito Par. 762/07; Par. 365/08 – CONSUNI e 
Par. 636/09 - CONSUNI 

G:2-    Em trâmite 

6. Letras – para egressos  Português/Espanhol  - Complementação Par.755/07 CONSUNI/CONSEPE -*- 

7. Letras  Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Literaturas Correspondentes 

-*- Decreto 79.943/77 CFE e 
Resolução058/04/CEE 

 
8. Pedagogia  Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
Par. 274/97 CEE Resolução 31/99 CEE e 

Resolução058/04/CEE 
9. Tecnologia em Negócios –  Gestão 

de Cooperativas 
Tecnólogo em Negócios -  Gestão de 

Cooperativas 
Par. 2086/06 e Par. 006/09 - CONSUNI 

 
Par. 534/09 e Resolução 105/09 CEE e 

Decreto  3.054/10 CEE 

-*- Cursos em tramitação nos Conselhos Superiores da UNIPLAC e Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 9 - Cursos Oferecidos  Fora de Sede e sua Condição Legal – 2004-2009 

Cursos 
Habilitação  

Condição Legal 
Autorização Reconhecimento 

1. Arte Educação (Magister) –  
Florianópolis 

Artes visuais/Licenciatura 
 

Par. 1761/01 CONSEPE Resolução 026, Par.093/05 CEE 
Decreto 3.309/05 CEE e Resolução 

058/04 CEE 
2. Arte-Educação – Otacílio Costa Artes Visuais/Licenciatura Par.2185/06 CONSEPE/CONSUNI 

e Par.2380/06 
-*- 
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3. Administração – Urubici Gestão Empresarial/Bacharelado Par.186/04 CEE Decreto 81.100/77 CFE e 

Resolução058/04 CEE 
4. Educação Física  - 

LicenciaturaCompartilhada  - Santo 
Amaro da Imperatriz 

Licenciatura Resolução071; Ata  002/08 e 
Par. 639/09 - CONSUNI 

-*- 

5. Pedagogia - Urubici Educação Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries) 

Par. 026/00 CEE Resolução 31/99 CEE e 
Resolução058/04 CEE 

6. Pedagogia – Semipresencial – 
Campo Belo do Sul 

Educação Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

Par.152/04 CEE Resolução 31/99 CEE e 
Resolução058/04 CEE 

7. Pedagogia - Semipresencial – 
Otacílio Costa 

Educação Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

Par. 236/02 CEE Resolução 31/99 CEE e 
Resolução058/04 CEE 

-*- Cursos em tramitação nos Conselhos Superiores da UNIPLAC e Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. 



80 

 

 

2.4 POLÍTICAS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

As políticas de Pós-Graduação da Instituição, assim como a graduação, envolveram as 

questões relativas à educação e à produção do conhecimento, com relevância social e que 

estejam estrategicamente direcionadas ao desenvolvimento regional. A oferta de cursos de 

pós-graduação na UNIPLAC seguiu a missão institucional de contribuir para a melhoria dos 

indicadores de desenvolvimento humano da região, gerando não somente conhecimento, mas 

também novos geradores de conhecimento.  Neste contexto, os esforços institucionais no 

período de 2004-2009 direcionaram-se para elaboração das diretrizes e regulamentação da 

pós-graduação; viabilização dos cursos com corpo docente adequado a suas especificidades. 

 

2.4.1" Pós-Graduação Lato Sensu 

 

As políticas de Pós-Graduação lato sensu tiveram como prioridade oferecer Cursos de 

Especialização e Aperfeiçoamento técnico-profissional específico, tendo como meta o 

domínio científico e técnico de uma área do saber ou da profissão, para formar especialistas, 

atendendo a demanda e procura dos que desejam aprimoramento, melhores condições de 

trabalho e novos conhecimentos. No período de 2004-2009 foram lançados duzentos e 

quarenta e sete (247) cursos por edital, aprovados pelos conselhos da Universidade, e destes 

setenta e sete (77) turmas foram efetivadas.  

Considerando o número de alunos, os registros apontaram que um mil, seiscentos e 

noventa e quatro (1.694) profissionais já foram qualificados em cursos lato sensu, no período 

de 2004-2009, setecentos e cinquenta (750) na modalidade de mercado de trabalho e os 

demais, além do mercado de trabalho, em formação para o magistério superior 

 Dentre as principais atividades realizadas nos últimos cinco anos destacam-se: 

 
a) consolidação da metodologia utilizada para divulgação das vagas nos cursos, 

através de edital após pesquisa de demanda; 
 

b) divulgação efetiva através de propaganda em todos os meios de comunicação, para 
trazer o aluno egresso e os interessados; 
 

c) acompanhamento do coordenador pedagógico, o qual tem como funções próprias 
para o bom andamento do curso: acompanhar as atividades exigidas pelo projeto, 
responsável pelos contados com os professores, calendário, relação aluno x 

professor, substituição de professores e realizar avaliação do trabalho do professor 
ao final de cada disciplina, através de instrumento fornecido pelo setor de avaliação 
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institucional, garantindo assim a qualidade do corpo docente e dos cursos 
oferecidos; 
 

d) inclusão de modelos alternativos e ações que atendem às necessidades particulares 
como: o uso de vídeo-conferência, sala de estudo virtual, parceria com outras 
instituições e cursos presenciais em outros municípios. Quanto a parte física, 
material pedagógico e tecnologia disponíveis é o desejável para a realização dos 
cursos com qualidade e bem estar; 
 

e) fortalecimento da pós-graduação na área da Saúde, com a implantação de duas 
residências: Residência Médica: Medicina da Família e Comunidade, tendo 
formado a primeira turma de residentes (2008-2009); Residência Multiprofissional 
conclui a formação da primeira turma em 2011; 
 

f) criação de convênios para desenvolvimento de cursos em parceria com Faculdade 
de Desenvolvimento de Santa Catarina - FADESC em Palhoça/SC, com a Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC, o curso de 
Preparação para a Magistratura, com o Ministério Público.  

 

2.4.1.1 Situação Atual 

 

Do ponto de vista regional, existiu a expectativa de que ocorra um crescimento de 

demanda por pós-graduação como um todo, com a inclusão de modelos alternativos e ações 

que ampliaram o atendimento de necessidades particulares, tais como: o uso de vídeo-

conferência, sala de estudo virtual, parceria com outras instituições e cursos presenciais em 

outros municípios.   

A estrutura física, o material pedagógico e as tecnologias disponíveis na UNIPLAC 

possuem um padrão desejável para a realização dos cursos.  

A Pós-graduação da UNIPLAC é uma realidade consolidada, tendo atingido 

significativo êxito, com bons resultados a contabilizar, seja: na preparação de recursos 

humanos de alto nível, na produção científica, na criação de identidade das diferentes áreas. 

O Setor de Pós-graduação tem sistematicamente se empenhado visando fortalecer a 

pós-graduação no que diz respeito: 

 
a) formação e o aperfeiçoamento de professores e pesquisadores, assim como de 

alunos de pós-graduação;   
b) produção conjunta de conhecimento científico e tecnológico expresso na forma de 

publicações especializadas, congressos, seminários, e outros eventos;  
 

c) valorização intelectual e, sempre que possível, a aplicação sócio econômica dos 
conhecimentos desenvolvidos; 
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d) necessidade do caráter inovador explicitando as vantagens recíprocas advindas da 
cooperação;  
 

e) atendimento das recomendações da comissão avaliadora do CEE/SC e dos comitês 
de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -  
CAPES, com vistas à melhoria da qualidade do ensino de pós-graduação;   
 

f) privilegiar o efeito multiplicador do conhecimento. 
 

2.4.1.2 Diretrizes para a Pós-graduação Lato Sensu para 2010-2018 

 

Dentre as diretrizes institucionais para 2010-2018 destacam-se: 

 
a) apoio permanente ao desenvolvimento dos cursos em áreas de estudo já 

consolidadas e com potencial de desenvolvimento em sintonia com as inovações 
acadêmicas e as práticas profissionais atuais e emergentes dos mais variados 
campos de atuação e conhecimento; 
 

b) implementação das finalidades da pós-graduação lato sensu, direcionadas à 
capacitação, à qualificação e à atualização de profissionais, de modo a atender às 
necessidades e expectativas sociais e de mercado; 
 

c) sustentação da pós-graduação lato sensu por professores com experiência e visão 
das reais necessidades de conhecimento teórico e profissional que a área exige; 
 

d) articulação das ações da pós-graduação lato sensu com os cursos de graduação e os 
programas de stricto sensu; 
 

e) promoção de avaliações periódicas das atividades da pós-graduação lato sensu, 
visando adequá-las ao contexto científico, tecnológico, profissional e de demanda 
da regional; 
 

f) estímulo à publicação e divulgação das monografias e/ou trabalhos de conclusão de 
curso, em eventos da área e/ou publicados em forma de artigos, capítulo de livros, 
manuais, produtos, entre outros; 
 

g) implementar o acompanhamento do egresso; 
 

h) 20% do ensino dos cursos de lato sensu na forma de EAD. 
 

2.4.2" Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Para a consolidação da condição de Universidade em uma instituição de caráter 

comunitário é necessário o fortalecimento do segmento da pós-graduação stricto sensu, que 
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deve ocupar papel central e estratégico, e passar progressivamente a ser determinante com 

relação ao ensino, a pesquisa e à extensão. As três esferas principais de atuação em uma 

Universidade precisam estar fortemente articuladas e progredir num equilíbrio dinâmico 

complexo. Em se tratando a UNIPLAC de uma instituição com cinco (05) décadas de tradição 

de ensino superior (na maior parte do tempo noturno), o crescimento rápido do segmento da 

pesquisa e da pós-graduação stricto sensu necessariamente gerou nos últimos anos 

desacomodação e requereu mudanças importantes, com impacto significativo nas outras 

instâncias da atividade acadêmica. É no presente documento, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, onde precisam estar firmemente postas uma visão e propostas que 

favoreçam e facilitem as mudanças em curso da cultura institucional.  

Esta está se transformando na última década, de um modelo de universidade 

exclusivamente voltado para a formação profissional, e como tal, atrelado principalmente às 

demandas do mercado de trabalho (fluido e flexível, logo pouco adequado para funcionar 

como critério para as metas institucionais), a um modelo de universidade centrado na 

pesquisa, com compromissos que vão além da formação profissional para o mercado (é o 

conhecimento que pode mostrar os rumos adequados para uma universidade realizar sua 

missão). Com a formação para pesquisa, a UNIPLAC se propõe a estudar os problemas da 

região para poder interferir no desenvolvimento regional, a partir da ciência, isto é, da geração 

de conhecimento científico, produzido aqui por pesquisadores instalados na região.  

Com estas mudanças, a mobilização das forças da comunidade e região, organizadas 

em instituições e organizações de diverso porte e função social, podem ser articuladas para 

que a Região Serrana tenha uma compreensão profunda de seus processos sociais, das razões 

de sua estagnação, dos seus potenciais, e possa utilizar o  conhecimento científico, os 

resultados de pesquisa e produção, para processar as mudanças necessárias para a qualificação 

da vida de suas populações.  

Muitos passos foram dados neste sentido na última década, desde o credenciamento da 

UNIPLAC como universidade. Com a missão de Promover a formação humana, técnico-

científica e cultural do cidadão, a partir da geração e da socialização do conhecimento, 

visando o desenvolvimento sustentável, a UNIPLAC comemorou, em 2009, meio século e dez 

(10) anos de Universidade. A passagem do ensino superior noturno à universidade, o foco que 

mereceu investimentos financeiros e humanos foi a estruturação da pós-graduação stricto 

sensu, a implementação de políticas institucionais para desencadear a pesquisa e o 

desenvolvimento da ambiência de pesquisa na UNIPLAC.  Um breve detalhamento histórico 
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permite visualizar o percurso percorrido em pouco tempo e o conseqüente potencial de 

consolidar a condição de universidade, apesar das fragilidades institucionais pelas quais 

atravessa a UNIPLAC.  

Desde 1995, quando foi protocolada a Carta Consulta junto ao CEE/SC com vistas à 

transformação da IES em universidade, muitas iniciativas são tomadas: em 1996, o Projeto de 

Universidade e instala-se uma Comissão Especial de Acompanhamento; elabora-se um Plano 

de Desenvolvimento Institucional. Em 1997, um Seminário para definir as linhas de pesquisa 

prioritárias da universidade têm lugar, com a presença de professores conceituados como 

Julieta Calazans e Gaudêncio Frigotto. Consolida-se a legislação municipal8 que institui a 

Fundação UNIPLAC e são elaborados novos Estatutos e Regimento Geral; cria-se uma 

Direção de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação e, em já em 1998, um fundo de até 3% do 

orçamento geral para o desenvolvimento da pesquisa. O Fundo é voltado para o fomento da 

pesquisa, destinado a três programas: 

 
a) Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa que inclui os 

subprogramas de Iniciação Científica, apoio a Trabalhos de Conclusão de curso e a 
projetos individuais e/ou a projetos especiais de interesse estratégico da IES; 
 

b) Programa de Estruturação de Grupos de Pesquisa, que apóia tanto grupos em fase 
de implantação, como os já consolidados e, também, o desenvolvimento de 
produtos; 
 

c) Programa de Divulgação Científica, que inclui uma Jornada anual de Pesquisa, 
Ensino e Extensão, e uma Mostra de trabalhos de Iniciação Científica, da qual 
participam professores e alunos, além de interessados da comunidade mais ampla. 
Criou-se também um sítio na Internet e a UNIPLAC passa a ter sua página virtual, 
adotando software livre. 

 

Em 1999 são conveniados cinco mestrados interinstitucionais com a Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC em diversas áreas, titulando-se um significativo 

contingente de mestres; a UNIPLAC filiou-se ao Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras – PAIUB / Secretaria de Educação Superior – SESu / Ministério da 

Educação – MEC, como exigência do processo de transformação institucional e, nesse mesmo 

ano, conquista a almejada condição de universidade. Posteriormente conclui-se que os 

                                                 
8 - É importante observar que a intervenção judicial ocorrida em 2008 e está em curso fortaleceu o caráter 
municipal da UNIPLAC, que é reconhecida regionalmente como um importante patrimônio da região. De modo 
que a fragilidade que ocasionou a intervenção, de fato está a serviço do fortalecimento da sua condição de 
pública.  
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mestrados interinstitucionais conseguiram apenas titular professores; porém, pouco 

contribuíram com a mudança da cultura interna com vistas a transformação em universidade.   

Diante dessa constatação, os esforços da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação se direcionaram para viabilização de Programas de pós-graduação stricto sensu 

próprios: institucionalizaram-se o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Pesquisa na 

Instituição e as linhas de pesquisa (resoluções 011/98 e 029/99, as normatizações para os 

grupos de pesquisa (resoluções nº 077 e 078/2000), as normatizações para as pós-graduação 

(Resolução nº 025 e 026/04), a liberação de recursos do Fundo Institucional de Pesquisa 

através de editais específicos para os grupos de pesquisa ou para os programas de mestrado, o 

apoio institucional a capacitação docente, a contratação de professores doutores para compor 

o quadro docente dos programas, o auxílio a participação em eventos. Com estas ações, no 

período de 2004-2009 foi possível implantar três (03) Programas de Pós-graduação - PPGs 

stricto sensu. 

Em 2005 processa-se o primeiro re-credenciamento da universidade e entra em 

funcionamento o primeiro Programa de Pós-graduação stricto sensu, Mestrado em Educação, 

seguido em 2006 pela abertura dos Mestrados em Saúde Coletiva e Administração. Os dois 

acadêmicos e o terceiro um mestrado profissional. Os três (03) PPGs, com seus mestrados 

correspondentes foram reconhecidos pelo CEE/SC e o Mestrado em Educação, primeiro a ser 

criado (2005) foi recomendado pela CAPES em 2008. Os mestrados em Administração e 

Saúde Coletiva estão em fase de reestruturação para encaminhamento a CAPES. 

Pesquisas, publicações, aprovações de artigos em periódicos e trabalhos de professores 

e alunos em eventos qualificados têm sido regra nos PPGs. Estes avanços são, no entanto, 

acompanhados, neste início de milênio, de dificuldades crescentes relativas à sustentabilidade 

financeira, conseqüência de múltiplos fatores. Entre eles, são determinantes: a expansão 

desregrada da oferta de educação privada mercadológica e a oferta de Educação à Distância - 

EAD, tanto pública como privada e mais recentemente a expansão da rede federal com a 

instalação de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFETs 

sobretudo, sem levar em conta as universidades comunitárias já instaladas nas diferentes 

regiões. Decorrente de tais políticas que parecem desconhecer as construções da sociedade 

civil, como é o caso das universidades comunitárias de SC como a UNIPLAC, estas vêm 

sendo desestabilizadas. Como movimento de resistência, as universidades da ACAFE e do 

Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas - COMUNG se associam para forçar o 

seu reconhecimento perante o poder público federal, buscando a criação de uma figura 
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jurídica capaz de distingui-las das universidades mercantis. Projeto de lei de autoria de João 

Pedro Schmidt tramita em Brasília e já conta com uma frente parlamentar. Obra de 

quatrocentas (400) páginas, disponível nos sites da ACAFE e COMUNG, reúne artigos de 

pesquisadores das universidades comunitárias de Santa Catarina - SC e Rio Grande do Sul - 

RS, constituindo-se em documento referência para que sejam conhecidas. A UNIPLAC está 

presente na obra e ativa nas movimentações. Trata-se de ação relevante dentro do PDI a 

conquista do reconhecimento da UNIPLAC como pública não estatal, o que permitirá acesso 

a financiamentos hoje restritos para nossas IES. As IES do interior têm uma luta importante a 

realizar para se consolidarem. 

É importante dizer que o Brasil tem menos de duzentas (200) universidades, embora 

tenha mais de duas mil (2.000) IES. A UNIPLAC faz parte dessas duzentas (200) 

universidades brasileiras, junto às demais universidades da ACAFE e do COMUNG, que 

juntas representam pouco mais de 10% do total de universidades brasileiras.  

É meta prioritária do PDI manter a UNIPLAC dentro deste seleto conjunto de IES 

nacionais. A região serrana está incluída no mapa das universidades brasileiras, que são 

recentes e poucas, para um imenso território nacional e está fazendo esforços consideráveis 

para permanecer nele. Sua permanência tem importância não apenas para Lages e região, mas 

para SC e para o Brasil todo, já que ela está entre uma das primeiras IES que se instalou no 

interior.  

As Universidades Comunitárias do Sul do Brasil configuram o mais antigo e mais bem 

sucedido processo de interiorização da educação superior no país. O governo federal apenas 

durante o último governo do Presidente Lula ocupou-se de ampliar a cobertura de IES 

públicas para o interior; e ao fazê-lo merece a crítica de não dialogar com as instituições 

instaladas com o esforço das populações locais, sem apoio federal. Por isso a luta liderada por 

João Pedro Schmidt ocupa lugar prioritário no PDI.  

Em final de 2009 foi nomeada pela intervenção uma comissão para readequar os 

projetos dos PPGs que ainda não estão recomendados pela CAPES, já articulando estas 

adequações à proposta de doutorado em Educação. O mestrado em Educação acaba de enviar, 

em mar/2010 o relatório Coleta/CAPES referente ao trabalho e produções desenvolvidos em 

2009. O resultado da avaliação será divulgado em set/2010. Esse resultado norteará as ações 

para a elaboração do curso de doutorado, consolidando o Programa de Pós-graduação em 

Educação - PPGE, que já apresenta consideráveis resultados, como mostraremos no item 

específico.   
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2.4.2.1 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação – Mestrado Acadêmico 

 

2.4.2.1.1 Breve Histórico, Porque a Construção do Futuro se Assenta nas Realizações do 

Passado 

 

O processo de criação do PPGE da UNIPLAC seguiu o que se pode chamar de 

caminhos alternativos com relação ao padrão praticado por PPGs novos à época (2005). O 

mestrado abriu a sua primeira turma sob a autorização do Conselho Estadual (SC), em época 

em que era consenso da comunidade científica, e dos próprios CEEs, a legitimidade da 

CAPES como órgão de avaliação e fomento do sistema de pós-graduação stricto sensu. Essa 

decisão foi tomada, entretanto, com responsabilidade e conhecimento da cultura da pós-

graduação. Mas, também considerou e reconheceu as peculiaridades regionais e institucionais, 

bem como a legitimidade do CEE/SC. Reitera-se que a superação das diferenças entre regiões 

está entre as metas pouco atendidas dos cinco (05) Planos Nacionais de Pós-graduação - 

PNPGs, e é nesse sentido que a iniciativa de difícil implementação da UNIPLAC precisava 

ser olhada: na sua função histórico-social. Algumas decisões estratégicas iniciais foram 

desdobradas de maneira progressiva em ações especialmente concebidas para desenvolver o 

PPGE, de modo a atingir as condições exigidas pela CAPES no mínimo tempo viável. A 

seguir, descreve-se tais decisões sucintamente:  

 
a) assegurar cobertura legal da formação dos alunos solicitando autorização e 

reconhecimento ao CEE/SC. Assim foi feito: o curso foi reconhecido com base na 
Resolução n. 102 e no Parecer 349 do Conselho Estadual de Santa Catarina em 
20.11.2007 e publicado no Diário Oficial n. 18.270 em 18.03.2007; 
 

b) compor o corpo docente com doutores com perfil adequado às linhas de pesquisa 
previstas no projeto, que tivessem chance de encontrar espaço para pesquisar e 
contribuir em um PPGE em processo de criação (emergente), assentando raízes na 
região, de modo a permanecer longo tempo. Foi uma decisão evitar a contratação 
de pesquisadores aposentados de Universidades públicas, porque dificilmente se 
instalariam na região; 
 

c) oferecer um número de vagas inicial limitado (quinze vagas de alunos para oito  
professores), que permitisse ao corpo docente fôlego para enfrentar os diferentes 
desafios que o empreendimento exigiria (até mar/2010,  noventa e sete alunos 
ingressaram, desde 2005); 
 

d) o Colegiado teve como princípios orientadores para trabalhar a formação e 
promover a produção docente e discente, desde o início, os parâmetros postos pela 
CAPES. Porém, levou também em conta as condições institucionais e regionais, 
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sobretudo a escassa cultura de pesquisa da IES e o fato de acolher uma demanda 
com formação frágil em termos de leituras prévias. O Colegiado assumiu como 
uma de suas funções a disseminação da cultura da pesquisa na Universidade, a sua 
institucionalização. A conseqüência do conjunto de decisões foi um esforço 
significativo e o risco de levar mais tempo do que o exigido para instalar a 
dinâmica da pesquisa na IES. Risco assumido conscientemente, uma vez que não 
havia alternativa a seguir: o grupo precisava trabalhar para ter resultados a mostrar. 

 

2.4.2.1.2 Metas e Políticas que Orientam o Desenvolvimento do Trabalho do PPGE 

 

Como objetivos o PPGE trabalha, com relação à formação dos mestrandos - nas 

disciplinas, na orientação, na extensão e em outras frentes - para promover a perspectiva do 

pesquisador e uma postura de continuada atualização; a capacidade de produzir 

conhecimentos socialmente relevantes, bem como adquirir o hábito de socializá-los por meio 

de publicações ou intervenções (palestras ou outras formas de disseminação). Iniciá-lo nas 

práticas de teorização, nos diálogos entre saberes populares e conhecimentos científicos, 

locais e globais. Fomentar a sua inserção em grupos e redes de pesquisa regionais e nacionais, 

universalizando seus saberes e conquistando novas parcerias. Contribuir para a qualificação e 

articulação dos sistemas educacionais de sua comunidade, exercendo liderança intelectual 

comprometida com os problemas regionais.  

Porém suas metas não se restringem à formação do aluno. Como filosofia condutora 

das atividades do Programa, em todas suas múltiplas esferas, consideramos duas vertentes que 

se complementam e orientam os trabalhos de pesquisa e extensão, para além da formação dos 

alunos: 

 
a) imersão regional, conectada com a missão da Universidade, que em seu caráter 

comunitário cultiva como ethos o compromisso com o desenvolvimento regional - 
visível em várias frentes; 
 

b) inserção nacional/internacional, que pode se dar por meio de publicações, 
participações em eventos científicos qualificados (apresentando ou não trabalhos, 
dependendo do tipo de evento), eventos ou movimentos com teor acadêmico e/ou 
político, inserção em redes, grupos e projetos de pesquisa, participação em comitês, 
comissões, seminários, bancas. Nas duas esferas regional ou nacional/internacional, 
o aprofundamento dos intercâmbios consolidou parcerias e cooperações que 
poderão assumir caráter formal e inclusive aumentar o montante de recursos 
financeiros captados pelo PPGE.   

 

Tanto a imersão regional como a inserção nacional/internacional passa por  

intercâmbios institucionais e parcerias que costumam resultar de lentos processos de inserção 
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dos sujeitos e grupos, e assim vão conquistando legitimidade por sua produção intelectual e 

atuação, iniciativas, projetos e articulações na sua esfera temática. Este conjunto de elementos 

constituindo a credibilidade do PPGE, internamente (junto à universidade e externamente, 

junto a instância de pares ou na comunidade regional).  

Em alguns casos o intercâmbio regional é perpassado e/ou está conectado com o 

nacional, o que é objetivo do PPGE e representa articulação e conquistas consideradas 

relevantes. 

À medida que as inserções externas aumentam em quantidade e qualidade, também a 

visibilidade dos pesquisadores, dos grupos que congregam e do próprio PPGE vai 

consolidando propostas de trabalho, linhas, grupos de pesquisa, redes e seus contornos vão se 

tornando formais.  

Esta caminhada acadêmica no espaço externo à instituição e ao PPGE representa o que 

se chama de inserção nacional e internacional na comunidade científico/acadêmica e se 

associa também à capacidade crescente de obter financiamentos. No final do item mostrar-se-

ão os principais resultados de pesquisa do PPGE em 2009, no qual podem ser apreciados os 

intercâmbios institucionais e as parcerias em situação de bastante maturidade para o tempo do 

Programa.  

Entre as ações que estão sendo promovidas e estão previstas como no planejamento 

para serem intensificadas, seja no âmbito regional ou nacional/internacional estão: 

 
a) intensificação de parceria com os Sistemas Educacionais Municipal e Estadual; 

 
b) fortalecimento da iniciativa do Estado de SC de Integração de Sistemas 

Educacionais Catarinenses; 
 

c) intensificação do trabalho e articulação dos egressos do PPGE para gerar maior 
impacto na região; 
 

d) fortalecer a vertente de Educação do campo, perpassada pela questão da 
sustentabilidade, a tensão entre campo e cidade, natureza e cultura; 
 

e) participar ativamente da Conferência Nacional de Educação; 
 

f) avançar, tanto no campo teórico como político, na causa do reconhecimento das 
Universidades Comunitárias como um modelo institucional original, e que poderá 
ser aperfeiçoado e até exportado (o modelo tem chamado a atenção em outros 
países, com Chile, França e Vietnam, onde foi apresentado em eventos em 2009); 
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g) continuar os intercâmbios e parcerias em torno da Educação e formação superior, 
suas políticas e crises, modelos de universidade, interiorização, internacionalização; 
 

h) aprofundar as modalidades de integração entre pós-graduação e graduação; 
 

i) manter acesa a bandeira da solidariedade, entendendo como proposto na 
Conferência Regional de Educação Superior (Cartagena de Índias/Colômbia, 2008) 
que a qualidade da educação precisa manter vínculo estreito com o pertencimento, 
isto é, a ciência deve estar comprometida com a melhoria das condições de vida de 
seu entorno. Neste ponto, as universidades comunitárias têm lições a oferecer.  

 

2.4.2.1.3 Resultados Obtidos que Mostram a Potência do PPGE para Abrir um Doutorado e 

Contribuir com o Crescimento da UNIPLAC 

 

A fim de mostrar provas do crescimento do PPGE, nada melhor do que apresentar as 

principais produções recentes (publicadas em 2009) dos pesquisadores do Programa, 

evidenciando a coerência e a organicidade entre a área de concentração, as  linhas de pesquisa 

e as disciplinas do PPGE. Para salientar a sua importância, não só para a região, mas para o 

Brasil, trazemos alguns dados que consideramos significativos sobre os co-autores e sobre o 

sentido e impacto dessas publicações, que deixam clara a parceria com expoentes de primeiro 

escalão do cenário da pesquisa em educação no Brasil, inseridos inclusive nos principais 

órgãos e associações que determinam os rumos da pós-graduação brasileira.  

 

CARVALHO, I. C. M.; GRÜN, M.; TRAJBER, R. (Orgs.).  Pensar o Ambiente: bases 
filosóficas para a Educação Ambiental. 1 ed. Brasília /DF: MEC-SECAD/UNESCO, 2009. v. 
1. 241 p. 
 
MUNARIM, A.; TAMANINI, E.; PEIXER, Z. I.; HARDT, L. S.; BITTENCOURT, N.; 
CONDE, S.  Política pública de educação do campo: a articulação entre o Estado e a 
Sociedade. In: AUED, B. W.; VENDRAMINI, C. R. (Orgs.). Educação do campo: desafios 
teóricos e práticos. 1 ed. Florianópolis: Insular, 2009, v. 1, p. 53-66. 
 
ALMEIDA, M. L. P.; PEREIRA, E.M.A. (Orgs.). Políticas de Educação Superior sobre o 
Processo de Bologna.  Campinas: Mercado de Letras, 2009.  
 
MACHADO, A. M. N. Universidades Comunitárias: um modelo brasileiro para interiorizar a 
educação superior. In: João Pedro Schmidt. (Org.). Instituições Comunitárias: Instituições 
Públicas não Estatais. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 2009,  p. 74-92. 
 
ALMEIDA, M. L. P.; MENDES, V.H. (Orgs.)  Educação e racionalidade: Questões de 
ontologia e método em Educação.   Campinas: Mercado de Letras, 2009. 
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BIANCHETTI, L.; MACHADO, A. M. N.   Publicar & Morrer? Análise do impacto das 
políticas de pesquisa e pós-graduação na constituição do tempo de trabalho dos 
investigadores.  EDUCAÇÃO, SOCIEDADE & CULTURAS, v. 28, Porto/Portugal, p. 53-
69, 2009. 
 
ALMEIDA, M.L.P. e MENDES, V. H. (Orgs). Educação e Racionalidade: questões de 
odontologia e método. Campinas: Mercado de Letras, 2009. 
 
2.4.2.1.4 Desafios e Metas do PPGE para Promover o Desenvolvimento Institucional  

 

Cabe por fim afirmar que o grande desafio a enfrentar pelo PPGE (e pelos demais 

programas stricto sensu da UNIPLAC) refere-se à capacidade de fixação dos professores e o 

risco de “fuga de cérebros” que ronda as universidades brasileiras que efetivamente já tem 

tido algumas perdas significativas nos últimos dois (02) anos com o aumento de concursos 

nas instituições federais pela proposta de expansão de vagas pelo projeto Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  - REUNI.   

Considerando os resultados que vimos obtendo no desenrolar da atividade do 

Programa, desde sua abertura em 2005, consideramos que o PPGE vem se consolidando, 

apesar das condições adversas e vem contribuindo com a qualificação da educação regional e 

com as comunidades local e regional tendo inclusive algumas inserções internacionais 

caminhando rumo à possibilidade de implantação de um doutorado na área. 

 

2.4.2.2 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva – Mestrado Acadêmico 

 

Os indicadores socioeconômicos oriundos do último censo conduzido no país, no ano 

2000, caracterizam Lages como um município com profundos desafios para o pleno exercício 

de cidadania. 

Dentre os indicadores sanitários/em saúde, Lages também apresenta pior perfil em 

relação à média nacional ou estadual em importantes dimensões. A proporção de crianças 

com baixo peso ao nascer em 2006, por exemplo, foi de 8,8% em Lages, 8,1% no Brasil e 

7,8% em Santa Catarina (BRASIL, 2008). A mortalidade infantil e o número de 

procedimentos básicos em saúde por habitante em Lages também foram piores em relação aos 

valores estaduais, equivalendo, em 2006, a 6,0% procedimentos per capita e a 15,9 óbitos por 

100.000 nascidos vivos, respectivamente. 

Nesta direção, a UNIPLAC, que se caracteriza como uma instituição de ensino 

superior, tem se orientado no sentido de oferecer cursos que possam contribuir para o 
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entendimento do complexo constituído por indivíduo-sociedade-ambiente. O que se deseja é, 

cada vez mais, qualificar profissionais para compreender e intervir em uma determinada 

realidade sanitária buscando o bem-estar da população, dadas as condições sociais e 

ambientais em que se desenvolve. 

O quadro de condições de vida e saúde da população serrana impôs que a UNIPLAC, 

no papel de instituição formadora, promovesse a relação entre a qualidade da formação 

profissional e a qualidade da saúde, o desenvolvimento social e a qualidade de vida da 

população lageana e serrana em sintonia com as demandas da região.  

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - PPGSC iniciou suas atividades 

em abr/2006 e foi reconhecido pelo CEE, conforme Parecer n. 31 Centro de Ciências de 

Educação - CEDS/CEESC, de 03.04.2006. Neste período foram formadas duas (02) turmas, a 

primeira em 2006 com onze (11) alunos; estes elaboraram dissertações a partir de um grande 

diagnóstico de saúde - “Auto-avaliação das condições de saúde e fatores associados: estudo 

de base populacional em adultos de Lages, SC, 2007”- realizado em 2007, junto a dois mil e 

vinte e dois (2.022) adultos.  

Financiado pelo Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Pesquisa da UNIPLAC, 

no valor superior a R$ 70.000,00, com vinte (20) bolsistas da graduação, possibilitou ampla 

coleta de dados e seus resultados estão sendo publicados em importantes periódicos da área da 

saúde (nove já publicados ou aceitos para publicação em periódicos conceituados pelo 

Qualis/CAPES para área) apresentados em Congressos (internacionais e nacionais) e 

subsidiou as políticas de saúde no município.  

 

2.4.2.2.1 Relação de Artigos Publicados 

 

ANACLETO, A J; NJAINE, K; LONGO, G Z; BOING, A F; PERES, K G. Prevalência e 
fatores associados à violência entre parceiros íntimos: um estudo de base populacional em 
Lages, Santa Catarina, Brasil, 2007. Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) , v. 25, p. 800-
808, 2009 
 
MORETTO, L; LONGO, G Z; BOING, A F; ARRUDA, M P. Prevalência da utilização de 
serviços de fisioterapia entre a população adulta urbana de Lages, Santa Catarina. Revista 
Brasileira de Fisioterapia, v. 13, p. 130-135, 2009. 
 
BERNAT, A C; OLIVEIRA, M C; ROCHA, G C; BOING, A F ; PERES, K G. Prevalência 
de sintomas respiratórios e fatores associados: estudo de base populacional em adultos de 
Lages, Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso), v. 25, p. 1907-
1916, 2009 
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VEDANA, E. H. B.; PERES, M. A.; ROCHA, G.; NEVES, J.; LONGO, G. Z. . Prevalência 
de obesidade e fatores potencialmente causais em adultos em região do sul do Brasil. 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (Impresso), v. 52, p. 1156-1162, 2008. 
 
LONGO, G Z; NEVES, J; LUCIANO, V M; PERES, M A. Prevalência de níveis 
pressóricos elevados e fatores associados em adultos de Lages/SC. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia (Impresso), v. 93, p. 387-394, 2009. 
 
KUHNEN, M.; PERES, M.A; MASIERO, A. V; PERES, K. G. Toothache And Associated 
Factors In Brazilian Adults: A Cross-Sectional Population-Based Study. Bmc Oral Health, v. 
9, p. 7, 2009.  
 
KUHNEN, M.; BOING, A F; OLIVEIRA, M C ; LONGO, G Z; NJAINE, K. Tabagismo e 
fatores associados em adultos: um estudo de base populacional. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, v. 12, p. 615-629, 2009.  
 
OLIVEIRA, M C. Os modelos de cuidados como eixo de estruturação de atividades 
interdisciplinares e multiprofissionais em saúde. Rev. bras. educ. med., Set 2008, v. 32, n. 3, 
p.347-355.  
 
CONILL, E. M. et al. O mix público-privado na utilização de serviços de saúde: um estudo 
dos itinerários terapêuticos de beneficiários do segmento de saúde suplementar brasileiro. 
Ciênc. saúde coletiva, Out 2008, v.13, n. 5, p.1501-1510. 
 
ARRUDA, M. P. et al. Educação permanente: uma estratégia metodológica para os 
professores da saúde. Rev. bras. educ. med., Dez 2008, vol.32, n. 4, p.518-524. 
 
ROCHA, G. C. et al. Paleoparasitological remains revealed by seven historic contexts from 
"Place d'Armes", Namur, Belgium. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Dec 2006, v. 101, suppl. 2, 
p.43-52.  
 

Em 2007 iniciou a segunda turma com cinco (05) alunos e até dez/2009, quatro (04) 

alunos já concluíram o curso e os resultados dos trabalhos foram submetidos e estão sendo 

publicados em periódicos qualificados, sendo que uma aluna e orientadora receberam convite, 

pela Editora ARTMED, para escreverem um capítulo de livro. Da mesma forma, estão sendo 

apresentados em Congressos nacionais e internacionais proporcionando, assim, maior 

visibilidade tanto ao próprio Programa quanto à UNIPLAC.  

Não foram abertos novos editais, por decisão institucional, uma vez que o perfil dos 

novos interessados, potenciais candidatos às vagas do curso exigia que o Programa fosse, 

também, recomendado pela CAPES e não somente pelo CEE/SC. 

Em 2008 foram realizados os encaminhamentos a Associação da Política do 

Congresso Nacional - APCN submetendo à Área de Avaliação Multidisciplinar - Câmara 

Temática - CT IV: Saúde & Biológicas. Entretanto, ocorreram alguns encaminhamentos 
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equivocados intra CAPES, que contribuíram para a sua não recomendação: primeiramente a 

CAPES confundiu os nomes das IES UNIPLAC – Planalto Central/Distrito Federal e 

UNIPLAC/ Lages; o segundo equívoco ocorreu quando a proposta não foi avaliada pela área 

temática à qual foi submetida (Multidisciplinar) e o terceiro pelo fato de ter sido remetida para 

avaliação à área da Saúde coletiva, para a qual a proposta não foi submetida propositalmente, 

uma vez que, após exaustivo estudo, percebeu-se que, para esta área, o Programa ainda não 

contemplava os rígidos critérios desta área.  

Cerca de 75% dos professores do programa assumiram atividades na graduação 

contemplando disciplinas, orientações de TC, orientações de projetos de pesquisa financiados 

pelo art. 170 ou Prêmio Mérito Universitário, atividades administrativas, de extensão, 

educação permanente, conferências, representações em conselhos  entre outras, de acordo 

com o plano individual. 

Em relação a participação no lato sensu, o PPGSC elaborou, coordenou e conduziu 

dois (02) cursos: 

 
a) Mediação Social: Uma abordagem transdisciplinar para saúde, educação e serviço 

social;  
 
b) Saúde do Idoso: enfoque em geriatria, com a participação de parte de seus 

professores ministrando disciplinas. 
 

Além destes, parte de seus professores participou, em 2008 e 2009 do Módulo II 

“Atualização: Formação continuada para o magistério superior, ministrando disciplinas e 

assumindo orientação de trabalhos de conclusão de curso”. 

Ainda, o programa participou ativamente das atividades do Programa de Residência 

Médica-Medicina de Família e Comunidade – PRM/MFC, contribuindo na execução dos dois 

projetos do Programa (turmas 2008-2009 e 2009-2010).   

Assessoria no planejamento das atividades, na elaboração dos relatórios técnicos para 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação-Comissão Nacional de Residência Médica, 

elaboração e execução do planejamento das atividades previstas, elaboração e correção das 

provas, coordenação e atuação na Educação Permanente, orientação de todos os trabalhos de 

conclusão.  

Importante salientar que os cinco (05) trabalhos de conclusão foram pesquisa de 

campo, submetidos ao edital de bolsa de iniciação científica do art. 170, sendo todos 

contemplados com uma bolsa para um aluno da graduação. Assim foi possível articular as 
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ações do mestrado com o lato sensu e com a graduação.  

 

2.4.2.2.2 Desafios e Metas do PPGSC para Promover o Desenvolvimento Institucional  

 

Considerando-se que: a área da Saúde se caracteriza como um dos eixos estratégicos 

da universidade propostos no recredenciamento de 2004; que vários cursos de graduação são 

oferecidos na área de Ciências Biológicas e da Saúde: Educação Física (1995); Ciências 

Biológicas (1997); Odontologia (1999); Enfermagem (2000); Psicologia (2001); Terapia 

Ocupacional (2002); Medicina (2004); Biomedicina(2009) além de parcerias estreitas entre o 

PPGSC, a Secretaria de Saúde Municipal e o Consórcio Regional de Saúde; a demanda para 

capacitação dos gestores do serviço público em saúde; necessidade de melhoria dos 

indicadores de saúde regional; a demanda para titular professores da instituição, em especial 

do curso de medicina, estabelecem-se como metas institucionais priorizar ações que 

viabilizem o encaminhamento da proposta do programa para a CAPES. Neste particular, além 

do desafio enfrentado pelos outros programas de fixação dos professores, somam-se as 

especificidades da área da Saúde Coletiva que entre outras, requerem doutores com formação 

em Saúde Pública/Saúde Coletiva e Epidemiologia. 

 

2.4.2.3 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Administração - Mestrado Profissional 

 

O curso teve início em out/2006 apoiado na Resolução n. 032 de 10.05.2005, que 

aprova e autoriza o funcionamento, retroativamente a 20.12.2005, do curso de pós-graduação 

em nível de Mestrado em Administração/PPGA- Mestrado Profissional implantado em 

ago/2006, com a formação do seu colegiado.  

Se retomada a história da UNIPLAC, percebe-se que os primeiros cursos de graduação 

instalados na Fundação Educacional de Lages, em 1966, foram Ciências Econômicas e 

Contabilidade. Houve uma importante mobilização da comunidade em prol da criação de 

cursos de ensino superior na região, acreditando que a educação seria um elemento 

fundamental para o desenvolvimento regional.  

Complementar aos cursos de graduação na área das Ciências Sociais e Aplicadas, a 

instituição, vem desenvolvendo, desde 1979, atividades de lato sensu, que num primeiro 

momento tiveram por objetivo a qualificação dos próprios professores.  Com a evolução das 
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atividades de pesquisa, observa-se que a partir de 2004 vários projetos foram aprovados com 

recursos externos de pesquisa9. 

Desde sua implantação, os professores concentraram seus esforços na elevação da 

produção científica elaborando artigos científicos para periódicos, capítulos de livros. No 

âmbito da construção de redes de contatos para pesquisas futuras, a intensificação da 

participação do grupo em congressos foi essencial para estabelecer links visando ações 

conjuntas no futuro. A aproximação com outros cursos dessa mesma natureza foi iniciada 

com a associação do PPGA na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração - ANPAD. 

Considerando a necessidade de amadurecimento do projeto com coerência e 

consistência, os professores solicitaram e tiveram oportunidade de receber três (03) 

consultorias de especialistas no assunto durante o ano de 2007, contando com a contribuição 

de um consultor externo, um representante da ANPAD e do presidente da Comissão da Área 

de Administração da CAPES. Também, acatando a orientação dos consultores externos, o 

Colegiado do Programa sugeriu para a Reitoria que os processos seletivos de alunos fossem 

suspensos até o reconhecimento da CAPES, considerando que esse foi um fator importante na 

adesão de inscritos ao PPGA. 

Entretanto, houve dificuldades de se manter o corpo docente pelas mesmas razões 

descritas anteriormente. A UNIPLAC assegurou aos mestrando a finalização do curso, sendo 

a conclusão do último aluno no segundo semestre de 2009.  

 

2.4.2.3.1 Desafios e Metas do Terceiro Programa para Promover o Desenvolvimento 

Institucional  

 

A partir da defesa do último aluno do PPGA, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e 

Pós-graduação juntamente com os professores dos programas de stricto sensu e demais 

doutores da instituição ainda não vinculados a nenhum dos programas começou a promover 

fóruns de discussão a cerca da pós-graduação na UNIPLAC e quais os rumos para os 

próximos anos.  

Pela Portaria n. 132/2009 se nomeou uma comissão para coordenar as atividades de 

reestruturação desse terceiro mestrado. Ainda não se definiu se ele permanecerá na proposta 

do PPGA – Mestrado Profissional ou se uma nova proposta na área das Engenharias e 

                                                 
9  - Relatório de atividades do PPGA 
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Tecnológicas ou em Desenvolvimento Sustentável será apresentada nos próximos anos. 

Ainda, há a proposta de um mestrado em Odontologia, considerando que o curso de 

graduação tem um número significativo de doutores e doutorandos e há demanda de mercado 

em direção a esta área de concentração.  

 

2.5 POLÍTICAS DE PESQUISA 
 

A pesquisa vista como processo educativo e de desenvolvimento regional conquistou 

avanços acadêmicos importantes durante o período 2004-2009.  

Muitos desafios foram enfrentados principalmente no que compete ao entendimento da 

importância da pesquisa no ser UNIVERSIDADE e no seu direcionamento para as 

prioridades institucionais, que neste período, centraram-se no fortalecimento dos grupos de 

pesquisa e dos programas de stricto sensu.  Percebe-se que ao longo desses anos a pesquisa e 

seu espaço estiveram centrados no professor e com o desafio de se articular com o 

desenvolvimento local e regional. O processo de credenciamento da UNIPLAC, em 2004, já 

apontava esta questão. 

Nesse processo perpassa, por um lado, uma concepção tradicional do fazer pesquisa e 

de seu espaço na universidade, sendo o elo central o professor, debatendo-se também entre as 

definições de pesquisa básica e aplicada.  

E por outro lado, concepções que têm como dimensão central a equipe e os processos 

de integração com a sala de aula e a extensão. Assim, um dos pontos nodais do processo é 

articular os dois modelos e integrá-los ao papel da universidade comunitária no local/regional. 

O desenvolvimento local está diretamente relacionado a melhoraria das condições 

sociais e econômicas da população estruturada a partir dos próprios atores locais.  

A UNIPLAC, considerando sua natureza comunitária, insere-se neste contexto como 

um elemento chave e impulsionador do processo de desenvolvimento local, visto que os 

dados apontam que mais de 80% das pesquisas realizadas nos últimos seis (06) anos tem foco 

regional.  

Com a concepção de ser um dos alicerces para o desenvolvimento da serra catarinense, 

a UNIPLAC, trilhou nestes dez (10) anos de status universitário, suas políticas voltadas para o 

compromisso com a formação humana e o desenvolvimento sustentável da região. Assim, a 

pesquisa se consolida como dimensão da vida universitária e de responsabilidade e 

compromisso com a região na qual está inserida.  
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As ações para fortalecer a pesquisa são notórias; institucionalizaram-se o Fundo de 

Incentivo ao Desenvolvimento da Pesquisa na Instituição e as linhas de pesquisa (resoluções 

011/98 e 029/99, 078/00), as normatizações para os grupos de pesquisa (resoluções n. 077 e 

078/2000), a liberação de recursos do Fundo Institucional de Pesquisa através de editais 

específicos para os grupos de pesquisa ou para pesquisas específicas dos programas de 

mestrado. 

Tais ações permitiram consolidar uma cultura de pesquisa na instituição, por meio do 

incentivo e apoio à criação ou fortalecimento de grupos de pesquisa; do estímulo à ampliação 

de atividades de iniciação científica junto aos alunos de graduação; da valorização dos 

projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos; da 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em revistas 

científicas indexadas de alto impacto; da constante busca de integração Ensino – Pesquisa – 

Extensão; da implementação de sistemática mais adequada de acompanhamento e avaliação 

das pesquisas, incorporando critérios de qualidade e relevância científica e social. 

 

2.5.1" Situação Atual - 2009 

 

A pesquisa na UNIPLAC centra-se principalmente nas atividades dos dezessete (17) 

grupos de pesquisa institucionais, a maioria destes vinculados aos programas de stricto sensu. 

Observa-se nitidamente nos índices dos relatórios do setor o papel fundamental dos 

professores dos programas de mestrado na coordenação dos projetos de pesquisa, bem como 

na articulação dos professores da pós-graduação com a graduação.  

As limitações financeiras não propiciaram o lançamento de editais internos de grupos 

de pesquisa financiados pelo Fundo Institucional de Incentivo a Pesquisa nos anos de 2008, 

2009.  

No entanto, a Fundação UNIPLAC, aponta que para o ano de 2010 será 

disponibilizado recurso para viabilização de edital interno para grupos de pesquisa 

institucional. Mesmo diante da ausência de recursos internos nesse período, observa-se que os 

pesquisadores da graduação e pós-graduação stricto sensu não pararam suas atividades de 

pesquisa, buscando outras fontes de recurso externo como editais do art. 170 e Fundação de 

Apoio à Pesquisa Científica e tecnológica de Santa Catarina - FAPESC. 
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2.5.2" Diretrizes da Pesquisa na UNIPLAC para o Período de 2010-2018 

 

A UNIPLAC, como instituição universitária de investigação, propõe-se a: 

 
a) reforçar o papel da pesquisa como o grande diferencial de qualidade da instituição; 

 
b) promover a pesquisa consoante com as áreas e linhas de pesquisa dos seus 

programas de pós-graduação; 
 

c) desenvolver as linhas de pesquisa dos Grupos certificados da Universidade de 
forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades 
de extensão da Universidade; 
 

d) qualificar a produção científica da Universidade por meio da interação dos Grupos 
de Pesquisa com as agências de fomento, visando a captação de recursos; 
 

e) priorizar a criação de Programas de pós-graduação stricto sensu  a partir de uma 
avaliação institucional baseada na produção científica dos Grupos de Pesquisa e das 
demandas regionais; 

f) fortalecer o papel dos Programas de pós-graduação stricto sensu como agentes 
promotores de atividades de cooperação científica com instituições e organizações, 
nacionais e internacionais; 
 

g) ampliar o número de alunos de graduação atuando nos projetos de pesquisa via 
ampliação das bolsas do PICC; 
 

h) consolidar grupos de pesquisas institucionais com a participação, na medida do 
possível, de professores e alunos da graduação; 
 

i) estimular a ação dos professores, em especial os credenciados permanentes em 
programas de pós-graduação, na pesquisa, pelo avanço do conhecimento nas 
diferentes áreas, ou na qualificação da atividade docente na graduação e pós-
graduação; 
 

j) gerar oportunidades internas de fomento e viabilização de pesquisas com base no 
Fundo Institucional de Incentivo a Pesquisa; 
 

k) estimular à socialização e à divulgação, interna e externa, da produção científica da 
Instituição; 
 

l) desenvolver projetos em conjunto com a Micro Distrito de Base Tecnológica de 
Lages - MIDILages (incubadora), principalmente no que compete ao 
desenvolvimento da propriedade intelectual e patentes, reforçando os ambientes de 
inovação da Universidade; 
 

m) participar em redes e programas de pesquisa e desenvolvimento internacionais, 
principalmente por meio de seus programas de mestrado; 
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n) criar condições para a mobilidade internacional dos pesquisadores, bem com a 
recepção de pesquisadores estrangeiros. 

 

Para atender a estas diretrizes será necessário: 

 

a) desenvolver um ambiente propício e mecanismos institucionais adequados, bem 
como um modelo de gestão que atenda às necessidades da pesquisa; 
 

b) valorizar a sustentabilidade dos projetos de pesquisa, fornecendo suporte aos 
pesquisadores na elaboração, no encaminhamento, na implantação, no 
acompanhamento e na prestação de contas desses projetos; 
 

c) buscar constantemente fontes alternativas de financiamento à pesquisa; ampliando 
as fontes de captação de recursos para o Fundo de Pesquisa da Universidade, 
visando apoiar áreas emergentes e estratégicas para a UNIPLAC; 
 

d) alinhar as ações de captação de recursos às oportunidades das agências de fomento 
públicas e da sociedade em geral. Da mesma forma alinhar os investimentos em 
pesquisa da Universidade com as políticas, diretrizes e oportunidades das agências 
de fomento do governo federal e estadual (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq, CAPES, FAPESC). 

 

2.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
 

O Ministério da Educação e Cultura, através do Plano Nacional de Extensão (2001), 

conceitua que a Extensão Universitária como o processo educativo, cultural e científico é que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e sociedade. É a partir desse plano que a extensão passa a ser vista de 

forma integrada nas instituições de Ensino Superior e passa por transformações na sua 

natureza.   

Na UNIPLAC não é diferente. A trajetória da extensão tem sido marcada por uma 

série de mudanças nas suas concepções, sempre na tentativa de atingir aquilo que tem sido 

proposto como missão da instituição e reafirmado no planejamento estratégico.  

É a tentativa de aproximar a teoria (ciência) com a prática (mundo vivido) pela 

educação, e resultou em ações articuladas do ponto de vista regional, sem necessariamente 

desrespeitar a trajetória e a caminhada de cada Município, porém houve concretamente a 

oportunidade de se pensar a educação regional como um objeto de investigação, reflexão e 

redefinição de seus rumos. 
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É, em síntese, uma dimensão do processo educativo universitário, como salienta 

Marques apud Frantz, 2002: 

 

[...] a extensão é parte integrante da aprendizagem daqueles que se formam na 
universidade; todas aquelas formas de interação entre universidade e sociedade; um 
processo alimentador das questões pedagógicas; pela extensão, a universidade torna-
se presente na sociedade, onde ela aprende e ensina; uma rede estendida de produção 
de conhecimentos; um olhar da ciência para a sociedade e da sociedade sobre a 
ciência; é uma expressão acadêmica sobre a cultura, os sonhos, a cidadania do povo, 
o desenvolvimento das comunidades próximas (p. 171). 

 

Em 2009-2010, diante da situação de transição pela qual passa a Universidade, a 

preocupação primordial é rever todas as práticas envolvendo a função social da Extensão na 

Instituição, visando especialmente a torná-las mais rentáveis, menos custosas, mais ágeis e 

resolutivas, sem perda ou com a menor perda possível de qualidade, face às estratégias 

maiores que se relacionam com a manutenção e o incremento da organicidade e da identidade 

entre Universidade e seu entorno. 

 

2.6.1" Atividades de Extensão Universitária 

 

O foco dos Programas de Extensão para os próximos anos 2010-2018 devem 

contemplar as seguintes áreas: 

 

2.6.1.1 Programas de Extensão 

 

2.6.1.1.1 Promoção da Educação e Trabalho 

 

As ações de um modo geral, e os projetos que estejam identificados com a promoção 

da educação em todos os níveis e que atenda as exigências formais, não-formais e popular, 

envolvendo espaços oficiais e não oficiais de educação, devem estar relacionadas a este 

programa. A atividade que seja promotora da categoria trabalho, no seu sentido antropológico 

do conceito, aquele que possibilita ao ser humana o exercício de sua identidade social, 

cultural e política, no conjunto das transformações pessoais, na garantia da cidadania e na 

promoção da existência particular e coletiva. 

O mundo da vida na sociedade contemporânea (pós-modernidade), está a exigir 

profundas reflexões acerca das transformações no mundo do trabalho.  
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A extensão universitária pode e deve estar sintonizadas, através de seus projetos, ações 

e eventos para o exercício das novas possibilidades encontradas pelas pessoas em situação de 

vulnerabilidade, no que se refere aos mecanismos de se relacionarem com a categoria 

trabalho. 

Este programa entende o trabalho como uma dimensão educativa, trabalho como 

princípio educativo e emancipador, espaço de humanização, transformação e plena cidadania 

ativa. O trabalho como possibilidade de transformação da natureza, da identidade humana, da 

cultura, da política e do conhecimento.  

O conhecimento como possibilidade de estreitamento da realidade dos alunos e 

sujeitos da extensão, e o mundo da vida das comunidades que somam percentuais indesejáveis 

em termos de desenvolvimento humano, social e político da Serra Catarinense, o entorno 

geográfico da UNIPLAC. A extensão da Universidade não poderá enquadrar este programa da 

educação e do trabalho como sendo uma moeda de troca no mundo das relações desiguais do 

capital, muito menos poderá tratar o conceito de trabalho como sinônimo de emprego, porque 

isso estaria contribuindo para a sua própria negação como instituição comunitária preocupada 

com a elevação da qualidade de vida da sua região e o seu compromisso social. 

A partir desta ótica, os eixos estratégicos multidisciplinares (cidadania, tecnologias, 

saúde coletiva, proteção ambiental, assistência jurídica), devem estar sintonizados com este 

programa de extensão, fazendo com que aconteça a transformação da realidade, através do 

(re)-significar da informação em conhecimento, do senso comum em consciência filosófica e 

da contingência do caos e da insegurança na possibilidade do saber tácito do fazer extensão e 

da relativa segurança proporcionada pela ciência.  

Os envolvidos com a extensão no programa de educação e trabalho (comunidade 

externa e interna) socializam saberes, trocam experiências em um processo contínuo de 

estreitamento da teoria e da prática, para além da formalidade da sala de aula. 

 

2.6.1.1.2 Assistência Jurídica à Família 

 

Este programa conta com o apoio direto do curso de Direito, estendendo o acesso às 

informações para pessoas carentes e/ou em situação de risco, estas que historicamente 

desconhecem os seus direitos. Há o envolvimento de alunos colocando em prática seus 

conhecimentos proporcionados pelo curso, numa ligação direta com os desafios da realidade 

da comunidade local e por vezes a comunidade regional. 
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Esta ação cobre inclusive a área civil e criminal, orientando e acompanhando as 

necessidades específicas de cada ação. Ou seja, é uma oportunidade para o exercício da 

educação para os direitos, como conseqüência essa lógica de inverte no cotidiano das pessoas, 

o que se presencia e a vivência de uma cidadania de papel, aquela em que os direitos sociais 

estão muito bem organizados no papel, na constituição, na lei, o que reflete em uma postura 

de apatia diante dos direitos sociais, porque a prerrogativa é no sentido de que a “lei é a que 

organiza a sociedade”, o que resulta em uma cidadania passiva.  

Assistir juridicamente implica em conhecer o processo de organização social, o que 

demandará em envolvimento dos sujeitos de direitos, mudando a perspectiva do conceito de 

“Direito”. É nessa matriz em que se concebe que é a sociedade organizada que promove, 

constrói, homologa as suas leis, “é a sociedade que organiza as suas leis”, partindo do 

contexto em que o convívio social precisa de normas, mas que estas respondam aos anseios 

coletivos. 

Democratizar os espaços sociais, não implica em procedimentos anômicos (mas sim 

em situações de organicidade coletiva, em que as diferenças se manifestem, dando sentido a 

identidade coletiva. E não a existência e manutenção da desigualdade social, como forma de 

reprodução da pirâmide social, respaldada pelas prerrogativas legais.  

Nesta ótica, a assistência jurídica deve ser vista como uma ação meio e não como uma 

ação fim, o que implica em outras modalidades de ação da extensão para facilitar esta 

educação ampla da cultura dos direitos. O direito não está vinculado à classe social, deve ser 

entendido como uma conquista universal.    

 

2.6.1.1.3 Assistência à Saúde da Família 

 

A sociedade é educada para a doença, quando devia ser o contrário, ser educada para a 

saúde, pois os comportamentos, culturais, educacionais, alimentares e sociais, contribuem 

para o estagio e desenvolvimento da doença. Não um cuidado preventivo, e em se tratando de 

vulnerabilidade social, estes índices se ampliam ainda mais do que os normais da média da 

sociedade. 

O sedentarismo é uma oportunidade para o desenvolvimento da doença, falta de 

exercícios físicos e psíquicos para que a mente humana ocupe-se do bem viver, sem dar lugar 

ao trauma da doença e do sofrimento. 
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O sofrimento é uma constante na vida de pessoas em situação de risco social, e se 

busca resposta mitológica para tal situação de enfermidade, se amortece o sofrimento 

somático, responsabilizando a vontade de “Deus”, a fé passa a ser o remédio homeopático 

para curar as enfermidades do corpo, da alma e da mente. 

A metodologia adotada no curso de Medicina na Instituição, abre novos horizontes 

para que os profissionais de medicina entendam a saúde a partir da família, das questões 

sociais, culturais e políticas, ver a pessoa na sua totalidade corpórea, entendendo que a doença 

é manifestação processual de situações acumuladas de amplitude biopsicossocial. A 

somatização dos problemas implicam em quadros clínicos que merecem acompanhamentos 

profissionais.   

O curso de enfermagem desenvolve ações no sentido de entender que a saúde faz parte 

do cuidado com a vida, e teoriza em torno da prevenção como alternativa para manter a vida 

em harmonia com os outros, com a natureza, com as crenças e consigo mesmo. 

Este programa deve sustentar projetos que tenham no seu princípio, ações voltadas 

para o cuidado com o corpo, em todas as etapas do desenvolvimento humano e considerando 

a pessoa na sua totalidade existencial: alimentação, higiene, habitação, trabalho, família, 

ambiente, educação, esporte e lazer, enfim as necessidade básicas para o existir humano. 

 

2.6.1.1.4 Manutenção dos Alunos Carentes na Universidade 

 

A UNIPLAC está inserida em um contexto social e econômico desigual, se 

considerarmos outras regiões do Estado. O passado histórico aponta para uma ação não 

planejada no entorno regional, as ações econômicas não deram conta do desenvolvimento, e 

sim atuaram em um crescimento privatista, particularizado e explorador, causando um 

verdadeiro empobrecimento regional. 

O modelo econômico implementado na serra catarinense, não gerou desenvolvimento, 

pelo contrário, gerou um cinturão de pobreza com conseqüências sociais profundas.  

O conceito de desenvolvimento aqui empregado é aquele que preceitua as condições 

do capital humano, social, cultural, ambiental e econômico, concepção na qual deve estar 

fundamentando as práticas da extensão e o envolvimento dos alunos bolsistas. 

A educação superior em sua política de interiorização traz consigo a tarefa de 

complementar o atendimento ao seu público daqueles que não estavam contemplados na 

educação publica gratuita centrada na ilha de Santa Catarina. Surge o modelo das 
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Universidades Comunitárias, na década de 60, educando os filhos dos trabalhadores, 

oportunizando o acesso ao ensino superior pago.  

É neste contexto que se insere a UNIPLAC, com os seus cursos de graduação, desde a 

década de 60 até hoje, encontrando dificuldades para a sua expansão, manutenção e 

atendimento desse público. Dentro desta perspectiva é que o seu desenvolvimento se dá de 

forma paulatina, enfrentando todas as dificuldades possíveis: fator econômico, densidade 

demográfica, poder aquisitivo. 

Tendo como base tal realidade, é que se busca formas de manter os alunos na 

Universidade através de ações que possam complementar ou subsidiar o pagamento de 

mensalidades, estas formas podem ser acessadas através das seguintes modalidades: bolsa do 

artigo 170, Constituição Estadual alunos carentes e auxilio para a  iniciação científica em 

forma de pesquisa, artigo 171 da Constituição Estadual como suporte a pesquisa de 

universitários, Prêmio Mérito Universitário Catarinense - PMUC, Bolsa Cidadã com recursos 

da própria universidade, e projetos de cunho social, caracterizados como assistência social em 

que são envolvidos alunos universitários, recebendo bolsa como auxílio, além de estágios 

extra-curriculares encaminhados através dos cursos de graduação. 

 

2.6.1.1.5 Envolvimento da Comunidade Externa em Eventos: Esportivos, Artísticos, 

Culturais, Lúdicos, Recreativos e Educativos 

 

A comunidade externa de um modo geral fica alheia as atividades desenvolvidas na 

Universidade, pois há uma barreira que impede muitas vezes o acesso das pessoas simples ao 

campus da Universidade, por se tratar de um impeditivo de acessibilidade. 

A extensão é o espaço de articulação de eventos que possam envolver o entorno de 

bairros adjacentes para acessar, conhecer e vivenciar o que é a Universidade para além da sua 

formalidade no ensino na pesquisa e também na extensão.  

A promoção de eventos que contemple este público (pais, filhos, avós, tios), enfim a 

convivência da família em atividades relacionadas a eventos de natureza mista. É uma forma 

de movimentar a comunidade na qual a Universidade está inserida e promover o seu 

marketing, atuando nas varias áreas de sua especialização.  

Envolvendo todos os seus cursos profissionais, demonstrando como se constrói o 

profissional que estuda neste espaço, através de ações de curta duração, trabalhando a 

representação daquilo que está tão perto geograficamente, mas distante operacionalmente.  
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Mudar o imaginário do espaço geográfico da Universidade, não seja apenas um atalho 

para a Avenida Castelo Branco, muito menos um acesso facilitado para as compras no 

mercado, mas que este caminho possa se traduzir em ações lúdicas, pedagógicas, esportivas, 

recreativas, culturais e educativas.  

 

2.6.1.1.6 Inclusão Social para Pessoas com Necessidades Especiais 

 

A inclusão social nas últimas décadas vem ganhando relevância social, pela sua 

importância na valorização do existir humano, do reconhecimento dos sujeitos diferentes, pela 

demarcação das diferenças e pela valorização da cultura como síntese das interações e 

relações sociais humanizadas. 

A extensão deve estimular em seus programas, projetos e ações a inclusão prioritária 

em suas práticas extensionistas para as pessoas com características especiais. 

 

2.6.1.1.7 Garantia do Direito Assistência das Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos 

 

A partir da década de 80, os sujeitos de direitos (crianças e adolescentes), ganham uma 

nova perspectiva no tratamento do marco legal. A passagem do tratamento de “menores”, 

baseado no código de menores, realidade em que enquadrava esta faixa etária como os 

responsáveis pelos desvios sociais e o desvio de comportamento, sendo aplicado a “correção”, 

a partir do entendimento de menor infrator.  

Com a lei n. 8069, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, estes passam a ter 

outra visibilidade na legislação.  

São vistos como protagonistas de sua própria história, retirando aquela marca profunda 

da visão adultocêntrica, dirigida pela família em seu processo de educação inicial, e 

sequenciada pela sociedade através da reprodução da ideologia da dominação social.  

É neste contexto que a extensão deve facilitar suas ações destacando o protagonismo 

infantojunenil, orientando suas ações de extensão para mediar o fortalecimento desta política 

de atendimento e trabalho social voltado e embasado na educação dos direitos. 

O gênero e a identidade da mulher da serra catarinense, necessita de uma nova 

história, em que o seu reconhecimento possa ser percebido como uma questão de igualdade 

social. Acabar com os preconceitos estabelecidos por uma sociedade machista e excludente. 
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A sociedade industrial metamorfoseada pela condições de trabalho vem mostrando o 

processo gradual de conquista do espaço feminino, graças aos processos organizativos e a luta 

incansável das mulheres. Incentivar que na universidade que está inserida neste contexto de 

exploração da mulher, possa elaborar projetos, ações, eventos, seminários para discutir 

cientificamente o significado antropológico e sociológico da construção de uma identidade 

que se avança por contrastes, sem desconsiderar a presença do “outro” na existência do “eu”, 

mas que esta realidade possa ser concretizada através do “eu e do outro construindo suas 

identidades históricas e culturais. Em relação aos Idosos, com a criação do Estatuto do Idoso 

3.575/05, este segmento passa a ganhar o devido respeito social, tratamento como sujeitos 

históricos que carregam em suas vidas o peso da experiência, da luta e da vontade de viver 

com dignidade. 

A sociedade do descarte, ignora muito cedo os idosos, pelas circunstâncias colocadas 

pela lógica do capital, porque não observam neles a possibilidade de explorar, logo não são 

capazes de gerar. A universidade como espaço da cultura e da ciência, deve incluir esta 

categoria tão significativa da sociedade, seja pela sua história e pelos percentuais da 

população idosa nos próximos anos, promovendo ações que faça com que eles também 

tenham o direito de acessar a universidade.  

 

2.6.1.1.8 Ação Comunitária com Vistas ao Desenvolvimento Regional Sustentável 

 

Através deste programa que a universidade viabiliza a sua missão, sua função social e 

seus valores de universidade comunitária, que pesquisa, analisa e descreve suas preocupações 

com desenvolvimento regional sustentável. 

Não como fazer desenvolvimento sem investir na educação do capital humano, e isso é 

o papel de uma universidade que potencializa sua história, sem acumular capital econômico.  

O trabalho da universidade através da extensão é o de mediar e dar suporte para a 

potencialização do cuidado com a vida, através da humanização, com o cuidado com a 

natureza, através de ações concretas que preservem o ambiente e da capacitação para o 

trabalho, através da produção científica e do ensino de qualidade. 

É nesta ótica que se modificam os índices do desenvolvimento humano e social, graças 

ao acesso ao ensino de qualidade.   
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                             FIGURA 6 - Extensão                           

2.6.1.2 Situação Atual 

 

Em relação à extensão em 2009 foram executados sessenta e três (63) projetos de curta 

duração, envolvendo cento e oitenta e cinco (185) professores, cento e oitenta e nove (189) 

alunos e outros profissionais. O programa de estágio curricular não-obrigatório tem um 

número significativo de alunos, a ele vinculados. São trezentos e trinta (330) alunos 

estagiários, o que corresponde a aproximadamente a 10% do total de alunos da graduação.  

São ao todo vinte e nove (29) convênios, sendo que destes, cinco (05) são de agências 

de integração. Esta é uma atividade fundamental, pois além de oportunizar a prática 

profissional contribui para gerar rende e, certamente, ajuda na permanência do aluno na 

universidade.  

Na assistência social, de acordo com a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão, treze (13) projetos foram desenvolvidos, envolvendo recursos de R$ 49.775,24 para 

pagamento de hora-aula, R$ 61.200,00 para pagamento de bolsas, perfazendo um total de R$ 

108.200,00. A Instituição também possui vinculado a ela o MIDILages, Incubadora de 

empresas, instrumento imprescindível para o desenvolvimento regional, componente da 

missão da UNIPLAC. Pelo contato com o Gestor da unidade e relatório a que tivemos acesso, 

o MIDILages vem cumprindo com o papel para o qual foi criado, ao ponto de estar com sua 

capacidade esgotada para atender todos os empreendimentos encubados. Identificamos 
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também que para manutenção do empreendimento a Instituição arca (ou arcava) com pena 

parcela do custo.  

 

2.6.1.3 Diretrizes Gerais da Extensão para o Período de 2010-2018 

 
a) reconhecer a Extensão como espaço institucional de articulação com o ensino, 

pesquisa e pós-graduação; 
 

b) inserir a Extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, amarrando 
com os fluxos da pesquisa e do ensino; 
 

c) fortalecer a Extensão como locus de intercâmbio entre a comunidade, sociedade e 
universidade; 
 

d) possibilitar a inserção de alunos nas atividades de Extensão; 
 

e) acompanhar e avaliar o desempenho e desenvolvimento dos projetos de Extensão 
vinculados aos programas institucionais; 

f) estimular a auto-sustentabilidade para programas e projetos permanentes e de curta 
duração; 
 

g) fortalecer os programas de assistência social, como estratégia de garantia da 
gratuidade e da função social de universidade comunitária; 
 

h) buscar a indissociabilidade nas ações de Extensão, pesquisa, pós-graduação e 
ensino, respeitando a missão da universidade, as linhas de pesquisa e os eixos 
estratégicos do ensino; 
 

i) criação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, órgão responsável pela gestão, 
tecnologia, inovação e proteção do conhecimento gerado na universidade, 
vinculado a MIDILages e a pró-reitoria de pesquisa e extensão e pós-graduação. 

 

2.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A 
CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO 

 

Para a UNIPLAC, responsabilidade e inclusão social são conceitos correlatos. Isto é, 

um decorre do outro, ou seja, não há como e porque trabalhar com responsabilidade social 

sem conceituar, planejar e executar práticas e ações substantivas visando a incluir indivíduos 

e/ou comunidades em situação de vulnerabilidade ou risco nos benefícios do desenvolvimento 

socioeconômico.  
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Isto parte de uma constatação básica. Desde que foi concebida, a Instituição 

reconhece-se inserida numa região, a Serrana de Santa Catarina, com índices de 

desenvolvimento social abaixo da média do Estado de Santa Catarina.  

Tal situação envolve indicadores educacionais, de saúde, de saneamento, consumo de 

energia, leitores, analfabetos, de acesso a bens materiais e imateriais. Estas seriam as bases da 

responsabilidade social institucional. Embora o fato de ser assim presumida, para cooperar 

com a inclusão social em dimensões e abrangência aceitáveis e compatíveis, a Universidade 

não pode fugir de alguns pressupostos básicos: 

 
a) tem, por definição e por natureza, funções sociais muito específicas, que se situam 

no tripé básico do Ensino, da Pesquisa e da Extensão; 
 

b) o desempenho nessas funções vincula-se também a exigências de mercado; 
 

c) as funções sociais impõem currículos, conteúdos disciplinares, objetivos, 
finalidades, perfis profissiográficos, normas de gestão, sistemas de conduta e 
modelagem de produtos sujeitos a legislações específicas, além das demandas 
típicas da competição em um ambiente de mercado extremamente hostil e seletivo. 
 

Uma instituição comunitária, regional e beneficente de assistência social tem 

compromissos sociais aparentemente contraditórios que estão muito além daqueles em geral 

esperados e cobrados de instituições privadas de Ensino Superior, e até mesmo das públicas: 

atender às demandas por inclusão social sem renunciar às qualidades de competição exigidas 

pelo mercado da Educação Superior. 

Em tal quadro de componentes e variáveis de demanda, todas muito significativas, a 

UNIPLAC inscreve no seu referencial de responsabilidades sociais: 

 
a) a missão de posicionar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão para a formação de 
indivíduos socialmente responsáveis. Nesse nível, o indivíduo passará para a 
categoria da cidadania ativa, quando então poderá assumir sua parte na história da 
região como sujeito de desenvolvimento e de sustentabilidade e não apenas ente 
passível de ser atingido pelo processo; 
 

b) o objetivo geral de reafirmar compromisso com o desenvolvimento regional e 
sustentável, a partir da formação humanística, técnico-científica e cultural do 
cidadão. Ser regional implica em direcionar as ações preferencialmente para o 
entorno mais próximo. Não implica desconhecer que o desenvolvimento se opera 
em dimensões globais, mas entender que é “no local que se constrói o universal”. 
Ser pró-sustentabilidade implica posicionar-se nas quatro esferas do 
desenvolvimento: crescimento econômico; distribuição dos benefícios da forma 
mais justa e equitativa; a vida e o meio ambiente com integrantes da própria 
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condição de ser. Estas três dimensões realizadas produzirão uma quarta, um 
empreendimento politicamente correto. Ser humanista requer a compreensão básica 
do que seja a pessoa humana, como indivíduo que somente realiza sua humanidade 
num meio social, e, finalmente, ambos, o individual e o social mediados pela 
natureza, local de vida e de realização das possibilidades e potencialidades 
humanas. Opção pelo técnico científico significa não abdicar da competência como 
fruto do rigor na produção e na distribuição do conhecimento. Finalmente, ser pró-
cultura requer a imersão nos valores materiais e imateriais da civilização, e, no caso 
específico da UNIPLAC, da civilização do Serra Acima, como foi desde muito 
tempo conhecida a Região Serrana de Santa Catarina. 

 

Baseado neste conjunto de idéias, diretrizes, princípios e valores, as políticas de 

responsabilidade social da UNIPLAC estarão apontadas para as seguintes direções, sempre 

em dois planos ou focos, o público interno, ou comunidade universitária e o plano externo, ou 

comunidade externa, a partir da local e regional: 

 
a) apoio ao desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade e risco 

social, através de ações específicas de assistência social; 
 

b) preservação do meio ambiente por meio de programas e projetos específicos; 
 

c) formação de indivíduos socialmente responsáveis, através do Ensino, Pesquisa e 
Extensão de qualidade; 
 

d) ação sinérgica com fornecedores e parceiros na constituição de uma rede de 
responsabilidade social; 
 

e) investimento no bem-estar de alunos, funcionários e dependentes, através de um 
ambiente de trabalho favorável ao crescimento profissional; 
 

f) objetividade e transparência na comunicação com as comunidades interna e 
externa. 

 

Para tanto, a Instituição deverá, nos próximos dez anos, mover-se e atuar para atingir 

os seguintes objetivos: 

 
a) principiar suas políticas de inclusão social pelos dois eixos fundamentais: qualidade 

de vida das comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social; acesso e 
permanência dos alunos na Universidade; 
 

b) institucionalizar políticas de integração da Universidade com o poder público, a 
iniciativa privada e a sociedade civil organizada, visando a constituição de redes de 
responsabilidade social; 
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c) apoiar e realizar uma política de desenvolvimento econômico e social com base na 
defesa do meio ambiente e na cultura locais e regionais; 
 

d) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, a missão, os valores e a 
visão institucionais. 

 

Atualmente, por ser uma entidade beneficente de assistência social, a UNIPLAC já 

aplica 20% de sua receita operacional anual em gratuidade. Este percentual por si só é 

indicador de investimento em desenvolvimento da região. 

 

2.8 GESTÃO NA UNIPLAC 
 

 A operacionalização dos processos de gestão na UNIPLAC está sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração que tem por missão prover meios que 

visem sustentar o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Pós-graduação.  

Para isso conta com os setores para organizar, planejar e executar as inúmeras 

atividades institucionais. Sendo eles: Controladoria, Núcleo de Informática, Setor de Meios, 

Recursos Humanos e Serviços Gerais.  

 

2.8.1" Políticas e Diretrizes Institucionais para Gestão 

 

 A UNIPLAC como Instituição de Ensino comprometida com o desenvolvimento 

regional busca integrar-se as políticas de desenvolvimento regional e articula-se  a Instituições 

que estejam emanadas destes mesmos interesses por meio de parcerias, convênios e contratos.  

O modelo de gestão hoje vigente na Universidade aponta a Pró-Reitoria de Administração 

como responsável pelos encaminhamentos desta área. Conforme o Estatuto da Universidade 

prevê nos seus artigos 32 e 33, compete à Pró-Reitoria de Administração: 

 
a) coordenar os procedimentos administrativos da Universidade; 

 
b) acompanhar, junto aos órgãos públicos e privados, a tramitação de processos e 

projetos de interesse da Universidade; 
 

c) coordenar a elaboração, consolidação e execução do orçamento da Universidade, 
acompanhando e controlando sua execução; 
 

d) coordenar a elaboração, consolidação e expedição de balancetes e toda a 
movimentação orçamentária da Universidade; 
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e) acompanhar e orientar a escrituração das receitas e despesas, em livros, fichas ou 

equipamentos especiais, que permitam assegurar sua exatidão e clareza; 
 

f) manter cadastro dos bens móveis e imóveis da Fundação, colocados à sua 
disposição; 
 

g) coordenar a execução das políticas  de administração da Universidade; 
 

h) coordenar a implantação e implementação dos procedimentos de informatização e 
comunicação interna da Universidade; 
 

i) elaborar projetos objetivando a alocação de recursos para investimentos na 
Universidade; 
 

j) exercer outras atribuições determinadas pelo Reitor ou pelos Conselhos da 
Universidade, e as emanadas deste Estatuto, do Regimento Geral e da legislação 
vigente; 
 

k) coordenar o Plano Institucional de Capacitação do Quadro Técnico-Administrativo. 
 

2.8.2" Programas de Apoio à Gestão 

 
a) formação continuada dos gestores; 

 
b) plano de cargos, salários e carreira na UNIPLAC; 

 
c) implantação e execução do Plano Diretor de Informática (sistemas que otimizam a 

gestão em outros setores); 
 

d) implementação do Setor de Recursos Humanos da UNIPLAC; 
 

e) implementação do Setor de Meios; 
 

f) implementação e controle do Setor de Serviços Gerais; 
 

g) implementação e manutenção do acervo da biblioteca; 
 

h) implementação e conservação da Infra-estrutura; 
 

i) procedimentos de controle patrimonial; 
 

j) alocação de recursos para investimentos; 
 

k) plano Institucional de capacitação do quadro técnico; 
 

l) parcerias com prefeituras Municipais para oferta de Cursos fora-de-sede. 
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3" IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

3.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

 

3.1.1" Programação de Abertura de Cursos de Graduação 

 

QUADRO 10 - Curso, Habilitação, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para Abertura do 
Curso 

Nome do Curso Habilitação Modalidade 
Local de 

Funcionamento 
Ano Previsto para 
a Abertura 

Segurança Pública 

Tecnológico Presencial 

Lages 
 

2012 

Gastronomia 2012 

Turismo Rural 2013 

Turismo Enogastronômico 2014 

Arbitragem 2015 

Administração Rural 2016 

Produção Florestal 2017 

Agroindústria 2018 

Gestão de Lazer e Turismo 2014 

Comunicação Social 

Bacharelado Presencial 

2011 

Nutrição 2013 

Farmácia 2012 

Fisioterapia 2013 

Sociologia 2011 

Filosofia 2011 

Licenciatura em Educação 
Especial 

Licenciatura Presencial 

2012 

Lic. Geografia 2013 

Lic. Artes Visuais 2014 

Lic. História 2015 

Engenharia Mecânica 
Engenharias Presencial 

2012 

Engenharia Elétrica 2013 

 

3.1.2" Programação de Abertura de Cursos à Distância 

 

QUADRO 11 - Curso e Ano Previsto para Abertura do Curso Lato Sensu 

Nome do Curso 
Ano Previsto 

para a Solicitação 

Educação Especial 2013 

Sociologia 2014 

Filosofia 2015 
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3.1.3" Programação de Abertura de Cursos de Pós-graduação - Lato e Stricto Sensu 

 

QUADRO 12 - Curso, Habilitação, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para Abertura de 
Curso 

 

3.1.4" Programação de Abertura de Cursos de Extensão 

 

QUADRO 13 - Curso, Modalidade, Local de Funcionamento e Ano Previsto para Abertura do Curso 

Nome do Curso Modalidade 
Local de 

Funcionamento 
Ano Previsto para a Abertura 

LIBRAS 

lato sensu 

Lages e 
Municípios da 
AMURES 

2011 

Docência no Ensino Superior 2011 

Direito do Trabalho 2011 

Dentística 2011 

Prótese Dentaria 2012 

Gestão Estratégica de Negócios 2011 

Terapia Intensiva 2012 

Gestão Universitária 2011 

Gestão de Serviços Saúde 2011 

Gestão de Pessoas 2012 

Vigilância Epidemiológica 2013 

Doutorado em Educação 

stricto sensu 

2013 

Mestrado em Desenvolvimento 
Sustentável 

2016 

Mestrado em Odontologia 2012 

Mestrado em Engenharia e Tecnologia 2016 

Nome do Curso Modalidade 
Local de 

Funcionamento 
Ano Previsto para a 

Abertura 

Fotografia 

Presencial 
Lages e 

Municípios da 
AMURES 

2011 

Vitrinismo 2011 

Arte  Decoração para Datas Especiais 2013 

Culinária 2014 

Eventos e Recepção 2015 

Cerimonial 2016 

Inglês Instrumental 2012 

Atendimento ao Público 2017 

Qualidade no Atendimento ao Cliente 2015 

Construção Civil 2018 

Gestão Ambiental 2011 

Estatística Básica 2012 

Estatística: conceitos e aplicações com 
sugestões de atividades para o ensino médio 

2012 

Docência na Educação Superior 2011 
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As atividades acima programadas serão de responsabilidade da Diretoria de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão para sua elaboração, promoção e acompanhamento. As 

demais atividades de extensão foram descritas no quadro 02 que contempla a projeção de 

ações, de objetivos e metas dos cursos de graduação.  

Nesse período de reconstrução institucional, a construção coletiva de nosso Projeto 

Pedagógico Institucional - PPI ocorre simultaneamente. Nossas diretrizes pedagógicas irão 

refletir nossa missão fundamentada numa pedagogia cujo modelo social contemple a 

apropriação do conhecimento para a transformação da sociedade. 

Prioriza a compreensão da realidade, concebida como problematização, 

questionamento, reflexão sobre a ação. Educação como instrumento de transformação, de 

formação para a cidadania. Predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

Avaliação diagnóstica/processual que permite a correção de rumos. 

Nesse período um marco operacional será constituído por definições operativas, 

fixadas em ações práticas. As ações previstas neste marco se constituem em atividades 

contínuas, que, para efeito de implementação, têm períodos/prazos fixados. Para cada ação 

haverá um documento específico, com detalhamentos que permitem a socialização, discussão, 

implantação, avaliação e retroalimentação na perspectiva da efetivação destas ações. 

 

 

Gestão Escolar 2011 

Metodologia Científica 2011 

Educação Ambiental 2011 

Curso de Autocad Básico 2013 

Fundamentos da Educação online 

Ensino à Distância 

2014 

Corel Draum 2012 

Excel Intermediário 2012 

Word 2012 

Estatística 2013 

Informática na Educação 2015 

Gestão Empresarial 2018 
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4" ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO E DE CURSOS 
 

4.1 NÚMERO TURMAS, ALUNOS E LOCAIS PREVISTOS POR CURSO 
 

QUADRO 14 - Oferta de Cursos de Graduação, Período 2010–2018 

Cursos Titulação Campus 
Tur
no 

Entra- 
das 

Oficiais 
2010/1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Administração Bacharel Lages N 100 387 414 441 491 495 501 451 446 398 393 391 386 394 389 385 380 387 392 

Administração de 
Supermercados – 
Sequencial 

Diplomado em 
Formação 

Específica para 
Administração  
Supermercados 

Lages N -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Arte-Educação: Artes 
Visuais – Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N -.- 12 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Arte-Educação:– Artes 
Visuais 

Licenciado Lages N -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Arte-Educação: Música – 
Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N 20 34 34 40 40 46 46 66 66 59 59 65 65 64 64 57 57 66 66 

Arte-Educação: 
Licenciaturas 
Compartilhadas  Regime 
Especial 

Licenciado Lages RE -.- 11 11 11 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Arte-Educação:  Regime 
Especial 

Licenciado Lages RE -.- 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Biomedicina Bacharel Lages V/N 40 117 157 197 237 277 317 319 315 316 311 309 304 315 317 311 309 306 317 

Ciências Biológicas: 
Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N -.- 64 64 76 76 88 88 100 72 112 112 107 107 117 117 115 115 125 125 

Ciências Biológicas Licenciado Lages N -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
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Ciências Biológicas: 
Ciências Ambientais 

Bacharel Lages M -.- 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Ciências Contábeis Bacharel Lages N 40 110 88 106 106 124 124 142 142 144 144 149 149 143 143 140 140 137 137 

Design e Tecnologia de 
Moda 

Bacharel Lages N -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Direito Bacharel Lages M 45 185 154 173 147 166 166 185 185 192 192 205 205 201 201 211 211 215 215 

Direito Bacharel Lages N 90 603 610 618 626 601 500 485 481 461 483 448 403 409 412 419 425 422 435 

Educação Física: 
Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N 40 99 99 117 117 135 135 153 153 148 148 146 146 147 147 149 149 151 151 

Educação Física Licenciado Lages N -.- 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Enfermagem Enfermeiro Lages V/N 40 115 80 85 85 90 90 95 95 120 120 126 126 127 127 135 135 135 135 

Engenharia Civil Bacharel Lages M/N 40 170 210 250 290 330 370 380 378 379 380 375 371 376 374 379 382 377 382 

Engenharia de Produção Bacharel Lages N 80 167 167 207 207 210 210 219 184 187 187 182 182 179 179 177 177 182 182 

Engenharia Industrial 
Madeireira: Matutino 

Engenheiro Lages M -.- 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Engenharia Industrial 
Madeireira: Noturno 

Engenheiro Lages N -.- 22 22 22 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Formação de Agentes 
para o Desenvolvimento 
Regional : Proesde 

Agente de 
Desenvolviment

o Regional 
Lages RE -.- 43 43 43 43 43 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Letras: Português/ Inglês Licenciado Lages N -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Letras: Português/ Inglês 
Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N 20 67 67 72 72 75 75 78 78 73 73 68 68 63 63 67 67 68 68 

Letras: Português/ 
Espanhol Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N -.- 13 13 6 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Matemática Licenciado Lages N -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Matemática: 
Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N 40 43 43 65 65 87 87 127 127 142 142 135 135 147 147 136 136 141 141 
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Medicina Bacharel Lages I 40 236 236 241 241 242 242 239 239 238 238 230 230 237 237 239 239 237 237 

Odontologia 
Cirurgião 
Dentista 

Lages MV -.- 31 31 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Odontologia: Módulo 
Cirurgião 
Dentista 

Lages MV 35 188 223 258 275 293 311 309 305 312 308 307 312 310 305 311 309 305 312 

Pedagogia: Licenciaturas 
Compartilhadas 

Licenciado Lages N 40 83 83 98 98 113 113 128 128 137 137 132 132 139 139 145 145 147 147 

Pedagogia: Licenciaturas 
Compartilhadas Regime 
Especial 

Licenciado Lages RE -.- 30 30 12 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Pedagogia: Educação 
Especial 

Licenciado Lages RE 36 59 40 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Psicologia Psicólogo Lages M -.- 53 38 18 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Psicologia Psicólogo Lages N 40 101 101 141 141 181 181 183 184 189 189 179 179 181 181 178 178 183 183 

Serviço Social 
Assistente 
Social 

Lages N 40 93 93 102 102 142 142 151 151 153 153 140 140 142 142 145 145 150 150 

Sistemas de Informação Bacharel Lages N 40 147 130 153 153 151 151 152 152 155 155 150 150 145 145 140 140 146 146 

Tecnologia de Automação 
Industrial 

Tecnólogo Lages N 40 98 81 121 103 130 105 110 82 122 104 144 109 139 105 145 102 142 118 

Tecnologia em 
Cosmetologia e Estética 
Facial e Corporal 

Tecnólogo Lages RE 25 41 41 66 49 74 50 75 47 72 52 69 51 71 52 73 47 72 46 

Tecnologia em Design de 
Interiores 

Tecnólogo Lages N 40 90 65 105 85 125 90 118 79 118 77 115 77 113 74 114 71 111 76 

Tecnologia em Gestão de 
Segurança Empresarial 

Tecnólogo Lages RE -.- 22 22 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Terapia Ocupacional Bacharel Lages N -.- 16 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Subtotal ------ ------ 
-----
- 

971 3614 3518 3906 3918 4218 4094 4265 4089 4227 4157 4172 4027 4159 4060 4171 4059 4205 4161 

Administração Bacharel 
São 

Joaquim 
N -.- 34 34 34 34 34 34 34 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Ciências Contábeis Bacharel 
São 

Joaquim 
N -.- 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
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Direito Bacharel 
São 

Joaquim 
N -.- 26 26 26 26 26 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Formação de Agentes 
para o Desenvolvimento 
Regional: Proesde 

Agente de 
Desenvolviment

o Regional 

São 
Joaquim 

RE -.- 42 42 42 42 42 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Letras: Português/ Inglês Licenciatura 
São 

Joaquim 
N -.- 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Subtotal ------ ------ 
-----
- 

-.- 126 102 102 102 102 34 34 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Educação Física Licenciado 

Santo 
Amaro 
da 

Imperatr
iz 

RE -.- 32 32 32 32 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Subtotal ------ ------ 
-----
- 

-.- 32 32 32 32 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Administração Gestão 
Empresarial 

Bacharel Urubici N -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Subtotal ------ ------ 
-----
- 

-.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Total ------ ------ 
-----
- 

971 3773 3652 4040 4052 4320 4128 4299 4089 4227 4157 4172 4027 4159 4060 4171 4059 4205 4161 
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4.2 ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 
 

Os estágios curriculares caracterizam-se por um conjunto de atividades de 

aprendizagem profissional e de ensino, sob a forma de ações instituídas, segundo a 

especificidade do curso, devidamente orientadas, acompanhadas e supervisionadas pela 

Universidade e campos de estágio. 

Os cursos de graduação da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, devem 

oferecer como parte de sua estrutura curricular, estágio supervisionado em caráter obrigatório, 

quando exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do respectivo curso, com carga horária 

e duração determinada em seu Projeto Pedagógico. O estágio terá caráter curricular e se 

classificará em obrigatório e não-obrigatório. Realizar-se-á em campos internos e/ou externos 

à UNIPLAC que apresentem possibilidades de atuação articuladas ao eixo de formação 

profissional do aluno, com atividades relacionadas à sua formação acadêmica. 

 

4.2.1" Estágio Curricular Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Obrigatório é uma disciplina que integraliza a estrutura curricular 

do curso. Compondo a formação acadêmica, o estágio deve atender as exigências do PP de 

cada curso, a legislação vigente, as normas gerais da UNIPLAC, os regulamentos próprios 

dos cursos e convênios firmados. 

O estágio curricular obrigatório constitui-se num componente integrante da matriz 

curricular, sendo uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e os trabalhos 

acadêmicos. É uma atividade de investigação, explicitação, interpretação e intervenção na 

realidade, entendida como tempo de aprendizagem que, através de um período de 

permanência, alguém se demora em determinado lugar para aprender a prática de um ofício e 

depois exercê-lo como profissão. 

As políticas e objetivos do estágio curricular obrigatório visam: 

 
a) garantir obediência à legislação que regulamenta os estágios nas Instituições de 

Ensino Superior; 
 

b) atender a uma concepção de realidade, vista como totalidade; 
 

c) contribuir para a consolidação da UNIPLAC como Universidade voltada à busca de 
soluções para os problemas regionais; 
 

d) fortalecer relações de parceria permanente e continuada com os campos de estágio; 
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e) buscar a superação da dicotomia entre teoria e prática; 
 

f) respeitar as peculiaridades e a natureza de cada curso, expressas nos objetivos e no 
eixo articulador de seu projeto político-pedagógico; 
 

g) garantir uma avaliação permanente e continuada do estágio com a participação de 
todos os envolvidos; 
 

h) estabelecer uma relação dinâmica entre teoria e prática, oportunizando ao estagiário 
mais um espaço para a produção de conhecimentos que fundamentem e 
qualifiquem sua formação profissional e cidadã; 
 

i) promover a interação do estagiário com a realidade regional, oferecendo-lhe 
condições concretas de investigação, análise, interpretação e intervenção nesta 
mesma realidade. 

 

O estágio curricular obrigatório da UNIPLAC obedecerá ao que determinam a Lei n. 

6.494/77 (regulamentada pelo Decreto n. 87.497/82), a LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Superior, o Estatuto e Regimento Geral da UNIPLAC, os 

Regulamentos próprios de cada curso e outras normatizações que vierem a ser adotadas pela 

legislação e pelos Órgãos Deliberativos Superiores da Universidade. 

 O estágio curricular é disciplina obrigatória para todos os cursos da UNIPLAC, sendo 

previsto na estrutura curricular dos bacharelados e das licenciaturas: 

 
a) nas licenciaturas, a disciplina de Prática de Ensino e/ou Estágio Supervisionado 

será a forma específica de os cursos realizarem o estágio curricular obrigatório, de 
modo que o cotidiano da escola será campo de estágio indispensável; 
 

b) nos bacharelados, o estágio curricular obrigatório, por estar vinculado aos objetivos 
do curso, terá um sentido de, em reais condições de vivência e trabalho, 
fundamentar e melhor qualificar aspectos de formação profissional. 

 

O estágio curricular obrigatório, independentemente do aspecto profissionalizante, 

poderá assumir a forma de atividades de pesquisa ou extensão, mediante a participação do 

estagiário em empreendimentos ou projetos de interesse institucional ou social, desde que 

previsto no Regulamento de Estágio Curricular do curso. 

Nenhum aluno poderá colar grau sem ter cumprido, integralmente, o que estiver fixado 

em relação ao estágio curricular obrigatório pela legislação pertinente, pelo Estatuto e 

Regimento Geral da UNIPLAC, por este Regulamento e pelo Regulamento próprio de cada 

curso. O estágio curricular obrigatório não criará vínculo empregatício de qualquer natureza e 
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o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contra-prestação que venha a ser 

acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária. 

 

4.2.2" Estágio Curricular Não-Obrigatório 

 

O estágio curricular não-obrigatório é uma atividade opcional, subordinada às 

exigências curriculares dos cursos, que contribuem com a formação acadêmico-profissional. 

Essa modalidade de estágio compõe a vida acadêmica, enriquecendo a formação humana e 

profissional do aluno, podendo se efetivar de acordo com os critérios estabelecidos em cada 

curso e com a normatização de estágio da UNIPLAC.  

Nesse sentido, esse estágio tem de ser, obrigatoriamente, na área do curso e 

supervisionado pela instituição, além de cumprir as normas específicas relativamente à carga 

horária, seguro e demais questões pertinentes. 

A instituição vem atuando nos campos de estágio celebrando convênios com as 

unidades concedentes, onde nossos estagiários realizam suas atividades durante o período  que 

estão cursando  os nossos cursos de graduação.  

 

4.3 AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
  

4.3.1" UNIPLAC em Rede 

 

Desenvolvimento metodológico para cursos de pós-graduação regional com uso de 

tecnologias de telecomunicação 

 

4.3.1.1 Objetivos 

 

Propiciar acesso aos programas de extensão e pós-graduação da UNIPLAC aos 

habitantes do interior da região serrana, através do desenvolvimento de metodologias que 

permitam a integração local (sem necessidade de deslocamento) e custos baixos. 

 

4.3.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) pesquisar e adaptar tecnologias de comunicação interativa, com voz e imagem 
adaptada às características de telecomunicações da região; 
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b) desenvolver uma metodologia de ensino que contemple às necessidades e 
configurações sociais, econômicas e culturais da região; 
 

c) propiciar, com menor custo, a capacitação técnica e científica da população da 
região serrana distante do campus universitário, estendendo a abrangência da 
Universidade para além do centro urbano. 

 

Nessa perspectiva, o projeto UNIPLAC em Rede acena para possibilidade de 

disseminar os cursos de pós-graduação nos municípios da Região Serrana de Santa Catarina, 

caracterizados pelo baixo poder aquisitivo da população e da baixa demografia, o que 

dificulta a oferta de cursos de pós-graduação, quer pela distância e consequente custo, quer 

pela impossibilidade de fechamento de turmas com número suficiente de alunos.  

 

4.3.2" Ensino Através de Videoconferência 

 

Tecnicamente, a videoconferência pode ser definida como um recurso que se utiliza de 

sinais de vídeo e áudio digitalizados, que trafegam por uma rede de transmissão de dados em 

alta velocidade, para propiciar a comunicação verbal e visual entre dois ou mais pontos, 

oportunizando a interação entre indivíduos separados geograficamente. Ela também apresenta 

um aparato tecnológico que pode contribuir para a melhoria na qualidade da exposição do 

conteúdo, pois disponibiliza recursos técnicos, que muitas vezes não estão à disposição de 

forma constante em salas de aula tradicionais. 

 

A metodologia básica de desenvolvimento do projeto: 

 
a) pesquisa e escolha dos equipamentos: o equipamento foi escolhido para o projeto e 

adquirido em duas etapas, pois houve problemas de disponibilidade financeira. 
Somente em maio deste ano os dois equipamentos estavam disponíveis para a 
execução do projeto; 
 

b) montagem das salas: para o período de testes e capacitação foi montada uma sala 
geradora, com isolamento acústico, iluminação farta e layout adequado. Foi 
montada uma sala receptora provisória no campus-sede da UNIPLAC e outra 
remota no município de Otacílio Costa. 

 

Paralelas a este trabalho, outras ações foram desenvolvidas: 

 
a) capacitação dos professores: a capacitação dos professores que trabalharam no 

primeiro curso iniciou em ago/2003, e consistiu de um embasamento e nivelamento 
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técnico sobre o funcionamento da videoconferência, e, posteriormente, quanto à 
operação do equipamento e metodologia de aula; 
 

b) Extensão: foi realizada uma palestra com o Prof. Litney Nazareno da Veiga, para os 
secretários municipais e prefeito de Otacílio Costa, sobre a questão da 
Administração Pública e os Aspectos Legais; 
 

c) oferecimento do curso-piloto: o primeiro curso de pós-graduação que se valeu da 
metodologia videoconferência desenvolvida neste projeto foi um curso de pós-
graduação em Pedagogia: Séries Iniciais, ministrado com parte da turma em Lages 
e outra parte no Município de Otacílio Costa. Iniciou no dia 12.09.2003 e teve 
duração de quinze (15) meses. 

 

4.3.3" Suporte Pedagógico Virtual 

 

A pós-graduação lato sensu, nos últimos anos, sofreu significativo salto quantitativo, 

não só na ampliação da oferta de cursos/vagas, como na sua diversificação. Partiu-se de oito 

(08) cursos de especialização de lato sensu, em 2002, para vinte e dois (22) cursos, que foram 

ofertados na modalidade presencial. Destacamos, neste caso, também o uso da tecnologia da 

videoconferência. 

No período em que estas ações foram desenvolvidas, percebia-se a necessidade 

premente de ampliar a capacidade de oferta de cursos de especialização à distância, 

especialmente daqueles cuja oferta se viabilizasse pela tecnologia de Internet. Para isso criou-

se o Setor de Apoio à Pós-graduação, associado ao Setor de Ensino a Distância – EAD (sob 

Coordenação do Núcleo de Informática) e um serviço de Suporte Pedagógico-Virtual. Esse 

serviço tinha os seguintes objetivos:  

 
a) iniciar a oferta de cursos de especialização lato sensu na modalidade à distância; 

 
b) iniciar e viabilizar a oferta de cursos de especialização e aperfeiçoamento na 

modalidade semipresencial; 
 

c) qualificar a oferta de curso de especialização com uso de videoconferência, dando 
maior assistência aos alunos; 
 

d) dar suporte aos cursos de Mestrados ofertados, na assistência aos alunos. 
 

O Suporte Pedagógico-Virtual funcionou junto ao Setor de Apoio à Pós-graduação por 

algum tempo e posteriormente foi disponibilizado um espaço físico e recursos humanos 

específicos. 
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5" POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIPLAC  

 

Até outubro de 2008 a Pró-Reitoria de Administrativa era o órgão executivo de 

planejamento, organização e gestão administrativa da UNIPLAC10. Esta tinha por missão 

prover meios que visassem a sustentabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da pós-

graduação. Sua estrutura era constituída de vários setores, entre eles o de Recursos Humanos - 

RH. A partir do Ato Interveniente n. 02 de 14.11.2008 que altera a função da Pró-Reitoria de 

Administração passando a ser exercidas as funções e atribuições pelo Coordenador financeiro 

da UNIPLAC, também sofreram alterações de gerenciamento no setor de Recursos Humanos. 

A política de Recursos Humanos da UNIPLAC está regulamentada no Estatuto da 

Universidade nos artigos 32 e 33 e nas resoluções aprovadas nos dez anos de funcionamento 

da instituição enquanto Universidade. Estas resoluções tratam dos processos de seleção de 

professores e técnico-administrativos, planos de cargos, salários e carreira, plano de demissão 

incentivada, capacitação docente, técnica e investimentos na titulação dos professores e 

técnicos, através do Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico - PICDT. 

 

5.1 PERFIL GERAL DOS RECURSOS HUMANOS 
 

Conforme art. 2º do Plano de Cargos e Salários e de Carreira - PSCS da instituição, o 

quadro de pessoal classifica-se em: docente e técnico-administrativo. 

Analisando este perfil na tabela 1, observa-se que em 2009 o quadro apresentava total 

de 561 funcionários, sendo 69% do quadro docente e 31% do corpo técnico-administrativo.  

 

TABELA 1 - Indicadores do Corpo Funcional 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de funcionários ao final de cada ano 571 594 667 656 687 561 

Total de admissões anuais 50 447 115 171 94 52 

Total de mulheres 323 346 290 378 369 301 

Total de homens 248 248 377 378 318 260 

Total de estagiários 73 1 4 - - - 

Total de prestadores de serviços 7 13 16 27 26 5 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009, Sistema SICA 2009. 

 

 

                                                 
10 Após a instituição do processo de intervenção a gestão administrativa passou a ser de responsabilidade da 
Fundação UNIPLAC. A partir da aprovação do novo Estatuto da Fundação UNIPLAC serão definidas as 
competências dos setores responsáveis pela administração. 
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5.1.1" Perfil dos Professores da UNIPLAC 

 

O quadro funcional de professores é composto por 388 profissionais. Destes, 339 

estavam no exercício da profissão em 2009, e 49 encontravam-se em licenças diversas. Em 

função disso, as tabelas a seguir analisaram os índices dos profissionais em exercício.  

Em relação ao perfil dos professores da instituição as tabelas 2 e 3 indicam o gênero e 

a titulação entre 2004 e 2009, considerando os professores em atividade no final deste 

período.  

 

TABELA 2 - Indicadores da Titulação do Corpo Docente Durante o Período de 2004-2009  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de professores 387 418 463 499 503 339 

Homens 194 207 208 226 269 190 

Mulheres 193 211 255 273 234 149 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009, Sistema SICA 2009. 
 

 

TABELA 3 - Acompanhamento da Titulação do Quadro Docente no Período 2004- 2009 

Titulação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Graduado 43 11 43 11 69 15 78 15 87 17 24 7,07 

Especialista 186 48 176 47 215 46 230 46 234 47 159 47 

Mestre 144 37 142 38 149 32 158 32 141 28 125 36,9 

Doutor 14 4 16 4 30 7 33 7 41 8 31 9,14 

Total 387 100 377 100 463 100 499 100 503 100 339 100 

FONTE: Relatórios Institucionais 2004-2009. 
 

Analisando o quadro geral de professores na instituição, cujos dados estão detalhados 

nas tabelas acima, percebe-se a evolução no número de professores doutores em um 

percentual superior a 100%, demonstrando o investimento da instituição na formação e 

titulação em serviço aliada a contratação de professores doutores.  

Ainda é pertinente destacar que no decorrer do período analisado percebe-se um 

crescimento na proporção de mestres e doutores atingindo em 2009 um índice de  46,01% , e 

a redução do percentual de 4,04% de professores graduados. 
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TABELA 4 - Titulação dos Professores por Quadro de Carreira em 2003, 2006, 2007 e 2009 

Departamentos 2003 2006 2007 2009 

 Dr Msc Esp. Grad. Dr. Msc Esp. Grad Dr. Msc Esp. Grad Dr. Msc Esp. Grad 

Sub total 9 90 114 1 16 119 114 4 15 124 110 02 30 112 94 0 

% sob o total de 
professores no ano 

4 42 53 1 6 47 45 2 6 49 44 1 12,8 47,4 39,8 0 

TOTAL 214 253 251 236 

FONTE: Sistema SICA. 
 

Observa-se, ainda, que atualmente o quadro de carreira da Instituição, é composto por 

236 profissionais, sendo que destes 60,2% possuem titulação de stricto sensu, e não há mais 

professores somente com a graduação. 

 

5.1.2" Perfil dos Técnico-Administrativos 

 

O corpo técnico-administrativo é composto pelos funcionários que prestam serviços de 

apoio técnico, administrativo e operacional, bem como assessoramento a todos os órgãos e 

níveis hierárquicos da Instituição. É constituído pelas categorias auxiliar de serviços gerais, 

auxiliar administrativo, técnico administrativo de nível médio, técnico administrativo de nível 

superior conforme secção III art. 9º do PCSC  

A tabela 5 demonstra indicadores de gênero e escolaridade dos técnico-administrativos 

de 2004-2009. 

 

TABELA 5 - Corpo Técnico-Administrativo 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de pessoal técnico-administrativo 184 204 217 198 184 173 

Total de homens 48 55 62 52 49 46 

Total de mulheres 136 149 155 146 135 127 

Técnico-administrativo com mestrado 4 4 4 2 4 2 

Técnico-administrativo com especialização lato sensu 29 32 32 20 23 17 

Técnico-administrativo graduados 45 45 48 43 56 42 

Técnico-administrativo com ensino médio 70 90 98 104 79 69 

Técnico-administrativo com ensino fundamental 36 33 35 30 22 43 

Técnico-administrativo cursando graduação 38 31 35 35 28 16 

Técnico-administrativo cursando pós-graduação 8 02 05 09 7 1 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009. 
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5.2 ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E DE CARREIRA  E 
POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAL 

 

A política institucional de gestão pessoal consta no Estatuto da Universidade em seu 

artigo 66, caracteriza a “comunidade universitária constituída por corpo Docente, Discente e 

Técnico-Administrativo, diversificados em função das respectivas atribuições, cujos deveres e 

direitos encontram-se especificados neste Estatuto, no Regimento Geral da Universidade, no 

Plano de Cargos, Salários e de Carreira, nos manuais e Regulamentos próprios” (1999, p.16). 

Dentre as suas políticas destaca-se o incentivo a formação e a titulação dos professores 

e técnico-administrativos, bem como, promove ações de socialização e bem estar no ambiente 

de trabalho.  

Dentre as políticas do RH, destaque para o Plano de Cargos, Salários e de Carreira 

aprovado pelo Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC em março de 1999, dispõe 

sobre as categorias, regime de trabalho, direitos, deveres e vantagens, plano de carreira, da 

estrutura de carreira, da promoção dos professores e técnicos. 

A política de gestão de pessoal esta em consonância com o regime de trabalho da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 O capítulo I do Plano de Cargos e Salários e de Carreira, em seus artigos 1º e 2º,  

estabelece políticas que normatizam e disciplinam as condições de admissão, demissão, 

promoção, progressão, desenvolvimento profissional, direitos e deveres, do quadro de pessoal 

definido em duas categorias: Docente e Técnico-Administrativo. 

 

5.3 RELAÇÃO ENTRE PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL E DOCENTE 
HORISTA 

. 

A análise da tabela 6 demonstra uma redução do percentual de docentes com carga 

horária de 10h no período de 2004-2009 e um aumento no percentual de docentes com 20h e 

40h. A proporção ainda não atinge o índice mínimo de 33% com carga horária de 40 horas, 

sendo o percentual de professores com mais de 30h de 21%.  

No entanto, a proposta para os próximos anos é de que este percentual seja atingido 

principalmente com a contratação de doutores para os programas de stricto sensu em nível de 

mestrado e doutorado conforme proposto. 
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TABELA 6 - Carga Horária dos Professores no Período 2004-2009 

Dedicação 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

0 a 10 horas semanais 149 38,7 172 41,1 203 45,4 225 46,5 238 50,6 124 37 

De 11 a 20 horas semanais 87 22,6 95 22,8 88 19,6 135 27,9 120 25,5 96 28,6 

De 21 a 30 horas semanais 60 15,6 68 16,2 66 14,7 51 10,5 43 9,2 48 14,3 

De 31 a 39 horas semanais 45 11,7 36 8,7 35 7,8 15 3,1 12 2,6 20 6 

40 horas semanais 44 11,4 47 11,2 56 12,5 58 12 57 12,1 51 15,04 

Total 385 100 418 100 448 100 484 100 470 100 339 100 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009 . 

 

A tabela 7 demonstra a relação aluno/professor, configurando uma relação média de 

um (01) professor para cerca de treze (13) alunos. 

 

TABELA 7 - Relação de Alunos e professores, 2004-2009 

Ano 
Aluno/Professor 

Aluno Professor Relação Índice (%) 

2004 5.956 241 24,71 4,05 % 

2005 6.141 418 14,69 6,81 % 

2006 4.912 463 10,60 9,43 % 

2007 4.739 499 9,49 10,53 % 

2008 3.438 503 6,83 14,63 % 

2009 3.592 336 10,69 9,35% 

Média 4.796 410 12,83 9,16% 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009 . 
 

 

5.3.1" Envolvimento de Professores em Cursos de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 

Os registros institucionais apontam a inserção de 30% dos professores da graduação 

em atividades da pós-graduação. A tabela 8 demonstra o número de professores envolvidos 

coma pós-graduação ou em projetos de pesquisa e extensão.   
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TABELA 8 - Envolvimento de Professores em Cursos de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 2004- 2009  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Professores envolvidos pós-graduação lato e 
stricto sensu* 

30 36 76 67 71 32 

Professores envolvidos com a pesquisa 60 57 143 190 100 84 

Professores envolvidos com a extensão 160 400 351 236 218 216 

Total 250 493 570 493 389 332 

FONTE: Relatórios  finais dos cursos *Institucionais. 
 

5.3.2" Tempo de Serviço dos Professores na Instituição 

 

TABELA 9 - Acompanhamento do Tempo de Serviço do Quadro Docente no Período 2004-2009 

Dedicação 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Até 05 anos 286 72 267 71 320 69 340 68 312 62 219 57 

De 05 a 10 anos 28 7 29 8 53 11 70 14 77 15 75 19 

De 11 a 20 anos 46 1 47 12 55 12 48 10 65 13 50 13 

Mais de 20 anos 38 9 34 9 35 8 41 8 49 10 44 11 

Total 398 100 377 100 463 100 499 100 503 100 388 100 

FONTE: Relatórios Institucionais. 
 

 

5.4 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL 
 

O corpo técnico administrativo é composto pelos funcionários que prestam serviços de 

apoio técnico, administrativo e operacional, bem como assessoramento a todos os órgãos e 

níveis hierárquicos da Instituição.  

As características de gênero e formação escolar, nos últimos cinco (05) anos, estão 

expressas na tabela 5. Conforme demonstrado nesta mesma tabela, percebe-se que, a atuação 

feminina é superior a masculina.  

Quanto à escolaridade o maior número está no ensino médio e superior. No período 

analisado percebe-se uma redução em relação à contratação, tendo em vista o plano de 

viabilidade financeira da instituição.  

 A tabela 10, estabelece a relação de aluno por técnico administrativo no período de 

2004 a 2009.  A média geral é de vinte e cinco (25) alunos para cada técnico administrativo. 
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TABELA 10 - Relação de Alunos e Técnicos, 2004-2009 

Ano 
Aluno/Técnico 

Aluno Técnico Relação Percentual 

2004 5.956 184 32,36 3,09% 

2005 6.141 204 30,10 3,32% 

2006 4.912 217 22,63 4,42% 

2007 4.739 195 24,30 4,11% 

2008 3.438 184 18,68 5,35% 

2009 3.592 173 20,76 4,82% 

Média 4.796 193 25 4,16% 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009, sistema SICA 2009. 
 

 

Nas tabelas a seguir, encontram-se os números relativos ao regime de trabalho e tempo 

de serviço do corpo técnico administrativo em atividade no ano de 2009, tendo como 

comparativo o ano de 2004.   

Percebe-se que 33,52% possuem carga horária de 44 horas semanais, e que 52,02% 

possuem 40 horas. 

 

TABELA 11 - Corpo Técnico-Administrativo quanto ao Regime de Trabalho, 2004-2009 

Indicador Número de Funcionários 

Carga horária 2004 2009 

20 horas - 9 

22 horas 16 12 

36 horas 3 4 

40 horas 44 58 

44 horas 121 90 

TOTAL 184 173 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009, Sistema SICA em 2009. 
 

 

Quanto ao tempo de serviço, conforme tabela 12, percebe-se que, a maior parte do 

quadro em atividade está concentrado na faixa até cinco (05) anos com 56,07%.  

O que caracteriza uma Universidade jovem no seu corpo administrativo e 

correspondendo ao crescimento que a Instituição teve nestes últimos dez (10) anos. 
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TABELA 12 - Corpo Técnico-Administrativo quanto ao Tempo de Serviço, 2004-2009 

Indicador Números de funcionários 

Tempo de Serviço 2004 2009 

Até 5 anos 134 97 

6 a 10 anos 14 42 

11 a 20 anos 26 15 

Mais de 20 anos 10 19 

TOTAL 184 173 

FONTE: Relatório Institucional, 2004- 2009, Sistema SICA 2009. 

 

 

A tabela 13 demonstra o corpo técnico-administrativo quanto à escolaridade em 2004 

e 2009. Atualmente, o percentual maior ficou no ensino médio com 39,9% seguido pelos 

graduados com 24,3%, 11% de mestres e especialistas e 24,9% com ensino fundamental 

 

TABELA 13 - Corpo Técnico-Administrativo quanto à Escolaridade  2004-2009  
 Número de funcionários 

 2004 2004 2009 2009 

Técnico-administrativo com mestrado 4 2,2% 2 1,15% 

Técnico-administrativo com especialização lato sensu 29 15,8% 17 9,82% 

Técnico-administrativo graduados 45 24,5% 42 24,3% 

Técnico-administrativo com ensino médio 70 38,04% 69 39,9% 

Técnico-administrativo com ensino fundamental 36 19,6% 43 24,9% 

TOTAL 184 100% 173 100% 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009, Sistema SICA 2009. 

 

 

5.5 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO – 
PICDT 

 

Visando o aprimoramento do pessoal que compõem o quadro docente e técnico-

administrativo, a Universidade através da Fundação UNIPLAC concedeu bolsas de estudos a 

Pós-graduação lato e stricto sensu, conforme Resolução n. 008 de 14/03/2002.  

Concedeu também, auxílio-graduação para capacitação e qualificação do quadro de 

funcionários da Fundação UNIPLAC conforme Resolução n. 008 de 18/12/03, aprovada pelo 

Conselho de Administração que dispõe sobre limites e normas para a concessão de auxílio-

graduação para capacitação e qualificação do quadro de funcionários da Fundação UNIPLAC 

e a concessão de bolsa de estudos de graduação a dependente de funcionário e dá outras 

providências.  
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 As tabelas 14 e 15 descrevem os valores investidos em capacitações e bolsas de estudo 

de professores, técnico-administrativos e dependentes.  

 

TABELA 14 - Indicadores Laborais em  R$, 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Indicadores 
Laborais 

15.300.887,53 16.051.312,17 18.667.993,83 20.539.702,36 19.423.850,83 15.687.772,51 

Folha de pagamento de 
salários de funcionários 

13.612.536,81 14.386.671,13 16.851.488,88 18.679.788,98 17.673.080,05 14.336.910,92 

Encargos Sociais 1.470.994,50 1.500.501,09 1.724.536,90 1.728.814,19 1.653.748,90 1.316.477,84 

Aplicação na capacitação 
de professores 

191.853,26 156.199,95 66.699,90 96.223,96 94.903,28 32.397,30 

Aplicação na capacitação 
de pessoal técnico-
administrativo 

25.502,96 7.940,00 25.268,15 34.875,23 2.118,60 1.986,45 

FONTE: Relatório Institucional, 2004- 2009. 
 
 
TABELA 15 - Bolsas de estudos à Funcionários e Dependentes, 2004- 2009 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

n. R$ n. R$ n. R$ n. R$ n. R$ n. R$ 

Funcionários 71 355.525,8 166 280.917,61 32 134.459,79 51 115.081,45 35 71.794,85 19 35.975,40 

Dependentes 
de  

funcionários 
74 196.440,27 59 178.161,93 62 221.294,65 90 212.796,16 83 257.815,94 91 349.214,63 

Total 145 551.966,07 225 459.079,54 94 355.754,44 141 327.877,61 118 329.610,79 110 385.190,03 

FONTE: Relatório Institucional, 2004- 2009. 
 

 

5.6 INDICADORES SOCIAIS NA UNIPLAC 
 

A UNIPLAC preocupada com as condições de trabalho instituiu políticas de melhoria 

da qualidade de vida e bem estar de seus funcionários e dependentes por meio das ações 

elencadas na tabela 16, onde constam indicadores sociais internos.  Destaque para o trabalho 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, que atua na prevenção de acidentes e 

doenças e promoção da saúde do trabalhador.  
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TABELA 16 - Indicadores Sociais Internos em R$ de 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totais indicadores sociais 
internos 

115.434,10 184.911,45 181.900,58 187.013,28 159.651,05 56.598,24 

Aplicações em esporte e 
lazer 

8.914,29 16.969,82 8.745,00 5.860,00 587,18 5.178,11 

Gastos com vale-transporte 22.893,19 41.629,63 48.665,21 62.174,72 32.893,10 15.373,75 

Auxílio-creche 46.964,00 79.877,48 86.235,20 62.174,72 86.807,40 3.187,8011 

Segurança e medicina no 
trabalho 

36.662,62 46.434,52 38.255,17 34.596,13 39.363,37 32.858,58 

FONTE: Relatório Institucional, 2004-2009. 

 

 

5.7 PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NOS 
ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Conforme os Estatutos da Fundação UNIPLAC, o Conselho de Administração é o 

órgão deliberativo, normativo e consultivo máximo e soberano, em assuntos de política 

administrativa, financeira e de planejamento. Dentre os representantes do Conselho de 

Administração, fazem parte: dois (02) representantes do Corpo Docente, dois (02) 

representantes do Corpo Técnico-administrativo, dois (02) representantes dos Chefes de 

Departamentos e um (01) representante dos Órgãos Complementares e suplementares. 

Na composição do CONSUNI – Conselho Universitário participam representantes dos 

Coordenadores das quatro áreas do conhecimento, sendo um (01) representante das Ciências 

Exatas e tecnológicas, um (01) representante das Ciências Biológicas e da Saúde, um (01) 

representante de Ciências Humanas, Letras e Artes e um (01) representante de Ciências 

Sociais Aplicadas dois (02) representantes dos órgãos Suplementares; cinco (05) 

representastes do Corpo Docente e dois (02) representantes do Corpo Técnico-administrativo. 

 

5.8 CLIMA INSTITUCIONAL 
 

A Pesquisa de Clima Institucional, teve  por objetivo,  proporcionar a análise da 

UNIPLAC no ambiente interno.  

 

 

                                                 
11 O baixo valor investido no auxílio-creche em 2009 é decorrente da instalação da creche nas dependências da  
UNIPLAC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Lages/SC. 
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TABELA 17 - Pesquisa do Clima Institucional -  

Categorias de análises 
Avaliação pelos 

professores 

Avaliação pelos 

técnicos 
Peso máximo 

I – Ambiente de trabalho 0,7 0,7 1,0 

II – Comunicação 0,7 0,7 1,0 

III – Relacionamento 1,0 1,0 1,5 

IV – Condições de trabalho 1,3 1,3 2,0 

V – Motivação 1,3 1,4 2,0 

VI – Aspectos Institucionais 1,0 1,0 1,5 

Nota 6,0 6,0 10,0 

Conceito Final C C A 

NOTA: - O instrumento de avaliação pelos técnicos apresenta a opinião de 159 (cento e cinqüenta e nove) 
técnico-administrativos de um total de 179 (cento e setenta e nove) que compõe um percentual de 89% desta 
avaliação. 

- O instrumento de avaliação pelos professores apresenta a opinião de 199 (cento e trinta e cinco) 
professores de um total de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) professores que possuem vínculo e estão em 
atividades no 2º semestre de 2009 que compõe um percentual de 46% desta avaliação. 
 

5.8.1" Análise 

 

Ao analisar os dados coletados no relatório, podem ser feitas as seguintes análises: 

 
a) o tempo de serviço dos professores respondentes, foi de  seis (6) a dez (10) anos 

(25%); dois (2) a cinco (5) anos (22%); até dois (2) anos (22%); de onze (11) a 
quinze (15) anos (8,5%); de quinze (15) a vinte (20) anos (4,5%); de vinte (20) a 
trinta (30) anos (4%); acima de trinta (30) anos (3%); não responderam (11%); 
 

b) o tempo de serviço para os técnicos respondentes, foi de até dois (2) anos (32%); de 
dois (2) a cinco (5) anos (24,5%); de seis (6) a dez (10) anos (23%); de vinte (20) a 
trinta (30) anos (7,5%); de quinze (15) a vinte (20) anos (7%); de onze (11) a 
quinze (15) anos (3%); acima de trinta (30) anos (0,5%); não responderam (2,5%); 
 

c) na categoria Ambiente de Trabalho  foi considerado um orgulho ser funcionário da 
UNIPLAC, satisfação, gostar do ambiente e segurança na exposição de idéias; 
 

d) na categoria Comunicação, tanto os professores quanto técnicos, apontou conceito 
satisfatório; 
 

e) na categoria relacionamento, também foi considerado satisfatório; 
 

f) na categoria de condições de trabalho considerando o ambiente físico, recursos para 
a realização das atividades, salário compatível com a função e a política de cargos e 
salários,  foi avaliada com conceito insatisfatório. Nesse sentido, a administração 
universitária se empenhará em promover o crescimento profissional do seu quadro 
de pessoal permanente, capacitação profissional e avaliação de desempenho, tendo 
em vista as necessidades de qualidade dos serviços e a eficácia organizacional; 
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g) na categoria motivação foi considerado que a Instituição estimula  o processo de 
aprender, o crescimento e esforço profissional, preparação para assumir outra 
função.  Diante da situação atual da UNIPLAC, a categoria motivacional ficou bem 
conceituada pelos respondentes; 
 

h) na análise da categoria aspectos institucionais, considerando o conhecimento 
referente a história, missão, visão e valores, imagem, satisfação,  inovação e 
planejamento do setor,  ficou com um conceito satisfatório. 

 

5.9 PLANO DE REGIME DE TRABALHO DOCENTE NA UNIPLAC PARA O 
PERÍODO DE 2010 – 2018 

 

No período de 2010 a 2014 a Universidade está se propondo a contratar professores 

com o regime de quarenta (40) horas, não só para atingir a proporção mínima necessária, mas 

com o objetivo de atender aos programas de mestrado e doutorado da instituição.  

A tabela 18 apresenta a projeção para o aumento gradativo do quadro de mestres e 

doutores com carga horária integral, 5 % ao ano até 2013, mantendo-se a partir de 2014 a 

composição de 1/3 (um terço) no mínimo dos professores nesta condição. 

 

TABELA 18 - Projeção Gradativa do Número de Professores com Carga Horária Integral 

Ano Total de Professores 
Mestres e  Doutores c/ 40 

horas 
% 

2009 339 51 15% 

2010 339 68 20% 

2011 340 85 25% 

2012 340 102 30% 

2013 340 112 33,3% 

2014 340 112 33,3% 

2015 340 112 33,3% 

2016 340 112 33,3% 

2017 340 112 33,3% 

2018 340 112 33,3% 

 

A UNIPLAC, para atender os requisitos legais exigidos para uma instituição 

universitária, no que se refere o Artigo 52 no parágrafo III da Lei 9.394/96, que estabelece o 

mínimo um terço de docentes em regime de tempo integral, apresenta uma proposta de 

contratação. 
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TABELA 19 - Proposta de contratação de professores doutores para o período  2010-2018  

 
 

2010 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Mestrado em 
Educação 

03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 03 

Mestrado em Saúde 05 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 05 

Mestrado em 
Administração 

-.- 08 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 08 

Mestrado em 
Odontologia 

-.- -.- -.- -.- 08 -.- -.- -.- -.- 08 

Doutorado em 
Educação 

-.- -.- -.- 04 -.- -.- -.- -.- -.- 04 

Total 08 08 -.- 04 08 -.- -.- -.- -.- 28 

  

Considerando as demandas específicas dos programas de pós-graduação e áreas do 

conhecimento, explicitadas nas tabelas 19 e 20, os professores contratados deverão 

desenvolver seu plano de trabalho com atuação no ensino de graduação atendendo o 

percentual permitido pela CAPES, e atividades relacionadas a projetos de pesquisa e 

extensão. Isso qualifica significativamente os cursos de graduação da instituição. 

Ainda serão definidos os núcleos docentes estruturantes para todos os cursos de 

graduação com carga horária específica para atuação no mesmo que será regulamentado por 

ato da intervenção.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é entendido como uma equipe de professores 

responsável pela formulação, implantação e consolidação dos projetos pedagógicos dos 

cursos, estes por sua vez parte dos Projetos Pedagógicos Institucionais – PPIs, também 

possibilitará a ampliação e integralização da carga horária de quarenta 40 horas. 

A Vice-Reitoria Acadêmica deverá implantar processos seletivos para a contratação de 

professores que atuarão nas áreas de conhecimentos e não mais em disciplinas isoladas dos 

cursos de graduação. E assim, além dos professores que já estão atuando no regime de 40 

horas será ampliado o número de docentes a partir do ano de 2011, após a reorganização das 

estruturas curriculares, disciplinas e áreas de atuação articulado com o ensino, pesquisa e 

extensão. 

A partir de 2011 será ampliado em números de professores por áreas de 

conhecimentos conforme tabela 20. 
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TABELA 20 - Número de Professores por Área de Conhecimento para 2010-2018 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
-.- 05 05 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 

Ciências Biológicas e 

da Saúde 
-.- 05 05 05 -.- -.- -.- -.- -.- 15 

Ciências Humanas, 

Letras/Artes 
-.- 05 05 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
-.- 05 05 05 -.- -.- -.- -.- -.- 15 

Total -.- 20 20 10 -.- -.- -.- -.- -.- 50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

6" POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
 

6.1 FORMAS DE ACESSO 
 

O processo de admissão aos cursos de graduação é feito por procedimentos 

estabelecidos a partir da legislação educacional vigente, Regimento Geral da Instituição 

(artigos 48 e 49), flexibilizando amplamente o acesso às vagas disponibilizadas pela 

universidade: 

 
a) Vestibular; 
b) Exame Nacional de Ensino Médio- ENEM; 
c) Programa Universidade para Todos – PROUNI; 
d) Processo Seletivo Especial; 
e) Transferências externas e internas; 
f) Reingressos; 
g) Portador de diploma de graduação. 

 

6.2 REGISTRO ACADÊMICO 
 

O registro das atividades acadêmicas dos alunos está diretamente vinculado ao 

Regimento Geral da Instituição, Art. 45, aos ordenamentos jurídicos internos e à legislação 

vigente, que regulamentam o Ensino Superior, desde o processo de admissão aos cursos de 

ensino superior de graduação até o ato de colação de grau e a expedição do diploma. Dentre 

eles destacamos: 

 
a) elaboração do calendário para os alunos; 

 
b) registros de horários semestrais; 

 
c) matrículas; 

 
d) registro de aproveitamento, equivalência de estudos, estudo e formação 

complementar; 
 

e) conferência e arquivamento dos diários de classe; 
 

f) outros processos: trancamentos, desistências, alterações de matrículas, entre outros. 
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6.3 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 
 

O Serviço de Atendimento ao Estudante - SAE é um dos  setores de apoio ao aluno da 

UNIPLAC. Este serviço surgiu em 2003, para qualificar o trabalho da extensão junto à 

comunidade acadêmica.  

Antes dessa data, o atendimento estava vinculado à Pró-Reitoria de Administração e 

tinha como prioridade a distribuição de bolsas de estudo aos alunos com carência econômica. 

Posteriormente, a Universidade foi aprofundando as discussões sobre a concepção de 

extensão.  

Neste contexto, o SAE passou integrar a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação. Na nova visão, durante o primeiro ano de existência do serviço foram 

implementadas as diretrizes da Extensão, fortalecendo a integração do aluno com a 

diversidade da Universidade, com enfoque na identidade de uma Universidade Comunitária. 

Característica revelada na prática de ações voltadas para o compromisso social, para 

desenvolvimento regional sustentável. 

O SAE presta informações e orientação aos alunos sobre a vida universitária, 

sugerindo alternativas para solução das dificuldades apresentadas no cotidiano, buscando 

promover ações para o desenvolvimento pessoal, intelectual, profissional, social e cultural, 

focado na qualidade e autonomia dos alunos.  

É entendido como um espaço de integração entre Universidade e comunidade 

acadêmica, pretende estimular o crescimento do aluno como sujeito, em detrimento da relação 

aluno-objeto.  

Em tal espaço de integração o aluno poderá desenvolver todo o seu potencial tanto no 

ensino, quanto na pesquisa e na extensão, recebendo subsídios para uma postura reflexiva 

sobre a realidade, envolvendo-se em práticas coletivas permeadas por uma linha de ação ética 

e cidadã. A partir destes princípios, o SAE, tem por finalidades desenvolver duas linhas de 

ação: 

 
a) Atendimento ao aluno: bolsas de estudos, divulgação do manual de bolsas, 

denúncias da obtenção irregular de bolsas, informações sobre formas de 
financiamento estudantil, orientação e aconselhamento, achados e perdidos, 
moradia e outros; 
 

b) Integração sócio-cultural: trote-cidadão, recepção aos calouros, Programa Viva a 
Universidade, trabalho voluntário, relações comunitárias e outros. 
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Estas atividades têm como objetivos:  

 
a) contribuir com o aluno na busca de soluções de suas dificuldades sócio-econômica, 

cuja família não tenha condições de mantê-lo na Universidade;  
 

b) atender os alunos regularmente matriculados em possíveis dificuldades 
emergenciais; 
 

c) guardar, divulgar e entregar objetos ou outros pertences esquecidos nas 
dependências da Universidade; 
 

d) informar aos alunos oriundos de outros municípios, das possibilidades de moradia;  
 

e) conscientizar e acompanhar o trabalho voluntário, envolvendo a comunidade 
externa; 
 

f) propor aos alunos uma discussão sobre as conseqüências do trote tradicional e 
promover um trote mais consciente e cidadão, adequado e coerente com nossa 
realidade; 
 

g) participar de reuniões, eventos que envolvam diretamente os alunos da instituição, 
principalmente aqueles em que estejam envolvidos os alunos bolsistas. 

 

Através dos diversos projetos de extensão e das parcerias com instituições públicas, 

principalmente de ensino, procura-se despertar na comunidade acadêmica a reflexão dos 

problemas que estão implícitos nas relações atuais entre universidade e sociedade.  

No trabalho de acolhida ao aluno, quando do ingresso no ensino superior, o SAE 

desenvolve atividades como a aula inaugural e a visita assistida ao campus. Dá continuidade 

ao processo através da orientação para realização de estágios e divulgação de oportunidades 

de emprego, entre outros serviços. Enfim, o SAE orienta o aluno desde a sua chegada à 

instituição até a conclusão do curso, sempre na perspectiva de promover a vinculação entre 

ensino, pesquisa e extensão e sintonizado com um público em especial, a comunidade serrana, 

catarinense e o da área de abrangência da Universidade. 

 

6.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 
 

Os estudantes estão organizados em Centros Acadêmicos – CA, por curso e 

articulados com o Diretório Central dos Estudantes - DCE, estas representações estão 

previstas nos ordenamentos jurídicos Artigos 134 a 136 do Regimento Geral da UNIPLAC. 

Além do assento nos colegiados superiores a representação estudantil também tem 

assento nos colegiados dos cursos, com direito a vez e voto. 
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6.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 
 

As Pró-reitorias de Ensino e de Extensão em parceria com a Fundação UNIPLAC, 

projetam a implantação de acompanhamento dos egressos. Algumas ações estão sendo 

desenvolvidas, por exemplo, o cadastro dos egressos dos últimos anos. Outras ações em que 

os egressos são convidados a participar são as atividades organizadas pelos cursos como; ciclo 

de palestras, semanas acadêmicas, Congressos, Simpósios etc. Para o período 2010-2018 a 

universidade desenvolverá ações de acompanhamento de no mínimo 50% dos egressos da 

UNIPLAC. 

 

6.6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E ARTICULAÇÃO DOS ALUNOS COM OS 
ÓRGÃOS INTERNOS E A COMUNIDADE EXTERNA 

 

A Biblioteca Central da UNIPLAC é aberta à comunidade e, portanto, atende toda a 

Educação Básica do município de Lages - SC para empréstimo local. Para empréstimo 

domiciliar, os professores da rede estadual e municipal que apresentem os documentos 

necessários, podem se cadastrar para retirarem obras da biblioteca. Fazemos visitas orientadas 

à biblioteca para as escolas secundárias de municípios vizinhos. Dentro da política de 

relacionamento com os órgãos internos da UNIPLAC, foi formada uma Comissão de 

Biblioteca, composta por professores representantes e o bibliotecário-chefe, para discutir 

sobre o desenvolvimento do acervo e sobre a sua melhor utilização pelos professores e alunos 

da Instituição. As oficinas de capacitação para utilização do acervo são oferecidas aos alunos 

do primeiro semestre de cada curso da Universidade, para divulgar o acervo e as normas de 

utilização da biblioteca aos ingressantes na UNIPLAC. 

 

6.6.1" Políticas de Acesso dos Alunos ao Acervo 

 

6.6.1.1 Consultas ao Acervo 

 

A Biblioteca Central da UNIPLAC é de livre acesso aos seus usuários. As consultas 

podem ser feitas nos computadores localizados no setor de pesquisa. Todo o acervo da 

Biblioteca Central está inserido no sistema Demetrius e pode ser acessado pela Internet para 

consulta, para reservas de obras e para renovações. 
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6.6.1.2 Empréstimo Domiciliar 

 

Cada aluno da graduação matriculado regularmente tem o direito de retirar cinco (5) 

obras de cada vez, por uma semana, com a possibilidade de renovação, se a obra não estiver 

reservada. Os alunos da pós-graduação podem retirar até cinco (5) obras por quatorze (14) 

dias, com a possibilidade de renovação, se a obra não estiver reservada. Os alunos do 

mestrado podem retirar até dez (10) obras por quatorze (14) dias, com a possibilidade de 

renovação, se a obra não estiver reservada. 

Os livros de tarja vermelha e as obras de referência, assim como os periódicos, não 

saem para empréstimo domiciliar e somente saem para empréstimo temporário para 

professores em sala de aula. 

 

6.6.2" Informatização 

 

Em 1994 foi implantado um sistema de base de dados em DOS/Clipper. Este sistema 

permitiu informatizar apenas o acervo de livros até jul/1996. Não permitia a informatização 

de outros tipos de materiais. Sendo assim, não atendia mais às necessidades da Biblioteca. Em 

1997 foi estruturado um sistema para Windows 95 utilizando o banco de dados Interbase e a 

linguagem de programação Delphi para a implementação, com maior capacidade de 

armazenamento de dados, permitindo, assim, a informatização dos diversos tipos de materiais 

pertencentes ao acervo da Biblioteca Central da UNIPLAC. Trata-se de um sistema 

multiusuário que permite a pesquisa por autor, título, assunto, tipo de documento, área de 

conhecimento, etc.  

A Biblioteca Central oferece os seguintes serviços, já informatizados: consulta local e 

empréstimo domiciliar. A informatização da consulta local não se deteve apenas no acervo de 

livros (coleção geral). As monografias, teses, dissertações, periódicos, mapas, folhetos,  CD-

Rom, obras raras, enfim, todo o acervo já pode ser consultado em uma única base de dados 

pelo usuário. Em um processo contínuo, todos os artigos de periódicos científicos estão sendo 

recuperados por autor, título e assunto.  

O acervo da biblioteca está disponível no site da UNIPLAC, 

http://www.uniplac.net/bibilioteca, através do Sistema de Informação Demetrius. Além de 

consulta, renovação e reserva de obras, o sistema Demetrius permite o controle da aquisição 

de novos materiais para a Biblioteca.  
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No ano de 2008, foi adquirida a base de dados Ebsco Host , que permite a pesquisa em 

milhares de revistas internacionais em áreas interdisciplinares e em áreas específicas, como 

Administração, Negócios e Saúde. As bases de dados disponibilizadas pela Ebsco Host são: 

 
a) Academic search elite: oferece texto completo de cerca de duas mil (2.000) 

revistas, incluindo mais de um mil e quinhentos (1.500) títulos analisados por 
especialistas. Essa base de dados multidisciplinar abrange praticamente todas as 
áreas do estudo acadêmico. Mais de cem (100) revistas especializadas têm imagens 
em Portable Document Format - PDF que remontam a 1985; 
 

b) Business source elite: base de dados de negócios que fornece o texto completo de 
aproximadamente um mil e cem (1.100) publicações de negócios, incluindo o texto 
de cerca de quinhentas (500) publicações de negócios analisadas por especialistas; 
 

c) Medline: a fonte mais abrangente do mundo de revistas médicas, fornecendo texto 
completo de quase um mil e duzentas (1.200) revistas indexadas. O arquivo contém 
texto completo de muitas das revistas mais usadas; 
 

d) Regional business news: fornece cobertura abrangente de texto completo de 
publicações regionais da área de negócios. Ela incorpora setenta e cinco (75) 
revistas especializadas, jornais e newswires relacionados a negócios de todas as 
áreas urbanas e rurais nos EUA. 

 

6.6.3" Convênios na Área Digital 

 

a) Sinbac: o Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema ACAFE tem como objetivo 
integrar o acervo das bibliotecas do Sistema ACAFE, oferecendo serviço de 
consulta simultânea aos acervos de todas as bibliotecas participantes do projeto e 
empréstimo entres as bibliotecas; 
 

b) Comut: Sistema de Comutação Bibliográfica de artigos e periódicos nacionais e 
importados mais utilizados pelos grupos de pesquisa, pós-graduação e professores 
mestrandos e doutorandos. Está sendo utilizado também pelos alunos dos cursos de 
graduação da área da saúde. 

 

6.6.4" Programas de Informática para Atendimento aos Alunos 

 

Seguindo o projeto da Universidade, que visa a inclusão de alunos portadores de 

necessidades especiais, a Biblioteca Central investiu na formação de cinco (5) funcionários na 

língua de sinais LIBRAS, para orientação às pesquisas, instalou o programa Dos-Vox na sala 

de multimídia e também foi adaptado um computador para uso exclusivo desses alunos. Da 

mesma forma procedeu-se com os teclados do balcão de empréstimos, para facilitar a 

digitação desse público específico. 
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Visando o incentivo à leitura e inclusão de alunos da rede de escolas municipais, a 

Biblioteca Central, em parceria com o Curso de Pedagogia realizou o Projeto Escolê, que foi 

escolhido pelo MEC, integrando nossa biblioteca à Rede Biblioteca Viva. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Lages e a Secretaria Municipal de 

Educação, a Biblioteca Central promoveu palestras e oficinas junto aos professores que atuam 

em Bibliotecas Escolares, com o objetivo de valorizar esses os profissionais que atuam em 

programas de incentivo à leitura nas escolas. 

Está disponível também um programa de formação de usuários, que visa à capacitação 

de usuários reais da Biblioteca Central, tais como alunos dos primeiros semestres dos cursos, 

alunos da Pós-Graduação e dos Mestrados, com a promoção de oficinas de formação 

permanente em bases científicas de dados e de pesquisa no acervo. 

 

6.6.5" Política de Permanência dos Alunos 

 

Estudos realizados pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis - FONAPRACE, órgão assessor da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, no período de 1996-1997 e 2003-2004, 

traçam o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições 

Federais de Ensino Superior brasileiras com o propósito de responder a necessidade de 

ampliar e democratizar o acesso do ensino superior público. Para tanto, surge a necessidade 

de criar estratégias de fortalecer as políticas de assistência estudantil em todo o contexto 

nacional, no caso da UNIPLAC não é diferente, até por se constituir em uma Universidade 

instituição pública de direito privado, de caráter comunitário e filantrópico, amplia sua 

responsabilidade com as demandas sociais da região onde está inserida. 

Segundo dados do FONAPRACE (2008) o aumento da demanda estudantil nas 

Instituições de Ensino Superior - IES é resultado de fatores conjugados como, 

 

(...) fatores demográficos, aumento das exigências do mercado de trabalho, além das 
política de melhoria do ensino médio, prevê-se uma explosão na demanda por 
educação superior. A matrícula no ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, 
sendo provável que o crescimento seja oriundo de estudantes das camadas mais 
pobres da população. Isto é, haverá uma demanda crescente de estudantes de baixa 
renda por educação superior. Em 1988, 55% dos estudantes deste nível freqüentam 
cursos noturnos; na rede estadual, esta porcentagem sobe para 62%. (Lei n. 10172, 
de 9 de janeiro de 2001 in PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA 
ESTUDANTIL, 2008, p.1) 
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Diante do exposto, uma política de Assistência Estudantil se constitui num conjunto de 

princípios e diretrizes que orientam a definição de programas e projetos que possibilitem o 

acesso, a permanência e a conclusão de curso para os alunos de ensino superior, na 

perspectiva de garantir a inclusão social, ampliar a formação e a produção do conhecimento, 

em especial, respeitando o tripé ensino-pesquisa e extensão, bem como a melhoria do 

desempenho acadêmico e qualidade de vida. Para tanto, cabe observar sistematicamente os 

indicadores que revelam as situações de repetência e evasão, muitas vezes decorrentes da 

insuficiência de condições financeiras.  

De acordo com o entendimento do FONAPRACE (2008) os programas e projetos de 

cunho assistencial voltados para o público dos alunos universitários, os mesmos devem ser 

desenvolvidos como instrumentos de acesso, permanência e conclusão dos cursos 

desenvolvidos no contexto do ensino, pesquisa e da extensão. Uma vez respeitando essa 

dinâmica consegue cumprir a missão da universidade a medida que se gera, sistematiza e se 

socializa o conhecimento construído. Desta maneira é possível formar profissionais cidadãos 

capazes de contribuir para transformar a sociedade num contexto mais justo e igualitário. 

Corroborando com o documento da FONAPRACE (2008, p.2) a Universidade se constitui na 

expressão da própria sociedade, contemplando também as contradições nela existente da 

busca constante da redução das desigualdades socioeconômicas. Sendo assim,  

 

[...] Torna-se necessária a criação de mecanismos que viabilizem a permanência e a 
conclusão de curso dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades 
apresentadas por um conjunto de estudantes, provenientes de segmentos sociais cada 
vez mais pauperizados e que apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua 
vida acadêmica com sucesso. (FONAPRACE, 2008, p.2) 

 

Partindo desse pressuposto, acredita-se que oferecendo oportunidades para que o aluno 

se desenvolva com plenitude acadêmica é necessário associar a qualidade de ensino 

ministrado a uma política efetiva de investimento na assistência. Tal assistência desenvolvida 

com a finalidade de atender as necessidades elementares de moradia, alimentação, saúde, 

esporte, cultura e lazer, inclusão digital, transporte, apoio acadêmico entre outros elementos 

considerados importantes a partir da realidade local de cada região da qual são provenientes 

os alunos. 

No que tange aos direitos para atender as necessidades elementares estão assegurados 

na Constituição Federal de 1988 a qual consagra a educação como dever do Estado e da 

Família conforme pressupõe o artigo 205 “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”, bem como tem como princípio a igualdade de condições de acesso a permanência 

na escola (art.206, I). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB – Lei 9.394/2006, contém 

dispositivos que dão suporte aluno, em especial no seu art. 1, parágrafos 2 e 3, inciso XI, a 

LDB, determina ainda que a “educação deve englobar os processos formativos e que o ensino 

será ministrado com base no princípio da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais” e no art. 3 que afirmar que “o  ensino deverá ser ministrado com base nos 

seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 10.01.2001, determina  “a  adoção de 

programas de assistência estudantil tais como bolsa trabalho ou outros destinados a apoiar os 

alunos carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico”. Já, a Lei 10.861, de 

14.04.2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

recomenda que a avaliação das Instituições de Ensino Superior - IES tenha como objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores considerados as diferentes dimensões institucionais, dentre elas 

obrigatoriamente as seguintes: 

 

a) missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
 
b) política para o ensino, pesquisa, a pós-graduação a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 
acadêmica e as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 
c) responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 
social e à esfera do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural; 

 
d) comunicação com a sociedade; 

 
e) políticas de pessoas, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento profissional e suas condições de trabalho; 
 
f) organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; 

 
g) infra-estrutura física, especialmente a de ensino, pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 



149 

 

 

h) planejamento e avaliação, especialmente os processos, os resultados e a eficácia da 
auto-avaliação institucional; 

 
i) políticas de atendimento ao aluno; 
 
j) sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 
 

Tais princípios pontuados pela legislação brasileira possibilitam a reflexão e a revisão 

das práticas institucionais. Nesse sentido, cabe a IES assumirem a assistência estudantil como 

direito e espaço de desenvolver a cidadania, bem como a dignidade humana, promovendo 

ações transformadoras no desenvolvimento do trabalho social com seus próprios integrantes, 

que deverá ter efeito educativo e multiplicador.  

Conforme afirma o documento do FONAPRACE (2008, p.3) “a política de 

Assistência Estudantil deverá permear as três dimensões do fazer acadêmico de forma a 

viabilizar o caráter transformador da relação Universidade e sociedade. Inseri-la na práxis 

acadêmica e entendê-la como direito social é romper com a ideologia tutelar do 

assistencialismo, da doação, do favor e das concessões do Estado”.  

A Política de Assistência Estudantil deverá trabalhar a partir de indicadores sociais 

para providenciar seus programas e projetos de cunho social, tais como: 

 
a) migração e moradia; 
b) alimentação; 
c) manutenção e trabalho; 
d) meios de transporte; 
e) saúde; 
f) acesso à biblioteca; 
g) acesso à cultura, esporte e lazer; 
h) conhecimento básico de informática; 
i) domínio de língua estrangeira; 
j) movimentos sociais. 

 

Para tanto, a Política de Assistência aos Estudantes deverá perpassar pelos seguintes 

princípios, pontuados no Plano Nacional de Assistência Estudantil, aprovado pela ANDIFES, 

proposta pelo FONAPRACE, em 13.11.2008: 

 
a) igualdade de condições para o acesso permanência e conclusão dos cursos da IES; 
 
b) formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos alunos; 
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c) garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade 
estudantil; 

 
d) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 
 
e) orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; 
 
f) defesa em favor da justiça social e eliminação de todas as formas de preconceito; 
 
g) pluralismo de idéias e reconhecimento da liberdade como valor ético central. 

 

Ainda sobre a legislação que respalda a Política de Assistência ao Estudante destaca-se 

a Política Nacional de Assistência Social, a qual foi assegurada via Lei Orgânica de 

Assistência Social - LOAS – Lei 8.742/1993, que define a “assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade Social, que provê os mínimos sociais, 

realizados através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento das necessidades elementares”. Uma vez que a Constituição Federal de 1988 

propõe uma ampliação no campo dos direitos sociais, a mesma eleva a assistência social ao 

status de política pública. Nesse sentido, a assistência social é compreendida como dever do 

Estado e direito de cidadania, integrante do tripé da Seguridade Social: saúde, previdência e 

assistência social. A UNIPLAC por sua característica comunitária e filantrópica se constitui 

em uma instituição de educação que presta serviços à disposição da população em geral, em 

caráter complementar às atividades do Estado, sem nenhuma remuneração. Nesse sentido, 

conforme ressalta Borges, 

 

[...] as universidades comunitárias têm características bem específicas, tais como: 
gestão democrática, escolhida por eleições; participação da comunidade externa 
através de conselhos; prestação de serviços educativos e científicos sem fins 
lucrativos; finanças aplicadas na sua manutenção e integralmente no território 
nacional, no ensino, na pesquisa e na extensão vinculados à comunidade regional; 
projetos voltados à promoção humana e social, favorecendo comunidades em 
situação de risco social; além da manutenção de estudantes com programas de bolsas 
de apoio e com política de mensalidades acessíveis. (2005, p.44-45) 
 

Alinhada a Política de Assistência Estudantil proposta pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ, a UNIPLAC também acredita que “o cidadão passa a ser reconhecido 

como sujeito histórico, presente e participe na multiplicidade dos espaços sociais e políticos, 

apto para ter influência e intervenção na direção intelectual e moral da vida pública e na 

defesa da democracia plena”. Este mesmo documento afirma que a “assistência social para se 

confirmar como política pública obriga-se a ter como balizamento não os necessitados, mas as 
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necessidades sociais em sentido ilimitado. Isso indica que dever buscar garantir um padrão 

mínimo de todos os cidadãos, sem a instância da contributividade”. (UFRJ, 2000, p.3) 

Concordando com o documento da UFRJ (2000), a educação universitária como 

política social e pública é expressão do contexto conjuntural brasileiro, onde as verbas vão 

tornando-se irrisórias e, geralmente sustentadas pela lógica contábil do custo/benefício. Para 

além de administrar as verbas e a busca de estratégias de manutenção qualitativa do ensino, 

pesquisa e extensão, têm como responsabilidade elaboração da política de assistência aos 

alunos.  

No entanto, para além de criar condições à população de baixa renda, deve também 

fazer valer os princípios de atendimento universal, conforme preconiza a legislação vigente. 

Conforme afirma o documento da UFRJ (2000, p.4)  

 

[...] a universidade estará garantindo a efetivação da assistência ao estudante como 
direito, buscando realizá-la na sua plenitude, transformando-a definitivamente numa 
política pública, a serviço da coletividade, sem prerrogativas e comprometida com a 
democracia e o pleno exercício da cidadania.  

 

Nesse sentido, com o propósito de garantir a entrada, a permanência e a conclusão dos 

alunos da UNIPLAC, procurando promover a inclusão social, a formação ampliada e a 

produção do conhecimento (respeitando o tripé: ensino, pesquisa e extensão), bem como a 

melhoria do desempenho e a qualidade de vida do acadêmico, o Setor de Atendimento ao 

Estudante - SAE foi aprimorando ações que vislumbrassem  as seguintes diretrizes: 

 
a) viabilizar a igualdade de oportunidades aos alunos, na perspectiva de garantir os 

direitos assegurado pela Constituição Federal de 1988; 
 

b) promover o acesso, a permanência e a conclusão de todos os cursos de graduação 
da UNIPLAC, na perspectiva da inclusão social e da democratização do ensino; 
 

c) possibilitar o aumento da eficiência e da eficácia do sistema universitário, 
prevenindo e erradicando a retenção e a evasão escolar; 
 

d) redimensionar as ações desenvolvidas pela UNIPLAC e fortalecer os programas e 
projetos de cunho social, provenientes das pesquisas sobre o perfil acadêmico, a 
partir de estratégias e de linhas temáticas definidas; 
 

e) garantir que a formação seja permeada pelo ensino, pesquisa e extensão; 
 

f) promover e ampliar a formação integral dos alunos, possibilitando a desenvoltura 
da criatividade, reflexão crítica, atividades culturais, esportivas, artísticas, políticas, 
científicas e tecnológicas; 
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g) realizar pesquisas do perfil socioeconômico e cultural dos alunos de forma 
constante e permanente; 
 

h) transformar as ações assistenciais desenvolvidas com os alunos em Projetos e 
Programas; 
 

i) definir um sistema de avaliação dos programas e projetos de assistência estudantil 
por meio da elaboração de indicadores quanti-qualitativos para analise das relações 
entre a assistência e evasão,bem como do rendimento acadêmico; 
 

j) desenvolver parcerias com a representação estudantil e com a sociedade civil para a 
realização dos programas e projetos assistenciais voltadas para os alunos. 

 

As principais ações de assistência aos alunos da UNIPLAC são: 

 

6.6.5.1 Bolsas de Estudo 

 
a) atendimento aos alunos; 

 
b) elaboração do Edital para Bolsa Cidadã e Artigo 170; 

 
c) convidar pessoas de acordo com as competências solicitadas na legislação à 

participar das Comissões de Bolsas; 
 

d) ampla divulgação e viabilização de inscrições voltadas as diversas modalidades de 
bolsa; 
 

e) orientação de inscrições e documentos para pedidos de bolsa; 
 

f) conferência, análise e parecer de documentos (pedidos de bolsa); 
 

g) conferência, análise e parecer de documentos (pedidos de revisão de bolsa); 
 

h) solicitações/pedidos de revisão de alunos; 
 

i) reunião comissões de bolsas; 
 

j) divulgação dos resultados; 
 

k) recepção aos alunos, após resultado e encaminhamentos; 
 

l) cadastramento de bolsas; 
 

m) impressão de relatórios de bolsas solicitados pelos diversos setores da Universidade 
e Coordenações de Cursos; 
 

n) orientação e aconselhamento aos alunos; 
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o) assinaturas e preenchimento das atas das reuniões das comissões de bolsas; 
 

p) atualização dos murais e cartazes; 
 

q) organização, divulgação e acompanhamento do trabalho voluntário; 
 

r) recepção e cadastro das entidades envolvidas; 
 

s) distribuição de bolsistas aos projetos das entidades, escolas e projetos de extensão; 
 

t) comprovação do Serviço Voluntário (40 horas anuais); 
 

u) divulgação de inscrições para o Programa Universidade para Todos - ProUni; 
 

v) recepção/Entrevistas semestrais de bolsistas selecionados pelo ProUni; 
 

w) encaminhamento aos bolsistas ProUni (Termos de Concessão, Termo de 
Atualização de Usufruto da bolsa); 
 

x) atualização semestral – manutenção de bolsas ProUni/MEC; 
 

y) assinatura mensal bolsa permanência ProUni; 
 

z) recebimento do valor a ser repassado do Artigo 170 e Cidadã; 
 

aa) adequar bolsas e distribuição ao valor repassado; 
 

bb) proposta de melhorias no sistema e processos dos pedidos de bolsas. 
 

6.6.5.2 Ação Pela Cidadania 

 
a) atendimento aos alunos; 

 
b) divulgação aos bolsistas dos projetos e entidades que se cadastraram para receber 

os bolsistas voluntários; 
 

c) cadastro de bolsistas nos projetos no Sistema Integrado de Controle Acadêmico - 
SICA (individualmente); 
 

d) cadastro de horas do trabalho voluntário no SICA (individualmente); 
e) respostas às solicitações internas e externas; 

 
f) contato com entidades e/ou responsável por determinado projeto; 

 
g) situações diversas não avisadas com antecedência como por exemplo mobilização 

de alunos. 
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6.6.5.3 Financiamento Estudantil – FIES 

 
a) aditamentos do Programa de Financiamento Estudantil - FIES semestral, onde se 

calcula e informa o valor da semestralidade do aluno no Sistema do MEC na 
internet; 
 

b) encerramentos, quando se tratar de egressos; 
 

c) recolhimento das assinaturas dos acadêmicos no Termo de Anuência, Regularidade 
de Matrícula e Declaração de Impeditivo; 
 

d) encaminhamentos de acadêmicos à Caixa Econômica Federal para regularizar 
pendências no caso de Regularidade de Matrícula ou Declaração de Impeditivo; 
 

e) encaminhamento das vias do Termo de Anuência para Caixa Econômica Federal, 
Contas a Receber Interno e arquivo SAE; 
 

f) ofício para alunos com reprovações; 
 

g) reunião com comissão FIES para encaminhamentos sobre as reprovações e 
encerramentos; 
 

h) conferência do repasse à UNIPLAC; 
 

i) cobrança aos alunos que não aditaram o semestre; 
 

j) divulgação de inscrições para o FIES; 
 

k) recebimento de inscrições; 
 

l) divulgação dos classificados e reclassificados (se houver); 
 

m) conferência de documentos e entrevistas com classificados pelo MEC; 
 

n) reunião Comissão FIES – Resultado das Entrevistas; 
 

o) encaminhamento dos aprovados à Caixa Econômica Federal para efetuar contrato; 
 

p) recebimento do Termo Aditivo; 
 

q) implantação de FIES como desconto no SICA. 
 

6.6.5.4 Atendimento aos Alunos e Comunidade  

 
a) divulgação da Universidade, bem como de possibilidades de moradia; 
b) informações sobre modalidades de bolsa e financiamentos; 
c) plantão permanente; 
d) organizar e levantar produtos para degustação; 
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e) entrega de brindes aos calouros; 
f) organização do trote cidadão; 
g) recepção aos calouros. 

 

6.6.5.5 Página Internet 

 
a) remodelação e atualização da página do SAE; 
b) classificados (digitação de trabalhos, aluguéis, serviços em geral); 
c) procura trabalho. 

 

6.6.5.6 Manual de Bolsas 

 
a) atualização do manual de bolsas (folder); 
b) divulgação do folder aos veteranos, calouros e comunidade externa e interna. 

 

6.6.5.7 Viva Universidade 

 
a) recebimento de solicitações de escolas e comunidade externa para visita à 

Universidade; 
 
b) elaboração do roteiro da visita; 
 
c) agendamento com escolas e comunidade externa e com os setores que serão 

visitados; 
 
d) mobilização da equipe; 
 
e) providenciar brindes; 
 
f) aplicação de uma pesquisa ao final da visita; 
 
g) tabulação de resultados da pesquisa; 
 
h) Test Drive – Feira das profissões. 

 

6.6.5.8 Bolsas de Oportunidades 

 

Consiste na divulgação, seleção, análise e distribuição e gerenciamento de 

modalidades de bolsas de estudos: Cidadã, Artigo 170, Artigo 171, PROESDE, Atleta, 

Batalhão, Permuta, Prefeituras, PROUNI, Monitoria, Estágio Curricular Não Obrigatório, 

Iniciação à Pesquisa, Extensão e FIES.  

Dentro desta linha da ação, foi construído um formulário com perfil sócio-econômico 
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do aluno, para identificar os que apresentam maiores dificuldades em se manter na 

Universidade, para atendê-los com as bolsas e financiamentos.  

O processo seletivo para bolsas de estudos é feito com base na aplicação de uma 

fórmula matemática, que gera o Índice de Carência Econômica - ICE do candidato, 

considerando os aspectos individuais e/ou do grupo familiar do aluno e que foram informados 

no cadastro eletrônico socioeconômico e comprovados pela documentação exigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

7" ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 
 

7.1 A UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, ANTES DA 
INTERVENÇÃO JUDICIAL 

 

A UNIPLAC até 2008 dispôs de uma estrutura organizacional conforme organograma 

abaixo: 

 

 
FIGURA 7 - Organograma da UNIPLAC 

 

O art. 1º do Estatuto da Universidade a define como instituição de ensino superior, 

regional, comunitária, com área de abrangência compreendendo o Planalto Serrano 

Catarinense, mantida pela Fundação UNIPLAC. 

Entre as finalidades e objetivos se inscrevem a formação humana e técnico-científica, 

a intervenção para o desenvolvimento regional, a assistência e beneficência sociais, a atenção 

às demandas do Ensino, a mediação privilegiado com o poder público e instituições privadas, 

o intercâmbio científico e/ou cultural (ESTATUTO, art. 2º e 3º). 
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Um dos distintivos da Universidade, se não o maior, é o caráter autônomo, no caso da 

UNIPLAC, previsto nos artigos 6º a 9º do Estatuto, em consonância direta com o art. 207 da 

Constituição Federal. 

Como princípios e diretrizes fundamentais de organização, a Universidade define em 

torno da unidade patrimônio/administração, estrutura baseada em Departamentos, a unidade 

de atuação, vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes, racionalidade 

de organização, universalidade de campo, flexibilidade de métodos e critérios e a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

7.1.1" A Gestão Acadêmica 

 

A Universidade se estruturou, de 1999-2008, nos seguintes patamares decisórios:  

 
a) Administração Superior, composta de Colegiados Deliberativos Superiores 

(Conselho Universitário - CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE) e Órgãos Executivos Superiores (Reitoria e Pró-Reitorias); 

 
b) Administração Setorial (Departamentos e Colegiados de Curso); 
 
c) Órgãos Suplementares; 
 
d) Órgãos Complementares. 

 

7.1.1.1 Conselho Universitário - CONSUNI 

 

O CONSUNI, de acordo com o art. 12 do Estatuto é órgão superior, no âmbito da 

Universidade, de natureza deliberativa, normativa e consultiva, em assuntos de política 

administrativa e de planejamento da Universidade, (...) última instância de recurso. 

Esta é a constituição original do CONSUNI, vedada a acumulação de representação, bem 

como a representação da comunidade por membros da comunidade acadêmica: 

 
a) Reitor, que o preside; 

 
b) Pró-Reitores; 

 
c) Dois (02) representantes dos Chefes de Departamento; 

 
d) Um (01) representante dos Órgãos Complementares; 

 
e) Dois (02) representantes do Corpo Docente; 
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f) Dois (02) representantes do Corpo Discente; 
 

g) Dois (02) representantes do Corpo Técnico-Administrativo; 
 

h) Um (01) representante do Conselho de Administração da Fundação; 
 

i) Um (01) representante do Conselho Municipal de Educação; 
 

j) Um (01) representante do Prefeito do Município de Lages; 
 

k) Um (01) representante do Poder Legislativo do Município de Lages; 
 

l) Um (01) Representante da Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa 
Catarina - AMURES. 

  

Sobre a natureza dos mandatos dos conselheiros, é a seguinte: Os citados nas alíneas I 

e II são membros natos; os representantes citados nas alíneas III, IV, V, VII e VIII, são 

eleitos, juntamente com seus suplentes, pelos seus pares, com mandato de dois anos, 

permitida uma recondução; os representantes citados nas alíneas IX, X, XI e  XII são 

indicados, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. Os citados na alínea VI do artigo 13 são indicados pelo Diretório Central de 

Estudantes, juntamente com seus suplentes, de acordo com os ordenamentos jurídicos do 

órgão máximo de representação estudantil, para um mandato de um ano, permitida uma 

recondução e não poderão ser do último semestre. 

Ao Conselho Universitário compete (ESTATUTO, art. 15): 

 
a) definir as linhas gerais do desenvolvimento da Universidade, com vistas à 

elaboração de planos de atuação e expansão de médio e longo prazos; 
 
b) zelar pela realização dos fins da Universidade; 
 
c) criar, desmembrar, incorporar, fundir ou extinguir “Campi” e Núcleos 

Universitários, Departamentos, Cursos, Programas, Institutos e outros órgãos, 
realizados os trâmites respectivos de consulta e deliberações nas demais instâncias 
institucionais afetadas pelas mudanças pretendidas, e de aprovação nos órgãos 
governamentais, quando for o caso; 

 
d) propor, por decisão de dois terços do total de seus membros, as alterações deste 

Estatuto e do Regimento Geral da Universidade, com seus respectivos anexos, a fim 
de submetê-las à apreciação e aprovação do Conselho de Administração da 
mantenedora; 
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e) elaborar e aprovar o próprio regimento e aprovar os regimentos do CONSEPE, da 
Reitoria, dos Departamentos,  dos “Campi” e Núcleos Universitários e de Órgãos 
Suplementares e Complementares; 

 
f) propor ao Conselho de Administração diretrizes para elaboração do orçamento e 

execução orçamentária;  
 
g) exercer a jurisdição superior da Universidade em matéria administrativa, financeira 

e disciplinar; 
 
h) deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos em Lei, 

neste Estatuto e no Regimento Geral; 
 
i) referendar acordos e convênios com órgãos do poder público ou entidades de 

caráter privado ou público, quando encaminhados pelo Reitor; 
 
j) instituir bandeiras, símbolos e insígnias, no âmbito da Universidade; 
 
k) propor, para aprovação, ao Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC, os 

Planos de Cargos, Salários e Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-
Administrativo; 

 
l) deliberar sobre o planejamento e fixar a política institucional da Universidade; 
 
m) deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina 

coletiva ou individual; 
 
n) apurar responsabilidade do Reitor, quando incorrer em falta grave, ou quando,  por 

omissão ou por tolerância, permitir ou favorecer o não cumprimento deste Estatuto, 
do Regimento Geral e da Legislação de Ensino; 

 
o) propor ao Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC o valor da 

mensalidade ou anuidade escolar, segundo normatização competente; 
 
p) propor ao Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC o estabelecimento 

de normas quanto ao pagamento de mensalidades, taxas e demais contribuições 
relativas à cobrança de serviços prestados pela Universidade;  

 
q) decidir, após sindicância, sobre a intervenção em qualquer Departamento e demais 

órgãos da Universidade por motivo de infringência da legislação do ensino, deste 
Estatuto e do Regimento Geral; 

 
r) julgar, em grau de recurso, os processos cuja decisão final tenha sido proferida pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com o art. 23; 
 
s) deliberar, em grau de recurso, sobre decisões administrativas da Reitoria, do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou de outros órgãos ou autoridades 
universitárias;  

 



161 

 

 

t) deliberar sobre o mérito acadêmico de acordos, contratos e convênios que onerem 
ou não os bens patrimoniais da Fundação UNIPLAC, encaminhando para referendo 
do Conselho de Administração da mantenedora; 

 
u) deliberar sobre questões omissas neste Estatuto e no Regimento Geral. 

 

O Conselho Universitário – CONSUNI funcionou até agosto de 2004 mediado por 

duas Câmaras especializadas, por assunto, a de Administração e Planejamento e a de 

Legislação e Normas.  De ago/2004 (Resolução n. 021) a maio/2009, CONSUNI e CONSEPE 

passaram a atuar conjuntamente, com Regimento próprio. As razões: ganhos em mobilidade e 

agilidade nos processos decisórios da Universidade. Forma de operacionalização da nova 

estrutura: junção dos componentes, objetivos, atribuições, Câmaras especializadas e outros 

elementos. Em maio/2009 (Atos Intervenientes n. 8 e 9), foi revogada a Resolução n. 021 e 

respectivo Regulamento, voltando a funcionar, pelo menos teoricamente, os dois Conselhos 

separados. Porém, logo em seguida, por ocasião da elaboração do Plano de Expansão 

Institucional 2010-2018, optou-se por apenas um, o Conselho Universitário – CONSUNI, 

com mais ou menos as mesmas configurações e atribuições dos dois originais. 

   

7.1.1.2 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 

O CONSEPE é o órgão deliberativo, normativo e consultivo superior para assuntos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (art. 19 do Estatuto). Funciona também por Câmaras: Ensino de 

Graduação / Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e tem a seguinte constituição, vedada a 

cumulação de representação e também a representação comunitárias por integrantes da 

comunidade acadêmica: 

 
a) Reitor, que o preside; 
b) Pró-Reitores; 
c) Chefes de Departamento; 
d) Um representante dos Órgãos Complementares; 
e) Um representante dos Órgãos Suplementares; 
f) Um representante do corpo docente; 
g) Um representante do corpo discente; 
h) Dois representantes dos coordenadores de curso de graduação; 
i) Um representante dos coordenadores de curso de pós-graduação. 

 

Os membros mencionados nos incisos I, II e III são natos. Os mencionados nos incisos 

IV, V, VI, VIII e IX são eleitos pelos seus pares, juntamente com seus suplentes, para um 
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mandato de dois anos, permitida uma recondução. O representante do Corpo Discente, 

indicado pelo Diretório Central de Estudantes, juntamente com o seu suplente, de 

conformidade com os ordenamentos jurídicos do órgão máximo de representação estudantil, 

tem mandato de um ano e não pode ser do último semestre, permitida uma recondução. 

Quanto às competências do CONSEPE (ESTATUTO, art. 21), alinham-se: 

 
a) deliberar em última instância, em matéria de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
b) aprovar as diretrizes para uma política de ensino, de pesquisa e de extensão; 
 
c) elaborar e reformar o seu Regimento, encaminhando-o ao CONSUNI para a 

aprovação; 
 
d) fixar normas complementares ao Regimento Geral, sobre concursos vestibulares, 

currículos e programas de cursos de graduação, de pós-graduação, bem como sobre 
o calendário acadêmico, horário das disciplinas, matrícula, transferência de alunos, 
verificação de rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, 
aproveitamento de estudos, critérios de composição dos colegiados e outros 
assuntos pertinentes à sua esfera de competência; 

 
e) submeter à aprovação do Conselho Universitário a criação, o desmembramento, a 

fusão ou a extinção de cursos de graduação e pós-graduação; 
 
f) submeter à aprovação do Conselho Universitário a criação, o desmembramento, a 

fusão e a extinção de Departamentos, Órgãos Complementares e Suplementares; 
 
g) exercer atividades de fiscalização, no âmbito de suas atribuições, propondo medidas 

de natureza preventiva, corretiva ou repreensiva; 
 
h) aprovar projetos de pesquisa, currículos, planos de curso ou projetos e serviços de 

extensão, cuja execução ultrapasse o âmbito da  administração dos Departamentos; 
 
i) estabelecer normas sobre as condições de admissão, credenciamento, promoção e 

exoneração de professores; 
 
j) fixar o número de vagas iniciais de cursos novos e alterar o número de vagas dos 

cursos existentes, encaminhando para deliberação do Conselho Universitário; 
 
k) deliberar sobre matéria de sua competência, não presente   na legislação, no 

Regimento Geral ou neste Estatuto; 
 

l) deliberar sobre a criação e o funcionamento de câmaras para assuntos de ensino, 
pesquisa e extensão; 

 
m) traçar políticas de aperfeiçoamento e atualização do corpo docente; 
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n) opinar sobre propostas e convênios com outras universidades, instituições ou 
entidades públicas ou privadas, em matéria de ensino, pesquisa e extensão; 

 
o) deliberar sobre a inclusão ou extinção de disciplinas e/ou de pré-requisitos 

propostos pelos Colegiados dos Departamentos. 
  

7.1.2" Os Órgãos Superiores Executivos 

 

Os órgãos superiores executivos são de dois níveis: Reitoria, incluindo Pró-Reitorias e 

órgãos de apoio e assessoria. A reitoria é o órgão executivo superior que planeja, administra, 

coordena, superintende e fiscaliza todas as atividades da Universidade, sendo exercida pelo 

Reitor e pelos Pró-Reitores. 

São atribuições do Reitor, nos termos do art. 28 do Estatuto: 

 

a) representar a Universidade, administrá-la, superintender, coordenar e fiscalizar 
todas as suas atividades; 

 
b) convocar e presidir o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 
 
c) promover, em conjunto com as Pró-Reitorias, a integração no planejamento das 

atividades da Universidade, na elaboração da proposta orçamentária para exame e 
aprovação pelos órgãos competentes; 

 
d) zelar pela fiel observância da Legislação de Ensino, deste Estatuto e do Regimento 

Geral; 
 
e) conferir graus, expedir diplomas e títulos profissionais, bem como títulos 

honoríficos outorgados pelo Conselho Universitário, ou delegar esta atribuição aos 
Pró-Reitores nas áreas respectivas; 

 
f) firmar acordos, convênios e contratos com entidades ou instituições públicas ou 

privadas, nacionais, ou internacionais, dentro de sua competência, bem como 
aqueles que forem aprovados pelo Conselho Universitário; 

 
g) delegar competência, como instrumento de descentralização administrativa; 
 
h) baixar, em casos urgentes, os atos  que forem necessários à realização das 

atividades universitárias, “ad referendum” do Conselho Universitário  e/ou do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na primeira reunião que realizarem; 
 

i) exercer o poder disciplinar na forma da Lei, deste Estatuto e do Regimento Geral, 
na jurisdição da Universidade; 
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j) promover o relacionamento e o permanente intercâmbio da Instituição com a 
comunidade e Instituições congêneres ou não; 

 
k) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por este Estatuto e pelo 

Regimento Geral da Universidade,  resoluções dos Colegiados, convênios e outros 
atos decorrentes de sua competência legal; 

 
l) baixar atos normativos e resoluções decorrentes das decisões do Conselho 

Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
m) apresentar, anualmente, até o final do mês de fevereiro, para aprovação pelos 

órgãos competentes,  o relatório de atividades da instituição referentes ao exercício 
anterior; 

 
n) admitir e dispensar o pessoal técnico-administrativo da Universidade, obedecida a 

Lei; 
 
o) intervir nas Unidades Universitárias e nos órgãos complementares e suplementares, 

após ser autorizado pelo Conselho Universitário, e suspender a intervenção, após 
cessados os motivos que a justificaram; 

 
p) nomear e dar posse aos Pró-Reitores; 
 
q) dar posse aos membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 
 

As Pró-Reitorias, órgãos executivos descentralizados da Reitoria, até a instalação da 

Intervenção Judicial na Fundação UNIPLAC em finais de 2008, eram: Pró-Reitoria de 

Administração, Pró-Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação. À Pró-Reitoria de Administração, órgão executivo de planejamento, organização, 

coordenação e controle das as tividades administrativas da Universidade, cabia, antes da 

Intervenção Judicial (ESTATUTO, art. 32 e 33): 

 

a) coordenar os procedimentos administrativos da Universidade; 
 
b) acompanhar, junto aos órgãos públicos e privados, a tramitação de processos e 

projetos de interesse da Universidade; 
 
c) coordenar a elaboração, consolidação e execução do orçamento da Universidade, 

acompanhando e controlando sua execução; 
 
d) coordenar a elaboração, consolidação e expedição de balancetes e toda a 

movimentação orçamentária da Universidade; 
 

e) acompanhar e orientar a escrituração das receitas e despesas, em livros, fichas ou 
equipamentos especiais, que permitam assegurar sua exatidão e clareza; 
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f) manter cadastro dos bens móveis e imóveis da Fundação, colocados à sua 

disposição; 
 
g) coordenar a execução das políticas  de administração da Universidade; 
 
h) coordenar a implantação e implementação dos procedimentos de informatização e 

comunicação interna da Universidade; 
 
i) elaborar projetos objetivando a alocação de recursos para investimentos na 

Universidade; 
 
j) exercer outras atribuições determinadas pelo Reitor ou pelos Conselhos da 

Universidade, e as emanadas deste Estatuto, do Regimento Geral e da legislação 
vigente; 

 
k) coordenar o Plano Institucional de Capacitação do Quadro Técnico-Administrativo. 

 

A Pró-Reitoria de Ensino é o órgão executivo incumbido do planejemento, 

organização, administração, coordenação e controle de todas as atividades didático-

pedagógicas em todos os níveis. (ESTATUTO, art. 34 e 35). São competências da Pró-

Reitoria de Ensino: 

 
a) coordenar as políticas e diretrizes de ensino da Universidade; 
 
b) coordenar o plano de expansão do Ensino de Graduação e do Ensino Médio e 

Fundamental e de outras modalidades de ensino da Universidade; 
 
c) coordenar as propostas de currículos plenos, de eventuais alterações, 

encaminhando-as aos órgãos competentes; 
 
d) ser instância de análise  e parecer dos processos de novos cursos, alterações 

curriculares e todas as ações que dependam de aprovação de órgãos colegiados da 
Universidade; 

 
e) supervisionar o registro e controle acadêmico, o planejamento e a execução de 

trabalhos escolares, os processos de admissão e matrícula; 
 
f) supervisionar a definição do quadro docente da Universidade; 
 
g) coordenar programas e atividades de melhoria da qualidade do ensino de graduação 

e de outras modalidades; 
 
h) coordenar o processo de avaliação institucional permanente, aprovado pelo 

Conselho Universitário; 
i) baixar atos normativos na esfera de sua competência; 
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j) emitir parecer acerca da criação, agrupamento, desmembramento, incorporação ou 
extinção de Unidades, Órgãos, Departamentos, Cursos, Programas ou Projetos, bem 
como de quaisquer outros assuntos, dentro da área de sua competência; 

 
k) elaborar projetos objetivando a alocação de recursos para investimento em sua área 

de competência; 
 
l) instituir comissões especiais ou coordenações de caráter temporário para o estudo e 

a solução de assuntos específicos e de interesse de sua área; 
 
m) exercer outras atribuições delegadas pelo Reitor ou pelos Conselhos da 

Universidade. 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação é o órgão executivo 

encarregado de superintender, coordenar e supervisionar as atividades de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação. São estas as suas atribuições principais (ESTATUTO, art. 36, 37 e 38): 

 
a) coordenar a execução das políticas e diretrizes da Pesquisa, da Extensão e da Pós-

Graduação da Universidade; 
 
b) ser instância de análise, parecer e encaminhamento dos processos e projetos de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão que dependam da aprovação de colegiados da 
Universidade, ou para obtenção de recursos de órgãos financeiros estaduais, 
federais, internacionais e de entidades ou empresas privadas; 

 
c) coordenar projetos de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de interesse da 

Universidade; 
 
d) coordenar equipes para a elaboração de projetos integrados de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação de interesse da Universidade; 
 
e) supervisionar os convênios no âmbito da sua competência; 
 
f) baixar atos normativos na esfera de sua competência; 
 
g) coordenar o Plano Institucional de Capacitação Docente; 
 
h) emitir parecer acerca da criação, agrupamento, desmembramento, incorporação ou 

extinção de órgãos ou projetos inerentes à área de sua competência; 
 
i) elaborar projetos objetivando a alocação de recursos para investimento em sua área 

de competência; 
 
j) exercer outras atribuições delegadas pelo Reitor ou pelos Conselhos da 

Universidade. 
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7.1.3" Os Órgãos de Administração Setorial 

 

Os Órgãos de Administração Setorial são os Departamentos, os Colegiados de Curso, 

os Órgãos Suplementares e o órgãos Complementares (ESTATUTO, art. 39 a 43). 

Departamentos são as unidades básicas da estrutura universitária para assuntos de 

organização administrativa, didático-científica, pedagógica, disciplinar, e indicação de  

professores para os cursos. Coordenações de Curso são órgãos administrativos para assuntos 

didáticos, pedagógicos e disciplinares de cada curso, auxiliares e articulados aos 

Departamentos. Órgãos Suplementares são destinados a oferecer, nas atividades-meio, apoio 

(...) a toda a administração da Universidade e à comunidade estudantil (...) Órgãos 

Complementares são destinados a complementar as atividades-fim da Universidade 

(Institutos, Núcleos, Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Experiências Pedagógicas). 

 

7.2 A UNIVERSIDADE APÓS A INTERVENÇÃO JUDICIAL NA FUNDAÇÃO 
MANTENEDORA 

 

A exemplo do que fizemos com as mudanças em relação à mantenedora, arrolamos a 

seguir os principais conteúdos dos Atos Intervenientes que impactaram sobre a realidade da 

Universidade, após nov/2008, conforme quadro abaixo. 

 

QUADRO 15 - Principais Conteúdos dos Atos Intervenientes que Impactaram sobre a Realidade da 
Universidade, após nov/2008 

Documento O que a Intervenção alterou na estrutura administrativa da UNIPLAC 

A1 
14.11.2008 

Estrutura administrativa provisória da Universidade e providências de caráter 
emergencial e contingencial. Gestão didático-pedagógica é atribuída ao Reitor, Chefes de 
Departamento, Coordenadores de Curso e ao Coordenador Geral da Universidade. Estabelece 
as novas atribuições do Reitor, dos Chefes de Departamento e dos Coordenadores de Curso. 
Atribuições do Coordenador Geral da Universidade. Medidas emergenciais. 

A2 
14.11.2008 

Designação e competências do Coordenador Geral da Universidade: fiscalizar, representar 
o Interventor, auxiliar elaboração e execução do Plano Emergencial de Gestão Universitária – 
PEGU, assinar diplomas e outros papéis, supervisionar os cursos, colaborar com Chefes de 
Departamento e Coordenadores de Curso, articular Universidade e Intervenção. Manutenção 
da Assessoria de Avaliação Institucional e da Secretaria dos Conselhos 

A3 
03.12.2008 

Readequação da estrutura administrativa provisória da Universidade. Restabelece 
funções de Secretário Acadêmico, Coordenações de Pós-Graduação lato e stricto sensu, 
Coordenações de Medicina , Engenharia Civil e de Produção. Criação da Comissão 
Coordenadora do Processo de Recredenciamento da Universidade. Passa para a gestão do 
Coordenador Geral os setores de Apoio Pedagógico, Biblioteca, Laboratórios, Atendimento ao 
Estudante, MidiLages, Meios. Mantém os setores de Informática e de Comunicação sob as 
ordens do Coordenador Financeiro da Fundação. 
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A4 
15.12.2008 

Providências sobre professores titulares e disciplinas vagas. Que os titulares assumam as 
discipinas em 2009/1. Que os que precisarem ficar afastados apresentem justificação formal 
de motivos. Disciplinas vagas para 2010/1 deverão ser preenchidas pelos Chefes de 
Departamento. 

A5 
13.02.2009 

Reestruturação administrativa da Fundação UNIPLAC. I. Conselho Universitário. II. 
Reitoria (Gestor de Gabinete e Assessoria de Avaliação Institucional). III. Coordenação de 
Ensino (Secretaria Acadêmica, Coordenação de Graduação e Setor de Projetos e Apoio 
Pedagógico). IV. Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (Gestor de Extensão e 
Gestor de Pós-Graduação e e Pesquisa). V. Coordenações de Cursos reorganizadas por área de 
conhecimento. Extinção dos Departamentos (ESTATUTO, art. 39 e 40). Atribuições 
passam para as Coordenações de Curso e Coordenação de Graduação. Criação do Conselho de 
Coordenadores de Curso. Manutenção dos Coordenadores eleitos e dos já nomeados. 
Manutenção dos Núcleos de Apoio aos Cursos. MidiLages passa para a esfera da Fundação 
UNIPLAC com nova estrutura organizacional. 

Portarias 
011 e 012 
16.02.2009 

Nomeiam Coordenadores de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e Coordenador de Ensino, 
cargos que em 08.07.2009 voltam a ser Pró-Reitorias 

A6 
05.05.2009 

Critérios de suprimento de disciplinas (2009/2): atribuição passa para a Coordenação de 
Ensino com os Coordenadores de Curso por área de conhecimento. 

A7 
05.05.2009 

Cria cargo de Coordenador de Cursos de Pós-graduação lato sensu e fixa remuneração. 
Reconduz coordenadores de cursos destituídos pelo Ato Interveniente n. 1 e estabelece 
remuneração. 

A8 
06.05.2009 

Revoga Resolução n. 021/2004 e respectivo regulamento, que criam a atuação conjunta 
CONSUNI/CONSEPE. Altera composição do CONSUNI para adaptá-la à nova estrutura 
administrativa da UNIPLAC. Estabelece as Câmaras especializadas do CONSUNI 
(Legislação e Normas. Ensino. Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação). Extingue o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Torna exclusivos da Fundação UNIPLAC as atribuições de 
administração e planejamento anteriormente atinentes ao Conselho Universitário. 

A9 
15.05.2009 

Reedita Ato Interveniente n. 8, de 06.05.2009. 

A10 
08.07.2009 

 
 

Altera nomenclaturas de cargos. Coordenador de Ensino volta a ser Pró-Reitor de Ensino. 
Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão volta a ser Pró-Reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão. Mantêm-se nos cargos os que os ocupam. 

Portarias 088 e 
089 

03.08.2009 
Portarias 
090 e 092 
04.08.2009 

Exoneram os atuais Pró-Reitor de Ensino e Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 
Nomeiam professores para Pró-Reitoria de Ensino e para Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão, com remuneração prevista no Ato Interveniente n. 5, de 13.02.2009. 

11 
11.09.2009 

Altera o AI n. 5, de 13.02.2009 que reestrutura a administração da Universidade. 
Principais mudanças: Coordenadores de Ensino / Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão passam 
a chamar-se Pró-Reitores de Ensino / Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. A Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão passa a compor-se de Pró-reitor, Gestor de Pesquisa e 
Extensão, Gestor de Pós-graduação. Mantêm-se os Coordenadores de Cursos eleitos e os já 
nomeados. 
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7.2.1" A estrutura organizacional da Universidade sob Intervenção AI n. 11, de 

11.09.2009 

 

 

                   FIGURA 8 - Organograma da Universidade sob Intervenção AI n. 11, de 11.09.2009 

 

 

7.3 A ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICA PROPOSTA PARA 2010-2018 
 

A UNIPLAC durante o processo de intervenção encontra-se sob a orientação do 

Ministério Público, em relação aos seus ordenamentos jurídicos. A partir desta orientação, 

apresentamos uma proposta de estrutura organizacional da universidade, discutida entre a 

Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense- UNIPLAC, um grupo de consultoria 

contratado pela prefeitura do município de Lages  e por representação da universidade. 

Salienta-se que a atual proposta poderá sofrer alterações ou adequações, quando da 

aprovação do novo Estatuto da Fundação UNIPLAC e do novo Regimento da Universidade 

do Planalto Catarinense- UNIPLAC. Registramos para fins de encaminhamentos que após a 

aprovação/homologação dos novos ordenamentos jurídicos da Fundação  e da Universidade 

do Planalto Catarinense- UNIPLAC, o Plano de Desenvolvimento Institucional deverá ser 

substituído no que for necessário. 
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FIGURA 9 - Proposta de Organograma do Conselho Universitário 

 

Após o encerramento da fase intervencionista, a Universidade deverá funcionar com 

base nos seguintes níveis decisórios (PDI 2010-2018): 

 
a) Conselho Universitário – CONSUNI. Órgão de deliberação e de consultoria em 

assuntos acadêmicos (ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, 
administração universitária e políticas institucionais), supremo no âmbito 
universitário, última instância de recurso, que reunirá atribuições dos antigos 
CONSUNI, no que se refere a políticas e planejamento, e CONSEPE, no referente 
aos aspectos de ordem didático-pedagógica. Se organiza em três Câmaras 
especializadas: Graduação – Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Administração, 
Legislação e Normas. O detalhamento de competências do CONSUNI e suas 
Câmaras é objeto de definição no Estatuto. 

 
b) Reitoria, Assessorias (Gabinete do Reitor, Assessorias de Comunicação e 

Marketing, Desenvolvimento e Relações Institucionais, Comissão Própria de 
Avaliação), Vice-Reitoria Acadêmica (Diretoria de Graduação, Diretoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, Biblioteca, Secretaria Acadêmica e Setor de 
Projetos e Apoio Pedagógico) e Vice-Reitoria de Administração (Unidades de 
Apoio Administrativo e Financeiro: Serviços Gerais, Orçamento e Finanças, 
Tecnologias de Informação, Gestão de Pessoas). Todos são órgãos executivos da 
administração superior. Este colegiado é responsável pela integração com as 
estruturas organizacionais da Fundação UNIPLAC, especialmente no que tange a 
processos de mudanças, avaliação de estratégias, definição de diretrizes e políticas 
de expansão, criação de ambiente positivo para a realização de negócios ou 
atividades. 
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c) Administração Setorial: quatro Núcleos Acadêmicos, congregando cursos e 
atividades por área de conhecimento (Educação e Formação de Professores; 
Ciências Exatas e Tecnologia; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Biológicas e da 
Saúde). 

 
d) Cursos, atividades e serviços. 
 
e) Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs integram os colegiados dos Cursos de 

Graduação da UNIPLAC. Preconizados na nova sistemática de avaliação das 
Instituições de Ensino Superior e condição para reconhecimentos dos cursos de 
graduação, os NDEs da UNIPLAC são concebidos como órgãos colegiados 
consultivos, constituídos de professores com titulação em nível de stricto sensu, 
responsáveis pela formulação, implementação e desenvolvimento dos Planos 
Pedagógicos dos Cursos de Graduação - PPCs da UNIPLAC. 

 

7.3.1" Órgãos Colegiados: Competência e Composição PDI 2010-2018 

 

7.3.1.1 Conselho Universitário – CONSUNI 

 

O CONSUNI tem a seguinte composição: 

 
a) Reitor; 
b) Vice-Reitores; 
c) Coordenadores de Núcleos Acadêmicos; 
d) Representantes docentes; 
e) Representantes dos técnicos administrativos; 
f) Representantes discentes; 
g) Representante da Mantenedora; 
h) Representante da comunidade externa. 

 

7.3.1.1.1 Competências do CONSUNI 

 

As competências do CONSUNI são: 

 
a) definir as linhas gerais do desenvolvimento da Universidade, com vistas à elaboração 

de planos de atuação e expansão de médio e longo prazos; 
 
b) zelar pela realização dos fins da Universidade; 

 
c) criar, desmembrar, incorporar, fundir ou extinguir unidades administrativas e 

acadêmicas; 
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d) propor, por decisão de dois terços do total de seus membros, as alterações do Estatuto 
e do Regimento Geral da Universidade, a fim de submetê-las à apreciação e aprovação 
do Conselho de Administração da mantenedora; 
 

e) elaborar e aprovar o próprio regimento e aprovar os regimentos dos demais conselhos 
e unidades universitárias; 

 
f) propor ao Conselho de Administração orçamento e o plano de ação anual da 

Universidade;  
 
g) deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos em Lei, neste 

Estatuto e no Regimento Geral; 
 
h) aprovar as diretrizes para uma política de Ensino, de Pesquisa e Extensão; 
 
i) referendar acordos e convênios com órgãos do poder público ou entidades de caráter 

privado ou público; 
 
j) instituir bandeiras, símbolos e insígnias, no âmbito da Universidade; 
 
k) propor, para aprovação, ao Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC, os 

Planos de Cargos, Salários e Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-
administrativo; 

 
l) deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina 

coletiva ou individual; 
 
m) apurar responsabilidade do Reitor, quando incorrer em falta grave, ou quando,  por 

omissão ou por tolerância, permitir ou favorecer o não- cumprimento deste Estatuto, 
do Regimento Geral e da Legislação de Ensino; 

 
n) propor ao Conselho de Administração da Fundação UNIPLAC o estabelecimento de 

normas quanto ao pagamento de mensalidades, taxas e demais contribuições relativas 
à cobrança de serviços prestados pela Universidade; 

 
o) julgar, em grau de recurso, os processos cuja decisão final tenha sido proferida pelo 

Conselho de Núcleo e decisões administrativas da Reitoria; 
 
p) deliberar sobre o mérito acadêmico de acordos, contratos e convênios;  
 
q) deliberar em última instância, em matéria de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
r) fixar normas complementares ao Regimento Geral, sobre concursos vestibulares, 

currículos e programas de cursos de graduação, de pós-graduação, bem como sobre o 
calendário acadêmico, horário das disciplinas, matrícula, transferências de alunos, 
verificação de rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, 
aproveitamento de estudos, critérios de composição de colegiados e outros assuntos 
pertinentes à sua esfera de competência; 
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s) aprovar currículos, projetos de curso de graduação, de pesquisa,  de serviços e de 
extensão e pós-graduação, cuja execução ultrapasse o âmbito da administração dos 
Núcleos; 

 
t) estabelecer normas sobre as condições de admissão, credenciamento, promoção e 

exoneração de professores; 
 
u) fixar o número de vagas iniciais de cursos novos e alterar o número de vagas; 
 
v) deliberar sobre outras matérias de sua competências. 

 

O Conselho Universitário – CONSUNI funcionará através de um Plenário e de 

Câmaras especializadas por assunto: Graduação; Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

Administração, Legislação e Normas. As Câmaras terão autonomia para deliberação, de 

acordo com normatização emanada do Plenário. 

 

 

FIGURA 10 - Organograma do CONSUNI 

 

7.3.1.2 Conselhos de Núcleos Acadêmicos PDI 2010-2018 

 

Os Núcleos Acadêmicos são órgãos que congregam os cursos por área de 

conhecimento, responsáveis pela coordenação das funções de ensino, pesquisa, extensão e 

prestação de serviços, tanto em termos de planejamento, quanto de execução e avaliação. 

Os Núcleo Acadêmicos funcionarão através de projetos finitos e flexíveis nas 

seguintes modalidades: 

 
a) cursos de graduação, cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento, de extensão e 

sequenciais, além de outros cursos que deverão integrar as funções de ensino, 
pesquisa e extensão; 

 
b) projetos especiais e projetos de pesquisa, que deverão abranger uma ou mais dessas 

funções; 
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c) prestação de serviços. 
 

A administração dos Núcleos Acadêmicos se dará: 

 
a) em nível deliberativo, pelo Conselho de Núcleo; 
 
b) em nível executivo, pelo Coordenador de Núcleo, designado pelo Reitor; 
 
c) em nível de cada curso de formação profissional, de graduação ou de pós-

graduação lato e stricto sensu, pelos respectivos coordenadores – eleitos na forma 
disciplinada no estatuto da Universidade – e colegiados. 

 

O Conselho de Núcleo é órgão deliberativo e consultivo, responsável pela 

coordenação e integração das atividades dos diversos cursos, pesquisa e projetos especiais.  

Sua composição é apresentada abaixo. 

 

 
 

                             FIGURA 11 - Composição do Conselho de Núcleo Acadêmico 

 

A coordenação será responsável pela gestão de todas as atividades e ações 

pedagógicas do curso (em termos de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação), inclusive as 

inerentes ao cumprimento da legislação do ensino: projeto pedagógico, projeto de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, cumprimento das ementas e programas das 

disciplinas, avaliação docente e discente, etc. 
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7.3.1.3 Colegiado de Curso PDI 2010-2018 

 

É o órgão deliberativo de cada curso, composto pelos docentes que ministram aulas no 

curso e pela representação discente do curso. 

São atribuições dos Cursos e seus Coordenadores: 

 
a) propor as disciplinas ministradas no curso: 

 
- para aprovação, o projeto político-pedagógico de cada curso; 
 
- para aprovação, as diretrizes gerais dos conteúdos programáticos das disciplinas 

do respectivo curso, bem como as modificações de programas para fins de 
compatibilização; 

 
- para avaliação, o projeto de currículo pleno do curso e suas alterações, com 

indicação dos pré-requisitos e dos créditos das disciplinas que os compõem; 
 

b) responder pelas atividades do curso decorrentes do ensino, pesquisa e extensão; 
 

c) solicitar a indicação de docentes para ministrar disciplinas; 
 

d) orientar e deferir os requerimentos de matrícula; 
 

e) supervisionar e compatibilizar os Planos de Ensino; 
 

f) elaborar o planejamento do curso e organizar os conteúdos programáticos das 
disciplinas que o compõem; 
 

g) propor providências necessárias à melhoria do ensino ministrado no curso. 
 

Os cursos são comandados por um Coordenador, eleito com seu suplente. São suas 

atribuições: 

 
a) superintender as atividades do Curso, bem como representá-lo onde e quando se 

fizer necessário; 
 
b) convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 
 
c) exercer a função de Coordenador do respectivo Colegiado de Curso; 
 
d) cumprir as demais funções e competências a ele atribuídas pelo Regimento Interno 

do Colegiado de Curso. 
 

O Coordenador de Curso deverá ter disponibilidade de tempo compatível com as 

atividades específicas da Coordenação. A disponibilidade de tempo exigido será definida pela 
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Reitoria para cada Coordenador de Curso. O Coordenador de Curso, no exercício de seu 

mandato, deverá também ministrar aulas no ensino de graduação, desde que a(s) disciplina(s) 

que ministrar seja(m) oferecida(s) em cada um dos semestres letivos. 

 

7.4 VICE-REITORIAS PDI 2010-2018 
 

A Vice-Reitoria Acadêmica congregará os órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Cuidará das políticas acadêmicas e de 

fomento em sua totalidade. Desenvolverá atividades de acompanhamento e controle, 

incluindo Biblioteca e Secretaria Acadêmica.  

A Vice-Reitoria de Administração congregará os órgãos de apoio a planejamento e 

administração da Universidade. Caberá a ela dar suporte a todos os demais órgãos da 

instituição universitária nos aspectos correspondentes à realidade externa, à definição de 

objetivos e metas, à elaboração de planos de atividades, ao suporte no que tange a obtenção, 

movimentação, utilização, manutenção e controle de recursos humanos, materiais, 

patrimoniais e financeiros, bem como ao acompanhamento e controle dessas atividades e 

relações, objetivando a melhoria e eventuais redirecionamentos. 

 

7.4.1" Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

 

A Universidade deverá contar com os seguintes órgãos de apoio direto às atividades 

acadêmicas: biblioteca, tecnologia da informação, escritórios-modelo, ginásio de esporte, 

clínicas, projetos e apoio pedagógico, laboratórios didáticos PDI 2010-2018. 

 

7.4.2" Sistemas e Meios de Comunicação interna 

 

No que se refere a comunicação entre os diversos níveis decisórios, a UNIPLAC já 

conta com variados meios, impressos (ofícios, instruções, comunicações e outros) e digitais 

(sistemas). Têm aplicativos específicos: controle de vida acadêmica discente e docente, 

agenda de reuniões e capacitações, agenda de telefones, alteração de senha de E-mail ou E-

mail novo, avaliação institucional, simulação de financiamentos, biblioteca; renovação de 

empréstimos, consulta-acadêmicos, consulta-professores, consulta-protocolo, EBSCO HOST: 

research databases, dados pessoais, denúncias, diário eletrônico, extrato da Asociação de 

Funcionários, folha de pagamento, instruções FTP: arquivo Internet, learn loop: ambiente 
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virtual de aprendizagem, orientações: graduação e pós-graduação, planos de ensino: 

publicação, SISP: Sistema Integrado de Suporte a Projetos, acesso wireless.  

Controles acadêmicos e de docentes mantêm também os arquivos de materiais 

impressos. Informações acadêmicas, de legislação e normas são disponibilizados pelas 

comunidades discente, docente e de técnicos administrativos, tanto por via impressa quanto 

em rede (Internet). As decisões dos órgãos deliberativos superiores também são distribuídas 

em forma de releases e publicações dos atos correspondentes via Internet. 

 

7.5 ASPECTOS RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE 
DOS COLEGIADOS DA UNIPLAC 

 

7.5.1" Caracteres Comunitário e Regional 

 

Para contemplar aspectos inerentes a funcionamento e representatividade dos 

organismos colegiados de decisão, no âmbito da Universidade do Planalto, reportamo-nos a 

conceitos fundamentais da sua própria constituição e definidores de orientação de composição 

e qualidade: caráter comunitário e regional.  

É da natureza da instituição comunitária, entre outras características, a opção pela 

decisão colegiada. Este é diferencial básico em relação a entidades de outra natureza, públicas 

ou privadas. O funcionamento e a representatividade comunitários, no que se refere à 

Universidade do Planalto, circunscrevem-se a dois tipos de comunidade, a interna ou 

acadêmica ou universitária e a externa.  

A questão envolve indicadores de quantidade e qualidade. Quantidade refere-se a 

número de representantes, qualidade informa quem é o representante, o que e a quem 

representa, em que situações e profundidade representa. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da Universidade do Planalto 

Catarinense para os próximos anos prevê a existência de órgãos de decisão colegiada de três 

níveis (figura 12):  

 
a) Órgão de deliberação e consultoria de nível superior, é o Conselho Universitário 

- CONSUNI, já acima qualificado. Prevê a participação direta das comunidade 
acadêmica e externa. Até 2004 a UNIPLAC optou por dois Conselhos Deliberativos 
Superiores, CONSUNI e CONSEPE, tendo em agosto daquele ano unificado a 
atuação por razões de economia de tempo e agilidade dos processos. Agora, propõe 
apenas um, o CONSUNI, que inclui as atribuições didático-pedagógicas que eram 
do antigo CONSEPE; 
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b) Órgão executivo superior é a Reitoria, que organicamente congrega organismos 
de assessoria, gabinete e duas Vice-Reitorias que abrangem o espectro decisório 
fundamental do Ensino (Graduação-Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão) e da 
Administração. Prevê a participação direta apenas da comunidade interna ou 
acadêmica ou universitária, visto que os componentes não podem ser externos à 
academia; 

 
c) Órgãos de Administração Setorial: Núcleos Acadêmicos, em número de quatro 

por áreas de conhecimento e Colegiados de Curso, tantos quantos forem. Também 
são organismos de constituição direta exclusivamente acadêmica, de vez que 
vedados à participação externa. 

 

 

 
                    FIGURA 12 - Órgãos de Decisão Colegiada de Três Níveis 

 

Outro ingrediente importante na definição do caráter da representatividade no processo 

decisório da Universidade, tanto em quantidade quanto em qualidade, refere-se à questão 

regional, ou a vocação institucional para atender às demandas regionais de desenvolvimento 

sustentável, como está previsto nas concepções desde a origem até os dias de hoje (2009-

2010). 
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7.5.2" A Autonomia da Universidade em Relação à Mantenedora 

 

Colocada como um grande distintivo, se não o maior, está a questão da autonomia da 

Universidade em suas relações com a Fundação UNIPLAC, sua mantenedora. Aliás, se esse 

não fosse o caráter da relação, não precisaria ganhar fulcro na própria lei maior do país. 

A Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC goza da autonomia garantida no 

art. 207 da Constituição Federal de 1988, em quatro níveis distintos: 

 
a) Didático-pedagógica, ou a competência para definir políticas de ensino, pesquisa e 

extensão; criar, organizar, modificar e extinguir cursos, observadas a legislação 
vigente, a realidade socioeconômica local e regional e as condições da 
mantenedora; organizar e aprimorar estruturas curriculares dos cursos; estabelecer 
os regimes escolar e didático-científico; fixar critérios para seleção, administração, 
habilitação e promoção dos alunos; conferir graus, diplomas, títulos e outras 
dignidades universitárias; 

 
b) Administrativa, ou seja, a competência para propor a reforma do Estatuto e do 

Regimento Geral; elaborar e alterar regimentos dos órgãos colegiados e dos demais 
organismos integrantes da Universidade; propor normas sobre o pessoal docente e 
técnico-administrativo, inclusive direitos e deveres, exigências para provimento, 
desenvolvimento, administração e manutenção; 

 
c) Gestão financeira e patrimonial, entendida como a capacidade de administrar o 

patrimônio colocado à sua disposição; planejar e executar o orçamento e o plano 
anual de atividades, após aprovados pelo Conselho de Administração da 
mantenedora; prestar contas, conforme a lei e o Estatuto; 

 
d) Disciplinar, ou a competência para estabelecer normas disciplinares, fixar e aplicar 

sanções disciplinares na forma da lei, das normas da mantenedora, do Estatuto e do 
Regimento. 

 

O orçamento e o plano anual de atividades da Universidade são prerrogativas 

reconhecidas de autonomia universitária, mas limitados pela aprovação da mantenedora. 

 

7.5.3" Posicionamento Estratégico – Eixos Estratégicos 

 

A Universidade tem a consciência de que não é possível ter profundidade em todas as 

áreas em que atua, porém é necessário apresentar à comunidade áreas nas quais se destaque 

das demais instituições de ensino superior, nas quais possa ser considerada referência. Neste 

sentido, a Instituição optou pelos seguintes eixos estratégicos de abordagem multidisciplinar: 

Saúde Coletiva, Cidadania e Tecnologia e Engenharias.  
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Estes eixos estratégicos deverão ser observados nas atividades de gestão, ensino, 

pesquisa e extensão, permitindo a reorientação de foco de todas estas atividades, mas 

principalmente dos cursos superiores. Assim, espera-se uma grande interação entre as áreas 

do conhecimento e entre os cursos a partir de atividades comuns e multidisciplinares 

propiciadas pelo foco nos eixos estratégicos escolhidos pela instituição, como pode ser 

observado na figura abaixo.  

 

 

FIGURA 13 - Eixos Estratégicos Multidisciplinares 
FONTE: Planejamento Estratégico da UNIPLAC 

 

A escolha do eixo Saúde Coletiva levou em consideração primeiro o histórico de 

investimento e qualificação da área, segundo, a missão e a visão da universidade, bem como 

os baixos índices de desenvolvimento humano da região, que exigem ações efetivas que 

possam reverter o quadro regional. O eixo da Tecnologia é devido aos movimentos atuais da 

economia regional, que necessita de desenvolvimento tecnológico e gerencial para contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico local. E o eixo da Cidadania é devido à 

tradição das ações da Universidade e ao diferencial que as atividades de extensão já 

apresentam em relação às demais instituições do estado. 

Para justificar a opção por estes eixos, estão os investimentos nos últimos anos em 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação correlacionadas aos eixos temáticos 

estratégicos escolhidos, o que fará com que a instituição desenvolva diferenciais significativos 

também nestas áreas.  

Ressalte-se que para os eixos escolhidos a infraestrutura já disponível é um diferencial 

importante. Primeiro, pelas oportunidades de pesquisa e extensão que possibilita. Segundo, 
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pela significativa melhoria na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem que a 

infraestrutura pode proporcionar se tiver um uso bem planejado, dentro dos projetos 

pedagógicos dos cursos. Terceiro, a existência da infraestrutura gera menores custos na 

expansão da instituição, se esta for feita dentro das áreas nas quais a estrutura já está 

disponível. Principalmente por estes três motivos pode-se afirmar que a infraestrutura é um 

diferencial competitivo importante no mercado e contribui para justificar as opções descritas 

anteriormente. 

 

7.5.3.1 Opções Estratégicas – Macro-Objetivos 

 

O processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2018 foi 

trabalhado em nível de sensibilização e conhecimento dos seus conceitos e objetivos com 

equipes multifuncionais (professores, alunos e administrativos). Com elas discutiu-se a 

instituição: como  ela está, onde se quer chegar e como se está para chegar lá. 

A UNIPLAC orienta o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, período de 2010-

2018, a partir de macro-objetivos: 

 
a) promover a melhoria da gestão acadêmica e da gestão administrativa; 
 
b) buscar a sustentabilidade institucional;  
 
c) consolidar a UNIPLAC como universidade para o desenvolvimento regional; 
 
d) melhorar os indicadores de qualidade do ensino de graduação,  pós-graduação, da 

pesquisa e da extensão na UNIPLAC. 
 

Estes macro-objetivos constituem-se em diretrizes políticas que deverão nortear as 

ações institucionais, na área de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e de 

gestão, nos próximos nove anos. 

Considerando-se os dois primeiros macro-objetivos: promover a melhoria da gestão 

acadêmica e da gestão administrativa / buscar a sustentabilidade institucional, um processo de 

gestão integrada é fundamental para uma instituição que quer crescer quantitativa e 

qualitativamente.  

A partir daí será possível fazer com que cada nível organizacional da instituição tenha 

formas de implementar e acompanhar os projetos e os processos de sua competência. Mais do 
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que isso, de possuir informações corretas e atualizadas que permitam a decisão fundamentada, 

reduzindo o risco e a possibilidade de erros no processo. 

O terceiro macro-objetivo reporta-se à necessidade de seguir promovendo a 

Universidade como agente fundamental para o desenvolvimento regional, tendo como 

pressuposto teórico do desenvolvimento não apenas o crescimento econômico, mas também a 

distribuição da renda e outros capitais sociais e culturais, e a sustentabilidade ambiental. Estes 

indicadores são básicos para a alteração dos Índices de Desenvolvimento Humano regionais, 

que sabidamente são os menos favorecidos do estado.  

Por fim, a UNIPLAC escolheu entre seus objetivos maiores melhorar os indicadores 

de qualidade do ensino de graduação, pós-graduação, da pesquisa e da extensão. Tais opções 

se fundamentam em dois pontos: criação de um diferencial qualitativo que garanta a expansão 

da Instituição e a criação de receitas que sustentem a universidade. Além disso, trabalhar o 

potencial de crescimento e de ocupação de ociosidade do espaço físico, o que precisa ser 

explorado. Através deste crescimento é que a Instituição poderá gerar os recursos necessários 

para manter, expandir e qualificar os seus indicadores nas áreas consideradas estratégicas.  

O entendimento sobre a expansão acadêmica é o de planejá-la a partir da necessidade 

social, voltada ao desenvolvimento regional, atendendo demandas efetivas do mercado, 

observadas as condições pedagógicas e infraestruturais que garantam os padrões de qualidade.  

Reforçando as questões sobre a expansão, é extremamente necessário que aspectos 

mercadológicos estejam também presentes, para garantir a demanda dos serviços ofertados. 

Preço competitivo, foco em demandas específicas e pontuais, redução de custos e incremento 

da qualidade são extremamente necessários a um processo de expansão que deseja ter 

sucesso, tendo como premissa essencial garantir a sustentabilidade da Instituição. 

 A partir daí, o caráter de instituição voltada para o desenvolvimento regional e 

preocupada com este é um dos valores que irá orientar a expansão da UNIPLAC. Tendo a 

instituição a missão de ser uma universidade comunitária que promove a formação 

humanística, técnico-científica e cultural do cidadão por meio do ensino, pesquisa e extensão 

priorizando o desenvolvimento regional, é estratégica a preocupação com o desenvolvimento 

regional sustentável, preocupação esta que passa a orientar as atividades de ensino e os 

projetos de pesquisa e de extensão. Estabelecer o desenvolvimento regional como uma opção 

estratégica demonstra a real preocupação da UNIPLAC com a região onde se insere e 

permitirá uma ação mais efetiva e controlada da Instituição em prol deste objetivo. 
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7.5.3.2 Sistema de Gestão 

 

Para o desenvolvimento do sistema de gestão foram mapeados os processos 

institucionais. O objetivo foi avaliar se a estrutura organizacional proposta no projeto de 

Universidade estava implementada totalmente e ter uma base sólida de análise para propor as 

mudanças necessárias nesta estrutura, de forma que ela seja a sustentação do desenvolvimento 

do plano estratégico institucional. 

A definição da nova estrutura irá permitir a redefinição dos processos. Esta será a 

primeira etapa para a implementação do sistema de gestão da UNIPLAC. O desenvolvimento 

da nova estrutura ainda está em processo de análise, mas alguns pressupostos já foram 

definidos e tem orientado as discussões. 

O primeiro pressuposto é o respeito a algumas das idéias da estrutura original proposta 

no projeto de universidade. Outro é a adoção de determinadas funções que não faziam parte 

da estrutura organizacional oficial da instituição. Além desses, outro pressuposto é o 

desenvolvimento de uma estrutura que possa superar os pontos fracos apontados durante os 

primeiros dez anos de atividades da UNIPLAC e ajudar a instituição no cumprimento de sua 

missão, visão e de seus projetos estratégicos como uma instituição altamente competitiva. 

Apresentamos uma síntese dos princípios organizativos e de funcionamento da 

UNIPLAC em três momentos: 

 

a) Fundação UNIPLAC e Universidade, de 2004 a out/2008; 
b) Alterações nos períodos de Intervenção Judicial (ainda em curso); 
c) Estrutura Organizacional projetada para a Universidade entre 2010-2018. 
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QUADRO 16 - Fundação UNIPLAC de 2004-2018 
Período de 2004-2008 Período de Intervenção Judicial (2008-hoje) Projeções para 2010-2018 

1. Bases conceituais (Estatuto, art. 1º): 1. Bases conceituais (Estatuto, art. 1º): 1. Bases conceituais (Estatuto, art. 1º): 
Entidade educacional, regional, com área 
de abrangência no Planalto Serrano 
Catarinense, de caráter comunitário, 
filantrópica e sem fins lucrativos, pública 
de direito privado, com prazo de duração 
indeterminado 

Entidade educacional, regional, com área de abrangência 
no Planalto Serrano Catarinense, de caráter comunitário, 
filantrópica e sem fins lucrativos, pública de direito 
privado, com prazo de duração indeterminado 

Entidade educacional, regional, com área de abrangência no Planalto 
Serrano Catarinense, de caráter comunitário, filantrópica e sem fins 
lucrativos, pública de direito privado, com prazo de duração 
indeterminado 

2. Organização administrativa em três 
suportes básicos: 

2. Organização administrativa personalizada: 2. Organização administrativa em três suportes básicos: 

I - Conselho de Administração; 
II – Conselho Curador; 
III – Presidência. 

I – Interventor 
II – Procuradoria Geral e Adjunta 
III – Diretoria Administrativa 
IV – Diretoria Financeira 

I - Conselho de Administração; 
II – Conselho Curador; 
III – Presidência. 

3. Escolha dos cargos e representações: 3. Escolha dos cargos: 3. Escolha dos cargos e representações: 
Eleição direta e por sufrágio universal na 
comunidade universitária e indicação pela 
comunidade externa 

Poder Judiciário em acordo com a Prefeitura do Município 
de Lages 

Eleição na comunidade universitária e indicação pela comunidade 
externa 

4. Princípios de gestão: 4. Princípios de gestão: 4. Princípios de gestão: 
Unicidade de comando ou funções 
cumulativas entre Presidência da Fundação 
e Reitoria da Universidade 
Decisões colegiadas (Conselhos 
Deliberativos Superiores) 

Desconstituição judicial dos Conselhos Deliberativos 
Superiores 
Comando único Interventor-Presidente da Fundação 
separado da Reitoria da Universidade 
Decisões individualizadas 

Comando dividido entre Presidente da Fundação e Reitor da 
Universidade 
Decisões colegiadas (Conselhos Deliberativos Superiores). 

 



185 

 

 

QUADRO 17 - Universidade do Planalto Catarinense de 2004-2018 
Período de 2004-2008 Período de Intervenção Judicial (2008-hoje) Projeções para 2010-2018 

1. Bases conceituais (Estatuto, art. 1º): 1. Bases conceituais (Estatuto, art. 1º): 1. Bases conceituais (Estatuto e PDI): 
Instituição de ensino superior, regional, comunitária, 
com área de abrangência no Planalto Serrano 
Catarinense, filantrópica e sem fins lucrativos, com 
prazo de duração indeterminado. 
Atuação una e indecomponível (Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Serviços), atuação descentralizada por 
“campi” e núcleos universitários (Estatuto, art. 57) 

Instituição de ensino superior, regional, comunitária, com 
área de abrangência no Planalto Serrano Catarinense, 
filantrópica e sem fins lucrativos,  com prazo de duração 
indeterminado. 
Atuação una e indecomponível (Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Serviços), atuação descentralizada por 
“campi” e núcleos universitários (Estatuto, art. 57) 

Instituição de ensino superior, regional, comunitária, com área 
de abrangência no Planalto Serrano Catarinense, filantrópica e 
sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado. 
Atuação una e indecomponível (Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Serviços), atuação descentralizada por “campi” e núcleos 
universitários (Estatuto) 

2. Finalidades e objetivos 2. Finalidades e Objetivos 2. Finalidades e Objetivos 
Formação humana e técnico-científica, a 
intervenção para o desenvolvimento regional, a 
assistência e beneficência sociais, a atenção às 
demandas do Ensino, a mediação privilegiado com o 
poder público e instituições privadas, o intercâmbio 
científico e/ou cultural (Estatuto, art. 2º e 3º). 

Formação humana e técnico-científica, a intervenção para 
o desenvolvimento regional, a assistência e beneficência 
sociais, a atenção às demandas do Ensino, a mediação 
privilegiado com o poder público e instituições privadas, 
o intercâmbio científico e/ou cultural (Estatuto, art. 2º e 
3º). 

Formação humana e técnico-científica, a intervenção para o 
desenvolvimento regional, a assistência e beneficência sociais, a 
atenção às demandas do Ensino, a mediação privilegiado com o 
poder público e instituições privadas, o intercâmbio científico 
e/ou cultural (Estatuto). 

3. Princípios e diretrizes de organização 3. Princípios e Diretrizes de Organização 3. Princípios e Diretrizes de Organização 
Unidade patrimônio/administração, estrutura 
baseada em Departamentos, a unidade de atuação, 
vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou 
equivalentes, racionalidade de organização, 
universalidade de campo, flexibilidade de métodos e 
critérios e a indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão. (Estatuto, art. 10) 

Unidade patrimônio/administração, a unidade de atuação, 
vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou 
equivalentes, racionalidade de organização, 
universalidade de campo, flexibilidade de métodos e 
critérios e a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão. (Estatuto, art. 10) 

Unidade patrimônio/administração, a unidade de atuação, 
vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou 
equivalentes, racionalidade de organização, universalidade de 
campo, flexibilidade de métodos e critérios e a 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. (Estatuto e 
PDI) 

4. Estrutura Organizativa Básica 4. Estrutura Organizativa Básica 4. Estrutura Organizativa Básica 
I – Administração Superior (Consuni e Consepe) e 
Órgãos Executivos Superiores (Reitoria e três Pró-
Reitorias) 
II – Administração Setorial (Departamentos, 
Colegiados de Curso, Órgãos Suplementares e 
Órgãos Complementares) (Estatuto, art. 11) 

I – Administração Superior (Consuni) e Órgãos 
Executivos Superiores (Reitoria e duas Pró-Reitorias) 
II – Administração Setorial (Núcleos de Cursos, 
Colegiados de Cursos) (Atos Intervenientes) 

I – Administração Superior (Consuni) e Órgãos Executivos 
Superiores (Reitoria e duas Vice-Reitorias) 
II – Administração Setorial (Quatro Núcleos Acadêmicos, 
Conselho de Núcleos Acadêmicos, Núcleos Docentes 
Estruturantes por curso de graduação, Colegiados de Cursos, 
Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas) (PDI) 
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5. Escolha dos cargos e representações: 5. Indicações para Cargos e Funções 5. Escolha dos Cargos e Representações 
Eleição direta e por sufrágio universal na 
comunidade universitária (Estatuto, art. 44, § 1º) e 
indicação pela comunidade externa 

Interventor e equipe administrativa (Atos Intervenientes) Eleição na comunidade universitária e indicação pela 
comunidade externa 

6. Princípios de gestão: 6. Princípios de Gestão 6. Princípios de Gestão 
Unicidade de comando ou funções cumulativas 
entre Presidência da Fundação e Reitoria da 
Universidade 
Decisões colegiadas (Conselhos Deliberativos 
Superiores) (Estatuto, art. 11 a 23) 
Autonomia universitária (Estatuto, art. 6º, 7º, 8º e 9º 
- Art. 207 da Constituição Federal) 

Desconstituição judicial dos Conselhos Deliberativos 
Superiores (Processo Judicial) 
Comando único Interventor-Presidente da Fundação 
separado da Reitoria da Universidade (Processo Judicial) 
Decisões individualizadas (Processo Judicial) 

Comando dividido entre Presidente da Fundação e Reitor da 
Universidade (Estatuto) 
Decisões colegiadas (Conselhos Deliberativos Superiores) 
(Estatuto) 
Autonomia universitária (Estatuto - Art. 207 da Constituição 
Federal) 

7. Posicionamento estratégico. Opções estratégicas:  Opções Estratégicas / Macro-Objetivos 
Expansão e qualificação do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Gestão integrada. Desenvolvimento 
regional sustentável (PEU 2004) 

 Promover a melhoria da gestão acadêmica e da gestão 
administrativa 
Buscar a sustentabilidade institucional 
Consolidar a UNIPLAC como universidade para o 
desenvolvimento regional 
Melhorar os indicadores de qualidade do ensino de graduação,  
pós-graduação, da pesquisa e da extensão na UNIPLAC (PDI) 
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8" AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - SÍNTESE DO PROJETO DE 2010–2018 
      

Atendendo ao que dispõe a Lei n. 10.861, de 14.04.2004, da Secretaria de Educação 

Superior – SESu/MEC – Ministério da Educação, que cria o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, formado por três componentes principais: a Avaliação das 

Instituições; dos Cursos; e do Desempenho dos Estudantes.  

A UNIPLAC apresenta seu projeto de Avaliação Institucional para o período de 2010-

2018, baseado nos três eixos: Ensino; Pesquisa; e Extensão, incluindo neste tripé a Gestão 

Universitária. 

Este projeto tem sua base interna, sustentada pelo Parecer do CONSUNI/CONSEPE n. 

2482 e aprovado em 18.12.2006 pela Resolução n. 051/2006 que regulamentou o Setor de 

Avaliação Institucional com objetivo de assegurar o processo de avaliação institucional da 

Universidade, nos termos do art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 9.394 

de 20.12.1996. 

Da mesma forma, o mesmo Parecer n. 2482 de 18.12.06, constituído e aprovado pela 

Resolução n. 051/2006 regulamenta a Comissão Própria de Avaliação – CPA a qual reafirmar 

e defini a missão institucional e seus valores, bem como objetiva sedimentar uma cultura de 

avaliação universitária para a UNIPLAC. 

O Projeto de Avaliação Institucional, alinhado ao novo Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e ao Projeto Pedagógico Institucional - PPI constitui-se de: Autoavaliação 

(avaliação interna); Avaliação Externa in loco (para Credenciamento e Recredenciamento da 

IES e Reconhecimento de Cursos); e Avaliação de desempenho dos estudantes (Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE).  

 

8.1 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A política de autoavaliação Institucional da UNIPLAC integra-se ao Sistema Nacional 

de Avaliação do Ensino Superior – SINAES o qual abrange todas as instituições de educação 

superior do país.  

É um processo permanente de construção e formação que atende aos dispositivos 

legais da esfera Federal e Estadual. Seu processo envolve todo o universo institucional tendo 

em vista sua complexidade, por isso, abrange diferentes dimensões, sendo uma construção 

coletiva dos sujeitos que integram a universidade na busca do aperfeiçoamento de suas 

práticas. 
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A prática da Autoavaliação como processo permanente é um instrumento de 

construção e consolidação de uma cultura de Avaliação Institucional, com a qual a 

comunidade interna se identifica e se compromete. O caráter formativo dado a este projeto 

visa permitir o aperfeiçoamento pessoal dos docentes, discentes e técnicos administrativos e 

da instituição, incluindo todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência 

institucional.  

Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 

realizações, desvela formas de organização e estabelece estratégias de superação dos 

problemas diagnosticados. 
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8.2 MISSÃO, OBJETIVOS E FINALIDADES DA POLÍTICA DE AI NA UNIPLAC 
 

QUADRO 18 - Missão, Visão, Princípios e Valores da Avaliação Institucional 

Missão Visão Princípios Valores 

Ser instrumento de autoconhecimento no 
ensino de graduação e pós-graduação, na 
pesquisa, na extensão e na gestão, visando 
contribuir nas tomadas de decisões para 
atingir a qualidade desejada nos serviços 
prestados pela UNIPLAC. 

Tornar a avaliação institucional 
instrumento de análise do 
conjunto de dimensões 
institucionais, visando à qualidade 
social do ensino, da pesquisa e da 
extensão. 

Trabalho; legalidade; transparência; 
autonomia; confiabilidade. 

Inovação; comprometimento; cultura de 
avaliação; motivação; busca da 
excelência. 

 

QUADRO 19 - Objetivos Gerais e Específicos da Avaliação Institucional 

Objetivos 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Consolidar e dar continuidade aos processos avaliativos da 
UNIPLAC, compreendendo a auto e heteroavaliação permanente 
como instrumento de gestão  dos processos educativos 

- Redimensionar o Projeto de Avaliação Institucional, tendo em vista as novas  necessidades exigidas 
pelo PDI/PPI e o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos do Cursos - PPC. 

- Subsidiar a avaliação nos colegiados de cursos gestão acadêmica a partir da descrição das  análises 
avaliativas, permitindo  o repensar sistemático e contínuo de seu PPC. 

- Corrigir e superar as deficiências da avaliação em curso, no que se refere à interdependência e 
complementaridade entre diagnósticos setoriais e as avaliações do ensino, da pesquisa, da extensão e da 
gestão. 

- Utilizar a metodologia de avaliação de acordo com os procedimentos  preconizados pelo  SINAES, 
com envolvimento de todos os segmentos da comunidade  acadêmica nas várias fases do processo. 
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8.3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 
 

 A metodologia escolhida para contribuir com o aprimoramento dos processos 

acadêmicos e administrativos tem como foco a necessidade premente de dar um rumo certo a 

gestão dos processos de ensino aprendizagem, bem como dos serviços prestados pela 

instituição. O plano de ação desenvolvido para atingir os objetivos descritos acima envolve a 

comunidade acadêmica, docente e discente, na construção e aplicação dos instrumentos. 

Propõe gerar um modelo de autoavaliação nos termos da missão, visão, princípios e valores 

institucionais e a partir deles, avaliar a instituição real, considerando as diferentes dimensões 

institucionais regulamentadas pelo SINAES em suas dez dimensões. 

 
8.4 DIRETRIZES E FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIPLAC 
 

a) manter um estreito relacionamento do PDI/PPI com o PPC, primando pelo 
levantamento de dados e informações importantes para o desenvolvimento dos 
mesmos; 

 
b) priorizar os colegiados de cursos como célula irradiadora e deflagradora das 

atividades que possuem vínculo com a avaliação, tanto no ensino de graduação e 
pós-graduação, quanto na pesquisa e na extensão; 

 
c) ter como pressuposto metodológico a participação dos colegiados de cursos e 

setores, no processo de avaliação, desde seu desencadeamento até a análise dos 
resultados e devolução dos resultados; 

 
d) proporcionar a continuidade do processo, através de avaliações semestrais e/ou 

anuais, subseqüentes, tendo em vista o princípio da globalidade; 

 
e) integrar as avaliações formais e informais realizadas por outros segmentos e/ou 

setores da UNIPLAC, assim como, as de órgãos externos, especificamente as 
promovidas pelo MEC; 

 
f) autoregulação com o objetivo de conhecer sua própria realidade e dar amparo as 

práticas e os atos regulatórios internos que forem considerados necessários para 
cumprir com mais qualidade e pertinência os objetivos e missão institucional; 

 
g) identificação de problemas e deficiências reais, aumentando a consciência 

pedagógica e a capacidade profissional dos professores, tornando a universidade 
mais efetiva e vinculada o seu entorno social; 

 
h) prestar contas à sociedade, justificando a sua existência e fornecendo informações 

que sejam necessárias ao conhecimento da população. 
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9" INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 
 

9.1 INFRAESTRUTURA 
 

A história da UNIPLAC mostra que sua trajetória de conquistas é um ponto referencial 

no desenvolvimento do Planalto Serrano. De sua fundação em 1969 aos dias atuais, percebe-

se o seu grande crescimento. 

A construção do campus definitivo da UNIPLAC ocorreu em 1974, quando a 

Prefeitura de Lages doou uma área de terras de 73.308,75 m2, situada no antigo aeroporto 

Correia Pinto, área de pouso cedida pelo Ministério da Aeronáutica.  

Em 1981, devido a uma permuta com a Prefeitura, a UNIPLAC recebeu, como 

diferença a maior, uma área de 1.075,85 m2, totalizando então uma nova área de 74.384,60 

m2. Em 2000 recebeu, em Campo Belo do Sul, a doação de um terreno com área de 723,40m². 

Além desse, em 2003, a UNIPLAC adquiriu, no campus de Lages, um terreno com área de 

3.347,70 m2. Atualmente (2009-2010), portanto, a Instituição possui uma área de 78.455,70 

m2 de terrenos. 

Em 1974, iniciaram-se as construções dos blocos A e B (atualmente Bloco I),  

inaugurados em 1977. Em seguida, foram construídos os blocos D e C dos laboratórios. Em 

1985 foi construído o bloco administrativo, totalizando 738,12 m2. Em 1989, registrou-se as 

construções da Biblioteca Central, com 726 m2, do Escritório-Modelo (onde atualmente 

funciona a Fundação) e do Salão de Atos, com 627 m2. Em 1998, foi inaugurada a construção 

do bloco da Pós-graduação junto com o bloco C (atualmente Bloco II) numa área construída 

de 486,25 m2,  

Sucederam-se muitas outras ampliações, seguindo a necessidade de espaço físico da 

Instituição. No início de 2000, foi inaugurado o Centro de Convivência Professor Bernardino 

Gevaerd, um espaço de lazer e recreação para a comunidade acadêmica, com 1.180m2 de área 

construída. Possui restaurante universitário, praça de alimentação, lanchonetes, banco, 

livraria, correio, banca de jornal e revistas, serviço de reprografia, papelaria e salão de beleza 

unissex. O Diretório Central dos Estudantes - DCE tem um espaço exclusivo de 160m2, com 

banheiros e área para recreação, lazer e esportes.  

Nesse mesmo ano, foi inaugurada a ampliação do Bloco II – Torre I, com treze salas 

de aulas, cinco salas para coordenação de cursos, uma supervisão de estágio e seis banheiros, 

(femininos, masculinos e para portadores de necessidades especiais).  
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Ainda no ano de 2000, a UNIPLAC, recebeu a doação, de Alice Cezar de Oliveira 

Borges, um espaço de 723,40 m² de terreno com  área construída de 110,69 m2 no município 

de Campo Belo do Sul, onde, em 18.11.2000, foi inaugurada uma extensão de Lages, através 

da qual passou a funcionar o curso de Pedagogia. Este foi mais um dos momentos 

significativos para a consolidação da Universidade, sendo que, com este espaço, a atuação no 

ensino, pesquisa e extensão novamente ampliou-se na região. 

Em agosto do mesmo ano (2000), foi inaugurado o primeiro bloco, com 1.330 m2 do 

Centro de Ciências da Saúde, parte de um projeto com espaço amplo e moderno de mais de 

8.000 m2 de área construída, em que a Universidade dará condições para a formação de 

profissionais que visem a promoção da saúde.  

Complementando o processo, em abr/2001, foi entregue à comunidade o Bloco B 

deste Centro. Este espaço compreende a Clínica Odontológica I, as salas de dinâmicas de 

grupo e de terapia alternativa e os três laboratórios de Enfermagem.  

O complexo passou a atender o cursos de Enfermagem, Educação Física, Psicologia e 

Odontologia, proporcionando um atendimento à comunidade e outras importantes ações que 

contribuem e resultam em aspectos positivos para o desenvolvimento regional. 

Em maio/2001, a UNIPLAC aumentou a sua área construída com a aquisição do 

prédio onde funcionava a sede da Associação dos Funcionários da UNIPLAC – AFEUP, com 

o objetivo de fazer operar, neste espaço, os setores administrativos de Almoxarifado, 

Compras, Serviços Gerais e Patrimônio, o que trouxe um crescimento na área construída de 

205,60 m2. 

O Bloco da Saúde segue os padrões definidos pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi construído e equipado seguindo as 

orientações estabelecidas pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. 

Em mar/2002, foi disponibilizado à comunidade acadêmica um conjunto de obras 

infraestruturais, nas quais constam a ampliação no Bloco II - Torre II, com nove (09) 

laboratórios da área da saúde, treze (13) salas de aulas, quatro (04) salas para coordenação de 

curso, um ambiente especial (sala de desenho) e seis (06) banheiros femininos, masculinos e 

para portadores de necessidades especiais. Um total de 2.035,67m2 de área construída nas 

quais constam também instalações para atividades letivas, laboratórios de Cultura, 

Microbiologia, Drogas Controladas, Fisiologia, Farmacologia, Bioquímica e Microscopia.  

Com mais esta obra, a UNIPLAC habilitou-se a implantar cursos na área da saúde, 

inclusive o de Medicina. 
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Nesta mesma data, 27.03.2002, foi inaugurada a pavimentação asfáltica do acesso 

secundário, significando segurança na movimentação do público que acessa o Campus da 

UNIPLAC, tendo em vista, também, a necessidade de redução de poeira e ruídos nos 

arredores do Bloco da Saúde. 

As áreas das Ciências Exatas e Jurídicas, assim como a área da Saúde, estiveram 

presentes nas propostas de expansão do Ensino Superior na Região Serrana. Visando, 

portanto, complementar a estrutura física dessas áreas, no segundo semestre de 2001, tiveram 

inicio duas importantes construções: o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e o Centro 

de Ciências Jurídicas.  

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas com uma área construída de 1.917,06 m2, 

foi inaugurado em ago/2002, tendo sido criado considerando-se as exigências do mercado da 

indústria madeireira, as condições conjunturais econômicas e de competitividade dos 

complexos agroindustriais e de uma estrutura de concorrência globalizada.  

O intuito é formar profissionais com conhecimentos tecnológicos, capazes de conceber 

projetos, de analisar sistemas, produtos e processos, para propôr soluções aos problemas dessa 

área do conhecimento. Estas são palavras que fizeram parte do discurso da Reitora da 

Universidade, quando da inauguração do Centro e que demonstram a preocupação 

institucional com o desenvolvimento de suas atividades, não só nos aspectos quantitativos, 

mas também, e principalmente, nos aspectos qualitativos.  

Em novembro desse mesmo ano, foi inaugurado o Centro de Ciências Jurídicas - CCJ, 

outro marco histórico para a consolidação da Universidade. Esta obra projetou-a como um 

referencial no ensino superior jurídico catarinense, através das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão direcionadas ao desenvolvimento regional.  

O CCJ conta com área construída de 2.341,71 m2 em três pavimentos, possui um 

auditório com capacidade para duzentas e sessenta e duas pessoas, salas para pesquisa, 

extensão, orientação e supervisão de monografias, Núcleo de Prática Jurídica, Atendimento de 

Estágio, Sala de Advogados, Fórum Universitário (Gabinete do Juiz, Gabinete do Promotor, 

Sala de Audiências, Cartório da Justiça Estadual), salas de aula para pós-graduação. 

Todas as obras construídas a partir de 2001 contam com sistema de captação de água 

pluvial que é utilizado nos sanitários, sendo que o seu funcionamento se dá através do 

aproveitamento da gravidade, sem a utilização de outros tipos de energia, contribuindo com o 

meio ambiente e a ecologia. A tecnologia de captação e distribuição desta água foi 

desenvolvida pelo setor de Engenharia da UNIPLAC. 
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No ano de 2006, foi disponibilizado à comunidade o Bloco D da Saúde, uma área 

construída de 2.852,67m2, que ampliou o número de laboratórios nesta área, contendo 

academia escola, amplos laboratórios de práticas de enfermagem, laboratórios e consultórios 

da Medicina. 

Neste mesmo ano, foi implantado, no Campus da UNIPLAC, o MIDILages, também 

conhecido como Incubadora de Empresas da Serra Catarinense. As instituições parceiras12 

optaram pela construção de uma área de 2.802m2, no Campus da Universidade, tanto pela sua 

função social de produtora e transmissora de conhecimento especializado, quanto pela 

importante infra-estrutura laboratorial à disposição e pela proximidade do público usuário em 

potencial. Em 2007, foram seis (06) empresas incubadas que atuaram na estrutura da 

MIDILages, em 2008 foram sete (07) empresas e 2009 foram oito (08) empresas incubadas. 

A Biblioteca Central da UNIPLAC é um órgão suplementar da Universidade do 

Planalto Catarinense – UNIPLAC, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino.  

Recebeu em 2005 uma ampliação e atualmente conta com uma área de 930 m2, num 

amplo espaço físico para salas de estudo individual, setor administrativo, empréstimo, 

multimídia, coleção especial e obras raras e com um espaço coletivo ocupado pelo acervo 

bibliográfico de 38.112 títulos e 81.384 volumes físicos de livros. 

A Universidade apresentava no ano de 2007, uma área construída de 27.465,34 m2, 

que corresponde aos blocos de sala de aula, salas administrativas, biblioteca, laboratórios, 

ambientes especiais, salas de Departamento, coordenação de Curso e estágio, salão de atos, 

Centro de Convivência, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Jurídicas e Exatas e 

Tecnológicas, Instituto Médico Legal, Incubadora Tecnológica, distribuída no campus-sede 

da Universidade. 

 

QUADRO 20 - Demonstrativo do Espaço Físico Construído em m2 – nov/2008 

Blocos 
Individual Total Individual Total 
Útil Útil Construído Construído 

Reitoria /Administração 
Térreo 319,75  369,055  

1º pavimento 317,76 637,51 369,055 738,11 

Salão de Atos/ Biblioteca/NIU/RH/PROPEG     
Térreo 1486  1532,5  

1º pavimento 406,07 1.892,07 663,35 2.195,85 

Bloco 1 
Térreo 2.443,02  2.585,620  

                                                 
12  Agência de Desenvolvimento da Serra Catarinense AGESERRA; universidade do planalto catarinense – UNIPLAC; Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas SEBRAE; Fundação de Apoio a pesquisa Científica e tecnológica do Estado de Santa 

Catarina FAPESC. 
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1º pavimento 2.409,64 4.825,042 2.585,620 5.171,24 

Centro de Convivência     

Térreo 1.008,88 1.008,88 1.180,300 1.180,3 

Centro de Ciências de Saúde     

Circulação/ Rampa/ Hall 562,500 562,500 590,000 590 

Bloco A 
Subsolo 206,990  232,800  

Térreo 501,8  540,000  

1º  pavimento 326,55 1.035,34 540 1.312,8 

Bloco B 
Subsolo 196,65  232,800  

Térreo 537,36  540,000  

1º pavimento 525,88 1.993,9 540,000 1312,8 

Engenharia/Almoxarifado/Compras/Oficina 
Térreo 181,3 181,3 205,600 205,6 

Bloco 2 
Térreo 2.385,99  2.626.450  

1º pavimento 2.429,78  2.626.450  

2º pavimento 1.241,56 6.057,33 1.316,020 6.568,93 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 
Térreo 886,41 1.751,03 958,53  

1º pavimento 864,62 1.237,87 958,53 1.917,06 

Centro de Ciências Jurídicas 
Térreo 701,08  780,57  

1º pavimento 619,16  780,57  

2º pavimento 644,74 1964,98 780,57 2.341,71 

Casa Adaptada Terapia Ocupacional 64,24 64,24 71,26 71,26 

Substação de Energia 34,5 34,5 34,5 34,5 

Sede de Campo Belo do Sul 
Térreo 96,99 96,99 110,69 110,69 

MidiLages 256,75 256,75 295,55 295,55 

IML* 559,54 559,54 593,27 593,27 

Centro de Ciências da Saúde Bloco D 
Térreo 637,09  709,95  

1º pavimento 631,4  714,24  

2º pavimento 657,17  714,24  

3º pavimento 595,41 2.521,07 714,24 2.852,67 

Total 20.561,31  27.465,34 
FONTE: Setor de Engenharia, nov/2007. 
NOTA: * Estrutura conveniada com a Secretaria de Segurança do Estado de SC. 

 

9.1.1" Infraestrutura de Laboratórios 

 

A UNIPLAC vem realizando, nos últimos anos, significativo investimento na 

qualificação do ensino superior da Região do Planalto Catarinense. As melhorias propostas 

abrangem todos os setores de atuação da Universidade, passando pela qualificação do corpo 

docente, infraestrutura do campus, ampliação do acervo da Biblioteca, administração de 



196 

 

 

resultados e, também, pela ampliação das salas especiais e dos laboratórios que, além de 

terem crescido em número, de quatro (4) em 1994, para setenta e dois (72) em 2007, 

receberam equipamentos e melhores condições de trabalho para professores e alunos.Na 

relação abaixo, constam os laboratórios ativos. Vale ressaltar que todos estão altamente 

equipados e, conforme registro, receberam inúmeras visitas, pois tratam-se de espaços-

referência na Região. 

 

QUADRO 21 - Laboratórios Informática 
Denominação Área m² Data de Instalação 

Laboratório de Informática I 99,40 Ago/1996 

Laboratório de Informática II 71,35 Maio/1998 

Laboratório de Informática III 56,80 Maio/1999 

Laboratório de Informática IV 77,20 Fev/2000 

Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas 27,80 Mar/2000 

Laboratório de Redes 27,8 Mar/2002 

FONTE: Controladoria e Setor de Meios, set/2008. 
 

QUADRO 22 - Laboratórios Básicos e Anatômicos 
Especificação m² Data de Instalação 

Laboratório de Ecologia 25,33 Ago/2003 

Laboratório de Anatomia I 60,57 Jun/1999 

Laboratório de Anatomia II 45,22 Jun/1999 

Laboratório de Anatomia III 60,72 Jun/1999 

Laboratório de Bioquímica 107,32 Mar/2002 

Laboratório de Botânica (Ciências Ambientais) 60,48 Jun/1999 

Laboratório de Cultura 29,99 Mar/2002 

Laboratório de Experimentação 30,43 Mar/2002 

Laboratório de Fisiologia e Farmacologia 48,24 Mar/2002 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 31,76 Mar/2002 

Laboratório de Microscopia I 91,17 Mar/2002 

Laboratório de Microscopia II 62,47 Mar/2002 

Herbário e Preparação de Lâminas 60,8 Ago/2003 

Laboratório de Zoologia e Parasitologia 60,25 Jun/1999 

Sala de Animais 15,07 Mar/2002 
FONTE: Controladoria e Setor de Meios, set/2008. 
 
 
QUADRO 23 - Laboratórios Exatas, Sociais Aplicadas 

Especificação m² Data de Instalação 
Laboratório de Gestão 73,18 Mar/2002 

Laboratório de Contabilidade 41,89 Abr/2001 

Laboratório e Estágio de Matemática 29,68 Abr/2006 

FONTE: Controladoria e Setor de Meios, set/2008. 
 

 



197 

 

 

QUADRO 24 - Laboratórios Ciências Humanas, Letras e Artes 
Especificação m² Data de Instalação 

Laboratório de Línguas 56,80 Fev/2000 

Laboratório de Serigrafia 121,04 Ago/2000 

Sala de Desenho   

Oficina de Artes 91,66  

Laboratório de Design e Tecidoteca 22,32  

Laboratório de Pedagogia 29,56  

Sala de Música 31,04  

FONTE: Controladoria e Setor de Meios, set/2008. 
 

QUADRO 25 - Laboratório de Educação Física 
Especificação m² Data de Instalação 

Academia-Escola 
 

645,98 

Abr/2006 

Laboratório de Fisiologia Ago/2002 

Sala de Dança Abr/2006 

FONTE: Setor de Meios e Centro de Ciências da Saúde, set/2008. 

 

9.1.1.1 Centro de Ciências da Saúde 

 

QUADRO 26 - Laboratórios da Saúde (Enfermagem e Medicina) 

Denominação Área Física Data de Instalação 

Laboratório de Práticas Integradas I 52,18 Jul/2001 

Laboratório de Práticas Integradas II 49,61 Jul/2001 

Laboratório de Práticas Integradas III 65,74 Jul/2001 

Laboratório de Práticas Integradas IV 32,52 Maio/2007 

Sala de Curativos 11,48 Maio/2007 

Sala de Medicação 9,97 Maio/2007 

Sala de Expurgo 7,76 Maio/2007 

Sala de Projeção da Enfermagem 57,11 Maio/2007 

Sala de Orientação e Atendimento 8,19 Maio/2007 

Consultório Integrado 1 9,49 Maio/2007 

Consultório Integrado 2 9,93 Maio/2007 

Consultório Integrado 3 10,12 Maio/2007 

Consultório Integrado 4 9,97 Maio/2007 

Sala Terapia Alternativa 15,82 Maio/2007 

Laboratório Morfofuncional 238,70 Maio/2007 

Salas de Tutorias de Medicina 38,00 Maio/2007 

Salas de Tutorias de Medicina 55,53 Maio/2007 

Salas de Tutorias de Medicina 64,00 Maio/2007 

FONTE: Setor de Meios e Centro de Ciências da Saúde, set/2008. 
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QUADRO 27 - Laboratórios de Psicologia 
Denominação Área Física Data de Instalação 

Sala de Observação de Comportamento (Crianças) 18,95 Jul/2001 

Sala de Observação de Comportamento (Adulto) 18,95 Jul/2001 

Laboratório de Estudos sobre a Família I (Crianças) 63,75 Jul/2001 

Laboratório de Estudos sobre a Família II (adultos) 63,75 Jul/2001 

FONTE: Setor de Meios e Centro de Ciências da Saúde, set/2008. 

 

QUADRO 28 - Clínicas de Odontologia 
Denominação Área Física Data de Instalação 

Clínica Radiológica 165,50 Abr/2001 

Centro Cirúrgico 135,55 Abr/2001 

Triagem 17,20 Abr/2001 

Clínica Odontológica 1 469,83 Jul/2001 

Clínica Odontológica 2 224,83 Mar/2006 

Pré-Clínica 1 110,75 Ago/2000 

Pré-Clínica 2 110,75 Jul/2002 

Escovódromo 38,65 Ago/2000 

Laboratório de Prótese 36,7 Jul/2001 

Laboratório de Apoio 23,94 Jul/2001 

Laboratório  de Revelação 1 5,31 Jul/2001 

Laboratório de Raio X e Revelação 11,15 Ago/2000 

Laboratório de Prótese 38,70 Ago/2000 

Laboratório de Interpretação Radiológica 82,95 Jul/ho 2001 

FONTE: Setor de Meios e Centro de Ciências da Saúde, set/2008. 
 

QUADRO 29 - Laboratórios no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 
Denominação Área Física Data de Instalação 

Laboratório Secagem da Madeira e Termodinâmica 53,59 Ago/2002 

Preservação da Madeira 44,15 Ago/2002 
Depósito 33,86 Ago/2002 
Propriedades Físicas e Mecânicas de Matéria 77,45 Ago/2002 
Usinagem da Madeira Secagem 12,54 

Ago/2002 
Sala de Pintura 23,9 

Laboratório Painéis de Madeira (escultura) 72,69 Ago/2002 
Depósito de Produtos Químicos 10,31 Ago/2002 
Preparação de Cola 33,83  

Laboratório de Eletrônica Digital 77,97 Ago/2002 

Depósito de Eletrônica 16,38 Ago/2002 

Laboratório de Informática (AutoCad) 56,97 Ago/2002 

Laboratório de Eletrotécnica 66,11 Ago/2002 

Laboratório de Automação e Robótica 54,8 Ago/2002 

Laboratório de Biodegradação 51,69 Ago/2002 

Câmaras Climatizadas: Propriedades Físicas e 
Mecânicas, Biodegradação, Química, Celulose e Papel. 
Sala de Pintura 

13,27 Ago/2002 

Laboratório de Celulose e Papel 160,34  
Ago/2002 Laboratório Química da Madeira, Laboratório de 17,99 
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Energia, Câmara Climatizada  

Depósito de Vidraria 12,95 

Depósito de Produtos Químicos 14,7 

Sanitários Fem./Masc./Portadores Necessidades 
Especiais 

61,89 Ago/2002 

FONTE: Controladoria e Centro de Ciências Exatas, set/2008. 

 

QUADRO 30 - Centro de Ciências Jurídicas 
Denominação Área Física Data de Instalação 

Setor de Pós-graduação/Especializações 27,17 Mar/2007 

Setor de Pós-graduação/Mestrados 16,4 Mar/2007 

Laboratório de Informática dos Mestrados 15,73 Dez/2002 

Núcleo de Práticas Jurídicas 137,22 Dez/2002 

Fórum Universitário 105,39 Dez/2002 

Salas de Projeção (07 salas) 14,4 Dez/2002 

Sala de Vídeo-Conferência 398,65 Set/2008 

Sala de Ensino a Distância 12,23 Mar/2008 

Auditório do CCJ – 250 pessoas 256,70 Dez/2002 

FONTE: Controladoria e Setor de Pós-graduação, set/2008. 
 

QUADRO 31 - Salas Especiais 
Salas Área Física Data de Instalação 

Sala de Projeção de Odontologia 56,8 Mar/2007 

Sala de Projeção de Enfermagem  Mar/2007 

Sala de Projeção do Bloco II 91,17 Ago/2002 

Sala dos Professores 86,92 Mar/2000 

Salão de Atos 627,00 1989 

FONTE: Setores de Meios, set/2008. 

 

QUADRO 32 - Equipamentos Didáticos 
Descrição Quantidade 

Retroprojetores 80 

TVs c/ vídeo 20' Philco 12 

Projetores de slides 08 

Filmadora Panasonic 01 

Flip Charts 20 

Aparelhos de som c/ CD 12 

Telas fixas 89 

Microfones 06 

Notebooks 02 

Projetores multimídia 16 

Mesas de som (Watson) 04 

Amplificadores (Salão , Projeção III e Auditório CCJ) 03 

TVs 29' (Philips) 02 

Caixas de som (Wattson) ( 4 no Salão e 2 Auditório CCJ) 06 

Caixas de som amplificadas com microfones sem fio 02 

Quadros Brancos Móveis 02 
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Videocassetes 05 

DVDs 05 

Calculadoras HP 16 

FONTE: Setor de Meios – set/2008. 
 

9.2 BIBLIOTECA 
 

A Biblioteca Central da UNIPLAC é um órgão suplementar da Universidade do 

Planalto Catarinense e está vinculada à Pró-Reitoria de Ensino da Universidade. Tem como 

objetivo oferecer suporte informacional aos programas de ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa e extensão da UNIPLAC, através da seleção, guarda, organização e  

controle  do acervo para  a comunidade acadêmica e regional, proporcionando o acesso à 

informação técnica, científica e cultural nos seus diversos formatos. Instalada numa área de 

930 m2, destina 423,10 m2 para leitura, 419,47 m2 para acervo e 87,43 m2 para os setores 

técnico, administrativo e de empréstimo.  

O acervo bibliográfico é formado por trinta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove 

(39.559) títulos e oitenta e quatro mil e sessenta e cinco (84.065) volumes físicos de livros, 

organizados de acordo com o sistema de classificação Classificação DecimalDewey - CDD. A 

coleção dos periódicos conta com dois mil, cento e quarenta e dois (2.142) títulos, sendo 

setenta e cinco (75) de assinaturas.  

A Biblioteca está disponível para utilização pela comunidade em geral para consultas 

locais, cópias de pesquisas feitas na Internet e CD-ROM e permite o empréstimo domiciliar 

aos usuários vinculados à Instituição, ou seja, aos professores, alunos e técnicos 

administrativos da UNIPLAC.   

O horário de funcionamento da Biblioteca é das 7h30min às 22h15min de segunda a 

sexta-feira e das 8h às 16h45min aos sábados. 

 

9.2.1" Serviços Prestados pela Biblioteca Central 

 

A Biblioteca possui vários setores para atender as necessidades dos usuários e para dar 

um tratamento especial a cada material, de acordo com a sua especificidade:  

 
a) Sala de multimídia: disponibiliza quatorze microcomputadores ligados à Internet; 

 
b) Sala de obras raras; 

 
c) Setor de periódicos;  
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d) Setor de empréstimo, onde está o acervo de DVDs, CDs, fitas de vídeo e disquetes; 
 

e) Setor de encadernação; 
 

f) Setor de coleções especiais (acervo de mapas, folhetos e trabalhos científicos); 

g) Computadores: vinte e oito (28) computadores para atender seus usuários no uso de 
serviços da biblioteca; 
 

h) Rede Wireless : disponível na biblioteca; 
 

Além das atividades normais de atendimento, das rotinas de aquisição, catalogação e 

empréstimo de materiais, e dos trabalhos internos para organização e execução desses 

processos, a Biblioteca dispõe de outros serviços para os seus usuários: 

 
a) visitas orientadas: além das visitas locais, em que recebemos alunos do ensino 

médio para conhecer a biblioteca, é feito um trabalho em conjunto com os 
professores de Metodologia Científica, sobre o uso racional da biblioteca, em que, 
entre outras informações, é feita uma demonstração do sistema de consulta, 
renovação e reserva de materiais bibliográficos on line; 
 

b) pesquisa bibliográfica: busca de materiais bibliográficos para os grupos de pesquisa 
da UNIPLAC; 
 

c) empréstimo domiciliar para Lages e entre outras unidades dos municípios onde a 
UNIPLAC atua (atualmente apenas São Joaquim). Nos municípios de Águas 
Mornas e Palhoça, o atendimento acontece com os materiais que os professores 
levam da Biblioteca de Lages; 
 

d) empréstimo, renovação e reserva on line permite o usuário do sistema fazer estes 
serviços via Internet pelo endereço eletrônico http://www.uniplac.net/biblioteca 
 

e) pesquisa on line (sala de multimídia): o aluno pode fazer sua pesquisa na Internet, 
utilizar scanner e fazer impressão. Também é permitida a digitação de trabalhos 
nesta sala. Este serviço também é oferecido à comunidade externa no período 
vespertino; 
 

f) Comut on line: sistema de comutação bibliográfica de artigos de periódicos 
nacionais e importados. Mais utilizado pelos grupos de pesquisa, pós-graduação e 
professores mestrandos e doutorandos. Está sendo utilizado também pelos alunos 
dos cursos de graduação da área da Saúde; 
 

g) empréstimo entre bibliotecas do Sistema ACAFE. O SINBAC é o Sistema 
Integrado de Bibliotecas do Sistema ACAFE. Tem como objetivo integrar o acervo 
das bibliotecas participantes do Sistema ACAFE, oferecendo serviço de consulta 
simultânea aos acervos de todas as bibliotecas participantes do projeto e 
empréstimo entre as bibliotecas. Endereço eletrônico: http://www.acafe.org.br/ 

sinbac . 
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h) pesquisa em base de dados assinada ou de acesso gratuito. A Biblioteca realiza 
oficinas, demonstrando como utilizar essas bases de dados assinadas e de acesso 
livre. As bases de dados usadas nas oficinas são de acordo com a área do curso. Em 
2008 foram assinadas quatro (04) bases de dados: 
 
- Academic Search Elite: oferece texto completo de cerca de 2.000 revistas, 

incluindo mais de 1.550 títulos analisados por especialistas. Esta base de dados 
multidisciplinar abrange praticamente todas as áreas de estudo. Mais de 140 
revistas especializadas têm imagens em PDF que remontam a 1985. Esta base de 
dados é atualizada diariamente pelo EBSCOhost; 
 

- Business Source Elite: fornece o texto completo de aproximadamente 1.100 
publicações de negócios, incluindo o texto completo de cerca de 500 publicações 
de negócios analisadas por especialistas. A variada coleção de títulos contida no 
Business Source Elite fornece informações que remontam a 1985. Essa base de 
dados é atualizada diariamente;   
 

- MEDLINE with Full Text:  é a fonte mais abrangente do mundo em revistas 
médicas especializadas, fornecendo o texto completo de quase 1.370 revistas 
especializadas; 
 

- Regional Business News: fornece cobertura abrangente de texto completo de 
publicações regionais da área de negócios. O Regional Business News incorpora 
75 revistas especializadas, jornais e notícias relacionados a negócios de todas as 
áreas urbanas e rurais nos EUA. É atualizada diariamente;    
 

- Clipping da UNIPLAC: recorte de notícias sobre a UNIPLAC que aparecem nos 
jornais e revistas locais e regionais. É realizado por um funcionário da 
Biblioteca. É encadernado por mês e está acondicionado no acervo de 
periódicos; 
 

i) encadernação: neste setor são feitas as encadernações e também a recuperação de 
materiais danificados do acervo. O setor também presta serviços de encadernação e 
outros, como blocos de rascunho, para outros setores da universidade; 
 

j) no site da Biblioteca também é possível verificar as últimas aquisições gerais ou 
por área, consultar os pedidos feitos pelos professores, ver os livros mais 
pesquisados, além de outras estatísticas; 
 

k) a biblioteca disponibiliza um espaço cultural para exposições de artistas regionais e 
nacionais, em convênio com o SESC/Lages. 

 

9.2.2" Informatização da Biblioteca Central 

 

A Biblioteca adota desde o ano de 1997 foi um sistema para Windows 95 em 

Interbase/Delphi, com capacidade de armazenamento de informações e que permitiu a 

informatização dos diversos tipos de materiais pertencentes ao acervo da Biblioteca Central.  



203 

 

 

Utiliza um sistema multiusuário - Demetrius -, que permite a pesquisa por autor, título, 

assunto, tipo de documento, área de conhecimento, etc. Esse sistema sofreu algumas 

modificações e aperfeiçoamentos,  tais como: links para acesso ao texto completo na Internet 

de títulos de periódicos que constam do acervo. Foram inseridos novos locais no campo 

“localização” do sistema, dentre outras pequenas melhorias.  

A Biblioteca Central oferece os seguintes serviços, já informatizados: consulta local e 

empréstimo domiciliar. A informatização da consulta local não se deteve apenas no acervo de 

livros (coleção geral). As monografias, teses e dissertações, os periódicos, os mapas, os 

folhetos, os CD-Rom, as obras raras, enfim, todo o acervo já pode ser consultado em uma 

única base de dados pelo usuário. Os artigos de periódicos da área da saúde (mais utilizados) 

estão sendo indexados e, em um processo contínuo, todos os artigos de periódicos científicos 

serão recuperados por autor, título e assunto. O acervo da Biblioteca está disponível no 

endereço  htpp://www.uniplac.net/biblioteca . 

 

9.2.3" Política de Desenvolvimento do Acervo 

 

A política de formação e desenvolvimento do acervo documental da Biblioteca Central 

da UNIPLAC orienta, desde 1997, as ações para a aquisição, manutenção e desenvolvimento 

da coleção da Universidade, com o estabelecimento das seguintes diretrizes: 

 
a) ordenar o crescimento racional, assegurando consistência e equilíbrio no 

desenvolvimento de seus recursos informativos; 
 

b) compor uma coleção de alto grau de excelência, tanto qualitativa como 
quantitativamente, da forma que melhor atenda aos interesses da comunidade 
universitária da UNIPLAC;  
 

c) desenvolver continuamente os seus recursos, conforme as demandas do ensino de 
graduação e pós-graduação, as linhas de pesquisa e extensão; 
 

d) orientar a elaboração da proposta orçamentária anual, disciplinando a posterior 
alocação dos recursos financeiros necessários; 
 

e) avaliar periodicamente a sua coleção e identificar os documentos para descarte 
(depósito, doação, permuta); 
 

f) estabelecer critérios e prioridades para o gerenciamento da coleção. 
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O controle e o acompanhamento do desenvolvimento do acervo é realizado pela 

Comissão de Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central da UNIPLAC, instituída pela 

Portaria n. 005/97, de 13.08.97 e que é composta por representantes dos diversos colegiados 

de curso da instituição. Esta comissão reúne-se bimestralmente. 

 

9.2.4" Crescimento do Acervo - 2004-2009 

 

O acervo da Biblioteca Central apresentou um crescimento significativo no período de 

2004-2009. Seguindo as suas diretrizes atualiza continuamente o acervo. 

 

TABELA 21 - Evolução Acervo de Livros, 2004 a 2009 
Ano Acervo de Livros 

 Títulos Volumes 

2004 31.331 64.558 

2005 33.958 72.041 

2006 36.171 78.047 

2007 38.147 81.426 

2008 39.559 84.065 

2009 41.544 86.992 
FONTE: Biblioteca Central, nov/2009. 

 

TABELA 22 - Evolução do Acervo de DVDs, CDs e Folhetos, 2004-2009 

Ano 
DVD / CD Folhetos 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares 
2004 439 721 1.734 2.454 

2005 534 898 1.903 2.715 

2006 708 1.223 2.060 2.914 

2007 804 1.336 2.184 3.168 

2008 875 1.433 2.278 3.324 

2009 1.096 1.626 2.346 3.495 

FONTE: Biblioteca Central, Nov/2009. 
 

TABELA 23 - Evolução dos Periódicos, 2004 a 2009 

Ano 
Periódicos 

Títulos Exemplares 

2004 1.678 36.974 

2005 1.818 40.061 

2006 1.916 42.997 

2007 1.997 44.931 

2008 2.153 47.445 

2009 2.271 49.330 

FONTE: Biblioteca Central, Nov/2009. 
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Entre os relatórios de estágio e Trabalhos de Cursos - TCs e monografias, houve 

considerável crescimento no período. A tabela 24 permite observar que o número de relatórios 

e TCs disponíveis cresceu de quatrocentos e vinte e três (423) títulos em 2004 para um mil, 

setecentos e cinco (1.705) títulos em 2009. Já o número de monografias disponíveis cresceu 

em torno de 34% no período de 2004-2009. 

 
TABELA 24 - Evolução Relatórios, TCs e Monografias, 2004-2009 

Ano 
Relatórios e TC Monografias 

Títulos Volumes Títulos Volumes 

2004 423 432 953 1.019 

2005 746 762 1.167 1.237 

2006 880 900 1.326 1.400 

2007 1.100 1.165 1.402 1.478 

2008 1.382 1.480 1.463 1.548 

2009 1.705 1.831 1.568 1.653 

FONTE: Biblioteca Central, nov/2009. 
 

A ampliação do número de professores com mestrado e doutorado produziu um 

impacto no acervo de dissertações. Na tabela abaixo constatamos a evolução dos títulos das 

dissertações entre 2004-2009, em torno de 71%, e no número de títulos das teses, que 

acresceu 66% no mesmo período. 

 

TABELA 25 - Evolução de Dissertações e Teses, 2004- 2009 
Ano Dissertações Teses 

 Títulos Volumes Títulos Volumes 

2004 119 154 33 37 

2005 133 172 38 42 

2006 161 200 44 48 

2007 171 210 48 53 

2008 204 245 55 61 

2009 232 274 59 65 

FONTE: Biblioteca Central, nov/2009. 

 

9.2.5" Acervo Bibliográfico por Área de Conhecimento 

 

A evolução no acervo bibliográfico ocorre a partir das diretrizes da política de 

desenvolvimento do acervo.  O quadro abaixo demonstra o número de títulos e volumes por 

área de conhecimento e por área de classificação da Biblioteca. 
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QUADRO 33 - Número de Títulos e Volumes por Área do Conhecimento 

Área CNPQ Área Biblioteca 
n. títulos área 
Biblioteca 

n. exemplares 
área Biblioteca 

n. títulos área 
CNPQ 

n. 
exemplares 
área CNPQ 

Ciências Agrárias Agricultura 308 691 308 691 

 
Ciências Biológicas 

Biologia 1238 3818 
 

1.387 
 

4.329 
Ciências 112 455 
Geologia 30 37 

Paleontologia 7 19 

 
 

Ciências Exatas 

Astronomia 26 31 

 
 

3.259 

 
 

8.495 

Física 407 860 
Informática 1315 4503 
Matemática 1152 2364 
Química 359 737 

 
 
 
 

Ciências Humanas 

Biografia 613 769 

 
 
 
 
 

14.413 

 
 
 
 
 

38.026 

Costumes e Folclore 131 182 
Educação 6779 16479 
Filosofia 1165 2187 

Generalidades 598 6385 
Geografia 449 1196 
História 1438 2484 

Jornalismo 49 79 
Metodologia 
Científica 

335 1134 

Religião 451 995 
Sociologia 2279 5887 

 
 
 
 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Administração 2553 8638 

 
 
 
 

16.886 

 
 
 
 

59.075 

Administração 
Pública 

371 932 

Biblioteconomia 126 249 
Ciências Equinas 25 75 

Comércio, 
Comunicação e 
Transportes 

414 1357 

Contabilidade 741 2474 
Direito 8363 33505 

Economia 2747 8382 
Política 1103 2432 

Serviço Social 616 2879 

 
 

Ciências da Saúde 
 

Educação Física 1104 2879 

 
 
 

6.787 

 
 
 

19.914 

Enfermagem 443 1627 
Medicina 2550 8367 

Medicina Veterinária 36 127 
Odontologia 584 2424 
Psicologia 1949 4138 

Terapia Ocupacional 121 352 

Engenharia / 
Tecnologia 

Engenharia 307 905 
 
 
 
 

1.544 

 
 
 
 

4.473 

Engenharia Civil 9 16 
Engenharia Elétrica 210 821 
Engenharia Mecânica 34 98 

Engenharia da 
Madeira 

692 1782 
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Engenharia de 
Produção 

7 17 

Moda 117 510 
Tecnologia 143 249 

Linguística, Letras e 
Artes 

Artes 1342 2645 
 

8.790 
 

 
13.642 

Linguística 1062 1812 
Literatura 5601 7847 
Línguas 755 1338 

 Total 53.414 148.755 53.414 148.755 
FONTE: Biblioteca Central, nov/2009. 
 

 

TABELA 26 - Coleções de Periódicos, Evolução das Assinaturas, 2004-2008 

Área 
CNPQ 

2004 2005 2006 2007 2008 

n.  Assinaturas n.  Assinaturas n.  Assinaturas n.  Assinaturas n.  Assinaturas 

C. Biológicas 11 12 13 11 04 

C. Exatas 18 19 20 16 01 

C. Humanas 42 48 50 41 20 

C. S. Aplicadas 41 46 48 39 19 

C. Saúde 54 62 64 54 16 

Engenharia / Tec. 08 10 10 09 14 

Linguística, Letras e 
Artes 

02 02 04 02 - 

Total 176 199 209 172 74 

FONTE: Biblioteca Central, nov/2008. 

 

9.2.6" Investimento no Acervo 

 

Nos últimos cinco (05) anos a UNIPLAC investiu na Biblioteca um total de: R$ 

1.138.909,59, conforme demonstrado na tabela 27. 

 

TABELA 27 - Valor Realizado em R$ 2004-2008 
Ano Valor realizado em R$ 

2004 267.958,63 

2005 360.122,87 

2006 310.736,46 

2007 98.225,85 

2008 101.865,78 

FONTE: Biblioteca Central, nov/2008. 
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9.2.7" Recursos Humanos 

 

A qualificação e capacitação do pessoal da biblioteca são realizadas através de cursos 

e palestras, visitas técnicas promovidos pela própria Instituição, incentivo à participação em 

cursos e congressos e o apoio financeiro e institucional à pós-graduação. 

 

QUADRO 34 - Funcional da Biblioteca 

FONTE: Biblioteca Central, nov/2008. 

 

9.2.8" Acessibilidade 

 

A Biblioteca tem uma preocupação não só nas questões físicas da acessibilidade mas 

também na parte relacional e na inclusão de pessoas com necessidades especiais no espaço da 

Biblioteca. Todos os funcionários fizeram uma capacitação em LIBRAS e braille 

(Capacitação Inclusiva para Cegos e Capacitação Inclusiva para Surdos), além de duas 

funcionárias da Biblioteca que possuem Formação Continuada em Educação Inclusiva Língua 

de Sinais - LIBRAS. 

As instalações internas contemplam uma entrada com porta especial para permitir o 

acesso de cadeirantes e um computador específico para utilização de cadeirantes. Na sala de 

multimídia está instalado o programa DOS VOX, que é utilizado pelos deficientes visuais. 

 

 

Categoria Nº Função CH 

Bibliotecários 
 
03 

Coordenação e catalogação 44h 

Referência e Aquisição 44h 

Catalogação 20h 

Auxiliar de Bibliotecário 01 Atendimento, organização do acervo de livros. 40h 

Auxiliar Administrativo 
 
 
10 

03 - Atendimento e reposição de livros e periódicos. 44h 

Reposição de livros e atendimento / atendimento na sala de 
multimídia/ auxiliar  de serviços administrativos 

44h 

Encadernador 40 

Atendimento e reposição de livros e colagem 44h 

Empréstimo e clipping da UNIPLAC 40h 

Aquisição e atendimento 44h 

Periódicos e empréstimo 44h 

Atendimento na sala de multimídia, escaneamento das 
capas de livros e periódicos 

40h 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 
Controle de porta e estatística de frequência 44h 

Atendimento e reposição de livros e periódicos 44h 

Total 16  664h 
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9.2.9" Política Institucional da Dimensão de Infraestrutura Física da Biblioteca 

 

O Setor de Patrimônio e Manutenção da UNIPLAC tem como principal meta atender 

as propostas de ampliação de espaço físico, laboratórios e aquisição de equipamentos, 

conforme propostas de implantação de novos cursos, e também, segundo alteração e 

atualização dos Projetos Pedagógicos – PP dos cursos, contemplando o Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Destacam-se abaixo as diretrizes específicas para o setor de Biblioteca: 

 

a) implantação do sistema Pergamum para facilitar comunicação com o Sinbac; 
 
b) ampliação do espaço físico da biblioteca em parceria com SESC/Lages; 
 
c) obtenção de novas bases de dados para atender aos mestrados; 
 
d) instalação do sistema de empréstimo nos cursos fora de sede; 
 
e) implementação do Projeto Escolê com o lançamento da Semana do Livro Infantil; 
 
f) investimento em treinamento para os funcionários da biblioteca (LIBRAS), para 

melhorar o atendimento ao aluno com necessidades especiais; 
 
g) aquisição de novos equipamentos para a sala de multimídia como computador com 

entrada para pen-drive e novo scanner; 
 
h) integração do sistema da biblioteca com o de outros setores como o financeiro e 

recuperação de créditos, para que a informação ao aluno em questões financeiras se 
torne mais rápida e confiável; 

 
i) implantação do projeto de TC's online que disponibiliza na rede os TC's dos alunos 

e torna mais acessível a pesquisa para os mesmos, além de ampliar o espaço 
destinado aos periódicos; 

 
j) implantação do Banco de teses e dissertações da UNIPLAC - BTDU; 
 
k) criação do banco de dados dos artigos indexados dos periódicos da biblioteca; 
 
l) ampliação das oficinas de treinamento permanente junto aos professores tornando 

obrigatório a participação dos mesmos em treinamentos de pesquisa em bases de 
dados; 

 
m) ampliar as fontes de informação da biblioteca como um setor de documentação; 
 
n) criar um setor de normatização de trabalhos acadêmicos; 
 
o) ampliar e fortalecer a participação do docente na política de desenvolvimento de 

acervo, tornando as decisões sobre descarte e ampliação mais democráticas e 
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rápidas; 
 
p) criação do Centro da Memória do Livro - CML, para abrigar obras raras; 
 
q) instalação de um sistema de segurança nos livros que diminua a depredação e 

desaparecimento de livros; 
 
r) ampliação das salas de estudo em grupo e cabines individuais; 
 
s) contratação de novos técnicos em biblioteconomia que possam trabalhar em 

projetos de referência e periódicos, visto o aumento da demanda dos cursos por 
esses materiais. 
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10" ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE  REDUZIDA 

 

Considerando a necessidade de assegurar aos portadores de necessidades especiais 

condições básicas de acesso e permanência ao ensino superior, a UNIPLAC estabelece a sua 

política a partir das exigências da Lei n. 10.098 de 19.11.2000 e a Portaria n. 3.284 de 

07.11.2003 no que concerne a estrutura física e ações pedagógicas inclusivas segundo a 

legislação nacional. 

A Lei n. 10.098, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade13 das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida14, 

mediante a supressão de barreiras15 e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 

urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.  

A Portaria do Ministério da Educação - MEC n. 3.284, dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização 

e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.  

Em seu art. 2º dispõe: A Secretaria de Educação Superior, com apoio técnico da 

Secretaria de Educação Especial, estabelecerá os requisitos de acessibilidade, tomando-se 

como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência física, a Portaria determina: 

 
a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do aluno, permitindo acesso 

aos espaços de uso coletivo; 
 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço; 
 

c) construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 
circulação de cadeira de rodas; 
 

d) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 
cadeira de rodas; 
 

                                                 
13 - O artigo 2º. da Lei n. 10.098  define acessibilidade como “possibilidade e condições de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 
transportes e de sistemas e meios de comunicações, por pessoas portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
14 - A que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-
lo. 
15 - Qualquer entrave ou obstáculo, que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com  
segurança  das pessoas. 
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e) colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
 

f) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 
usuários de cadeira de rodas. 

 

A UNIPLAC, nestes últimos anos, vem reestruturando e adaptando seus espaços 

internos e externos institucionalizando a política de atendimento a pessoas com necessidades 

especiais. Destaque para: 

 
a) todas as escadas com corrimãos; 
b) aparelhos telefônicos adaptados; 
c) salas de aulas com rampas; 
d) reserva de vagas em estacionamentos; 
e) banheiros adaptados;  
f) escrita em braille em portas de salas de aula onde há alunos cegos; 
g) programa de computação para cegos; 
h) elevadores; 
i) porta especial para acesso de cadeirantes; 
j) computador específico para cadeirantes. 
 

Com relação aos alunos portadores de deficiência visual, o compromisso formal da 

instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que conclua o curso é de: 

 
a) manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braille, impressora 

braille acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e 
fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 
ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas 
de leitura, scanner acoplado a computador; 

 
b) manter instalado o programa DOS VOX; 

 
c) adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille e de fitas 

sonoras para uso didático. 
 

10.1 AÇÕES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 
 

 As ações pedagógicas inclusivas na UNIPLAC são desenvolvidas na perspectiva de 

oportunizar condições concretas para a produção do conhecimento científico.  

Destaca-se entre elas: 

 
a) intérpretes da Língua de Sinais – LIBRAS, para alunos surdos matriculados na IES; 

 
b) oferta de disciplina especial de LIBRAS - Resolução n. 086. Optativa para todos os 

cursos da Instituição; 
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c) oferta de disciplina de LIBRAS para os cursos de Licenciaturas no 5º e 6º 
semestres; 
 

d) formação continuada em LIBRAS para a comunidade interna e externa – cursos de 
extensão; 
 

e) disponibilidade de orientação aos alunos surdos, assim como aos seus professores. 
 

10.1.1" Deficiente Visual  

 

Quanto a alunos portadores de deficiência visual, o compromisso formal da 

instituição, no caso de vir a ser solicitado e até que o aluno conclua o curso, é de: 

 
a) ampliação de material para aluno com baixa visão; 

 
b) tradução em braille – português; 

 
c) produção de material em voz para alunos cegos; 

 
d) curso de extensão para formação de leitores para gravação de textos em voz; 

 
e) disponibilidade de orientação aos alunos cegos e com baixa visão, assim como a 

seus professores. 
 
 
10.1.2" Deficiente Auditivo   

 

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, o compromisso formal da 

instituição, no caso de vir a ser solicitado e até que o aluno conclua o curso, é de: 

 
a) propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a 
avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 
conhecimento do aluno; 
 

b) adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 
semântico; 
 

c) estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 
escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o aluno 
estiver matriculado; 
 

d) proporcionar aos professores acesso a literatura e informações. 
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Para os próximos dez (10) anos 2010-2018, a UNIPLAC permanecerá cumprindo com 

seu compromisso social da promoção da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida e assim atendendo as políticas públicas que dispõe sobre a 

acessibilidade.  
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11" GESTÃO FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE 
 

As organizações possuem uma missão, estrutura organizacional, planejamentos, 

controles financeiros, sistemas de informações, processos que interagem entre si e constituem 

a gestão e os princípios administrativos que influenciam nas decisões, visando a eficácia das 

atividades das finalidades da organização. Dentro deste contexto, foca-se a gestão financeira  

responsável pelo controle, análises e atuações relacionadas ao financeiro de uma organização.  

 

11.1 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIPLAC 

 

O orçamento anual da UNIPLAC compreende, além das receitas próprias e 

subvenções, despesas de custeio e manutenção e despesas de capital.  

 

QUADRO 35 - Balanço Patrimonial 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ativo 38.845.731,11 2005 2006 2007 47.736.914,63 44.192.139,22 

Circulante 12.855.060,25 40.030.211,33 51.412.963,24 47.812.498,90 19.549.765,82 7.910.439,75 

Disponibilidades 125.510,69 13.634.865,24 14.970.086,33 17.697.855,44 1.222.288,96 2.206.879,56 

Direitos Realizáveis 
A Curto Prazo 

12.724.032,48 99.253,68 177.685,84 946.849,34 18.320.650,76 5.695.987,39 

Despesas do 
Exercício Seguinte 

5.517,08 13.529.454,81 14.786.188,02 16.745.468,97 6.826,10 7.572,80 

Realizável A Longo 
Prazo 

2.257.492,34 6.156,75 6.212,47 5.537,13 45.855,33 10.054.130,65 

Direitos Realizáveis 
a Longo Prazo 

2.257.492,34 1.654.318,64 1.019.398,89 384.479,19 45.855,33 10.054.130,65 

Permanente 18.466.787,10 1.654.318,64 1.019.398,89 384.479,19 25.420.334,24 24.782.395,45 

Imobilizado 21.919.492,37 19.936.735,02 26.438.393,17 25.867.805,43 30.481.100,81 30.583.334,57 

(-)Depreciação (3.452.705,27) 24.544.617,84 30.145.005,62 30.197.626,76 (5.060.766,57) (5.800.939,12) 

De Compensação 5.266.391,42 -4.607.882,82 -3.706.612,45 -4.329.821,33 2.720.959,24 1.445.173,37 

Contratos Diversos 5.266.391,42 4.804.292,43 8.985.084,85 3.862.358,84 2.720.959,24 1.445.173,37 

Passivo 38.845.731,11 4.804.292,43 8.985.084,85 3.862.358,84 47.736.914,63 44.192.139,22 

Circulante 16.264.960,56 40.030.211,33 51.412.963,24 47.812.498,90 30.916.444,36 18.166.305,89 

Fornecedores A 
Pagar 

419.856,37 18.561.629,09 21.687.653,41 22.586.602,80 416.519,81 120.466,51 

Empréstimos E 
Financiamentos 

6.052.003,97 769.805,33 491.665,25 189.514,66 10.292.815,54 10.158.440,39 
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Obrigações 
Trabalhistas 

1.120.249,79 8.792.398,07 8.119.322,11 8.575.587,01 5.678.415,11 4.127.066,35 

Obrigações 
Tributárias 

4.094.498,55 1.173.536,91 1.993.417,58 1.622.923,34 10.923.881,66 294.723,02 

Contas A Pagar 4.578.351,88 5.554.278,42 7.220.208,43 9.009.909,33 3.604.812,24 3.465.609,62 

Exigível A Longo 
Prazo 

3.832.056,93 2.271.610,36 3.863.040,04 3.188.668,46 8.928.160,96 20.830.166,90 

Empréstimos E 
Financiamentos 

3.594.180,24 3.134.780,56 4.456.606,51 11.601.611,79 8.928.160,96 8.823.697,93 

Outras Obrigações 237.876,69 2.769.604,49 4.303.828,51 11.601.611,79 ,00 12.006.468,97 

Patrimônio Social 13.482.322,20 365.176,07 152.778,00 ,00 5.171.350,07 3.750.493,06 

Patrimônio 4.788.384,06 13.529.509,25 16.283.618,47 9.761.925,47 (9.716.760,98) 
(11.000.691,63

) 

Reservas 8.693.938,14 4.493.511,85 1.128.778,82 -5.261.111,94 14.888.111,05 14.751.184,69 

De Compensação 5.266.391,42 9.035.997,40 15.154.839,65 15.023.037,41 2.720.959,24 1.445.173,37 

Contratos Diversos 5.266.391,42 4.804.292,43 8.985.084,85 3.862.358,84 2.720.959,24 1.445.173,37 

  4.804.292,43 8.985.084,85 3.862.358,84   

FONTE: Balanços Patrimoniais / Contabilidade. 
 

11.2 DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

O orçamento está organizado por centros de custos distribuídos: Receitas e despesas 

de ensino; receitas e despesas de pesquisa; receitas e despesas de extensão; e despesas 

administrativas.  

O orçamento no período de 2004-2009 foi elaborado anualmente pela controladoria, 

em consonância com o Planejamento dos Cursos, Diretoria Administrativa e Setores da 

Instituição, devidamente instruído em plano de metas contemplado pelo Planejamento 

Estratégico da Instituição, sob a orientação da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e 

submetido ao Conselho de Administração para aprovação.  Em 2008, o orçamento para o 

exercício de 2009 foi feito pela controladoria. No entanto, não foi aprovado pelo Conselho de 

Administração, tendo em vista o regime de exceção pelo processo de Intervenção, que 

resultou na extinção da PROAD, pelo Ato Interveniente n. 2 de 14.11.2008, que em seu art. 

2º, delega as funções do Pro-Reitor de Administração, ao Coordenador Financeiro da 

Fundação.  

A organização e estruturação do orçamento institucional foram conduzidas 

considerando o histórico de receitas e despesas de ensino, pesquisa e extensão incluindo as 

receitas de mensalidades e/ou repasses; receitas de eventos; valores concedidos para bolsas de 
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estudos; valores destinados a salários e encargos; valores destinados a pagamento de 

coordenação, supervisão e orientação de estágios, como também monitorias e outras despesas 

com pessoal; valores destinados ao custeio das despesas de material de consumo, utilidades e 

serviços, serviços de terceiros e despesas gerais. Ainda, recursos destinados a capacitação 

docente. 

As receitas foram programadas visando o atendimento integral das necessidades 

relativas ao custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem 

como o pagamento de amortização, juros e encargos da dívida e a destinação de contrapartida 

das operações de crédito, as quais foram programadas através de recursos próprios para 

atender às despesas. 

O reajuste salarial do quadro técnico-administrativo e do quadro de docentes, 

decorrente da convenção coletiva, teve dotação orçamentária e financeira para atendimento da 

despesa decorrente. 

O Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Pesquisa, constituído por dotação 

orçamentária de até 3% (três por cento), da receita de ensino (graduação e pós graduação) da 

UNIPLAC, repasses de órgãos de fomento à pesquisa, doações ou legados, e obedeceu ao 

disposto nas Resoluções 077/00, 078/00 e 007/02. 

O auxílio financeiro destinado aos docentes e técnicos administrativos para 

participação em cursos de pós-graduação foi programado em obediência ao Plano 

Institucional de Capacitação Docente e Técnico, alocado através das Pró-Reitorias ou setor 

hierárquico superior a eles vinculado, não excedendo a 1% da receita de ensino do ano 

anterior, incluindo os valores já contratados. 

O valor distribuído em bolsas de estudo para alunos economicamente carentes não 

poderia ser inferior à contribuição calculada, correspondente à cota patronal relativa ao INSS, 

conforme determina a Lei n. 10.260, art. 19. Não foram consideradas neste montante as bolsas 

de estudo distribuídas por conta de subvenção, como o artigo 170, que têm origem na 

Constituição do Estado de Santa Catarina, e outras repassadas através de convênios ou 

contratos por órgãos públicos ou empresas privadas. 

Foram aplicados recursos orçamentários da ordem de até 2% (dois pontos percentuais) 

da receita de ensino, para formação e desenvolvimento de acervo documental da Biblioteca 

Central da UNIPLAC, conforme resoluções 133/97 e 005/02. Houve dotação orçamentária 

para realização de eventos comemorativos relativos às semanas acadêmicas, para realização 
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de viagens de estudos para alunos e professores, não excedendo a 0,5% da receita de ensino 

de graduação da UNIPLAC. 

A dotação orçamentária prevista para despesas com publicidade e propaganda, não 

superou o montante relativo a 2% da receita dos cursos de graduação e pós-graduação da 

UNIPLAC.  

 

11.3 ANÁLISE DO ATIVO E DO PASSIVO  
 

O patrimônio e os recursos financeiros da Fundação UNIPLAC, conforme seu estatuto, 

disponibilizam os seus recursos físicos e humanos no desenvolvimento das atividades da sua 

mantida, Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. 

Observa-se, no quadro 35 do balanço patrimonial, apresentado nas diretrizes orçamentárias, 

que a evolução patrimonial de 1999 para 2009 foi na ordem de 380,5% em 10 anos. 

O quadro 36 apresenta a evolução do ativo imobilizado a partir de 1999, quando do 

credenciamento da instituição como Universidade. Observa-se o investimento da instituição 

principalmente na estruturação física, equipamentos do bloco das Ciências da Saúde e acervo 

bibliográfico, viabilizando a criação do Curso de Medicina, Biomedicina, Mestrado em Saúde 

Coletiva, Residência Médica Saúde de Família e Comunidade e Residência Médica 

Multiprofissional, atendendo ao proposto no credenciamento da Universidade em 2004. 

Ainda, houve um investimento considerável na viabilização dos outros dois programas de 

stricto sensu, Educação e Administração. 

  

QUADRO 36 - Ativo imobilizado, posição em 1999, 2004 e 2009 

Título 1999 2004 2008 2009 

 Valor Valor 
Depreciação 

Acumulada 
Valor 

Depreciação 
Acumulada Valor 

Depreciação 
Acumulada 

Terrenos 17.469,22 117.469,22 - 117.469,22 - 117.469,22 - 

Terreno-Sede 
Campo Belo 

0,00 6.120,00 - 6.120,00 - 6.120,00 - 

Terrenos cta 
Reavaliação 

0,00 2.511.530,77 - 4.293.130,78 - 4.293.130,78 - 

Edifícios 39.585,41 5.389.407,33 (1.369.335,06) 5.528.763,61 (357.812,38) 5.528.763,61 (464.445,46) 

Edifícios Sede 
Campo Belo 

0,00 27.510,00 - 27.510,00 - 27.510,00 - 

Edifícios Cta 
Reavaliação 

0,00 6.182.407,37 - 8.762.489,31 (455.201,38) 8.762.489,31 (590.281,06) 

Construções 819.064,65 - - - - - - 
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Instalações 0,00 281.317,25 (86.106,32) 310.628,68 (166.490,57) 310.628,68 181.591,13) 

Benfeitorias 86.885,59 540.158,23 (167.433,11) 715.078,56 (315.882,67) 715.078,56 (343.984,15) 

Benfeitorias-
Cta 
Reavaliação 

- - - 40.443,24 (5.071,19) 40.443,24 (6.563,39) 

Bloco de 
Administração 

8.283,13 - - - - - - 

Bloco 
Biblioteca 
Central 

11.657,77 - - - - - - 

Bloco do Teatro 
Central 

26.477,33 - - - - - - 

Const. Centro 
Ciências da 
Saúde 

0,00 686.581,14 - 2.292.278,78  2.292.278,78 - 

Reservatório 
para Água 

0,00 47.304,56 (5.473,68) 66.744,56 (9.681,47) 66.744,56 (13.018,67) 

Reservatório 
para Águas-Cta 
Reavaliação 

- - - 6.965,44 (1.024,29) 6.965,44 (1.378,77) 

Constr. 
Incubadora de 
Empresas 

0,00 130.000,00 - - - - - 

Ajardinamento 
e Paisagismo 

- - - 33.156,00 (3.909,89) 33.156,00 (5.236,13) 

Construção 
Centro 
Esportivo 

- - - - - 8.310,00 - 

Equipamentos 
de Informática 

368.671,59 1.253.001,29 (761.462,56) 1.672.054,43 (1.353.460,09) 1.701.019,62 (1.437.896,35) 

Equipamentos 
de Laboratório 

156.019,51 805.365,67 (214.670,84) 1.929.724,45 (987.583,18) 1.929.724,45 (1.180.499,35) 

Equipamentos 
de telefonia 

10.298,96 122.905,54 (45.195,63) 136.211,55 (94.418,69) 136.467,45 (107.058,57) 

Máquinas e 
Equipamentos 

22.302,04 239.752,55 (58.746,86) 257.633,13 (125.622,49) 257.633,13 (138.505,45) 

Móveis e 
Utensílios 

241.866,47 1.803.785,31 (539.036,33) 1.714.715,00 (895.931,97) 1.727.887,60 (1.010.518,94) 

Acervo 
bibliográfico 

233.158,50 1.311.799,62 - 2.161.389,57 - 2.212.919,64 - 

Veículos e 
Acessórios 

0,00 185.700,00 (84.798,66) 54.926,44 (36.067,52) 54.926,44 (47.052,92) 

Adorno e 
decoração 

21.360,95 13.518,00 (5.692,01) 13.518,00 (11.099,21) 13.518,00 (12.450,50) 

Softwares 23.303,35 169.352,45 (81.714,20) 205.442,87 (170.715,69) 205.442,87 (181.526,61) 

Equipamentos 
Eletrônicos 

14.389,40 16.548,88 (10.920,47) 32.835,57 (16.015,47) 32.835,57 (16.438,45) 
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Equipamentos 
de Desporto 

13.567,53 33.138,02 (11.383,88) 46.078,02 (22.605,69) 46.078,02 (24.739,65) 

Equipamentos 
de Segurança 

1.470,00 23.781,70 (1.997,30) 34.376,70 (14.991,78) 34.376,70 (18.430,50) 

Equipamentos 
p/Laboratórios 
Línguas 

0,00 16.450,77 (7.677,03) 16.450,77 (14.257,35) 16.450,77 (15.902,43) 

Ferramentas 0,00 4.586,70 (1.061,33) 4.966,13 (2.923,60) 4.966,13 (3.420,64) 

TOTAL 2.115.831,40 21.919.492,37 (3.452.705,27) 30.481.100,81 (5.060.766,57) 30.583.334,57 (5.800.939,12) 

FONTE: Balanço Patrimonial, 1999,  2004-2009. 
 

No quadro abaixo, apresenta-se um comparativo do balanço patrimonial projeto e realizado 

nos anos de 2004-2009. 
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QUADRO 37 - Balanço Patrimonial projetado e realizado, 2004 a 2009 

Título 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Projetados Realizados Projetados Realizados Projetados Realizados Projetados Realizados Projetados Realizados Projetados Realizados 

Ativo 34.145.813,92 38.845.731,11 37.498.866,94 40.030.211,33 44.680.067,90 51.412.963,24 48.394.686,92 47.812.498,90 59.296.957,00 47.736.914,63 50.814.421 44.192.139,22 

Circulante 9.742.468,68 12.855.060,25 11.038,361,48 13.634.865,24 12.721.579,30 14.970.086,33 13.987.813,44 17.697.855,44 14.114.708,39 19.549.765,82 14.687.204 7.910.439,75 

Realizável a longo 

prazo 
2.992.506,98 2.257.492,34 2.449.354,75 1.654.318,64 2.433.593,05 1.019.398,89 2.468.534,15 384.479,19 2.271.923,61 45.855,33 2.591.960 10.054.130,65 

Permanente 18.420.189,22 18.466.787,10 20.689.090,24 19.936.735,02 25.674.098,88 26.438.393,17 27.677.154,88 25.867.805,43 38.596.350,22 25.420.334,24 29.061.012 24.782.395,45 

De compensação 2.990.649,04 5.266.391,42 3.322.060,47 4.804.292,43 3.850.796,67 8.985.084,85 4.261.184,45 3.862.358,84 4.313.974,79 2.720.959,24 4.474.243 1.445.173,37 

Passivo 34.145.813,92 38.845.731,11 37.498.866,94 40.030.211,33 44.680.067,90 51.412.963,24 48.394.686,92 47.812.498,90 59.296.957,00 47.736.914,63 50.814.421 44.192.139,22 

Circulante 11.547.445,45 16.264.960,56 11.889.776,09 18.561.629,09 12.978.098,96 21.687.653,41 14.388.498,51 22.586.602,80 14.547.698,31 30.916.444,36 15.107.923 18.166.305,89 

Exigível a longo prazo 3.856.032,86 3.832.056,93 5.753.233,14 3.134.780,56 10.069.589,98 4.456.606,51 10.994.931,69 11.601.611,79 12.183.990,36 8.928.160,96 11.544.678 20.830.166,90 

Patrimônio Social 15.751.686,58 13.482.322,20 16.533.797,24 13.529.509,25 17.781.582,28 16.283.618,47 18.750.072,28 9.761.925,47 28.251.293,55 5.171.350,07 19.687.575 3.750.493,06 

De compensação 2.990.649,04 5.266.391,42 3.322.060,47 4.804.292,43 3.850.796,67 8.985.084,85 4.261.184,45 3.862.358,84 4.313.974,79 2.720.959,24 4.474.243 1.445.173,37 

FONTE: Contabilidade/Gerência Financeira 2009. 
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A liquidez corrente indica quanto a Instituição possui no Ativo Circulante para cada R$ 1,00 

de dívida do Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Percebe-se os anos de 2004 e 2007, 

com os melhores índices. A composição do endividamento demonstra qual o percentual de 

obrigações que a Instituição tem a curto prazo, ou seja, com o vencimento para os próximos 

doze (12) meses, em relação a dívida total. A liquidez geral indica quanto a Instituição possui 

no Ativo Circulante e realizável a longo prazo, para cada R$ 1,00 de dívida total. 

 

TABELA 28 - Índices financeiros no período de 2004 a 2009 

Período 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Participação de capital de terceiro 1,49 1,61 1,61 3,50 7,70 10,39 

Liquidez Imediata 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,12 

Liquidez Geral 0,75 0,71 0,62 0,52 0,49 0,46 

Liquidez corrente 0,79 0,74 0,69 0,78 0,63 0,43 

Liquidez Seca 0,78 0,73 0,69 0,78 0,63 0,43 

Imobilização Patrimônio Líquido 1,37 1,48 1,63 2,64 4,91 6,6 

FONTE: Relatórios Financeiros 2009. 
  

TABELA 29 - Indicadores de Investimentos em R$ no período de 2004 a 2009 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de investimentos 1.379.119,11 2.625.125,47 1.150.023,59 217.162,84 339.334,48 102.233,76 

Aplicação em imóveis 755.363,95 1.596.551,39 230.906,93 0,00 ,00 8.310,00 

Aplicação em acervo bibliográfico 273.282,19 360.122,87 309.456,29 102.144,99 79.439,80 51.530,07 

Aplicação em equipamentos de 
informática 

132.501,74 258.863,32 91.236,52 16.676,10 59.103,20 28.965,19 

Aplicação em equipamentos para 
laboratórios 

48.689,31 276.142,58 360.163,73 30.956,86 145.411,45 0,00 

Aplicação em móveis 93.560,48 63.102,78 147.952,32 47.099,82 36.107,43 13.172,60 

Outros investimentos 75.721,44 79.342,53 10.307,80 20.285,07 19.272,60 255,90 

FONTE: Relatórios Institucionais Financeiros 2009. 
 

TABELA 30 - Projeção de Receitas e Despesas 2010-2018 (continua) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RECEITAS 32.166.297 32.166.297 39.189.000 42.017.816 46.125.904 51.351.104 

RECEITA DE ENSINO 29.346.078 29.346.078 35.753.057 38.333.853 42.081.759 46.848.834 

RECEITA SERVIÇOS 246.485 246.485 300.299 321.975 353.455 393.495 

RECEITA PROJ 21.037 21.037 25.630 27.480 30.167 33.584 

RECEITA PATRIMONIAL 115.896 115.896 141.199 151.391 166.193 185.020 

OUTRAS RECEITAS 9.515 9.515 11.592 12.429 13.644 15.189 

ORIGENS 

GOVERNAMENTAIS 2.361.136 2.361.136 2.876.631 3.084.278 3.385.828 3.769.379 

RECEITA PROG. 

GRATUIDADE 66.150 66.150 80.592 86.410 94.858 105.604 

DEDUÇÕES -6.679.560 -6.679.560 -8.137.875 -8.725.298 -9.578.372 -10.663.422 
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ABATIMENTOS -524.122 -524.122 -638.550 -684.643 -751.581 -836.721 

BOLSAS -6.155.439 -6.155.439 -7.499.324 -8.040.655 -8.826.791 -9.826.701 

GRATUIDADE -66.150 -66.150 -80.592 -86.410 -94.858 -105.604 

DESP. APOIO EVENTOS  -66.150 -66.150 -80.592 -86.410 -94.858 -105.604 

DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS -20.939.348 -20.939.348 -25.510.929 -27.352.407 -30.026.657 -33.428.114 

COM PESSOAL -15.548.954 -15.548.954 -18.943.677 -20.311.106 -22.296.926 -24.822.750 

DESP. AÇÕES JUDICIAIS E 

INDENIZATÓRIAS -43.946 -43.946 -53.540 -57.405 -63.018 -70.156 

DES. VERBAS 

INDENIZATÓRIAS 

(RESCISÕES INDIRETAS) -1.468.383 -1.468.383 -1.788.967 -1.918.102 -2.105.635 -2.344.164 

COM ENCARGOS -1.406.433 -1.406.433 -1.713.492 -1.837.179 -2.016.800 -2.245.266 

DOUTORADO -32.896 -32.896 -40.078 -42.971 -47.172 -52.516 

SERV. AUDITORIA -14.400 -14.400 -17.544 -18.810 -20.649 -22.989 

SERV. JURÍDICOS -45.651 -45.651 -55.617 -59.632 -65.462 -72.878 

SERV. TERCEITO PF -172.604 -172.604 -210.287 -225.467 -247.511 -275.549 

SERV. TERCEIRO PJ -733.662 -733.662 -893.839 -958.360 -1.052.059 -1.171.237 

MATERIAL CONSUMIDO -196.778 -196.778 -239.739 -257.045 -282.176 -314.141 

ENERGIA -275.151 -275.151 -335.223 -359.421 -394.561 -439.258 

AGUA -17.229 -17.229 -20.991 -22.506 -24.706 -27.505 

TELEFONE -105.433 -105.433 -128.452 -137.724 -151.190 -168.316 

CÓPIAS E REPRODUÇÕES -113.524 -113.524 -138.310 -148.293 -162.792 -181.233 

ALUGUÉIS -95.023 -95.023 -115.769 -124.126 -136.262 -151.698 

DESP. POSTAIS -52.322 -52.322 -63.745 -68.347 -75.029 -83.528 

SEGUROS -26.267 -26.267 -32.001 -34.311 -37.666 -41.933 

VIAGENS E ESTADAS -124.265 -124.265 -151.395 -162.324 -178.194 -198.380 

MANUTENÇÃO MÓVEIS -61.551 -61.551 -74.990 -80.403 -88.264 -98.262 

MANUTENÇÃO 

INSTALAÇÕES -76.312 -76.312 -92.973 -99.684 -109.430 -121.827 

PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE -159.890 -159.890 -194.798 -208.860 -229.280 -255.253 

FRETES -9.063 -9.063 -11.042 -11.839 -12.996 -14.468 

PUBLICAÇÕES -3.497 -3.497 -4.261 -4.568 -5.015 -5.583 

DESP. PATROCÍNIO -5.015 -5.015 -6.110 -6.551 -7.191 -8.006 

DIVERSAS -6.391 -6.391 -7.787 -8.349 -9.165 -10.203 

VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS -7.340 -7.340 -8.942 -9.587 -10.525 -11.717 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL -668 -668 -814 -872 -958 -1.066 

DESP. SOFTWARES -29.577 -29.577 -36.034 -38.635 -42.413 -47.217 

TAXAS E AUTENTICAÇÕES -5.509 -5.509 -6.712 -7.197 -7.900 -8.795 

TRANSPORTE ACADÊMICO -6.930 -6.930 -8.443 -9.052 -9.937 -11.063 

DESP. REPASSES -27.625 -27.625 -33.656 -36.085 -39.613 -44.101 

BENS DE USO PERMANENTE -1.907 -1.907 -2.324 -2.492 -2.735 -3.045 

DESP. JORNAIS REVISTAS -2.858 -2.858 -3.482 -3.733 -4.098 -4.562 

DESP. CONDOMÍNIO 2.995 2.995 3.649 3.912 4.295 4.781 

ASSINATURAS 

MENSALIDADES -20.798 -20.798 -25.338 -27.167 -29.824 -33.202 

OUTRAS PERDAS -41.810 -41.810 -50.938 -54.615 -59.954 -66.746 
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DESPESAS TRIBUTÁRIAS -2.682 -2.682 -3.267 -3.503 -3.846 -4.281 

RESULT.ANTES 

DESP./REC.FINANC. 4.481.239 4.481.239 5.459.605 5.853.700 6.426.017 7.153.965 

DESPESAS FINANCEIRAS 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 

RECEITAS FINANCEIRAS 863.104 863.104 1.051.541 1.127.445 1.237.675 1.377.881 

DESPESA/RECEITA NÃO 

OPERACIONAL 3.649 3.649 4.446 4.767 5.233 5.825 

RESULTADO ANTES DESP. 

ECON. 5.347.991 2.347.991 3.515.591 3.985.912 4.668.925 5.537.671 

DESPESAS ECONOMICAS -4.094.630 -4.094.630 -4.988.590 -5.348.686 -5.871.628 -6.536.773 

DEPRECIAÇÃO -741.801 -741.801 -903.755 -968.991 -1.063.730 -1.184.230 

PDD -3.352.829 -3.352.829 -4.084.835 -4.379.695 -4.807.898 -5.352.543 

DEMONSTRAÇÃO DO 

RESULTADO 1.253.361 1.253.361 1.527.001 1.637.226 1.797.298 2.000.898 

 

 

Projeção de Receitas e Despesas 2010-2018 (continuação) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

RECEITAS 56.486.214  62.134.835 68.348.318 75.183.149 82.701.463 

RECEITA DE ENSINO 51.533.717 56.687.089 62.355.798 68.591.377 75.450.515 

RECEITA SERVIÇOS 432.844 476.128 523.741 576.116 633.727 

RECEITA PROJ 33.942,00 40.631,00 44.700,00 49.170,00 54.087,00 

RECEITA PATRIMONIAL 203.522 223.874 246.261 270.887 297.976 

OUTRAS RECEITAS 16.707 18.378 20.216 22.238 24.462 

ORIGENS GOVERNAMENTAIS 4.146.316 4.560.948 5.017.043 5.518.747 6.070.622 

RECEITA PROG. GRATUIDADE 116.164 127.780 140.559 154.614 170.076 

DEDUÇÕES -11.729.765 -12.902.740 -14.193.014 -15.162.316 -17.173.547 

ABATIMENTOS  -920.393 -1.012.432 -1.113.675 -1.225.043 -1.347.547 

BOLSAS -10.809.371 -11.890.308 -13.079.339 -14.387.272 -15.826.000 

GRATUIDADE -116.164 -127.780 -140.558 -154.615 -170.076 

DESP. APOIO EVENTOS  -116.164 -127.780 -140.558 -154.615 -170.076 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -36.770.925 -40.448.017 -44.492.819 -48.942.101 -53.836.311 

COM PESSOAL -27.305.025 -30.035.527 -33.039.080 -36.342.988 -39.977.287 

DESP. AÇÕES JUDICIAIS E 

INDENIZATÓRIAS -77.171 -84.888 -93.377 -102.715 -112,986 

DES. VERBAS INDENIZATÓRIAS 

(RESCISÕES INDIRETAS) -2.578.580 -2.836.438 -3.120.082 -3.432.090 -3.775.299 

COM ENCARGOS -2.469.792 -2.716.771 

 

-2.988.449 -3.287.293 -3.616.023 

DOUTORADO -57.676 -63.544 -69.898 -76.888 -84,577 

SERV. AUDITORIA -25.287 -27.816 -30.598 -33.658 -37.024 

SERV. JURÍDICOS -80.165 -88.182 -97.000 -106.700 -117.370 

SERV. TERCEITO PF -303.103 -333.414 -366.755 -403.431 -443.774 

SERV. TERCEIRO PJ -1.288.360 -1.417.196 -1.558,916 -1714.808 -1886.288 

MATERIAL CONSUMIDO -345.555 -380.110 -418,121 -459.121 -505.927 

ENERGIA -483.183 -531.502 -584.652 -643.117 -707.429 
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AGUA -30.255 -33.281 -36.609 -40.270. -44.297 

TELEFONE -185.147 -203.662 -224.028 -246.431 -271.074 

CÓPIAS E REPRODUÇÕES -199.356 -219.291 -241.221 -265.221 -291.877 

ALUGUÉIS -166.867 -183.554 -201.910 -222.101 -244.311 

DESP. POSTAIS -91.880 -101.068 -111.175 -122.293 -134.522 

SEGUROS -46.126 -50.738 -55.812 -61.394 -67.533 

VIAGENS E ESTADAS -218,218 -240.039 -264.043 -290.448 -319.492 

MANUTENÇÃO MÓVEIS -108.088 -118.897 -130.786 -143.865 -158.251 

MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES -134.009 -147.410 -162.151 -178.366 -196.203 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE -280.778 -308.856 -339.741 -373.715 -411.087 

FRETES -15.914 -17.506 -19.256 -21.182 23.300 

PUBLICAÇÕES -6.141 -6.755 -7.430 -8.174 -8.991 

DESP. PATROCÍNIO -8.806 -9.687 -10.655 -11.721 -12.893 

DIVERSAS -11.223 -12.345 -13.580 -14.938 -16.432 

VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS 12.888 -15.595 -17.154 -18.870 -18.870 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL -1.172 -1.289 -1.418 -1.560 -1.716 

DESP. SOFTWARES -51.938 -57.132 -62.845 -69.129 -76.042 

TAXAS E AUTENTICAÇÕES -9.674 -10.641 -11.706 -12.876 -14.164 

TRANSPORTE ACADÊMICO -12.169 -13.386 -14.724 -16.197 -17.817 

DESP. REPASSES -48.511 -53.362 -58.698 -64.568 -71.025 

BENS DE USO PERMANENTE -3.349 -3.684 -4.052 -4.458 -4.904 

DESP. JORNAIS REVISTAS -5.018 -5.520 -6.072 -6.679 -7.347 

DESP. CONDOMÍNIO 5.259 5.785 6.363 6.999 7.699 

ASSINATURAS MENSALIDADES -36.522 -40.174 -44.191 -48.611 -53.472 

OUTRAS PERDAS -73.420 -80.762 -88.838 -97.722 -107.495 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS -4.709 -5.180 -5.698 -6.267 -6.894 

RESULT.ANTES 

DESP./REC.FINANC. 7.869.361 8.656.297 9.521.927 10.474.120 11.521.532 

DESPESAS FINANCEIRAS -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 

RECEITAS FINANCEIRAS 1.515.669 1.667.236 1.833.959 2.017.355 2.219.091 

DESPESA/RECEITA NÃO 

OPERACIONAL 6.407 7.048 7.753 8.528 9.381 

RESULTADO ANTES DESP. 

ECON. 6.091.438 6.700.581 7.370.640 8.107.704 8.918.474 

DESPESAS ECONOMICAS -7.190.450 -7.909.495 -8.700.444 -9.570.489 -10.527.538 

DEPRECIAÇÃO -1.302.653 -1.432.918 -1.576.210 -1.733.831 -1.907.214 

PDD -5.887.797 -6.476.577 -7.124.234 -7.836.658 -8.620.324 

DEMONSTRAÇÃO DO 

RESULTADO 2.200.987 2.421.086 2.663.195 2.929.514 3.222.466 
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