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INTRODUÇÃO
A plenitude universitária deve ser vista em função do papel e do lugar que a Universidade ocupa na sociedade, no que diz respeito à missão e aos serviços que dela decorrem.
Nesse sentido, qualidade e pertinência social são categorias inseparáveis para se atingir a
plenitude universitária. O PDI da Unoesc quer assegurar tais pressupostos, pois acredita ser a
Universidade filha de seu tempo e de seu contexto histórico e, como tal, a eles deve dirigir a
missão, com eles construir a identidade e em razão deles atingir a plenitude.
Por outro lado, a sociedade contemporânea é marcada por variados desafios, entre os quais o fenômeno da globalização de um lado e, de outro, o contraponto – a tendência à regionalização.
Desafiador é também o processo de reorganização social e política que põe em
xeque os modelos vigentes de Estado e, ao mesmo tempo, exige dele novos papéis e abre
caminhos para formas igualmente novas de organização da sociedade civil, na tentativa
de ampliar o espaço para o exercício da cidadania.
Assim, também é desafiadora a revolução científica e tecnológica pelo impacto
que produz no processo produtivo e, em consequência, no conteúdo, na forma de trabalho e na própria educação, que passa a ser vista como instrumento imprescindível para o
desenvolvimento das nações, das regiões, das empresas e das organizações em geral.
É nessa perspectiva que se coloca a questão do papel da Universidade, da sua
competência técnico-científica e da qualidade de seu desempenho para construir estratégias que respondam a esses e a tantos outros desafios que quotidianamente se apresentam.
Nesse contexto, situa-se o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unoesc,
concebido e elaborado de forma participativa, com o objetivo de delinear a construção
do futuro da Instituição. Expressa a concepção da Unoesc, sua missão, visão de futuro,
valores, princípios e finalidades, assim como objetivos e metas para os próximos cinco anos
(2013-2017), apresentando como foco central a inserção no processo de desenvolvimento
humano e social das regiões de abrangência.
O processo de construção do PDI se efetivou a partir do modo de pensar e de agir
dos atores institucionais, por meio das relações que estabelecem com a Universidade e a
comunidade regional, com supedâneo no conjunto de documentos institucionais vigentes
(PDI anterior, Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Planejamento Estratégico, Relatórios de
Autoavaliação, entre outros), no contexto atual e na dimensão futura.
Partiu-se do pressuposto de que um Plano transcende o imediato, o cotidiano, o
tópico, o operacional, o presente desconectado do futuro. Envolve o desenvolvimento do
pensamento e da visão estratégica que se possa ter em relação ao futuro da Instituição.
Nesse sentido o PDI está construído com 10 eixos, a saber: ..Perfil institucional, Projeto
pedagógico institucional, Desenvolvimento da instituição, Projeção do curso de pós-gradu11
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ação, Organização didático-pedagógica, Perfil do corpo docente e técnico- administrativo, Políticas de Gestão e organização administrativa da instituição, Infraestrutura física,
equipamentos, recursos materiais e tecnologia, Atendimento a pessoas com necessidades
especiais, Demonstrativo de sustentabilidade e capacidade financeira.
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I – PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 MISSÃO, OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO
A identidade de uma universidade se define pela concepção que dela se tem,
pela missão para a qual foi chamada e pelos fins para os quais foi criada. Concepção,
missão e fins constituem, portanto, um conjunto de valores, uma espécie de ideário a ser
perseguido pelos agentes que a compõem.
A Unoesc é uma Instituição de origem pública, considerando-se os atos instituidores
baixados pelo poder público municipal; de direito privado, pela forma jurídica de operar e
a função social que desempenha; comunitária, regional e descentralizada, consideradas
sua abrangência de atuação e sua organização estrutural; comprometida com o processo
do desenvolvimento humano e social de sua região de abrangência.
A Instituição pretende ser um centro de referência para as questões regionais, no
âmbito da formação, da pesquisa e da extensão, assumindo o compromisso com o processo de desenvolvimento humano e social, de forma a atender plenamente a sua missão,
visão de futuro, valores, princípios, finalidades e objetivos.

1.2 A MISSÃO INSTITUCIONAL
A missão expressa a finalidade maior a que uma instituição universitária é chamada
a responder. Por isso, ela transcende a realidade contingente e transitória. Possui caráter de
utopia, no sentido de que é possível pensar e projetar a Instituição no presente e no futuro.
A missão para a qual a Unoesc foi constituída tem a ver com a sua história, com a sua identidade e com os seus fins. Com base nesse pressuposto, a Unoesc tem como missão: “Formar
pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional.”

1.3 VISÃO DE FUTURO
A visão expressa as expectativas e desejos da comunidade acadêmica e da sociedade em relação a um futuro desejável e possível para a Instituição. Para isso, ela necessita
ser abrangente, desafiadora, inspiradora e inovadora. A Unoesc contempla como visão
“Ser uma Universidade reconhecida pela excelência acadêmica e atuação como agente
de desenvolvimento regional.”
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1.4 VALORES
Valores são princípios de conduta construídos e seguidos pelos colaboradores de
uma instituição. Os valores praticados dão identidade e credibilidade à Instituição. Devem
ser significativos, compartilhados e duradouros, portanto. A Unoesc nasceu e cresceu alicerçada nos seguintes valores:
a) Ética: fundamentar as ações e os resultados na honestidade e na justiça;
b) Humanismo: cuidado com a vida;
c) Cooperação: capacidade de atuar em equipe;
d) Comprometimento: atuar com profissionalismo para atingir objetivos;
e) Responsabilidade social: desenvolvimento sustentável e qualidade de vida;
f) Inovação: inovar com criatividade, flexibilidade e capacidade de adaptar-se a
novas situações;
g) Solidez: garantir viabilidade presente e futura.

1.5 PRINCÍPIOS
De acordo com o Art. 3º do Estatuto, a Unoesc atua com base nos seguintes princípios:
I) autonomia universitária;
II) gestão democrática e participativa;
III) indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
IV) equidade nos critérios de acesso ao ensino superior e de permanência nele;
V) pluralidade de ideias;
VI) unidade acadêmica e de gestão;
VII) autonomia financeira nos campi;
VIII) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

1.6 FINALIDADES
Nos termos do Estatuto da Universidade, em seu artigo 4º, são finalidades da Unoesc:
a) contribuir com os processos de desenvolvimento, mediante a produção e a difusão do conhecimento e da cultura, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, garantindo, para todas as áreas da atividade profissional, recursos humanos
preparados do ponto de vista tecnológico, científico, político e social e capazes
de responder aos desafios da contemporaneidade;
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b) desenvolver, segundo os ditames de sua mantenedora e da legislação pertinente, atividades e serviços de radiodifusão, de televisão, de editoração ou quaisquer outros meios de divulgação, com o objetivo de produzir e veicular programas
educativos, culturais, esportivos, científicos e jornalísticos de interesse comunitário;
c) desenvolver, segundo os ditames de sua mantenedora e da legislação pertinente, atividades e serviços comunitários nas áreas da saúde e da assistência social,
educacional e tecnológica, como forma de promoção da qualidade de vida e
do desenvolvimento humano e social.

1.7 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
Por esses pressupostos, a Unoesc tem como objetivos educacionais:
a) participar da análise dos componentes históricos, que caracterizam o processo
de desenvolvimento social e econômico do Oeste de Santa Catarina, sem perder
de vista sua inserção no contexto universal;
b) propor soluções às contradições que decorrem da natureza e do caráter desse mesmo
processo, oportunizando alternativas de sustentabilidade, sem prejuízo ao meio ambiente, e imprimindo caráter de universalidade ao ensino, à pesquisa e à extensão;
c) constituir-se em centro de referência para as questões regionais, no âmbito do
ensino, da pesquisa e da extensão;
d) potencializar os diferentes segmentos sociais por meio do acesso ao conhecimento e da educação permanente, construindo alternativas de ação;
e) praticar a gestão participativa e a representatividade dos diversos segmentos que
compõem a Universidade;
f) oferecer condições para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;
g) exercitar a autonomia universitária nos diversos níveis e instâncias de sua ação;
h) estabelecer o intercâmbio com instituições universitárias, de pesquisa e outras
agências públicas ou privadas, nacionais e internacionais, visando potencializar o
desenvolvimento da Universidade;
i) comprometer-se com o desenvolvimento ético e sustentável da cultura, da ciência e da tecnologia.

1.8 METAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS
Em consonância com sua missão, visão, valores, princípios, finalidades e objetivos,
a Unoesc estabelece, para a vigência do período de 2013 a 2017, metas e ações estratégicas, considerando as políticas e diretrizes estabelecidas neste documento para o ensino,
pesquisa, extensão, gestão, infraestrutura, corpos sociais e avaliação da qualidade. Nes15
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se sentido, as metas propostas organizam-se em objetivos, considerando as perspectivas
acadêmica e financeira, processos internos e aprendizado e crescimento, compostas por
ações estratégicas que se direcionam por um conjunto de indicadores.
O registro e o acompanhamento de todos esses elementos são efetivados por meio de
software específico, com o qual é possível realizar análise crítica e reavaliação para orientação
e correção de rota ou intensificação de ações para se atingirem os resultados esperados.

1.9 PERSPECTIVA ACADÊMICA
Na perspectiva acadêmica estão agrupados os objetivos, as metas e as ações
estratégicas da Instituição relativas às políticas e diretrizes de ensino da graduação, da
pós-graduação lato sensu, da pós-graduação stricto sensu, da educação a distância, da
extensão, da pesquisa e da inovação. Para as políticas e diretrizes acerca do desenvolvimento local e regional, do respeito e preservação ambiental, da inclusão social, dos direitos
humanos, das relações étnico-raciais, da tecnologia, da política e da cultura, também existem ações correlatas inseridas no planejamento dessa perspectiva, conforme informações
dos quadros a seguir.
Quadro 1 – Objetivo 1

Objetivo 1 – Aprimorar a pesquisa em inovação tecnológica efetivando a produtividade dos grupos de pesquisa.
Ações estratégicas

Desenvolver
Inovação

Efetivar a produtividade dos grupos de
pesquisa
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Metas

Cronograma
2013 2014

2015

2016

2017

Alcançar um número médio de 3 patentes
requeridas a cada ano.

X

Atingir um número médio de 20 projetos
viabilizados pelo Núcleo de Inovação Tecnológica a cada ano.

X

Aumentar em 10% a receita proveniente
de projetos viabilizados pelo Núcleo de
Inovação Tecnológica.

X

Garantir no mínimo dois projetos de pesquisa aprovados em cada curso.

X

Investir em fundo de pesquisa.

X

X

X

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Quadro 2 – Objetivo 2

Objetivo 2 – Desenvolver pesquisa nas áreas de excelência, consolidando a pós-graduação stricto
sensu.
Ações estratégicas

Consolidar o Stricto
Sensu e ampliar a oferta de cursos

Metas

Cronograma
2013 2014

2015

2016

2017

Ultrapassar o número de 100 alunos
ingressantes a cada ano nos programas
stricto sensu.

X

Buscar o número de 300 alunos matriculados a cada semestre nos programas
stricto sensu.

X

Aprovar e implementar quadro programas de mestrado.

X

Construir as condições para oferta de
doutorado em Educação e em Direito.

X

Construir as condições para oferta de
doutorado em Administração.

X

Quadro 3 – Objetivo 3

Objetivo 3 – Desenvolver ensino de qualidade com aprimoramento da infraestrutura, desenvolvimento de educação continuada, estimulação à modalidade de ensino a distância, aprimoramento do acervo bibliográfico, aperfeiçoamento e avaliação das ferramentas e técnicas pedagógicas, adequação de métodos de ensino às diferentes áreas do conhecimento e promoção
da mobilidade acadêmica.
Ações estratégicas

Metas

Reestruturar a educação
na modalidade a distância

Aumentar em 50% o número de
alunos matriculados em cursos de
graduação a distância.

2013

2014

2015

2016

2017

Alcançar conceito 2,95 no IGC
(contínuo) – Índice Geral de Cursos.

X

Manter média 4 na avaliação da
coordenação dos cursos pelos
alunos.

X

Inovar métodos, ferramen- Buscar média 4 nas avaliações de
tas e técnicas pedagógireconhecimento dos cursos (Concas
ceito de Curso 4,0).
Reestruturar os processos
e projetos pedagógicos

Cronograma

X

Alcançar média 4 no ENADE (Faixa).

X

Atender a 100% das bibliografias
básicas e complementares previstas nos cursos de graduação e
pós-graduação.

X

Reduzir em 20% o índice de ociosidade de vagas.

X
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Objetivo 3 – Desenvolver ensino de qualidade com aprimoramento da infraestrutura, desenvolvimento de educação continuada, estimulação à modalidade de ensino a distância, aprimoramento do acervo bibliográfico, aperfeiçoamento e avaliação das ferramentas e técnicas pedagógicas, adequação de métodos de ensino às diferentes áreas do conhecimento e promoção
da mobilidade acadêmica.
Ações estratégicas

Metas

Reestruturar a educação
na modalidade a distância

Aumentar em 50% o número de
alunos matriculados em cursos de
graduação a distância.

2013

2014

2015

2016

2017

Fomentar o intercâmbio internacional e propiciar a mobilidade
acadêmica a pelo menos 20 estudantes, para estudos ou estágios
no exterior.

X

X

X

X

X

Fomentar o intercâmbio internacional e receber pelo menos,
anualmente, cinco estudantes
estrangeiros.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Publicar anualmente um livro binacional.

X

X

Realizar pesquisa conjunta via convênio em periódico internacional.

X

X

Consolidar a mobilidade
acadêmica e a internacionalização
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Fomentar o intercâmbio internacional e firmar pelo menos, anualmente, cinco novos convênios
de cooperação com instituições
estrangeiras.

Cronograma
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Objetivo 3 – Desenvolver ensino de qualidade com aprimoramento da infraestrutura, desenvolvimento de educação continuada, estimulação à modalidade de ensino a distância, aprimoramento do acervo bibliográfico, aperfeiçoamento e avaliação das ferramentas e técnicas pedagógicas, adequação de métodos de ensino às diferentes áreas do conhecimento e promoção
da mobilidade acadêmica.
Ações estratégicas

Metas

Reestruturar a educação
na modalidade a distância

Aumentar em 50% o número de
alunos matriculados em cursos de
graduação a distância.

2013

Iniciar a implantação do Curso de
Engenharia Química no Campus
de Joaçaba.

X

Iniciar a implantação dos Cursos
de Química Licenciatura e Música
na Unidade de Capinzal.

X

Iniciar a implantação do Curso
sequencial de formação específica em Cosmetologia e Estética no
Campus de Videira.

X

Ampliar a oferta de cursos
para atender às demandas regionais

Cronograma
2014

Iniciar a implantação do Curso de
Medicina Veterinária no Campus
de São Miguel do Oeste.

X

Iniciar a implantação do Curso
de Engenharia Civil nos campi de
Xanxerê e Chapecó.

X

Iniciar a implantação do Curso de
Engenharia da Computação no
Campus de Chapecó.

X

2015

Iniciar a implantação do Curso de
Medicina Veterinária na Unidade
de Campos Novos.

X

Iniciar a implantação do Curso de
Fisioterapia no Campus de São
Miguel do Oeste.

X

Iniciar a implantação do Curso de
Psicologia nos campi de Videira e
Chapecó.

X

Iniciar a implantação do Curso
de Enfermagem no Campus de
Xanxerê.

X

Iniciar a implantação do Curso de
Arquitetura e Urbanismo no Campus de Chapecó.

X

Iniciar a implantação do Curso de
Farmácia no Campus de Xanxerê.
Ampliar a oferta de cursos
de pós-graduação lato
sensu para atender às
demandas regionais

Implantar 220 cursos de pós-graduação lato sensu, considerando
todos os campi e unidades da
Unoesc, na vigência do PDI

2016

2017

X
X

X

X

X

X
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1.10 PERSPECTIVA FINANCEIRA
Na perspectiva financeira, estão incorporados os objetivos, as metas e as ações
estratégicas acerca das políticas e diretrizes de gestão e sustentabilidade financeira.
Quadro 4 – Objetivo 1

Objetivo 1 – Aumentar as receitas de extensão, pesquisa e pós-graduação com a criação e execução de projetos e programas adequados à realidade regional.
Ações estratégicas

Cronograma

Metas

2013

Alcançar os resultados de 1% de receitas provenientes de pesquisa, 7% de
receitas provenientes da pós-graduaCriar projetos e programas sustentáveis e ção e 3% de receitas proveniente de
adequados à realida- extensão.
de regional
Ampliar a oferta de cursos de extensão,
com oferta efetiva de, no mínimo, 180
cursos.

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

Quadro 5 – Objetivo 2

Objetivo 2 – Garantir o crescimento com sustentabilidade econômica e financeira por meio de
diversificação das fontes de captação de recursos, estabelecimento de parcerias e articulação
entre componentes curriculares.
Ações estratégicas

Metas

Otimização de resultados Resultado operacional-financeiro
superior a 5%.
Expandir as fontes de
captação de recursos.

Cronograma
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

1.11 PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS
Os objetivos, as metas e as ações estratégicas planejadas na perspectiva de processos internos estão alinhados com as políticas e as diretrizes de gestão e de avaliação
e acompanhamento do desenvolvimento institucional previstas neste plano. Ao mesmo
tempo, essa perspectiva também envolve as políticas de ensino de graduação e de atendimento aos discentes, pois, ao se propor atingir os seus objetivos, a instituição está gradativamente cumprindo com o compromisso de democratização do acesso e permanência
ao ensino superior.
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Quadro 6 – Objetivo 1

Objetivo 1 – Aprimorar a gestão institucional com a adequação dos processos de Tecnologia da
Informação, a fim de aperfeiçoar a gestão dos processos e profissionalizar a gestão institucional.
Ações estratégicas
Melhorar a gestão dos
processos administrativos e financeiros

Melhorar a gestão dos
processos acadêmicos
e dos cursos

Metas

Cronograma
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Aumentar em 10% o número de alunos matriculados em cursos de especialização.

X

X

X

X

Manter, no mínimo, o mesmo número
de alunos matriculados nos cursos de
graduação ao longo do período.

X

X

X

X

Manter nota média 4 nas avaliações
institucionais dos setores.

Reduzir em 5% o índice de evasão

X
X

Manter, no mínimo, o percentual de
concessão de bolsas de estudo.

X

Aperfeiçoar os procesOfertar benefícios a alunos egressos,
sos que envolvem o
estimulando a formação continuada.
atendimento aos alunos Oferecer programas de nivelamento,
atendimentos psicológicos e pedagógicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.12 PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO
A organização dessa perspectiva envolve objetivos, metas e ações estratégicas
diretamente relacionadas às políticas e diretrizes relativas ao corpo docente e técnico administrativo. Ao percorrer os objetivos aqui definidos a instituição segue ao encontro da melhoria constante dos serviços educacionais prestados, a fim de se cumprir o disposto neste
documento institucional e, assim, garantir a qualidade do ensino e dos serviços prestados.
Quadro 7 – Objetivo 1

Objetivo 1 – Adequar e profissionalizar o corpo funcional por meio da qualificação do corpo docente e técnico-administrativo.
Ações estratégicas

Metas

Cronograma
2013 2014

2015

Ultrapassar o percentual de 50% de participação dos professores em capacitações
internas.

2016
X

Alcançar o percentual de 20% do quadro
de professores com titulação de doutores e
30% com titulação de mestres.

Qualificar o corpo
técnico e docente Manter anualmente um percentual médio
de 5% do quadro docente com bolsas e/ou
auxílio para capacitação.
Manter anualmente um percentual médio
de 20% dos técnicos administrativos com
bolsas de estudo.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Quadro 8 – Objetivo 2

Objetivo 2 – Fortalecer a gestão de desenvolvimento humano para atrair e reter pessoal qualificado, além de promover a qualidade de vida no trabalho.
Ações estratégicas

Metas
Garantir que o índice de professores em
Regime de Trabalho de Tempo Integral se
mantenha em 33%.

Cronograma
2013 2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Manter o crescimento anual de 1% do quadro de docentes e técnicos administrativos
Atrair e manter
para atender às demandas de ofertas de
pessoal qualificado cursos na forma prevista neste documento.

X

X

X

X

X

Manter o percentual de rotatividade inferior
a 3%.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oferecer formação de gestão para os coordenadores de cursos.
Manter ações de
qualidade de vida
no trabalho

Evitar que ocorram acidentes de trabalho,
por meio de constantes qualificações do corpo social, para esta demanda específica.

X

X

X

1.13 A UNOESC EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO
1.13.1 Histórico da Unoesc
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) é uma instituição comunitária
mantida pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc), entidade
educacional, criada pela Lei Municipal n. 545, de 22 de novembro de 1968, com sede na
Rua Getúlio Vargas, n. 2125, na Cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Criada pelo poder
público municipal, de natureza privada, qualificada como Instituição Comunitária nos termos da Lei n. 12.881, 12 de novembro de 2014 e Portaria n. 634, de 30 de outubro de 2014.
Migrou, em 2014, do sistema de ensino do Estado de Santa Catarina para o Sistema de
Ensino Federal, por obrigatoriedade do que dispõem a Lei n. 12.989, de 06 de junho de
2014 (Proies II) e Portaria n. 12, de 24 de julho de 2014. Sua categoria administrativa anterior
enquadrava-se como especial, nos termos da Portaria Normativa n. 40/2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010 e no artigo 242 da Constituição Federal.
A Unoesc surgiu no final da década de 1960, com o sonho de oferecer ensino superior para o interior do Estado de Santa Catarina. O projeto de universidade única para a
região Oeste de Santa Catarina ocorreu a partir da necessidade de se superar o caráter de
excepcionalidade do Ensino Superior, por meio de instituições isoladas. O Projeto foi concebido pela homogeneidade histórico-cultural do grande Oeste catarinense, bem como pela
necessidade de unir forças para melhor fazer frente aos desafios decorrentes da ausência
de Ensino Superior nesta região, que à época representava 25% do território catarinense e
34% da população do Estado.
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A busca por alternativas para superar a situação de marginalidade em que se encontravam as IES criadas no final da década de 1960 e início da década de 1970 no interior
de Santa Catarina e a impossibilidade de se credenciarem, isoladamente, nos órgãos oficiais, levou à articulação de estratégias políticas, institucionais e acadêmicas, viabilizando
a unificação dessas fundações isoladas, segundo as novas exigências do cenário de globalização daquele final de milênio.
Encontravam-se nessa situação cinco Fundações Educacionais que, há mais de 20
anos, atuavam no Oeste catarinense, a saber: a Fearpe (Fundação Educacional do Alto
Vale do Rio do Peixe), com sede em Caçador; a Femarp (Fundação Educação e Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe), com sede em Videira; a FUOC (Fundação Universitária
do Oeste Catarinense), com sede em Joaçaba; a FEAUC (Fundação Educacional do Alto
Uruguai Catarinense), com sede em Concórdia; e a Fundeste (Fundação de Ensino do Desenvolvimento do Oeste), com sede em Chapecó, que a partir da década de 1980 passou
a oferecer cursos em São Miguel do Oeste, pela Fundação de Ensino do Extremo-Oeste
Catarinense (Funesc), e em Xanxerê, por meio da Fundação de Ensino dos Municípios do
Alto Irani (FEMAI).
Enquanto a Fearpe, de Caçador, e a FEAUC, de Concórdia, agregam-se mais ao
Norte do Estado, com as Fundações congêneres de Canoinhas, Mafra e Curitibanos, a
FUOC, de Joaçaba, a Fundeste, de Chapecó, e a Femarp, de Videira, integram-se ao Projeto da Universidade do Oeste de Santa Catarina.
Nascida da unificação dessas três Fundações Educacionais e, mais tarde, também
integrada com a Funesc e a FEMAI, a Unoesc uniu forças em resposta à necessidade de
expansão do ensino superior nas regiões Oeste e Meio-Oeste catarinense.
As Fundações que compuseram a Universidade do Oeste de Santa Catarina foram
criadas por lei municipal, no período compreendido entre 1968 e 1974, quando se iniciou a
interiorização do Ensino Superior em Santa Catarina. Elas tinham em comum a forma jurídica
de criação, suas finalidades e princípios. Divergentes eram apenas as estruturas administrativas. Ainda, repetiam competitivamente os mesmos cursos. Ressaltava-se a necessidade de
fazer prevalecer a identidade do todo regional sobre a diferença das partes municipais e
os interesses comuns sobre os interesses particulares.
O Projeto de Universidade concebe a Unoesc como uma Instituição multicampi,
que emerge das exigências tecnológicas, educacionais e socioculturais com o objetivo
de ser agente participante do desenvolvimento regional, por meio do ensino, da produção do conhecimento e da extensão universitário-comunitária. A concepção da estrutura
multicampi se deve à percepção de que o processo de fusão e de integração das três
instituições isoladas não se realizasse em detrimento das características próprias de cada
polo, antigas áreas de abrangência dessas Instituições, possibilitando a organização de
uma Instituição única, sem perder as características específicas e históricas de cada uma
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das Fundações que a compuseram. Assim, constituiu-se um modelo organizacional participativo, dinâmico e flexível, no qual a racionalidade, a eficiência e a produtividade devem
representar as forças impulsionadoras de todo o processo decisório que emerge da comunidade universitária.
Dessa forma, a Unoesc vem se fazendo presente na região que se estende desde a
parte inferior do alto Vale do Rio do Peixe, polarizada pela Cidade de Videira, descendo em
direção à Cidade polo do Vale do Rio do Peixe, Joaçaba, e alongando-se progressivamente
em direção ao Extremo-Oeste. Toda essa região tem como maiores polos urbanos do desenvolvimento, em ordem Leste-Oeste, as Cidades de Videira, Joaçaba, Xanxerê, Chapecó e
São Miguel do Oeste, que se tornaram sedes dos campi da Universidade.
A Universidade do Oeste de Santa Catarina foi formalizada por meio da assinatura
de um Protocolo de Intenções entre as três Fundações, cada uma preservando o seu patrimônio. Este documento, de abril de 1990, definiu a instalação da sede jurídica da entidade
mantenedora, em Joaçaba, e a sede administrativa da Universidade, em Chapecó. Os trabalhos que se seguiram a partir daquele momento foram liderados por uma Comissão, que
se encarregou da elaboração do Projeto e da organização da Instituição por meio dos seus
ordenamentos jurídicos. Assim, consolidou-se a nova configuração do projeto, originando
uma Carta Consulta, sendo aprovada em 20 de fevereiro de 1991, por meio do Parecer n.
102/91.
Já o Projeto de Universidade foi aprovado em 06 de novembro de 1991 pelo mesmo
Conselho, por meio do Parecer n. 587. A partir de então, tem início o processo de implantação da Universidade na região, primeiramente sob o acompanhamento do Conselho
Federal de Educação, e posteriormente, a partir de 1993, sob o acompanhamento do Conselho Estadual de Educação.
Em 1996, a Unoesc foi reconhecida como Universidade pelo Conselho Estadual de
Educação e, consequentemente, credenciada pelo Ministério da Educação, o que promoveu um processo de expansão que tornou a Unoesc uma das maiores universidades de
Santa Catarina.
Buscando uma universidade inovadora, inserida no seu contexto histórico e geográfico, e conhecedora profunda da realidade e dos problemas do seu entorno, a Unoesc
definiu-se a partir do seu próprio vocacionamento – dirigido para os setores produtivos da
agroindústria, da metalomecânica e da fruticultura – sem, contudo, deixar de lado as suas
tradicionais atividades nas áreas de humanidades e licenciaturas, procurando atender às
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Constituiu-se como instituição de produção e
de difusão do saber e tinha como meta maior ser uma instituição interativa com as forças
vivas da comunidade, sobretudo com os setores produtivos, no sentido de desenvolver os
conhecimentos e tecnologias necessários ao esforço coletivo de solucionar os problemas
socioeconômicos da região.
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A seguir, um breve histórico dos principais fatos que marcaram a trajetória da Unoesc:
Em 1968 a Fundação Educacional do Oeste Catarinense foi criada em Joaçaba.
Inicialmente chamava-se Fundação Universitária do Oeste Catarinense (FUOC).
Em 1971 a FUOC implantou a Faculdade de Administração e criou o primeiro curso
superior do Oeste de Santa Catarina.
Em 1973 a Femarp, de Videira, implantou seu primeiro curso de graduação por meio
de uma parceria com a Fundeste: Ciências Contábeis.
Em 1976 a FUOC criou a Faculdade de Educação de Joaçaba, com a oferta dos
cursos de Pedagogia e Estudos Sociais. Este último deu lugar às licenciaturas em História, a
partir de 1984, e em Geografia, a partir de 1990.
Em 1978 foram inauguradas as sedes próprias da FUOC e da Femarp, em Joaçaba
e Videira. Até então, as atividades das duas instituições eram realizadas em espaços emprestados por escolas, como o Colégio Marista Frei Rogério, de Joaçaba, e o atual Colégio
Imaculada Conceição, de Videira. Os prédios foram construídos com recursos públicos estaduais em áreas doadas pelos municípios e até hoje fazem parte da estrutura da Universidade nestes dois municípios.
Em 1986 o Município de São Miguel do Oeste tem seu primeiro curso superior: o Curso de Administração, implantado por meio de uma parceria da FUNESC com a Fundeste,
de Chapecó. As atividades do curso aconteceriam no Colégio La Salle Peperi, que foi a
sede da Unoesc na Cidade até a inauguração do Campus, em 1996.
No mesmo ano, FUOC e Femarp estabelecem um convênio que possibilitou a oferta
do Curso de Ciências Contábeis em Joaçaba e de Administração em Videira. Em Joaçaba,
também é implantado o Curso de Direito e são criados dois cursos: Artes Práticas, em Joaçaba, e Ciências Econômicas, em Videira.
Em 1987 Xanxerê teve seu primeiro curso superior, implantado pela FEMAI: Ciências
Contábeis.
Em Joaçaba e Videira foram ofertados os primeiros cursos de especialização. Em
Joaçaba, o Curso de Metodologia do Ensino Superior, oferecido por meio de uma parceria
com o Ministério da Educação e a Acafe, e em Videira, o Curso de especialização em Ciências Contábeis.
Em 1988 a Femarp estabeleceu convênio com a Fundação Educacional do Alto
Vale do Rio do Peixe (FEARP), de Caçador, para implantar os Cursos de Pedagogia, em
Videira, e de Ciências Contábeis, em Caçador.
No mesmo ano, Funesc e FEMAI implantaram o Curso de Pedagogia em São Miguel
do Oeste e em Xanxerê. E em Joaçaba foi criado o Curso de Ciências.
Em 1989 foi criada uma Comissão pró-universidade para trabalhar na unificação
das fundações que formam a FEMOC (FEARP, FEMARP, FEAUC e FUOC), com vistas à criação de um projeto de universidade.
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Em 1990 foi criado o projeto da Unimoc, que seria a propositora de um projeto de
universidade reunindo as Fundações de Joaçaba, Videira, Caçador e Concórdia. A articulação não tem sucesso, e apenas as fundações de Joaçaba e Videira continuam unidas.
Alteram o Regimento e a nomenclatura da FUOC, para que essa fundação fosse a propositora do projeto junto ao MEC, e buscam o apoio da Fundeste, de Chapecó, para integrar
e fortalecer a proposta.
Em 1991 o Conselho Federal de Educação autorizou a implantação do projeto da
Universidade do Oeste de Santa Catarina, reunindo a estrutura das fundações educacionais de Joaçaba, Videira e Chapecó.
Em 1992 o Campus de Videira implantou o Curso de Direito. Em São Miguel do Oeste
tem início o primeiro curso de pós-graduação em nível de especialização.
Em 1993 o Campus de Joaçaba criou o Curso de Engenharia de Produção Mecânica. Em Xanxerê foi oferecido o primeiro curso de pós-graduação em nível de especialização: Ação integrada dos especialistas em educação.
Em 1994 iniciaram-se as atividades dos Cursos de Psicologia, em Joaçaba, e de Ciência da Computação, em Videira.
Em 1995 a Unoesc foi reconhecida como Universidade pelo Conselho Estadual de
Educação, pelo Parecer n. 263/95. Neste ano também foi implantado o primeiro Curso em
Campos Novos: Pedagogia, além do Curso de Ciências Contábeis, em São Miguel do Oeste.
Em 1996 a Unoesc foi credenciada como Universidade pelo Ministério da Educação, conforme Decreto de 14 de agosto de 1996. Também foram implantados os Cursos em
Capinzal: Matemática (licenciatura); e em Maravilha: Administração.
Em 1997 iniciaram as atividades dos Cursos de Pedagogia, em Capinzal; Direito,
em São Miguel do Oeste; Administração com linha de formação em Comércio Exterior e
Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda, ambos no Campus de
Joaçaba. É implantado o primeiro curso da Unoesc em Fraiburgo: Ciências Contábeis.
Em 1998 as Unidades de Xanxerê e de São Miguel do Oeste foram constituídas como
campi da Universidade. Foram, ainda, implantados os Cursos de Pedagogia em Maravilha
e Ciências Biológicas – licenciatura e bacharelado, em Videira, e o Curso de Pedagogia
em Capinzal.
Em 1999 foram implantados os Cursos de Fisioterapia, em Joaçaba; Educação Física – licenciatura, em São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê; e Arquitetura e Urbanismo,
em Xanxerê. Também, são criados os Cursos de Engenharia Civil e Odontologia, em Joaçaba; Farmácia, em Videira; e Direito, em Xanxerê.
No ano 2001 o Campus de Chapecó deixa de fazer parte da Unoesc, sendo a sede
da Reitoria transferida para Joaçaba, e unificados os patrimônios em uma única fundação
mantenedora, a Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina. Neste mesmo ano a
Unoesc iniciou os seguintes Cursos de graduação: Administração, em Campos Novos, Enge26

Universidade do Oeste de Santa Catarina

nharia Elétrica e Ciências Biológicas – licenciatura, em Joaçaba, Serviço Social e Sistemas
de Informação, em São Miguel do Oeste e Design, em Videira.
Em 2002 a Unoesc implantou seus primeiros programas de pós-graduação stricto
sensu e criou os Mestrados em Educação e em Saúde Coletiva, ambos com funcionamento
no Campus de Joaçaba.
Ainda em 2002, iniciaram-se as atividades dos Cursos de graduação em Biotecnologia Industrial e em Sistemas de Informação, ambos em Videira; além de Medicina Veterinária, em Xanxerê.
Em 2003 foi implantado o primeiro curso da Unoesc em Pinhalzinho, o Curso de Ciências Contábeis. Também foram criados os Cursos de Psicologia, em São Miguel do Oeste,
Enfermagem, em Vidiera, e História – licenciatura, em Xanxerê, e foi instalada a unidade da
Unoesc em São José do Cedro.
No mesmo ano iniciram-se os Cursos de Administração, em Capinzal, Ciências Biológicas – bacharelado e Medicina, em Joaçaba, e Engenharia Florestal, em Xanxerê.
Em 2005 o Curso de Agronomia foi implantado no Município de São José do Cedro.
Também foram criados os Cursos de Ciências Biológicas – bacharelado e Comunicação
Social – habilitação em Jornalismo, em São Miguel do Oeste, Direito, em Pinhalzinho, Engenharia de Alimentos, em Videira, Tecnologia em Recursos Humanos, em Fraiburgo, e Agronomia, Ciências Biológicas – bacharelado e Zootecnia, em Xanxerê.
Em 2006 foram implantados os Cursos de Agronomia em Campos Novos, Educação
Física – licenciatura e Enfermagem, em Joaçaba, Biomedicina, em SMO, e Engenharia Sanitária e Ambiental e Nutrição, em Videira.
Em 2009 a Unoesc adquiriu a Faculdade Integrada Exponencial (FIE) e implantou um
Campus em Chapecó, passando a oferecer nessa cidade os Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física – licenciatura, Educação Física – bacharelado, Psicologia, Sistemas de Informação, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Gestão Comercial,
além de oito cursos de pós-graduação lato sensu. Também foram implantados os Cursos de
Engenharia da Computação, em Joaçaba, Letras, em Capinzal, Arquitetura e Urbanismo,
Ciência da Religião, Educação Especial e Tecnologia em Sistemas para Internet, em São Miguel do Oeste, Psicologia, em Pinhalzinho, Educação Especial, em Videira, e Psicologia, em
Xanxerê. Neste mesmo ano a Universidade se credencia para a oferta da modalidade EaD,
Portaria MEC n. 258/2009, e implanta o seu primeiro curso na modalidade de educação a
distância, o Curso de Tecnologia em Marketing.
Em 2010 iniciaram os cursos de Informática – licenciatura, modalidade EaD, pela
Unoesc Virtual; Administração com linha de formação em Comércio Exterior, em Chapecó; Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda e Engenharia de
Alimentos em São Miguel do Oeste; Artes Visuais, História – licenciatura e Letras, em Videira;
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Tecnologia em Processos Gerenciais, em Fraiburgo; Artes Visuais e Educação Especial, em
Xanxerê.
Em 2011 foram implantados os Cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Negócios Imobiliários, ambos na modalidade EaD, pela Unoesc Virtual, Agronomia, Educação Física – bacharelado e Farmácia, em São Miguel do Oeste, Design, em
Pinhalzinho, Tecnologia em Design de Interiores e Tecnologia em Processos Gerenciais, em
Videira, Pedagogia, em Fraiburgo, e Educação Física – bacharelado, em Xanxerê.
Em 2012 a CAPES recomendou dois novos programas de Mestrado: Mestrado Acadêmico em Direito e Mestrado Profissional em Administração, ambos com atividades em
Chapecó. Também iniciaram-se os Cursos de Educação Especial, em Campos Novos, Capinzal, Maravilha e Fraiburgo, Tecnologia em Gestão Ambiental, em Chapecó, Engenharia
Mecânica, Engenharia de Produção e Física – licenciatura, em Joaçaba, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil e Sociologia, em SMO, e Arquitetura e Urbanismo e
Geografia, em Videira.
Assim, a Unoesc constituiu-se como parte integrante do projeto de desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, na medida em que se propôs a atuar na pesquisa e na capacitação tecnológica, em uma interação dinâmica e flexível entre as fontes
produtoras de conhecimento técnico e científico e as demandas sociais e econômicas do
Oeste catarinense.
A Unoesc é hoje uma das maiores instituições propulsoras do desenvolvimento, da
pesquisa e das perspectivas socioculturais e educacionais nas regiões de abrangência.
São, aproximadamente, 118 municípios e mais de 1 milhão de pessoas, em uma área geográfica que vai desde Santa Cecília, no Planalto Central catarinense, até a fronteira com a
Argentina, atingindo o Sudoeste do Paraná e o Noroeste do Rio Grande do Sul.
A Unoesc está presente em 11 cidades. Os campi estão localizados em Joaçaba,
onde se localiza sua sede administrativa e jurídica, Chapecó, Videira, São Miguel do Oeste,
Xanxerê, Campos Novos, Capinzal, Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro e Frainurgo.
Atualmente, a Unoesc oferece mais de 50 cursos de graduação e especialização
em diversas áreas, além de cinco programas de pós-graduação stricto sensu, dos quais
seis programas de Mestrado, todos voltados ao desenvolvimento humano, social, cultural,
científico e tecnológico.
Com a expansão dos cursos e atividades de pesquisa e extensão, a Unoesc investe continuamente em estrutura física – salas de aula, laboratórios, biblioteca, entre outros
espaços de ensino, pesquisa, esporte e lazer –, bem como em equipamentos, acervo bibliográfico e outros materiais pedagógicos, além de possuir corpo docente qualificado e
incentivo à formação docente continuada.
A interação com a comunidade se reflete nas ações desenvolvidas nas áreas da
educação, saúde, assistência social, tecnologia, meio ambiente, cultura, esporte e lazer.
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Hoje, pode-se dizer que a Unoesc atua para ser uma universidade referência no
Estado de Santa Catarina, e estamos trabalhando, ano a ano, para que o conhecimento
possa realizar os sonhos de muita gente. Nossa marca está alicerçada na produção do conhecimento e no cuidado com a vida, preocupados em oferecer estrutura adequada de
ensino, com a visão ética focada na excelência, priorizando o ensino construído a partir do
saber teórico e prático, sem deixar de estimular a busca por novas descobertas científicas.

1.14 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
Passados 21 anos da autorização do projeto de Universidade e 16 anos do credenciamento pelo Ministério da Educação, a Unoesc se apresenta à sociedade regional e
catarinense como uma das maiores instituições de Ensino Superior entre as que compõem
a Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe).
Hoje, a Unoesc atende a mais de 18.000 alunos vinculados aos seus cursos de graduação oferecidos nos seus campi.
Os cursos de pós-graduação lato sensu, por seu caráter dinâmico, são constantemente adequados às demandas sociais e de mercado. A Unoesc mantém, em média,
cerca de 100 diferentes cursos de pós-graduação lato sensu em andamento, atendendo a
aproximadamente 2.500 alunos.
Na pós-graduação stricto sensu, a Unoesc oferece os seguintes Programas credenciados pela Capes: Mestrado em Educação e em Biociências e Saúde, em Joaçaba,
Mestrado em Ciência e Biotecnologia, em Videira, Mestrado Profissional em Administração
e Mestrado em Direito, em Chapecó. Em fase de elaboração da proposta de mestrado
encontra-se o Programa de Pós-graduação em Sanidade e Produção Animal, a ser ofertado em Xanxerê. A partir da implantação dos mestrados, a Unoesc investirá para alcançar
as condições necessárias para a oferta de doutorados, em todos os seus Programas, como
processo natural de qualificação da pós-graduação stricto sensu.

1.15 CENÁRIOS E SITUAÇÃO LEGAL DE CURSOS EM FUNCIONAMENTO NA IES
1.15.1 Cursos de graduação
1.15.1.1 Cursos presenciais em funcionamento (Bacharelado, Licenciatura,
Tecnologia)
A seguir apresenta-se o quadro dos cursos de graduação presenciais da Unoesc
em andamento no segundo semestre de 2014.
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Quadro 9 – Cursos de graduação presenciais em andamento no segundo semestre de 2014 – Campus Joaçaba

Cursos

Administração

Modalidade

Bacharelado

Campos Novos

Agronomia
Campos Novos

Ciências Biológicas

Vagas
anuais

Bacharelado

Bacharelado

Bacharelado

Turno

Atos

9

4

50

N

Res. 34/
Consun/2004
Of.
283/2013

9

50

N

Res. 32/
Consun/97

9

N

Res. 57/
Consun/2005
Dec. 4.416,
14/6/2006,

10

N

Res. 60/
Consun/2003

10

80

50

Ciências
Contábeis

Bacharelado

50

N

Decreto nº
72.158/73

30

N

Comunicação
Social

Publicidade
Propaganda

30

N

Bacharelado

50+50

Licenciatura

40

45
Educação Física

Enfermagem

30

Bacharelado

90

40

3

ato

Publicação
Diário Oficial

Dec. nº
80.478/77

DOU 04/10/77

3

Decreto
2.221/2014

DOE 05/06/2014

3

Dec. nº
3.089/2001
Dec. 198/2011

DOE 28/9/2001
Dec. 198/2011

Decreto
1.627/2008
Decreto
1.708/2013

DOE 21/08/2008
DOE 02/09/2013

Decreto
1.649/2008

DOE 25/08/2008

Decreto
1.870/2013

DOE 26/11/2013

Decreto nº
81.933/78
Decreto
2.221/2014

DOU 12/07/1978
DOU 05/06/2014

Dec. 3.011/2001
Decreto
2.221/2014

DOE 20/09/2001
DOE 05/06/2014

3

3

9

4

8

4

Res. 91/
Consun/2007

8

SC

Dec. 397/2011

DOE 27/07/2011

M/N

Dec. nº
91.663/85

10

3

Port. nº 683/89
Decreto
2.221/2014

DOU 13/12/89
DOE 05/06/2014

RE

Res.208/
Consun/2009

8

-

Decreto
1.584/2013

DOE 20.06.2013

Bacharelado
Licenciatura

2012

N

Res.220/
Consun/2008

Educação Física

2011

Decreto nº
69.796 (de
15.12.71)

N

Educação Especial Campos
Novos

2010

Reconhecimento/renovação

9

40

Direito

Ano ENADE/CPC

Decreto nº
69.796 (de
15.12.71)

Licenciatura

Jornalismo

Duração
Semestre

N

100

40

Capinzal

Administração - LF
Comércio Exterior

Autorização

N
N

N

Res. 31/
Consun/97

Res. 46/Consun/2001
Res. 156/
Consun/2007
Res. 157/
Consun/2007
Res. 113/
Consun/2005

-

-

8
sc
7

10

3

3

Dec. 3.191/2005
Dec. 3.424/2010
Decreto
2.285/2014
Decreto
2.221/2014

Decreto
2.548/2009
Decreto
2.285/2014

DOE 7/06/2005
DOE 24/07/2010
DOE 04/07/2014
DOE 05/06/2014

DOE 01/09/2009
DOE 04/07/2014

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Cursos

Modalidade

Autorização
Vagas
anuais

Turno

Atos

Duração
Semestre

Ano ENADE/CPC
2010

2011

2012

Reconhecimento/renovação
ato

Publicação
Diário Oficial

I

Res. 24/
Consun/96 de
01/11/96

10

3

Decreto
1.692/2004
Decreto
2.342/2014

DOE 26/04/2004
DOE 06/08/2014

40

N

Res.174/
Cosnun/2008

10

x

Decreto
1.748/2013

DOE 19/09/2013

00

-

Decreto de
06/07/92

10

Portaria 299/98SED
Decreto
1.662/2013

28/04/98
DOE 07/08/2013

50

I

Res. 112/
Consun/2011

10

3

Bacharelado

50

I

Res. 113/
Consun/2011

10

x

Engenharia Elétrica

Bacharelado

50

I

Res.04/
Consun/97

10

3

Dec. 3.831/2005
Decreto
2.221/2014

DOE 09/12/2005
DOE 05/06/2014

Engenharia Química

Bacharelado

50

I

Res. 56/
Consun/2012

10

-

Física – Cz

Licenciatura

40

RE

Res.172/
Consun/2008

8

x

Dec. 3.758/2010

DOE 22/12/2010

Fisioterapia

Bacharelado

40

N

Res. 39/
Consun/98 de
21/10/98

10

Geografia – Jb

Licenciatura

40

40

Res.117/
Consun/05

8

x

Port. 352/88

DOU 16/06/88

40

RE

Res. 75/
Consun/2008

8

-

Dec. 2.137/2009

DOE 20/02/2009

40

N

Dec nº
77.581/76

8

sc

Port. 352/88
Dec. 2.415/2009

DOU 16/06/88
DOE 24/06/2009

8

sc

8

sc

Engenharia Civil

Bacharelado

50+30

Engenharia da
Computação

Bacharelado

Eng. de Produção
Mecânica

Bacharelado

Engenharia Mecânica (altera
denominação)
Engenharia de
Produção

- Capinzal

História

. Licenciatura

Letras
Capinzal (Port/
Inglês)

Licenciatura

Letras – Língua
Portuguesa

Matemática
Capinzal

Licenciatura

00

-

40

RE

40

RE

Decreto nº
98.280/89
Res. 22/
Consun/96

3

Dec.5.904/2002
Dec. 1.106/2012

Res. 153/
Consun/2011
Res. 26/
Consun/2007
Res. 84/
Consun/2008

Portaria
1.196/94
Dec 2.137/2009
Decreto
2.221/2014

Dec. 397/2011

DOE 21/11/02
DOE 07/08/2012

DOU 22/08/1994
DOE 20/02/2009
DOE 05/06/2014

DOE 27/07/2011
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Cursos

Modalidade

Medicina

Bacharelado

Medicina Veterinária Campos
Novos

Autorização
Vagas
anuais

Turno

Atos

Duração
Semestre

Res.84/
Consun
/2001
Par. 209/
CEE/2001 –
comunica
Par. 132/
CEE/2004

12

30+30

I

Bacharelado

35

I

Res.104/
Consun/2013

10

Música
Capinzal

Licenciatura

40

RE

Res.53/
Consun/2013

8

Odontologia

Bacharelado

40 + 40

I

Res. 60/
Consun de
14/12/98

40

N

40

RE

Dec.
77.581/76
de 11.05.76

40

N

Res. 119/
Consun/2006

50

N

Decreto de
01/12/94

Pedagogia - Joaçaba
Capinzal

Licenciatura

Campos Novos

Psicologia

Bacharelado

Ano ENADE/CPC
2010

2011

Reconhecimento/renovação

2012

2= 4

10
4

-

Química
Capinzal

Teatro/Artes Cênicas

Tecn. Gestão
Comercial
Campos Novos
Tec. em Empreendimento
(extinção)

Licenciatura

50

RE

.
Licenciatura

40

RE

Res. 97/
Consun/2007
Res. 151/
Consun/2011

Tecnologia

50

RE

Res.40/
Consun/2007

Tecnologia

Res.12/
Consun/1999

Decreto 1.494

DOE 19/04/2013

Dec. 2.031/2004
Dec.
1.101/2012

DOE 25/06/2004
DOE 06/08/2012

4

13/2/79 - 6/12/90
DOE 20/01/2014
DOE 05/06/2014

Dec. 384/99

DOE: 20/7/99

Decreto
2.221/2014

DOE 05/06/2014

Decreto
700/2011

DOE 14/12/2011

-

Decreto
3.322/2010

DOE 18/06/2010

3

Decreto 4.349
Decreto 605

DOE 02/04/2002
DOE 10/09/2007

8

8

6

Nota: revisado em 2014 conforme Resolução 132/Consun/2014.
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DOE 01/12/2009

Decreto
2.222/2014

Psicologia – Complementação
Res.173/
Consun/2008
(autoriza
curso)
Res.145/
Consun/2012
(vagas
para Cz)

Dec. 2.792/2009

Decreto
1.967/2014

3

10

Publicação
Diário Oficial

Dec. 83.156/79
e
Port. 1.121 /90

4
8

ato

-

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Quadro 10 – Cursos de graduação presenciais em andamento no segundo semestre de 2014 no Campus de
São Miguel do Oeste
Autorização
Cursos

Administração
Maravilha

Modalidade

Bacharelado

Vagas
anuais

Turno

90

N

40

N

Agronomia
São José do
Cedro

Bacharelado

Maravilha

40

N

40

N

Atos
Dec. 73.625/74
Of. 283/2013
Res.21/Consun/96
Of. 283/2013
Res. 55/Consun/2004
Res. 13/Consun/2005
Dec. 4.416,
14/6/2006.
Res. 154/Consun/2011

Duração
Semestres

Artes Visuais

Licenciatura

40

N

Res.133/Consun/2006

I

Res. 95/Consun/2005

9

9

10

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis Pinhalzinho

Ciência da Computação

Ciências da Religião

40

N

Bacharelado

50

N

Res. 220/Consun/2008

N
N

Dec. 73.625/74
– Par. 182/
CES/294
Res. 81/Consun/2009

Bacharelado

45
40

3
4

10

Dec.
1.259/2012
Decreto
1.708/2013

N

Res. 155/Consun/2011

9

Licenciatura

40

RE

Res. 220/Consun/2009

8

Publicidade e
Propaganda

Bacharelado

30
30

N
N

Res. 59/Consun/2004

8

DOE
22/11/2012
DOE
02/09/2013

x

Dec.
3.676/2010

DOE
01/12/2010

Dec.
2.792/2009
Decreto
1.300/2012

DOE
01/12/09
DOE
07/12/2012

Decreto
2.777/2004

DOE
17/12/04

Decreto
1.627/2008
Decreto
1.831/2013

DOE
21/08/2008
DOE
08/11/2013

Dec.
81.496/78
Decreto
2.221/2014

DOU
31/3/78
DOE
05/06/2014

Dec.
3.222/98
Decreto
1.531/2008
Decreto
858/2012

DOE
30/9/98
DOE
15/07/08
DOE
06/03/2012

Decreto
1.586/2013

DOE
20/06/2013

Dec.
1.627/2008
Dec.
397/2011
Dec.
3.011/2001
Decreto 646
Decreto
1.297
Decreto
1.707/2013

DOE
21/08/2008
DOE
27/07/2011
DOE
20/9/2001
DOE
29/8/2003
DOE
22/4/2008
DOE
02/09/2013

sc

4
5

x

-

-

Comunicação
Social
Jornalismo

DOE
21/08/2008

x

2= 4

-

DOU
31/3/78
DOE
05/06/2014

DOE
20/12/2002
DOE
31/08/2012

9

40

Publicação
Diário Oficial

Dec.
6.079/2002
Dec.
1.153/2012

9

Bacharelado

Dec.
81.496/78
Decreto
2.221/2014
Dec.
1.627/2008

10

M/N

Res. 87/Consun/00
Res. 92/Consun/1004

ATO

2= 4

40

Licenciatura

2012

10

Res.171/Consun/2008

30

2011

9

Bacharelado

Bacharelado

2010

9

Arquitetura e
Urbanismo

Biomedicina

Reconhecimento/enovação

Ano ENADE/CPC

SC
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Autorização
Cursos

Design - Sm
Pinhalzinho

Direito - Sm
Pinhalzinho
Educação Especial
Maravilha

Educação Física

Modalidade

Vagas
anuais

Bacharelado

40

Bacharelado

50+50
50

.Licenciatura

40

Licenciatura
Bacharelado

Turno

Atos

N

Res. 92/Consun/2007
Res. 164/Consun/2010

M/N
N

Dec. 91.264/85,
22/05/85
Res. 128/Consun/2004

RE
RE

Res. 208/Consun/2009

45

N

50

N

Res. 38/Consun/98
Res. 157/Consun/2007
Res. 156/Consun/2007

Duração
Semestres

Decreto
1.584/2013

DOE
20.06.2013

7
8

Bacharelado

35

N

Res. 165/Consun/2007
Res. 128/Consun/2010

10

Engenharia Civil

Bacharelado

I

Res. 150/Consun/2011

10

Farmácia

Bacharelado

30

I

Res. 165/Consun /2010
Res. 070/Consun/2011

9
10

Geografia

Licenciatura

-

-

Dec. 77.581/76
Res. 28/Consun/96

8

História

Licenciatura

-

Res. 81/Consun/2001

Matemática

34

licenciatura

-

-

Res. 83/Consun/2002

DOE
16/02/2006
DOE
05/06/2014
DOE
06/08/2014

-

8

Engenharia de
Alimentos

-

Dec.
4.012/2006
Decreto
2.221/2014
Decreto
2.342/2014

DOU
10/12/90
DOE
05/06/2014

10

Licenciatura

Publicação
Diário Oficial

PM 1.123/90
Decreto
2.221/2014

Res. 90/Consun/2007

Língua Portuguesa

ATO

4
4

N

Letras

2012

10
10

40

Res. 22/Consun/96
Res. 42/Consun/98
Res. 82/Consun/2001
Res. 153/Consun/2011

2011

3
SC

Bacharelado

-

2010

8

Enfermagem

50+30

Reconhecimento/enovação

Ano ENADE/CPC

8

8
8

8

-

-

-

3

Dec.
5.028/2002
Decreto
2.221/2014
Dec.
3.424/2010

DOE
18/6/2002
DOE
05/06/2014
DOE
28/07/2010

Dec.
2.548/2009
Decreto
2.285/2014

DOE
01/09/2009
DOE
04/07/2014

x

Dec.
2.548/2009
Dec.
1.106/2012

DOE
01/09/2009
DOE
07/08/2012

x

Dec.
1.692/2004
Dec.
2.137/2009

DOE
26/4/2004
DOE
20/02/2009

Dec.3.676/
2010

DOE
01/12/2010

x

Port. 352/88
Dec.
2.137/2009

DOU
16/6/88
DOE
20/02/2009

sc

PM 424/94
Dec.
2.415/2009

DOU
21/3/94
DOE
24/06/2009

sc

x

x

x

Dec.
1.260/2000
Dec.
3.191/2005
Dec.
4.012/2006
Dec.
2.137/2009
Decreto
2.221/2014

DOU
29/05/2000
DOE 7/6/05
DOE
16/02/2006
DOE
20/02/2009
DOE
05/06/2014

Dec. 4.807
2006
Dec.
397/2011

DOE
25/10/2006
DOE
27/07/2011

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Autorização
Cursos

Modalidade

Vagas
anuais

Turno

Atos

Medicina Veterinária

Bacharelado

40

I

Res.94/Consun/2013

Pedagogia –
SMO

Licenciatura

40

N

Dec. 69.970/72
Res. 36/Consun/98
Res. 115/Consun/2005

Maravilha

40

Duração
Semestres

Ano ENADE/CPC
2010

2011

2012

Bacharelado/
(psicólogo)

Serviço Social

40

M

40

N

Sc

0

Res. 49/Consun/2002
Res. 91/Consun/2000

10

4

9

SC

N
sc

Sistemas de Informação

Bacharelado

40

Sociologia

Licenciatura

40

RE

Res. 114/Consun/2011

40+40

N

Res. 109/Consun/2006

40

N

Res.175/Consun/2008

Tecn. em Gestão
Ambiental - SMO,
PZ
Tecnologia em
Sistemas para a
Internet - Maravilha

Tecnólogo

N

Res. 90/Consun/2000,
12/12/03

ATO

Publicação
Diário Oficial

10

3

Psicologia – Sm
Pinhalzinho

Reconhecimento/enovação

9

sc

8

x

6

2

6

-

-

-

Dec.
79.855/77
Decreto
2.222/2014
Decreto
1.967/2014

DOU
23/06/77
DOE
05/06/2014
DOE
20/01/2014

Decreto
384/1999
Decreto
2.221/2014
Decreto
2.342/2014

DOE
20/07/1999
DOE
05/06/2014
DOE
06/08/2014

PM 1.787/93
Dec. 1.624

DOU
21/12/93
DOE
21/08/2008

Decreto
3.495/2005
Decreto
2.342/2014

DOE
16/09/2005
DOE
06/08/2014

Decreto
2.792/2009

DOE
01/12/09

Decreto 700

DOE
02/12/2011

Nota: revisado em 2014 conforme Resolução 132/Consun/2014.
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Quadro 11 – Cursos de graduação presenciais em andamento no segundo semestre de 2014 no Campus de Videira
Autorização
Cursos

Modalidade

Administração

Bacharelado

Arquitetura e
Urbanismo

Bacharelado

Artes Visuais

Licenciatura

Biotecnologia
Industrial

Bacharelado

Vagas
anuais

Turno

Atos

2012

Ato
Decreto
80.478/77
Decreto
2.221/2014

40

N

10

x

Decreto 6.079
19/12/02
Decreto
1.153/2012

40

RE

Res. 235/Consun/2009

8

x

Dec.
3.676/2010

35

N

Res. 109/Consun/2003

N

Ciências Contábeis

Bacharelado

50

N

Dec. 72.456/73

N

Dec. de
29/06/94

35

Bacharelado

40

N

Direito

Bacharelado

50+50

N

Educação Especial
Fraiburgo

Licenciatura

40
40

Licenciatura
Bacharelado

9

3

3

Res. 120/Consun/2001

40
50

Res. 124/Consun/2000
Res. 92/Consun/2007

Decreto
4.417/2006
9

-

-

9

-

10

sc

9

-

4

9

3

DOU
04/10/77
DOE
05/06/2014
DOE
20/12/2002
DOE
31/08/2012
DOE
01/12/2010
DOE
14/06/2006

Decreto
397/2011

DOE
27/07/2011

Decreto
397/2003
Decreto.
4.289/2006
Decreto
1.870/2013

DOE
26/6/2003
DOE
31/05/2006
DOE
25/11/2013

Decreto
81.933/78
Decreto
2.221/2014

DOU
12/07/1978
DOE
05/06/2014

Decreto
3.222/1998
Decreto
2.342/2014

DOE
30/9/98
DOE
06/08/2014

Decreto.
4.012/2006.

8

Publicação
Diário
Oficial

DOE
05/06/2014

4

Res. 31/Consun/1999

10

3

Port. 683/89
Decreto
2.221/2014

DOU
13/12/89
DOE
05/06/2014

RE
RE

Res. 208/Consun/2009

8

-

Decreto
1.584/2013

DOU
20/06/2013

45

N

Res. 38/Consun/98
Res. 157/Consun/2007

8

Decreto
51/2003
Decreto
2.221/2014

DOE
20/02/2003
DOE
05/06/2014

45

N

Res. 156/Consun/2007

8

Decreto
3.424/2010

DOE
28/07/2010

-

-

3

-

Decreto
2.221/2014

DOE
16/02/2006

8

Educação Física

36

2011

Res. 156/Consun/2011

Ciências Biológicas

Design

2010

N

50

Res. 64/Consun/97
Res. 121/
Consun/2001
Res.220/Consun/2008

Bacharelado

Reconhecimento/renovação

Ano ENADE/CPC

Dec. 69796/71
Of. 283/2013

Licenciatura
bacharelado

Ciência da Computação

Duração
Semestres

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Autorização
Cursos

Enfermagem

Modalidade

Bacharelado

Vagas
anuais

35

Turno

Atos

Duração
Semestres

N

Res. 26/Consun/2003
Parecer 22/
CEE-2/3/2004
Res. 158/Consun/2007

10

10

Ano ENADE/CPC

2010

2011

sc

2012

Reconhecimento/renovação
Ato

Publicação
Diário
Oficial

Decreto
2.548/2009

DOE
01/09/2009

Dec. 2.548
Dec. 1.106

DOE
01/09/2009
DOE
07/08/2012

Decreto
3.576/2010
Decreto
2.342/2014

DOE
18/10/2010
DOE
06/08/2014

Decreto
2.338
Decreto.
3.676/2010

DOE
12/08/2004
DOE
01/12/2010

Bacharelado

35

N

Res. 116/Consun/2004
Par. 56/
CEE/2005 comunica

Engenharia de
Software

Bacharelado

35

M/N

Res.92/Consun/2013

10

Engenharia Química

Bacharelado

50

I

Res. 56/Consun/2012

10

Engª. Sanitária e
Ambiental

Bacharelado

M/N

Res. 98/Consun/2005

Farmácia

Bacharelado

35

I

Res. 35/Consun/2000
Res. 61/Consun/2004

9

Física

Licenciatura

40

RE

Res. 172/Consun/2008

8

sc

Decreto
3.758/2010

DOE
22/12/2010

Geografia – Vd
Fraiburgo

Licenciatura

40

RE

Res. 5/Consun/99
Par. 61/
CEE/2004,

8

x

Port. 352/88
Decreto
2.137/2009

DOU
16/6/88
DOE
20/02/2009

História

Licenciatura

RE

Res. 22/Consun/2007
Res. 224/Consun/2009

8

sc

Decreto
2.415/2009

DOE
24/06/2009

RE

Resolução 236/
Consun/2009
Res. 153/Consun/2011

x

Decreto
2.137/2009
Decreto
2.221/2014

DOE
20/02/2009
DOE
05/06/2014

I

Res. 99/Consun/2005

8

Decreto
2.415/2009
Decreto
2.285/2014

DOE
24/06/2009
DOE
04/07/2014

Dec. 77.581/76
Res.228/consun/2008

8

Dec.
83.156/79

DOU
13/2/79

Decreto
1.967/2014
Decreto
2.029/2008

DOE
20/01/2014
DOE
16/12/2008

Decreto
4.596/2006
Decreto
2.342/2014

DOE
31/07/2006
DOE
06/08/2014

Engenharia de
Alimentos

Letras - (Port/
Inglês)
Língua Portuguesa
Nutrição

Licenciatura

Bacharelado

35

40

40

35

4

x

10

3

3

8

3

Pedagogia - Vd
(+ Tangará e
Santa Cecília)
Fraiburgo
Complementação Estudos

Licenciatura

40

Química

Licenciatura

50

N/D

Resolução 173/
Consun/2008

8

-

Sistemas de Informação

Bacharelado

35

N

Res. 120/Consun/2000

9

4

RE

Res. 119/Consun/2006

8
2

4
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Autorização
Modalidade

Cursos

Tecn. Design de
Interiores

Tecnologia

Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos
- em Fraiburgo

Tecnologia

Vagas
anuais

Turno

40

N

00

-

35

RE

Atos

Res. 123/Consun/2010
Res. 115/Consun/2004
Res. 52/Consun/2005
Res. 168/Consun/2007

Duração
Semestres

Reconhecimento/renovação

Ano ENADE/CPC

2010

2011

2012

Ato

6

4

6

Decreto
1.914/2013

DOE
11/12/2013

Decreto
748/2007

DOE
26/10/07

Decreto
1.223

DOE
25/10/2012

Decreto.
4.771/2006
Decreto
291/2011

DOE
06/10/2006
DOE
07/06/2011
DOE
22/12/2010
DOE
05/06/2014

Tecnologia em
Transporte
Terrestre - Fraiburgo

Tecnologia

35

RE

Res. 91/
Consun/2003
Res.168/Consun/2008

Tecnologia em
Logística
-Fraiburgo

Tecnologia

35

re/n

Res. 155/Consun/2007

6

3

Decreto
3.758/2010
Decreto
2.221/2014

Tecnologia em
Processos
Gerenciais. Tangará

Tecnologia

RE

Res.98/Consun/2007
Res. 126/Consun/2010

5

sc

Decreto
1.368/2013

6

6

40

Tecnologia em
Secretariado

Tecnologia

35

RE

Res.28/Consun/2013 (autoriza)
Res.96/Consun/2013 (transfere vagas
para Vd)

Sequencial = em
Cosmetologia e
Estética

Sequencial- F.
Específica

35

M

Res. 144/Consun/2012

5

Publicação
Diário
Oficial

DOE
04/02/2013

-

Nota: revisado em 2014 conforme Resolução 132/Consun/2014.
Quadro 12 – Cursos de graduação presenciais em andamento no segundo semestre de 2014 no Campus de
Xanxerê
Cursos

Administração

Agronomia

Arquitetura e
Urbanismo

38

Modalidade
Bacharelado

Autorização
Vagas
anuais
50

Turno
N

Atos

40

Bacharelado
35

Reconhecimento/renovação

Ano ENADE/CPC
2010

2011

Dec. 73.625/74
- Res. 50/Consun/96
Res.215/Consun/2008
Of. 283/2013

Bacharelado

Duração
Semestres

2012
3

9

N

Res. 109/Consun/2004

10

N

Res. 40/Consun/98

10

Ato
Decreto
81.496/78

DOU 31/3/78

Decreto
2.221/2014

DOE
05/06/2014

Decreto
1.627/2008
Decreto
1.708/2013

3

3

Publicação
Diário Oficial

DOE
21/08/2008
DOE
02/09/2013

Decreto
6.079/2002

DOE 20/12/02

Decreto
1.153/2012

DOE
31/08/2012

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Cursos

Modalidade

Autorização
Vagas
anuais

Turno

Atos

Duração
Semestres

Reconhecimento/renovação

Ano ENADE/CPC
2010

2011

2012

Ato

Publicação
Diário Oficial

Artes Visuais

Licenciatura

40

D

Res133/Consun/2006

8

x

Decreto
3.676/2010

DOE
01/12/2010

Ciência
Computação

Bacharelado

40

N

Res. 77/Consun/2006

10

x

Decreto
858 /2012

DOE
06/03/2012

Licenciatura

40

Res. 56/Consun/2004

9

Decreto
1.894/2008

DOE
21/11/2008

Ciências
Biológicas

Bacharelado

50

Decreto
1.870/2013
Dec.
81.496/78

DOE
26/11/2013
DOU 31/3/78

Ciências
Contábeis

Bacharelado

50

Decreto
2.221/2014

DOE
05/06/2014

Dec.
2.4492004

DOE
15/09/2004

Decreto
2.221/2014

DOE
05/06/2014

PM
1.123/90

DOU 10/12/90

Decreto
2.221/2014

DOE
05/06/2014

Decreto
161/2003
Decreto
2.221/2014
Decreto .
3.424/2010

DOE 23/4/03
DOE
05/06/2014
DOE
24/07/2010

Decreto
1.584/2013

DOE
20/06/2013

x

Decreto
1.106/2012

DOE
07/08/2012

sc

Decreto
1.424/2008
Decreto
1.795/2013

DOE
09/06/2008
DOE
16/10/2013

Port.
352/88

DOU
16/06/1988

Decreto
2.342/2014

DOE
06/08/2014

PM
1.196/94

DOU 22/8/94

Decreto.
3.704

DOE
16/11/2005

N

N

Res. 220/Consun/2008

10

Dec. 73.625/74

3

9

4

Res. 32/Consun/2000

Design
Bacharelado

40

N

Res. 92/Consun/2007

8

3

Direito
Bacharelado
Educação
Física

50+50

N

Res. 34/Consun/99

45

N

Res. 38/Consun/98
Res. 157/Consun/2007
Res. 156/Consun/2007

8
8

Licenciatura Bacharelado

50

10

Educação
Especial

Licenciatura

40

D

Res. 208/Consun/2009

8

Eng. Bioenergética

Bacharelado

40

N

Res. 93/Consun/2007

10

Engenharia
Civil

Bacharelado

40+40

I

Res.93/Consun/2013

10

Engenharia
Florestal

Bacharelado

40

N

Res. 66/Consun/2003

4

3

-

10

-

História

Letras (Port/
Inglês)

Licenciatura

40

N

Res. 23/Consun/2003

Licenciatura

40

d

Dec. 98.280/89
- Res. 17/Consun/98

8

x

Res. 76/Consun/2001
Letras- Língua
Portuguesa

Medicina
Veterinária

Bacharelado

35

x

N

Resolução 153/
Consun/2011

Decreto
2.137/2009
Decreto
2.221/2014

DOE
20/02/2009
DOE
05/06/2014

I

Res. 43/Consun/2001

Dec.
4.595/2006

DOE
31/07/2006

Decreto
1.300/2012

DOE
07/12/2012

Dec.
79.855/77

DOU 23/6/77

10
Pedagogia

Licenciatura

40

-

N

Par. 109/90 –
CEE

8

2=4

39

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

Cursos

Modalidade

Autorização
Vagas
anuais

Turno

.

Psicologia

Atos
Res. 130/Consun/2006

Bacharelado

35

Tecnologia
em Análise e
Desenvolvimento Sistemas

Tecnologia

35

Zootecnia

Bacharelado

40

N

N

N

Res. 73/Consun/2009

Res. 20/Consun/07 altera
denom.in.

Res. 88/Consun/2004
Par. 241,
6/12/04 – comunica

Duração
Semestres

Reconhecimento/renovação

Ano ENADE/CPC
2010

2011

8

2012

Ato

sc

10

sc

6

2= 4

10

2= 4

Publicação
Diário Oficial

Decreto
2.222/2014

DOE
05/06/2014

Dec.
3.054/2010
Decreto
2.342/2014

DOE
04/03/2010
DOE
06/08/2014

Decreto
2.426/2004
Decreto
1.795/2013

DOE
08/09/2004
DOE
16/10/2013

Decreto
2.792
Decreto
1.259

DOE
01/12/2009
DOE
22/11/2012

Nota: revisado em 2014 conforme Resolução 132/Consun/2014.
Quadro 13 – Cursos de graduação presenciais em andamento no segundo semestre de 2014 no Campus de
Chapecó
Autorização
Cursos

Administração
Administração-(LF.
Comércio
Exterior)
Ciências
Contábeis

Direito

Educação
Física

modalidade

Vagas
anuais

Bacharelado

60

N

Bacharelado

40

N

Bacharelado

Bacharelado

(Licenciatura)
(Bacharelado)

60

150

Atos

Decreto nº
69.796 de
15.12.71
Of. 283/2013

N

Decreto nº
72.158/73 de
11.07.73

M/N

Dec. nº
91.663/85 de
20.09.85
Res. nº 17/
Consun/2009
VER:

N

Res. 20/CONSUN/2009

I

Res.59/Consun/2013

10

N

Res.95/Consun/2013

10

Eng. da
Computação

Bacharelado

40

Ato

Publicação
Diário Oficial

Dec. nº
80.478
Decreto
2.221/2014

DOU
04/10/77
DOE
05/06/2014

Dec.
198/2011

DOE
29/04/2011

3

Decreto nº
81.933/78
Decreto
2.221/2014

DOU
12/7/78
DOE
05/06/2014

3

Port. nº
683/89
Decreto
2.221/2014

DOU
13/12/1989
DOE
05/06/2014

4-

2= 4

-8

2012

4

7

50

50+50

2011

9

N

Bacharelado

2010

9

10

Reconhecimento/renovação

ano ENADE/CPC

9

50

Engenharia
Civil

40

Turno

Duração
Semestres

3

Dec.3.054/
2010
Decreto
2.221/2014
Dec.3.424/
2010

DOE
04/03/2010
DOE
05/06/2014
DOE
24/07/2010

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Autorização
Cursos

modalidade

Vagas
anuais

Turno

Psicologia

Bacharelado

Sistemas de
Informação

Bacharelado

50

N

Tecn. em
Gestão Ambiental

Tecnologia

40

RE

40

N

Tecn. em
Gestão Comercial

Tecnologia

35

N

Tecn. em Logística (Vd)

Tecnologia

35

N

Atos

Dec. De
01/12/94

Duração
Semestres

ano ENADE/CPC
2010

Res. 155/Consun/2007 (Fb)

2012

Ato

Publicação
Diário Oficial

Dec.
3.054/2010
Decreto
2.342/2014

DOE
04/03/2010
DOE
06/08/2014

Decreto
2.548/2009
Decreto
2.342/2014

DOE
01/09/2009
DOE
06/08/2014

6

Decreto
2.342/2014

DOE
06/08/2014

6

4

Dec.
3.322/2010
Decreto
2.221/2014

DOE
18/06/2010
DOE
05/06/2014

6

3

Dec. 3.758
Decreto
2.221/2014

DOE
22/12/2010
DOE
05/06/2014

10

9

Res. 003/Consun/2011

2011

Reconhecimento/renovação

sc

3

Nota: revisado em 2014 conforme Resolução 132/Consun/2014.

1.15.1.2 Cursos de pós-graduação lato sensu em funcionamento
Os cursos de especialização da Universidade do Oeste de Santa Catarina são institucionais e, dessa forma, segue-se uma programação para oferta nos seus diversos campi.
A Unoesc oferece os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu, a saber:
Quadro 14 – Cursos de pós-graduação lato sensu ativos em 2012/2

Cursos, Local

Res. n.

Acupuntura, em Joaçaba

190/2008

Administração de Banco de Dados e Business Intelligence, em Chapecó

136/2010

Administração de Recursos Humanos, em Joaçaba

018/2010

Administração e Contabilidade Pública, em Videira

084/2009

Administração Empresarial e Negócios Jurídicos, na modalidade a distância

075/2011

Administração Estratégica e Financeira, Videira (em Erechim)

092/2010

Administração Financeira, em Joaçaba, Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Erechim e Fraiburgo

133/2009

Administração Pública, a ser oferecido em Joaçaba

131/2008

Agronomia e Gestão Ambiental, em Xanxerê

194/2007

Análises Clínicas - em SMOeste

245/2009

Análises Laboratoriais – Videira

127/2011

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil - SMOeste e Maravilha

087/2011

Arte-Educação, em Capinzal

055/2008

Arteterapia, Educação e Saúde, em SMOeste

015/2010

Atividade Física e Educação Física Escolar, na Unoesc

082/2012
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Cursos, Local

Res. n.

Atividade Física na Atenção Básica à Saúde, em Joaçaba

009/2012

Atividades de Academia, em Xanxerê

029/2009

Auditoria e Controladoria, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e Pato Branco

142/2009

Auditoria e Gestão Contábil: Normas IFRS, na Unoesc

070/2012

Avaliação de Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas, em Sm, Vd,
Pz, Mv e Ch

187/2011

Captação de Recursos e Projetos de Investimentos, em SMOeste, Pinhalzinho e Chapecó

082/2011

Ciências Contábeis: Convergências às Normas Internacionais de Contabilidade, em
Joaçaba

093/2010

Clínica Médica e Cirúrgica de pequenos Animais, em Xanxerê

021/2008

Comportamento e Gestão de Pessoas, em Chapecó

064/2009

Comportamento Humano nas Organizações, em Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Erechim, Pato Branco

042/2008

Comunicação e Marketing: Ferramentas de Gestão, em Joaçaba

009/2010

Conservação de Energia, em Joaçaba

011/2011

Contabilidade Gerencial, na Unoesc

199/2011

Contabilidade para Sociedades Cooperativas, em Chapecó

004/2009

Contabilidade Pública e Controladoria,em Xanxerê

084/2011

Controladoria e Auditoria na Administração Pública, em Chapecó

176/2009

Controladoria e Custos, em Joaçaba

041/2008

Controladoria e Planejamento Tributário, em Chapecó, Concórdia, Erechim, SLOeste
e Pato Branco

194/2008

Controle de Qualidade em Alimentos, em Videira

171/2009

Criação e Produção em Comunicação, em Joaçaba

039/2009

Desenvolvimento de Sistemas para a Internet, em SMOeste

038/2008

Desenvolvimento de Software com Java, em Xanxerê

111/2008

Design Industrial de Móveis, em SMOeste

125/2008

Direito Ambiental, em Videira

104/2010

Direito Civil e Empresarial, em Xanxerê (Chapecó)

118/2008

Direito Civil e Processo Civil, em Chapecó

180/2009

Direito Civil e Processo Civil, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim, Pato Branco
e SLOeste

037/2008

Direito Civil e Processual Civil, em SMOeste e Pinhalzinho

133/2010

Direito Constitucional, em Chapecó

030/2009

Direito Constitucional com ênfase em Administração, em Joaçaba

036/2009

Direito de Família Contemporâneo e Sucessões, em Joaçaba

008/2012

Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, em Joaçaba e Videira

102/2010

Direito do Trabalho e Preparação para a Magistratura, em Xanxerê (AMATRA 12), em
Chapecó

108/2008

Direito e Gestão Pública Municipal, Centro de Excelência, em Chapecó

005/2010

Direito e Processo do Trabalho, Centro de Excelência, em Chapecó

090/2010

Direito Eleitoral - Centro de Excelência, em Chapecó

186/2011

Direito Empresarial e Planejamento Tributário, em Videira

032/2008
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Cursos, Local

Res. n.

Direito Empresarial, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim, SLOeste e Pato
Branco

196/2008

Direito Material e Processual Civil, em Videira

061/2010

Direito Penal e Processual Penal, na Unoesc

042/2012

Direito Previdenciário, em Chapecó

025/2008

Direito Processual Civil e do Trabalho, em Xanxerê

014/2011

Direito Processual Civil, em Chapecó

158/2010

Direito Público e Privado: Material e Processual (Escola de Magistratura), em Chapecó

105/2010

Direito Tributário, Xanxerê, (em Chapecó)

274/2009

Direito Tributário, em Joaçaba

184/2009

Direito: Teoria, Prática e Gestão Judicial, em Chapecó

242/2009

Direitos Fundamentais da Família, Criança e Adolescente, na Unoesc

074/2012

Educação a Distância, na Unoesc

172/2010

Educação Especial - ênfase em Libras, em Capinzal, Joaçaba, Concórdia, Erechim e
Pato Branco

034/2009

Educação Especial e Libras, em Videira e Fraiburgo

169/2009

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em Videira e Fraiburgo

146/2010

Endodontia, em Joaçaba

147/2009

Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, em SMOeste, Pinhalzinho e SJCedro

183/2010

Engenharia de Automação Industrial, na Unoesc

072/2012

Engenharia de Construção Civil, em Chapecó

070/2008

Engenharia de Estruturas Metálicas, na Unoesc

073/2012

Engenharia de Manutenção Industrial, em Concórdia

005/2008

Engenharia de Produção – Institucional

125/2011

Engenharia de Produção - modalidade a distância

094/2009

Engenharia de Segurança do Trabalho, em Joaçaba, Vd, Sm, Xe, Ch, Pz, Mv, Fb, Caçador, Cc, Pb e Er

085/2011

Ensino da Arte, Cultura e Contemporaneidade, na Unoesc

077/2012

Ensino de Geografia, na Unoesc

078/2012

Ergonomia, em Videira

043/2011

Estratégica Organizacional: Estratégias de Negócios, da Unoesc – alterou denominação

013/2012

Estudos Avançados em Produção Vegetal e Agricultura de Precisão- Sm, Pz, Mv, Sjc, Xe

040/2012

Farmacologia, SMOeste, Maravilha e Pinhalzinho

183/2011

Fisioterapia Hospitalar, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e P. Branco

159/2008

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, em Pato Branco, PR

062/2009

Georreferenciamento de Imóveis Rurais, em Chapecó

182/2011

Gerontologia Social, em SMOeste e Maravilha

134/2010

Gestão da Qualidade, SMOeste, Pinhalzinho, Videira e Chapecó

116/2011

Gestão de Emergências e Catástrofes, em Xanxerê

065/2011

Gestão de Logística Empresarial, em Chapecó

166/2009

Gestão de Negócios Web, na Unoesc

067/2011

Gestão de Pessoas, em Campos Novos

033/2009

Gestão de Recursos Humanos, na Unoesc

174/2010
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Cursos, Local

Res. n.

Gestão de Serviços de Saúde, em Joaçaba, SMOeste, Videira e Xanxerê

171/2010

Gestão de Trânsito, em Videira

170/2009

Gestão e Controladoria para Sociedades Cooperativas, em Erechim

134/2009

Gestão e Direito Público, em Joaçaba

139/2010

Gestão e Planejamento Tributário, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e
Pato Branco

133/2008

Gestão e Projetos: Arquitetura e Design de Interiores, em Xanxerê

066/2011

Gestão e Tecnologias Ambientais, em Joaçaba, SMOeste, Videira e Chapecó

184/2011

Gestão Empresarial – na Unoesc – Projeto Integrado

200/2011

Gestão Empresarial, na modalidade a distância

101/2009

Gestão Escolar: Direção, Orientação e Supervisão, em Joaçaba

255/2009

Gestão Esportiva, na Unoesc

173/2010

Gestão Estratégica da Inovação, Videira e Fraiburgo

076/2012

Gestão Estratégica de Empresas, na Unoesc

085/2012

Gestão Estratégica em Design, em SMOeste

055/2010

Gestão Estratégica em Tecnologia de Informação, em Chapecó

182/2009

Gestão Estratégica Organizacional: Controladoria e Finanças, da Unoesc

012/2012

Gestão Estratégica Organizacional: Gestão de Pessoas, da Unoesc

011/2012

Gestão Financeira e Controladoria, em Pinhalzinho

062/2010

Gestão Integrada em Saneamento Básico, Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e
Pato Branco

095/2009

Gestão Pública, em Xanxerê

118/2009

Gestão Social de Políticas Públicas, em Capinzal

021/2011

Gestão Social de Políticas Públicas, em Xanxerê

145/2010

Gestão Tributária e Escrituração Digital - SMOeste, Pinhalzinho e Maravilha

120/2011

Gestão, Manejo e Nutrição na Bovinocultura Leiteira, em SMOeste, Pinhalzinho e SJCedro

179/2010

História do Brasil: Relações de Poder, - Xanxerê

079/2012

Infraestrutura e Aplicativos Web, em Joaçaba, Chapecó, Videira, Xanxerê e SMOeste

013/2011

Jogos Digitais, em Chapecó

055/2012

Jornalismo Econômico, com ênfase em Agronegócio, em Chapecó

125/2009

Lean Manufacturing, em SMOeste, Pinhalzinho, Maravilha, Videira e Chapecó

015/2011

Licenciamento, Auditoria e Perícia na Gestão Ambiental, em Chapecó

052/2010

Língua Inglesa, na Unoesc

080/2012

Manejo e Nutrição de Bovinos Leiteiros, em Xanxerê

020/2008

Marcas e Design de Produto, em Videira

185/2011

Marketing Digital e Mídias Sociais, em Joaçaba

036/2012

Marketing e Vendas, em Fraiburgo

160/2010

MBA em Administração Estratégica e Financeira, em Videira

014/2010

MBA em Auditoria e Gestão Tributária, em SMOeste e Pinhalzinho

057/2008

MBA em Estratégias de Marketing, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e
Pato Branco

142/2008

MBA em Estratégias Empresariais e Gerenciamento de Projetos, em Fraiburgo

056/2010

MBA em Executivo em Formação de Consultores Empresariais, Chapecó

177/2011
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Cursos, Local

Res. n.

MBA em Finanças Corporativas e Mercados de Capitais, em Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Erechim e PBranco

141/2009

MBA em Finanças, Controladoria e Planejamento Tributário, em Videira e Santa Cecília

138/2010

MBA em Financeira e Controladoria, em SMOeste

187/2008

MBA em Geração e Operação de Negócios Internacionais, na Unoesc

177/2010

MBA em Gestão Ambiental e Projetos Sustentáveis, em Itapiranga

185/2008

MBA em Gestão Ambiental, em Joaçaba e Capinzal

063/2008

MBA em Gestão Ambiental, com ênfase em Licenciamento, Auditoria e Perícia Ambiental, em Pinhalzinho

128/2009

MBA em Gestão da Produção, Materiais e Logística, em SMOeste

039/2008

MBA em Gestão de Agronegócios, em Chapecó, Concórdia, Erechim, SMOeste e
PBranco

068/2008

MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito, em SMOeste

083/2011

MBA em Gestão de Projetos, em Chapecó

181/2009

MBA em Gestão de Sociedades Cooperativas, na Unoesc

086/2012

MBA em Gestão Empresarial, em Videira

172/2009

MBA em Gestão Empresarial: Estratégias de Negócios, em Chapecó e na cidade de
Nonoai-RS

062/2011

MBA em Gestão Estratégica de Negócios, em Videira e Xanxerê

128/2011

MBA em Gestão Estratégica de Empresas, em Joaçaba

143/2009

MBA em Gestão Estratégica Empresarial, em Chapecó

032/2009

MBA em Gestão Financeira e Controladoria, em Videira

037/2012

MBA em Liderança Estratégica, em Chapecó

016/2011

MBA em Logística Empresarial, em Videira e Fraiburgo

107/2009

MBA em Marketing e Vendas, em Concórdia, Pato Branco e Erechim

067/2008

MBA em Marketing e Vendas, em Videira

128/2008

MBA Executivo em Formação de Consultores Empresariais, em SMOeste e Maravilha

089/2009

MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos, em Videira

122/2008

MBA Executivo em Sistemas de Gestão de Cooperativas de Crédito, Videira

010/2012

Meio Ambiente e Desenvolvimento - área de concentração: Biodiversidade e Sustentabilidade, em Xanxerê

086/2009

Metodologia de Trabalho Interdisciplinar com Famílias, em Maravilha (parceria com a
FECAM)

006/2009

Microbiologia - ênfase Microbiologia Industrial e Ambiental, em Videira

106/2010

Microbiologia Industrial e de Alimentos, em SMOeste

244/2009

Novas Tendências do Processo Civil, em Joaçaba

010/2011

Nutrição e Alimentação na Bovinocultura Leiteira, em SMOeste, Pinhalzinho e Chapecó

123/2011

Ortodontia, em Joaçaba

017/2010

Perícia Ambiental, em Xanxerê

129/2009

Personal Training, na Unoesc

083/2012

Planejamento Tributário, em Chapecó

178/2010

Planejamento, Projeto, Montagem e Vistoria de Estruturas Metálicas, em Joaçaba

145/2009

Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Xanxerê

081/2012
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Cursos, Local

Res. n.

Produção e Qualidade, na Unoesc

075/2012

Produção mais Limpa e Ecobusiness, em SMOeste e Chapecó

177/2009

Programa de Residência Médica, em Joaçaba

186/2010

Projeto de Sistemas Mecânicos, em Joaçaba, Chapecó, Caçador, Concórdia, Erechim e Pato Branco

026/2008

Projetos de Arquitetura – ênfase em Arquitetura de Interiores, em Xanxerê, Chapecó

109/2009

Prótese Dentária, em Joaçaba

089/2011

Psicologia Clínica: Terapia Comportamental e Cognitiva, em Joaçaba, Chapecó e
Erechim

131/2009

Psicologia do Trânsito, em SMOeste, Pinhalzinho e Joaçaba

068/2011

Psicologia Hospitalar, em SMOeste

038/2010

Psicologia Jurídica, em SMOeste, Pinhalzinho e Joaçaba

041/2012

Psicologia Organizacional, em SMOeste e em Porto Alegre

254/2009

Psicologia Organizacional e do Trabalho, em Joaçaba

008/2011

Psicologia Organizacional: Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, na Unoesc

071/2012

Psicopedagogia Clínica e Institucional, na Unoesc

137/2010

Psicopedagogia Escolar, em Xanxerê

057/2010

Psicopedagogia, na Unoesc

084/2012

Redes de Computadores, em SMOeste

117/2008

Redes Sociais, em Joaçaba

086/2011

Sanidade de Aves e Suínos, em Xanxerê

029/2008

Saúde Coletiva, em Videira

168/2009

Saúde Coletiva: Programa de Saúde da Família, em Xanxerê

008/2010

Saúde do Trabalhador com ênfase em Ergonomia, em Joaçaba, Chapecó, Erechim,
Concórdia, PBranco, SMOeste

034/2008

Saúde Mental e Coletiva, em SMOeste

039/200

Saúde Mental: Dependência Química, em Joaçaba

007/2012

Tecnologia de Fabricação de Papel e Celulose, em Joaçaba

098/2010

Teorias e Metodologias do Ensino na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Fraiburgo

039/2012

Treinamento Esportivo, em Xanxerê

252/2009

Treinamento Esportivo em Futebol de Campo e Futsal, em Xanxerê

117/2009

Turismo: Planejamento, Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, em Chapecó

051/2010

1.15.1.3 Cursos em funcionamento no segundo semestre de 2012, por campi
No segundo semestre de 2012, nos diversos campi da Unoesc, conforme pode ser
observado no quadro 15, estão em andamento os seguintes cursos de pós-graduação, especialização:
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Quadro 15 – Cursos de pós-graduação em andamento no segundo semestre de 2012

Campus

Joaçaba

Subtotal

Curso

Carga
horária

Vagas

Residência Médica (02 vagas por especialidade)

6.240

04

Residência Médica (02 vagas por especialidade)

5.760

04

Engenharia de Segurança do Trabalho (Turma 4)

630

40

Gestão e Direito Público

360

25

MBA em Estratégias de Marketing

407

25

Ciências Contábeis: convergência às normas internacionais Contab.

375

25

Direito Público e Privado: Material e Processual

390

38

Gestão Estratégica de Empresas

360

35

Administração Financeira (Campos Novos)

390

35

MBA em Liderança Estratégica

470

20

Prótese Dentária

844

12

Engenharia de Produção

360

30

Psicopatologia

360

23

Psicopedagogia

375

21

Engenharia de Produção

360

25

Administração Financeira

390

26

Gestão de Recursos Humanos

360

25

Engenharia de Segurança do Trabalho

630

30

Marketing Digital e Mídias Sociais

360

25

Direito do Trabalho e Direito Previdenciário

375

25

Engenharia de Segurança do Trabalho (Erechim)

610

25

Administração Estratégica e Financeira (Erechim)

360

35

Engenharia de Produção (Erechim)

360

35

Engenharia de Produção (Erechim)

360

30
648
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Curso

Campus

São Miguel do
Oeste

Subtotal

48

Carga horária

Vagas

Arteterapia, Educação e Saúde

510

40

Direito Civil e Processual Civil

375

40

Engenharia Ambiental e Saneamento Básico

390

40

Engenharia da Produção

420

40

Gestão da Comunicação

360

40

Gestão de Recursos Humanos

390

40

MBA Gestão Ambiental: Licenciamento, Auditoria e
Perícia Ambiental

390

Redes de Computadores

375

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil

360

Arteterapia, Educação e Saúde

510

30

Captação de Recursos e Projetos de Investimento

390

40

Direito Civil e Processual Civil – Pz

375

30

Direito Civil e Processual Civil

375

40

Engenharia de Produção - Turma IV

360

40

Engenharia de Segurança do Trabalho

630

30

Farmacologia

450

30

Gestão Financeira e Controladoria

390

40

Gestão Tributária e Escrituração Digital – Pz

375

40

Gestão, Manejo e Nutrição na Bovinocultura Leiteira

390

40

Marketing e Vendas

360

30

MBA em Gestão Cooperativas de Crédito (In Company-Sicoob)

435

Microbiologia Industrial e de Alimentos

375

Nutrição e Alimentação na Bovinocultura Leiteira (In
Company )

465

Psicologia do Trânsito

540

20

Saúde Mental e Coletiva

360

30

Psicologia Organizacional (Convênio IDG – PoA/RS)

360

18

40
40
30

27
30
37
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Curso

Campus

Videira

Carga horária

Microbiologia Industrial e Ambiental

375

MBA Executivo em Formação de Consultores Empresariais

390

Marketing e Vendas

360

25

Gestão de Trânsito

360

30

MBA em Finanças, Controladoria e Planejamento Tributário

420

Gestão da Qualidade

375

30

Gestão de Recursos Humanos

360

25

MBA Gestão Estratégica de Negócios

480

30

Marcas e Design de Produto

450

25

Direito Material de Processual Civil

450

25

MBA em Gestão Financeira e Controladoria

435

30

Subtotal

Chapecó

Vagas
25
25

30

300
Licenciamento, Auditoria e Perícia na Gestão Ambiental

390

30

Direito Civil e Processo Civil

360

30

Comportamento e Gestão de Pessoas- II

360

30

Administração de Banco de Dados e Business Inteligence I

420

30

Planejamento Tributário I

360

30

MBA em Gestão Empresarial: Estratégias de Negócios *

420

32

MBA em Gestão Empresarial: Gestão de Pessoas *

420

5

MBA em Gestão Empresarial: Controladoria e Finanças *

420

16

Administração de Banco de Dados e Business Inteligence II

420

20

Engenharia de Segurança do Trabalho

630

50

Geração e Operação de Negócios Internacionais

360

30

Direito Constitucional

360

30

MBA em Liderança Estratégica

470

20

Engenharia Ambiental e Saneamento Básico

390

30

Personal Trainning

390

30

Gestão de Recursos Humanos

360

30

Planejamento Tributário II

360

30

Direito Público e Privado: Material e Processual

360

50

Subtotal
TOTAL DA UNOESC

523
3.093
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1.15.1.4 Programas de Mestrado em funcionamento
Quadro 16 – Mestrados em funcionamento

Reconhecimento/renovação

Autorização
Curso

Vagas
anuais

Atos

Atos

Publicação
Diário Oficial

25 Res. 112/Consun/2001

Dec. 582/2003 - CEE
Portaria 73/2007 - MEC
Portaria 1.077 – MEC

DOE
15/08/2003
DOU
19/01/2007
DOU
13/09/2012

Administração
(profissional)

25 Res. 279/Consun/2009

Decreto 1.368/2013 –
CEE
Portaria 271/2013 –
MEC

DOE
04/02/2013
DOU
10/04/2013

Direito

25 Res. 209/Consun/2011

Decreto 1.494

DOE
19/04/2013

Ciência e
Biotecnologia

20 Res. 206/Consun/2011

Decreto 1.870/2013

DOE
26/11/2013

Biociências e Saúde

20 Res. 207/Consun/2010

Portaria MEC 794/2014

DOU
12/09/2014

Educação

1.16 UNOESC VIRTUAL – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Universidade do Oeste da Santa Catarina foi credenciada para oferecimento de
cursos na modalidade Educação a Distância pela Portaria ministerial n. 258, de 25 de março de 2009, e, no mesmo ano, implantou o Curso Superior de Tecnologia em Marketing e o
Curso de Pós-graduação em Gestão Empresarial. Os polos de apoio presencial da Unoesc
Virtual credenciados pelo MEC localizam-se nas Cidades de Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê.

1.16.1 Polos de apoio presencial em funcionamento
A Unoesc Virtual tem como sede o Campus de Joaçaba e polos nas Cidades de
Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê, a saber:
Quadro 17 – Polos de apoio Unoesc Virtual

Polo de apoio presencial

Endereço

Campus de Joaçaba

Rua Getúlio Vargas, 2125 – Bairro Flor da Serra

Campus de SMOeste

Rua Oiapoc, 211 – Bairro Agostini

Campus de Videira

Rua Paese, 198 – Bairro Universitário

Campus de Xanxerê

Rua Dirceu Giordani, 696 – Jardim Universitário
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1.16.2 Cursos de Graduação e Pós-graduação Unoesc Virtual em funcionamento
1.16.2.1 Cursos de Graduação
Os cursos de graduação na modalidade a distância são os seguintes:
Quadro 18 – Cursos de graduação a distância

Cursos

Modalidade

LicenInforciatumática
ra

Autorização
Vagas
Anuais

Turno

Atos

Duração
Semestres

EaD

Res. 280/
Consun/2009

8

Tecnologia
Tecnoem
200
logia
Marketing

EaD

Res. 94/
Consun/2004
Portaria 06/
MEC/2009

5

Tecnologia
em Ne- Tecno200
gócios logia
Imobiliários

EaD

Res. 124/
Consun/2010

5

Tecnologia
em
TecnoPro200
logia
cessos
Gerenciais

EaD

Res. 125/
Consun/2010

5

Tecnologia
em
Gestão de
Cooperativas

EaD

Res. 158/
Consun/2013

5

200

Tecno200
logia

Ano Enade/Cpc

Ato

Publicação
Diário Oficial

x

Decreto
858

DOE
06/03/2012

-

Decreto
1.586/
2013

DOE
20/06/2013

Decreto
1.586/
2013

DOE
20/06/2013

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

Reconhecimento/
Renovação

x

1.17 A UNOESC EM SEUS CONTEXTOS SOCIOECONÔMICOS
A população do Estado de Santa Catarina em 2010 era de 6.248.436 habitantes
(IBGE, 2010). No período de 2000 a 2010, a população cresceu 16,68%.
O Estado conta com 293 municípios, dos quais 58,7% possuem população abaixo
de 10.000 e correspondem a 12,9% da população do Estado. Também se verifica a urbanização da população, que em 2010 era de 84,3%. Em relação à densidade demográfica,
nota-se um crescimento no sentido Oeste-Litoral.
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Gráfico 1 – Santa Catarina. Densidade Demográfica nas regiões das Secretarias de Estado de Desenvolvimen
to Regional (SDRs), 2010 (em hab/km²)

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 9).

Concernente à Mesorregião Oeste catarinense, área de abrangência da Unoesc,
registrou-se no período de 2000 a 2010 taxa média abaixo do crescimento registrado no Estado. Todas as regiões de abrangência dos respectivos campi tiveram taxas de crescimento inferiores à média estadual. A região do Campus de São Miguel do Oeste teve o mais
baixo crescimento. Em ordem ascendente, vem o desempenho das regiões dos campi de
Joaçaba, Xanxerê, Videira e Chapecó. Os estudos apuram que a maioria dos municípios
com até 8 mil habitantes teve perda de contingente populacional (FISHER et al., 2012, p. 1).
Tabela 1 – População residente na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2010

Região de
Joaçaba

ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Variação
2000-10
Variação
média

Região de
Chapecó

Regiões de Abrangência
Região de
Região de Região de Total Área de MesorreS. Miguel
Videira
Xanxerê abrangência gião Oeste
do Oeste
265.473
185.677
187.725
1.168.882
1.116.766
262.565
188.808
188.895
1.174.858
1.122.501
260.997
191.893
189.973
1.183.254
1.130.591
258.869
194.777
191.059
1.189.916
1.136.998
254.413
200.833
193.339
1.203.914
1.150.464
251.948
204.185
194.600
1.211.663
1.156.552
251.538
207.511
195.851
1.221.385
1.165.942
270.335
194.871
192.529
1.204.376
1.152.766
280.070
201.850
198.975
1.246.124
1.193.106
281.205
203.330
199.962
1.252.842
1.199.895
275.397
200.899
199.555
1.256.921
1.200.712

265.298
267.584
269.764
271.838
276.190
278.600
280.990
264.205
272.203
272.669
280.819

264.709
267.006
270.627
273.373
279.139
282.330
285.495
282.436
293.026
295.676
300.251

5,9%

13,4%

3,7%

8,2%

6,3%

7,5%

7,5%

0,6%

1,3%

0,4%

0,8%

0,6%

0,7%

0,7%

Segundo os estudos demográficos (FISHER et al., 2012, p. 20):
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[...] estes resultados refletem a busca por melhores condições de vida, levando a população da região a migrar para:
• Centros urbanos maiores da própria região, pois o crescimento médio das 10
maiores cidades da região de abrangência da Unoesc, cuja população residente é superior a 25 mil habitantes, foi de 1,5% ao ano;
• Outras regiões do estado, principalmente para o Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, confirmando-se o fenômeno da litoralização; e Outros estados.

Em relação à expectativa de vida, a população do Estado de Santa Catarina é a
maior da Região Sul, registrando, em 2009, a média de 75,7 anos. Acerca da mortalidade,
registram-se enfermidades próprias de uma população mais idosa.
Nesse sentido, também se constata que a população na área de abrangência da
Unoesc está envelhecendo, pois as faixas etárias de 0 a 19 anos e de 30 a 39 anos diminuíram de 2000 a 2010, enquanto as faixas mais velhas, acima de 40 anos, cresceram em relação à população total. A Tabela 2 apresenta as variações por faixa etária entre os censos
demográficos de 2000 e 2010 (FISHER et al., 2012, p. 24-25).
Tabela 2 – População por faixa etária na área de abrangência da Unoesc: 2000 e 2010

Faixas etárias

População
Total

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

(continua)

Região
de Joaçaba

Região
de Chapecó

Região
S. Miguel do
Oeste

Região Região
de Vi- de Xandeira
xerê

Área de
Abrangência

Mesorregião Oeste

2000

265.298

264.709

265.473

185.677 187.725

1.168.882

1.116.766

2010

280.819

300.251

275.397

200.899 199.555

1.256.921

1.200.712

Var.

5,9%

13,4%

3,7%

8,2%

6,3%

7,5%

7,5%

2000

23.515

24.355

22.805

19.190

18.157

108.022

102.746

2010

17.791

19.468

16.201

14.551

13.447

81.458

77.496

Var.

-24,3%

-20,1%

-29,0%

-24,2%

-25,9%

-24,6%

-24,6%

2000

24.872

26.415

26.541

19.159

19.277

116.264

110.662

2010

19.832

20.868

18.565

16.143

15.264

90.672

86.020

Var.

-20,3%

-21,0%

-30,1%

-15,7%

-20,8%

-22,0%

-22,3%

2000

51.426

54.075

54.811

36.507

38.353

235.172

224.525

2010

47.423

52.531

48.405

37.383

36.533

222.275

211.745

Var.

-7,8%

-2,9%

-11,7%

2,4%

-4,7%

-5,5%

-5,7%

2000

44.395

44.677

37.944

32.270

29.789

189.075

180.469

2010

46.886

55.890

44.582

34.239

33.029

214.626

205.675

Var.

5,6%

25,1%

17,5%

6,1%

10,9%

13,5%

14,0%

2000

43.043

43.755

42.111

30.459

29.324

188.692

180.751

2010

42.248

46.730

38.143

30.461

28.837

186.419

178.038

Var.

-1,8%

6,8%

-9,4%

0,0%

-1,7%

-1,2%

-1,5%

2000

32.976

32.055

33.751

20.837

22.640

142.259

136.334

2010

41.094

43.227

41.188

28.621

28.294

182.424

174.639

Var.

24,6%

34,9%

22,0%

37,4%

25,0%

28,2%

28,1%

Ano
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Faixas etárias

50 a 59 anos

60 anos ou +

(conclusão)

Região
de Joaçaba

Região
de Chapecó

Região
S. Miguel do
Oeste

2000

21.871

19.418

22.655

13.605

2010

30.958

30.910

32.270

Var.

41,5%

59,2%

2000

23.200

2010
Var.

Ano

Área de
Abrangência

Mesorregião Oeste

14.898

92.447

88.441

19.335

21.397

134.870

129.161

42,4%

42,1%

43,6%

45,9%

46,0%

19.959

24.855

13.650

15.287

96.951

92.838

34.587

30.627

36.043

20.166

22.754

144.177

137.938

49,1%

53,4%

45,0%

47,7%

48,8%

48,7%

48,6%

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010.

Região Região
de Vi- de Xandeira
xerê

Como se observa na Tabela 3, a população de zero a 19 anos reduziu consideravelmente em toda a área de abrangência da Unoesc. A população das faixas de zero a 39
anos reduziu cumulativamente 5%, enquanto a população acima de 40 anos cresceu 39,1%
(FISHER et al., 2012, p. 26).
Tabela 3 – Variação da população por faixas etárias acumuladas na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2010

Região (Abrangência)

0 a 19 anos
Nº

%

5 a 29 anos

0 a 39 anos

Nº

%

Nº

%

40 anos ou +
Nº

%

Joaçaba

-14.767

-14,8%

-6.552

-5,4%

-13.071

-7,0%

28.592

36,6%

Chapecó

-11.978

-11,4%

4.122

3,3%

2.210

1,1%

33.332

46,7%

São Miguel do
Oeste

-20.986

-20,1%

-7.744

-6,5%

-18.316

-9,9%

28.240

34,8%

Videira

-6.779

-9,1%

-171

-0,2%

-4.808

-3,5%

20.030

41,6%

Xanxerê

-10.543

-13,9%

-2.593

-3,0%

-7.790

-5,8%

19.620

37,1%

TOTAL

-65.053

-14,2%

-12.938

-2,4%

-41.775

-5,0%

129.814

39,1%

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010.

A evolução da população por faixa etária está evidenciada por meio do Gráfico
2 (FISHER et al., 2012, p. 27).
Gráfico 2 – Variações das faixas etárias da população de abrangência da Unoesc: censo de 2000 a 2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010.
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A variação do perfil demográfico por gênero praticamente não sofreu alterações,
embora a população feminina tenha crescido ligeiramente mais que a população masculina. Quanto ao domicílio, todas as regiões tiveram crescimento da população urbana e
redução da população rural, como demonstrado no Gráfico 3 (FISHER et al., 2012, p. 32).
Gráfico 3 – Variações da população na área de abrangência da Unoesc, de 2000 a 2010: por gênero e domicício (%)

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010.

Acerca da economia, o Estado, em 2008, contribuiu com 4,1% do PIB nacional, sendo o quarto maior do país, mesmo que ocupe apenas 1,1% do território nacional.
Tabela 4 – PIB a preço de mercado corrente e per capita e variação anual, 2005-2008, em Santa Catarina

Ano

R$ Milhão

Per Capita (R$) Variação Anual (%)

2005

85.316

14.543

1,56

2006

93.147

15.633

2,56

2007

104.623

17.834

6,00

2008

123.283

20.369

3,00

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 18).

Na composição do PIB do Estado, o setor de serviços, em 2008, contribuiu com 57%;
a indústria, com 34,4%, e a agropecuária, com 8%. Destaca-se que a indústria de transformação do Estado é a quarta do Brasil e que a indústria de alimentos do Estado é a maior do
País (Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 18).
Já no que diz respeito à análise dos agregados econômicos, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na área de abrangência da Unoesc no período de 2003 a 2009 está
ilustrado na Tabela 5. Nesse período, o PIB cresceu 77,1% na área de abrangência, enquanto o crescimento no estado foi de 94,2% (FISHER et al., 2012, p. 98).
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Tabela 5 – Evolução do PIB total na área de abrangência da Unoesc: 2003 a 2009 – R$ mil

Regiões de Abrangência
Região Região Região S.
Oeste
Região de Região de Total Área de
Estado
de Joa- de Cha- Miguel do
CatarinenVideira
Xanxerê Abrangência
de SC
çaba
pecó
Oeste
se

ANO
Variação
2003-09

63,2%

79,4%

92,0%

70,1%

88,2%

77,1%

76,8%

94,2%

Variação
média

8,5%

10,2%

11,5%

9,3%

11,1%

10,0%

10,0%

11,7%

Fonte: IBGE (2013).

No mesmo período, o PIB per capita cresceu 70% na área de abrangência da Unoesc e 80,3% no Estado de Santa Catarina (FISHER et al., 2012, p. 101).
Tabela 6 – Evolução do PIB per capita na área de abrangência da Unoesc: 2003 a 2009 - R$ 1,00

Regiões de Abrangência
Região S.
Região Total Área
Oeste
Região de Região de
Região de
Estado
Miguel do
de Xan- de Abran- CatarinenJoaçaba Chapecó
Videira
de SC
Oeste
xerê
gência
se

ANO
Variação
2003-09

63,9%

67,5%

81,1%

65,3%

78,8%

70,0%

69,4%

80,3%

Variação
média

8,6%

9,0%

10,4%

8,7%

10,2%

9,2%

9,2%

10,3%

Fonte: IBGE (2013).

A evolução do PIB per capita ao longo do período apresenta oscilações, com baixo
crescimento entre 2004 e 2006, retomada em 2007 e nova estabilização com queda em 2009.
Gráfico 4 – evolução do PIB per capita na área de abrangência da Unoesc: 2003 a 2009 – 1,00

Fonte: IBGE.

1.18 A UNOESC E SEUS CONTEXTOS EDUCACIONAIS
Acerca da população de 15 anos ou mais não alfabetizadas em 2010 (PNAD), o
Estado de Santa Catarina registrou um percentual de 4,9%, abaixo da média de 5,4% da
região Sul.
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No que concerne à educação, entre 2000 e 2010, as taxas de alfabetização da
população na área de abrangência da Unoesc cresceram de forma natural, crescimento
este maior que o da população. Embora ainda inferior à média estadual, a taxa de alfabetização da região cresceu um pouco mais comparativamente ao crescimento da taxa de
alfabetização estadual (FISHER et al., 2012, p. 35).
Tabela 7 – Alfabetização da população residente com 10 anos ou mais, na área de abrangência da Unoesc:
2000 e 2010

Regiões de Abrangência (Campi)
Ano

População
Residente
Joaçacom 10 anos
ba
ou mais

Total
216.911
2000 Alfabetizada 201.988
Taxa Alfabe93,1
tiz. %
Total
243.196
2010 Alfabetizada 230.781
Taxa Alfabe94,9
tiz. %
12,1
Varia- Total (%)
Alfabetizada
ção
(%)
14,3
2000- Taxa Alfabet.
1,8
2010 (p.p.)
Fonte: IBGE (2000, 2010).

S. MiChaXanxeguel do Videira
pecó
rê
Oeste
213.939 216.127 147.328 150.291
197.256 199.341 136.366 135.560
92,2

92,2

92,6

Estado

944.596
870.511

903.358
833.423

4.373.138
4.122.809

92,2

92,3

94,3

1.084.791 1.037.196
1.023.153 979.268

5.405.906
5.197.162

90,2

259.915 240.631 170.205 170.844
246.150 226.438 160.893 158.891

Oeste
Catarinense

TOTAL

94,7

94,1

94,5

93,0

94,3

94,4

96,1

21,5

11,3

15,5

13,7

14,8

14,8

23,6

24,8

13,6

18,0

17,2

17,5

17,5

26,1

2,5

1,9

2,0

2,8

2,2

2,2

1,9

Em relação aos anos de escolaridade na educação básica da população do Estado, na mesma faixa etária de 15 anos ou mais, somente 60,04%, em 2008, possuíam oito
anos ou mais de escolaridade.
Tabela 8 – Taxa de escolaridade: população de 15 anos ou mais segundo a escolaridade, 1992 e 2008 (em %)

Anos de estudo

1992

2008

Menos de 1 ano

10,44

6,99

1 a 3 anos

15,74

8,56

4 a 7 anos

43,49

24,41

8 anos ou mais

30,33

60,04

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 12).

O Estado de Santa Catarina, em 2005, contava com 6.660 escolas de educação
básica e 1.696.248 alunos matriculados; já em 2009, registrava 6.357 escolas e 1.547.005 alunos matriculados. Portanto, há uma redução de 4,55% no número de escolas e de 8,8% no
número de matrículas no período.
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Tabela 9 – Número de estabelecimentos de ensino e de matrículas na Educação Básica, 2005-2007-2009, em
Santa Catarina

Ano
Total (*)
Rede Federal
Rede Estadual
Rede Municipal
Rede Privada

2005

2007

2009

Escolas
Matrícula

6.660

6.699

6.357

1.696.248

1.574.212

1.547.005

Escolas
Matrícula

10

13

14

8.095

7.250

9.441

1.281

1.417

1.335

832.950

738.642

679.528

4.361

4.218

4.115

636.954

640.965

658.603

1.008

1.051

893

218.240

187.355

199.433

Escolas
Matrícula
Escolas
Matrícula
Escolas
Matrícula

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 12).
Notas: (*) Inclui todos os estabelecimentos de ensino. O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.

Acerca do desempenho nos exames de larga escala oficiais, o Estado de Santa
Catarina apresenta o seguinte cenário:
a) Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA): o Estado registra, em 2006,
um desempenho acima da média nacional e também da região Sul;
Tabela 10 – Resultado do PISA 2006 para Brasil, região Sul e Santa Catarina

Região/Estado

Ciências

Matemática

Leitura

Brasil

390

370

393

Região Sul

424

405

419

Santa Catarina

427

413

431

Fonte: INEP (2006).

b) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): o Estado apresentava,
em 2009, os seguintes desempenhos: 5,2 nas séries iniciais do ensino fundamental;
4,5 nas séries finais (5ª a 8ª série) do ensino fundamental; e 3,9 no ensino médio. Tal
desempenho coloca Santa Catarina em quarto lugar no País em relação às séries
iniciais, e em terceiro lugar nos demais segmentos.
Na região de abrangência da Unoesc, destaca-se que as matrículas em creches
tiveram forte crescimento entre 2001 e 2011, registrando aumento médio de 8% ao ano (FISHER et al., 2012, p. 39). O Gráfico 5 apresenta a evolução das matrículas em creches.
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Gráfico 5 – Evolução das matrículas em creches na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2011

Fonte: adaptado de Censo Escolar (MEC/INEP).

O aumento das matrículas nas creches decorre principalmente da criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que repassa recursos federais aos
estados e municípios para aplicação neste nível de ensino ((FISHER et al., 2012, p. 40).
Por sua vez, as matrículas na pré-escola reduziram em 14,5% no período de 2000 a
2011, com queda contínua a partir de 2004, excetuando-se o ano 2009. Esse comportamento
também ocorre no Estado de Santa Catarina e em âmbito nacional (FISHER et al., 2012, p. 42).
Gráfico 6 – Evolução das matrículas na pré-escola na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2011

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

As matrículas do ensino fundamental nas séries iniciais na área de abrangência da
Unoesc, entre 2000 e 2011, reduziram em 18,2%, queda superior ao declínio registrado no
número de matrículas na pré-escola, que foi de 14,5% no mesmo período. A redução de
matrículas nesse nível de ensino também ocorreu em todo o Estado de Santa Catarina, exceto na Mesorregiãodo Vale do Itajaí (FISHER et al., 2012, p. 44-45).
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Gráfico 7 – Evolução das matrículas no ensino fundamental regular – anos iniciais – na área de abrangência
da Unoesc: 2000 a 2011

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

Por sua vez, o desempenho do número de matrículas para os anos finais do ensino
fundamental no mesmo período, cuja queda foi de 25,3%, foi ainda pior que o desempenho
do número de matrículas para os anos iniciais. Mesmo com ligeiro aumento das matrículas
no período de 2007 a 2010, a queda deverá se acentuar quando se considera o comportamento das matrículas para os anos iniciais do ensino fundamental (FISHER et al., 2012, p.
47-48).
Gráfico 8 – Evolução das matrículas no ensino fundamental regular – fases finais - na área de abrangência da
Unoesc: 2000 a 2011

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

Considerando o Estado de Santa Catarina, constata-se que, em 2009, somente
67,15% dos jovens na faixa etária entre 15 e 17 anos encontravam-se matriculados no ensino
médio. Em comparabilidade com o ano 2000, em que 78,11% estavam matriculados neste
segmento da educação básica, observa-se uma redução de alunos matriculados.
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Tabela 11 – Matrículas no ensino médio por rede e percentual da faixa etária dos 15 aos 17 anos matriculados,
2000-2009, em Santa Catarina

Ano

2000

2009

Rede

Federal Estadual
Municipal Privada Total

Federal Estadual
Municipal Privada Total

População total
da faixa 15-17

Matrículas

319.694

346.000

Fonte:Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 9).

% da faixa 15-17
anos

4.763

1,49

205.543

64,29

1.242

0,39

38.163

11,94

249.711

78,11

1.351

0,39

194.503

56,21

1.105

0,32

35.397

10,23

232.359

67,15

Para o ensino médio regular, as matrículas na área de abrangência da Unoesc
praticamente se mantiveram estabilizadas ao longo do período de 2000 a 2011, registrando
uma queda de 3,8% (FISHER et al., 2012, p. 53-54). As matrículas no ensino médio são influenciadas pelo crescimento demográfico em queda e pelas possibilidades de ampliação da
oferta do ensino médio gratuito assinaladas pelo Estado. O mais provável, porém, é que as
matrículas se mantenham estabilizadas, com viés de redução (FISHER et al., 2012, p. 59).
Gráfico 9 – Evolução das matrículas no ensino médio, na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2011

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

No ano 2009, o Estado de Santa Catarina contava com 96 instituições de ensino superior (INEP, 2010); o maior número de IES se encontrava no interior: 80 Instituições. Também, a rede
particular apresenta um desempenho mais expressivo do que a pública, o que é um cenário
oposto ao que se verifica na educação básica, na qual a maioria pertence à rede pública.
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Tabela 12 – Número de instituições e de cursos de graduação presenciais de Educação Superior, 2009

Instituições

Categoria administrativa

Total

Capital

Cursos de Graduação
Interior

Total

Capital

Interior

Santa Catarina

96

16

80

1336

179

1157

Pública

10

3

7

423

116

307

Federal

3

2

1

101

90

11

Estadual

1

1

--

48

26

22

Municipal

6

--

6

274

--

274

Privada

86

13

73

913

63

850

Particular

66

11

55

340

36

304

Comunitária

20

2

18

573

27

546

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 15).

Concernentes às matrículas no ensino superior, dos 198.724 alunos matriculados,
64% encontram-se na rede particular. Também, é relevante registrar a grande expansão da
oferta nas instituições da rede particular de educação superior no Estado em 2009.
Tabela 13 – Número de matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância

Categoria
administrativa
Santa Catarina

Matrículas em Cursos de
Graduação Presenciais
Total

Capital

Interior

Graduação a Distância

N.

Ingressos

Matrículas

Concluintes

198.724

33.522

165.202

296

16.832

55.790

14.408

Pública

71.493

24.700

46.793

49

1.743

4.529

594

Federal

21.377

20.543

834

26

1.295

2.415

0

Estadual

10.312

4.157

6.155

19

386

2.059

594

Municipal

39.804

--

39.804

4

62

55

0

127.231

8.822

118.409

247

15.089

51.261

13.814

Particular

47.761

5.997

41.764

197

12.494

46.265

13.095

Comunitária

79.470

2.825

76.465

50

2.595

4.996

719

Privada

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (2016, p. 15).

Na área de abrangência da Unoesc, em relação à graduação, destacou-se, para
este documento, a evolução do número de cursos, a oferta de vagas e o número de matrículas e de concluintes.
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Tabela 14 – Evolução do ensino de graduação na área de abrangência da Unoesc, de 2000 a 2009: cursos,
vagas, matrículas e concluintes

Área e Mesorregiões
Joaçaba
Chapecó
S. M. Oeste
Videira
Xanxerê
Totais
Variação
2000-09 (%)

Cursos
2000
37
28
12
31
13
121
142,1%

Vagas

2009
77
67
59
53
37
293

2000
1.750
1.763
742
1.125
610
5.990
163,8%

2009
3.630
4.905
2.700
2.469
2.100
15.804

Matrículas
2000
5.371
6.062
2.162
3.644
1.665
18.904

2009
7.673
9.833
6.294
5.307
3.551
32.658

72,8%

Concluintes
2000
567
606
308
375
178
2.034

2009
1.160
1.403
1.209
449
246
4.467

119,6%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

A oferta de cursos no ensino de graduação cresceu 142,1%, no período de 2000 a
2009, indistintamente em todas as regiões de abrangência da Unoesc (FISHER et al., 2012, p.
69). Por sua vez, no Estado, o crescimento relativo no mesmo período foi de 116,6%.
Gráfico 10 – Evolução do número de cursos de graduação, na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2009

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

O número de vagas oferecidas para ingresso nos cursos de graduação na área
de abrangência da Unoesc cresceu 163,8% entre 2000 e 2009 contra um crescimento de
106,6% no Estado de Santa Catarina (FISHER et al., 2012, p. 71).
Gráfico 11 – Evolução da oferta de vagas nos cursos de graduação, por vestibular e outros processos seletivos,
na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2009

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

As matrículas no ensino de graduação, no entanto, tiveram desempenhos significativamente inferiores, não acompanhando o aumento dos cursos e do número de vagas. De
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2000 a 2009, as matrículas no ensino de graduação cresceram 72,8% na área de abrangência da Unoesc e 68,3% no Estado de Santa Catarina. Esse desempenho indica um aumento
de ociosidade de vagas (FISHER et al., 2012, p. 73-75).
Gráfico 12 – Evolução das matrículas nos cursos de graduação, na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2009

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

O número de concluintes no ensino de graduação no Estado no período de 2000 a
2009 cresceu 137,6%, o que corresponde ao dobro do crescimento do número de matrículas no mesmo período (FISHER et al., 2012, p. 77-79). Esse crescimento acentua a observação quanto ao aumento da ociosidade.
Gráfico 13 – Evolução de concluintes nos cursos de graduação, na área de abrangência da Unoesc: 2000 a 2009

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2011b).

Na Tabela 15, apresentam-se resumidamente as taxas médias da evolução de indicadores do ensino de graduação na área de abrangência da Unoesc (FISHER et al., 2012,
p. 80). Esses indicadores apontam para a direção do aumento da ociosidade.
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Tabela 15 – Desempenho dos cursos de graduação na área de abrangência da Unoesc, no período de 2000 a
2009 (crescimento em percentuais médios anuais)

Regiões de Abrangência
Variável

Joaçaba

Chapecó

São Miguel
do Oeste

Videira

Total Área
de Abrangência

Xanxerê

Número de Cursos

8,5

10,2

19,4

6,1

12,3

10,3

Número de Vagas

8,4

12,0

15,4

9,1

14,7

11,4

Número de Matrículas

4,0

5,5

12,6

4,3

8,8

6,3

Número de Concluintes

8,3

9,8

16,4

2,0

3,7

9,1

Fonte: Unoesc (2012, p. 80).

No que se refere ao ensino de pós-graduação stricto sensu, que compreende os
cursos de mestrado e doutorado, na área de abrangência da Unoesc e também na mesorregião Oeste catarinense, não há nenhum curso de doutorado. As primeiras matrículas em
cursos de mestrado na mesorregião Oeste ocorreram em 2005 (FISHER et al., 2012, p. 85), e
as primeiras titulações ocorreram em 2007 (FISHER et al., 2012, p. 89).
Em 2010, a mesorregião Oeste estava à frente apenas da Serrana, conforme dados
apresentados na Tabela 16:
Tabela 16 – Resumo da pós-graduação stricto sensu em Santa Catarina, por Mesorregião, em 2010

Variável

Grande Florianó- Norte Cataripolis
nense

Matrículas
Titulações
Docentes
Programas

4.997
1.369
1.466
64

Oeste CatariSul CatariSerrana
nense
nense

779
239
298
19

97
37
40
3

35
0
14
1

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2010).

313
91
99
7

Vale do
Itajaí
838
275
272
18

Estado
7.059
2.011
2.189
112

1.19 A UNOESC E SUA INSERÇÃO REGIONAL
A Unoesc atua na mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, no Oeste catarinense. Ao todo, são 125 municípios em uma área territorial de 27.255,5 km². O mapa de Santa
Catarina a seguir identifica as regiões em que se encontram os campi da Instituição para
atender à população do Meio-Oeste, Oeste, Extremo-Oeste e parte da região Serrana de
Santa Catarina.
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Mapa 1 – Regiões e cidades em que a Unoesc se faz presente

Fonte: Fisher et al. (2010)..

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, a região de Joaçaba conta com
280.819 habitantes; a região de Chapecó, com 300.251; São Miguel do Oeste, com 275.397;
Videira, com 200.899; e Xanxerê, com 199.555. No total, a região de abrangência da Unoesc soma 1.256.921 habitantes. No período de 2000 a 2010, a população residente na área
de abrangência da Unoesc cresceu abaixo da taxa média de crescimento registrada no
Estado de Santa Catarina: 0,7% para 1,6%, respectivamente.
Em uma abrangência maior, a Unoesc se situa no contexto da Mesorregião Grande
Fronteira do Mercosul, abrangendo o Norte do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná, compreendendo 415 municípios, com área total de 139 mil km².

É nesse contexto que a Universidade do Oeste de Santa Catarina se insere e
deverá intensificar sua atuação nos próximos anos. A instituição tem consciência da
responsabilidade social de participar do desenvolvimento dessa extensa região em
parceria com municípios, órgãos de governo e entidades da sociedade civil. É dessa
forma que a Unoesc consolida a sua missão, seus valores e suas finalidades como instituição
pública não estatal, de característica eminentemente comunitária e de assistência social.
O ensino superior no Brasil, além de tardio, desenvolveu-se a partir dos grandes centros, inicialmente por meio de instituições públicas e, mais tarde, somando-se às instituições
privadas. Santa Catarina passou por outra experiência com a criação de seu próprio Sistema Estadual de Educação, com a implantação de um modelo diversificado do modelo
nacional, cujas instituições de ensino superior, ainda nas décadas de 1960 e 1970, foram
criadas de forma descentralizada, por iniciativa das próprias comunidades, amparadas em
leis municipais.
Esse modelo foi acolhido pela Constituição de 1988, cujo artigo 242 reconhece tais
instituições como públicas municipais, permitindo, ao mesmo tempo, que elas sejam mantidas por meio da cobrança de anuidades, em parceria com os municípios e o estado.
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A inserção regional, portanto, constitui-se em categoria inerente ao processo de
criação e de implantação da Unoesc. Diferentemente de outras instituições de ensino superior multicampi, cujos processos de expansão ocorreram a partir do Campus-sede para
as unidades, a Unoesc já nasceu regional.
Talvez por isso demonstre ser um modelo exitoso de Universidade, um modelo que
pretende ser inovador em relação às formas tradicionais de se fazer Universidade.
A Unoesc foi concebida não para atuar centralizadamente a partir de um grande
centro urbano, mas para participar do processo de desenvolvimento humano e social de
uma mesorregião, a mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Quando, em 1991, a FUOC,
a Fundeste e, mais tarde, a FEMAI e a Funesc se integraram ao projeto de universidade,
fizeram-no pela opção estratégica de acreditar que seria possível construir uma Universidade que ultrapassasse os limites geográficos de uma cidade, para se colocar na perspectiva
de uma região.
Na Unoesc, o par dialético universalidade e regionalidade está presente em seu
cotidiano; são categorias necessariamente constitutivas de sua identidade, sem as quais a
Instituição perde significado e razão de existir, pois o seu projeto foi concebido e estruturado
para atuar estrategicamente no contexto de uma região.
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II – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO
Os princípios e objetivos a partir dos quais a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) se orienta estão em conformidade com os princípios, as finalidades e os
objetivos expressos em seus ordenamentos normativos internos, no seu estatuto e naquele
de sua mantenedora.
O ato educativo, considerando as relevantes transformações sociais e tecnológicas
contemporâneas, exige novos paradigmas epistemológicos e educacionais capazes de
atender às demandas desse novo contexto. Somam-se, ainda, as transformações ocorridas
no mundo do trabalho, o que impõe um novo paradigma à formação profissional, o qual
demanda que o processo educacional venha a assumir princípios educativos e metodologias que se orientam e se desenvolvem a partir da concepção de aquisição de competências. Por outro lado, essa práxis educacional deve se fundamentar nos valores humanísticos,
éticos, críticos e reflexivos, a perpassar o ensino, a pesquisa e a extensão, visando ao fortalecimento da missão e da identidade institucional.

2.1.1 Princípios educativos
A Unoesc se orienta pelos seguintes princípios educativos:
a) pluralidade – o processo educacional deve contemplar a pluralidade de ideias,
de culturas, de posicionamentos;
b) formação profissional e humana – a Universidade promoverá a articulação entre
as diversas instâncias da comunidade/sociedade, estabelecendo estreita relação entre o processo de formação de pessoas, a construção da cidadania e a
preparação para o mundo do trabalho;
c) fomento à indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão – a formação acadêmica deve possibilitar experiências de aprendizagem que contribuam para a
reflexão, o posicionamento e a intervenção dos futuros profissionais no contexto
em que estão inseridos;
d) compromisso com o desenvolvimento regional – as atividades educativas da
Unoesc devem promover estreita relação com o contexto regional.
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2.1.2 Objetivos educativos
A Unoesc se orienta pelos seguintes objetivos educativos:
a) possibilitar à comunidade acadêmica constante aprofundamento e atualização
das produções teóricas e práticas do contexto científico, tecnológico e cultural;
b) instrumentalizar, por intermédio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, profissionais
para contribuírem para o desenvolvimento local e regional;
c) propiciar um ambiente educativo que contemple a criatividade, a inovação, a
capacidade de reflexão e de produção de trabalhos individuais e coletivos;
d) incentivar o trabalho investigativo nas diversas áreas do conhecimento, possibilitando a autonomia profissional e intelectual.

2.1.3 Perfil do egresso
Considerando os princípios filosóficos e técnico-metodológicos, bem como os objetivos
educativos da Unoesc, a Instituição elege para o egresso que almeja formar o seguinte perfil:
a) atuar, profissionalmente, utilizando os fundamentos teórico-metodológicos próprios de sua área, considerando os contextos científicos, sociais, econômicos, políticos, tecnológicos e culturais;
b) inovar em sua área de atuação, considerando os avanços científico-tecnológicos, a fim de contribuir para o desenvolvimento regional e de toda a sociedade;
c) realizar reflexão filosófica e sociológica, considerando a incorporação de modernas ferramentas tecnológicas e comunicacionais, nas tomadas de decisão;
d) ter compromisso com a humanização da sociedade e com o trabalho pautado
na ciência, na ética, no desenvolvimento sustentável, na cooperação e na responsabilidade social;
e) desenvolver a reflexão analítica sobre as condições do contexto profissional, considerando os avanços já produzidos na área;
f) aperfeiçoar a visão da necessidade de educação continuada e atuação profissional voltada à investigação, à produção e à difusão do conhecimento, buscando permanente atualização e autonomia na sua área de atuação;
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g) estar apto a compreender e atender às demandas da sociedade, de pertinência
à área profissional, de forma a contribuir para o setor produtivo e o desenvolvimento regional;
h) desenvolver visão empreendedora e capacitação para trabalhar em equipe, ter liderança e criatividade, pautando-se por princípios éticos e nos valores de cidadania.

2.2 POLÍTICAS DO RESPEITO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, INCLUSÃO SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, TECNOLOGIA, POLÍTICA
E CULTURA EM ÂMBITO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
A Unoesc, com atuação no Estado de Santa Catarina, visa à formação de profissionais altamente qualificados e cidadãos responsáveis e atuantes. Considerando o espaço
geográfico onde atua, nos seus vários campi, estrategicamente distribuídos, tem importância relevante para o desenvolvimento regional e local. Essa vocação, que é a identidade
institucional, coaduna com sua missão de Formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional.
As ações da Unoesc são alicerçadas na possibilidade de oferecer melhor qualidade
de vida à população da mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, criando condições e
perspectivas para o desenvolvimento sustentável nos aspectos político, econômico, social,
ambiental e cultural. Sua participação no desenvolvimento da região está presente no elevado número de pessoas formadas; nas intervenções comunitárias proporcionadas; nas
pesquisas desenvolvidas; nos programas de extensão realizados e nos serviços oferecidos. A
Instituição se manifesta na transformação da cultura, do conhecimento, das condições de
formação das pessoas que aqui tiveram acesso ao ensino superior e da qualidade de vida
pessoal e profissional dos habitantes dessa região.
Por ser uma Instituição qualificada como Comunitária, a Unoesc permeia a vida da
comunidade regional, compõe o tecido social presente no cotidiano de famílias, empresas e
organizações. Os programas desenvolvidos são voltados à política de integração da Instituição com a Comunidade onde está inserida. Ressalta-se que as linhas de pesquisa e os projetos realizados estão voltados ao desenvolvimento social, humano e econômico da região.
Concomitantemente aos cursos que oferece, são realizadas parcerias com a comunidade e ofertados inúmeros serviços gratuitos à comunidade carente, como: serviço
de atendimento jurídico, odontológico, ambulatorial e médico e assistencial, realizados nos
ambulatórios e no Hospital Universitário, além de atendimentos de fisioterapia, psicologia e
enfermagem.
A defesa do meio ambiente está presente na pauta de prioridades da IES. Há uma
preocupação no sentido de construir uma consciência da preservação do equilíbrio ecológico e do desenvolvimento sustentável. Projetos vêm sendo desenvolvidos nos campi, tanto
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no ensino e na pesquisa quanto na extensão e na pós-graduação. A Unoesc possui professores mestres e doutores formados nessa área, além de dispor de estrutura de laboratórios
na área ambiental. Ressalta-se o grande avanço da Instituição em disseminar a educação
ambiental em escolas e à população em geral. Além disso, há nos campi Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), monografias, cursos de extensão, semanas acadêmicas e ações na
área ambiental nos cursos de graduação e pós-graduação.
Ressalta-se, também, o compromisso que a Instituição assume perante a inclusão
social, os direitos humanos e de gênero, as relações étnico-raciais, a cultura e a preservação da memória e do patrimônio cultural, considerando sua relevância para uma formação humanística e responsável socialmente. Fundamental que a realidade e os contextos
contemporâneos desse cenário sejam valorizados na formação de cidadãos e que essa
visão seja ampliada por meio de uma abordagem transversal acerca das políticas públicas, com foco nas áreas específicas da oferta educacional. Relevante, ainda, que a compreensão dos contextos contemporâneos seja permeada pela incorporação no processo
de ensino-aprendizagem de ferramentas tecnológicas, de forma a propiciar uma atuação
profissional voltada à incorporação desses avanços.
Por esses pressupostos, reafirma-se que as políticas voltadas a essas temáticas se
norteiam pelas seguintes diretrizes:
a) a educação continuada, nas modalidades pós-graduação e extensão, deve ter
oferta para atender ao perfil local e global;
b) os projetos pedagógicos dos cursos de graduação serão elaborados, considerando sua articulação com os contextos socioeconômico e educacional da região;
c) a implementação de linhas de pesquisa que se voltam ao desenvolvimento loco-regional, em uma concepção de sustentabilidade;
d) a extensão posicionada em ações que atendam às demandas de desenvolvimento regional sustentável;
e) a oferta de cursos superiores de tecnologia que atendam demandas específicas
da região e do estado de Santa Catarina;
f) a responsabilidade social diante das redes públicas de saúde e de educação
básica, por meio da capacitação de recursos humanos;
g) a geração de eventos anuais, em parceria com empresas, instituições e órgãos,
voltados ao desenvolvimento regional sustentável;
h) a adoção na IES de uma política de conduta consciente acerca do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente enquanto uma política
institucional;
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i)

o respeito e a preservação ambiental deverão perpassar todos os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, de forma específica e transversalmente, atendendo às legislações vigentes.

j)

o apoio e o desenvolvimento de projetos que incluam a abordagem das temáticas: política, direitos humanos, cultura e inclusão social, de forma transversal e
interdisciplinar nos cursos de graduação da Unoesc;

k) a capacitação dos docentes com ações educativas formativas relacionadas às
abordagens inclusivas, considerando as relações étnico-raciais, os direitos humanos, de gênero e de políticas públicas;
l)

a manutenção e a ampliação do acervo da memória cultural e do patrimônio,
alocado na biblioteca do campus central da Unoesc;

m) a manutenção de convênios de parceria com profissionais especializados, devidamente autorizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), a fim de promover pesquisas voltadas à história e à preservação do patrimônio histórico regional, bem como disponibilizar espaço físico para a guarda de
acervo resultante destas atividades;
n) a institucionalização, nos eventos da Unoesc, de momentos específicos destinados à valorização das manifestações culturais, principalmente as loco-regionais;
o) a manutenção do Coral Universitário, com o objetivo de promover o desenvolvimento cultural da comunidade acadêmica e regional.
p) a continuidade do evento Semana da Música, realizado anualmente, desde 2006,
com objetivo de proporcionar aos integrantes do Coral Universitário aulas de técnica vocal e música;
q) o investimento na consolidação de linha de pesquisa voltada a avanços tecnológicos, que venham a beneficiar a sociedade regional;
r) a manutenção e ampliação da inserções de avanços tecnológicos nos cursos de
graduação e pós-graduação da Unoesc;
s) a ampliação da oferta de extensão voltada às tecnologias, de forma a capacitar
o mercado de trabalho regional, nestas ferramentas.

2.3 A INSERÇÃO DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS NA UNOESC
As inovações pedagógicas significativas na Unoesc, tendo como pressuposto os
seus princípios pedagógicos, consolidam-se nas práticas pedagógicas docentes concebidas a partir de uma atuação profissional capaz de gerar e de utilizar novas metodologias
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para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Visam, na atuação docente, à
busca de iniciativas que favoreçam a interação do discente com seu processo de ensino-aprendizagem, a fim de propiciar a aquisição de competências, tendo em vista o saber, o
saber fazer e o saber ser (Perrenoud). Para tanto, diversas formas de desenvolvimento das
atividades são incorporadas ao processo ensino-aprendizagem.
Considerando as inovações pedagógicas, em seus diversos aspectos, relacionam-se, de forma específica, a seguir.

2.3.1 Flexibilidade dos componentes curriculares
Ainda que se considere o currículo como campo de tradição seletiva, que inclui
sempre a escolha circunstanciada de conhecimentos em meio a um leque muito mais amplo de opções, considera-se possível deslindar a inclusão e o redimensionamento de temas
e experiências que dizem respeito às demandas e problemas contemporâneos, bem como
à necessária mobilidade formativa dos acadêmicos.
É nesse sentido que a flexibilidade curricular adquire contornos importantes, pois,
por esse princípio, torna-se possível definir temas e questões pertinentes às demandas e
problemas relacionados às distintas áreas de conhecimento em que os cursos se inscrevem.
O princípio da flexibilização, que contempla maior e melhor movimentação interna do acadêmico, por meio da organização e ampliação de atividades, é adotado pela
Unoesc, considerando os seguintes direcionamentos:
a) sistema de matrícula por crédito, permitindo desenhos curriculares flexíveis;
b) disciplinas optativas e/ou eletivas em todos os currículos da Unoesc;
c) componentes curriculares complementares em todos os cursos de graduação da
Instituição;
d) atividades curriculares complementares de caráter técnico, científico-culturais,
envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão;
e) dinamização no percurso acadêmico, pela minimização dos pré-requisitos;
f) atividades de intercâmbio e mobilidade acadêmica.
Os componentes curriculares complementares fundamentam-se na complementaridade dos saberes, considerando o perfil do egresso expresso no projeto pedagógico do
curso. A função é complementar a formação profissional e humana do acadêmico, com
vistas ao enriquecimento curricular e à diversificação da trajetória de formação profissional.
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Os componentes curriculares complementares encontram-se dispostos na estrutura
curricular com cargas horárias definidas e podem ser assim caracterizados:
a) componentes curriculares complementares com ementas abertas – contemplados na estrutura curricular, apresentam carga horária e distribuição previamente fixadas. Devem possuir ementas abertas e flexíveis (não necessariamente
vinculados(as) a uma disciplina acadêmica destinada à atuação profissionalizante do curso), que visem atender às demandas formativas emergenciais e pontuais
a partir da complementaridade do perfil do egresso e se relacionar intimamente
com áreas ou disciplinas acadêmicas específicas. A oferta deverá ser antecedida
pela apresentação de proposta de trabalho (sob a forma de plano de ensino-aprendizagem) ao colegiado do curso. Na estrutura curricular, recebem a seguinte denominação: Componente Curricular Complementar.
b) componentes curriculares complementares de ementas fechadas – preservam
o caráter de complementaridade à formação proposta ao egresso do curso,
contudo se apresentam na estrutura curricular com carga horária, distribuição e
ementas definidas e unificadas. Possuem íntima relação com as disciplinas acadêmicas e, em sua denominação na estrutura curricular, demonstram essa relação.
O projeto pedagógico do curso poderá definir, institucionalmente, uma relação
prévia de componentes curriculares dessa natureza a serem ofertados, diferentemente, em cada um dos campi nos quais o curso ocorre.
Por sua parte, as atividades curriculares complementares consistem em atividades
acadêmicas que compreendem conteúdos, habilidades e competências relacionados ao
contexto regional, à formação profissional e humana e/ou à indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, com carga horária estabelecida na matriz curricular. Objetivam ao
curso e ao acadêmico o contato com diferentes atividades formativas, de maneira a favorecer a diversificação e a ampliação de conhecimentos, habilidades e competências que
estejam articulados à formação profissional e humana proposta pelo curso. As atividades
curriculares complementares subdividem-se em:
a) atividades curriculares complementares preestabelecidas, definidas pelo colegiado do curso e promovidas pela Instituição. Dizem respeito às atividades de caráter formativo e complementar, cujo objetivo se define por atender a demandas
específicas de determinados grupos. A sistemática e dinâmica da oferta serão
definidas antecipadamente, portanto, acompanhadas de justificativa e proposta
de articulação desta com os demais componentes oferecidos na matriz curricu-
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lar, respeitadas as definições (distribuição e carga horária) institucionais. Encontram-se distribuídas na estrutura curricular do curso (preferencialmente a partir do
segundo ano) e têm carga horária definida na matriz curricular. A despeito de
possuírem caráter complementar, devem preservar estreita relação com o perfil
do egresso expresso no projeto pedagógico do curso. Poderão envolver viagens
de estudo, palestras, projetos de pesquisa, atividades interdisciplinares, oficinas,
seminários, eventos acadêmico-científicos, extensão e outras atividades que o
colegiado do curso entender pertinentes e necessárias à formação do egresso;
b) atividades complementares abertas, que possuem atividades com carga horária
definida institucionalmente e unificadas no âmbito do curso por meio do projeto
pedagógico, devendo ser desenvolvidas equitativamente ao longo do curso. São
exemplos de atividades curriculares complementares abertas: monitorias e estágios não obrigatórios realizados na área de formação; programas de iniciação
científica; cursos realizados em áreas afins; componentes curriculares em cursos
correlatos à área; participação em eventos científicos no seu campo de formação; projetos de pesquisa (não obrigatórios); projeto de extensão comunitária; intercâmbio discente com outras instituições de ensino nacionais ou internacionais e
outras atividades aprovadas pelo colegiado de curso. A convalidação compete ao
colegiado de curso, e as normas e procedimentos serão regulamentados por resolução específica. A atividade desenvolvida deve, necessariamente, ter articulação
com o perfil do egresso apontado no projeto pedagógico de curso. O referido componente não poderá exceder a 8% da carga horária total do curso, e uma única atividade não poderá corresponder a mais de 40% do total das atividades curriculares
abertas previstas para o curso.
Assim posto, considerando as diretrizes institucionais e a concepção pedagógica
da Unoesc, a flexibilização do currículo em seus cursos de graduação deve ser vista na forma de disciplinas optativas e/ou eletivas, além de atividades complementares à formação.
Ressalta-se que todos os cursos de graduação da Instituição encontram-se adequados a
este pressuposto, e os currículos dos cursos têm a obrigatoriedade da oferta de atividades
complementares à formação, e estas se encontram consolidadas na Unoesc.
Também, a flexibilização curricular ocorre nos cursos de graduação da Instituição,
considerando disciplinas e/ou conteúdos que atendam a demandas regionais, a fim de
articular a oferta educacional ao mercado de trabalho loco-regional.
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2.3.2 Oportunidades diferenciadas de integralização de curso e aproveitamento de estudos
A Unoesc compreende que o currículo deve ser flexível, permitindo o aproveitamento de estudos, assim como a inserção do aluno na vida profissional. Assim posto, respeitados os dispositivos legais e a autonomia permitida, a Unoesc considera a possibilidade de
cenários diversificados para a integralização do curso de graduação, conforme as seguintes diretrizes:
a) componentes curriculares cursados em regime especial poderão caracterizar
aproveitamento de estudos ou, ainda, constituir-se em cursos sequenciais de complementação de estudos, com destinação individual, observadas as disposições
do Regimento da IES, bem como a pertinência na análise curricular, desde que
aprovado pelo Colegiado de cada curso;
b) discentes regularmente matriculados na Instituição poderão matricular-se em
componentes curriculares de outras Instituições de Educação Superior como alunos especiais, com o objetivo de complementação de créditos, até o limite de
seis componentes curriculares no decorrer de seu curso, ficando sujeitos ao processo de aproveitamento desses conteúdos;
c) alunos da Unoesc poderão matricular-se em componentes curriculares em qualquer um dos campi que ofereçam o mesmo curso ou o mesmo componente curricular em outro curso, respeitada a existência de vaga e mediante apresentação
de comprovante de regularidade acadêmica no Campus de origem;
d) o discente poderá concluir o curso de graduação em tempo inferior ao fixado
para a integralização mínima, desde que o curso já esteja reconhecido, nas seguintes situações:
− aproveitamento de componentes curriculares cursados em outros cursos superiores;
− comprovação de conhecimento adquirido, referente a aproveitamento extraordinário dos componentes curriculares, mediante realização de avaliação
abrangente, de caráter teórico e/ou prático, elaborada e aplicada por banca
examinadora e conforme critérios constantes no Regimento da IES;
− componentes curriculares cursados em cursos de pós-graduação poderão ser
aproveitados em cursos de graduação, considerando análise curricular e aprovação do Colegiado de curso;
− componentes curriculares cursados em IES estrangeira poderão ser aproveitados, desde que a mobilidade estudantil seja decorrente de convênio de par-
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ceria entre a Instituição receptora e a Unoesc, mediante análise de currículo e
conforme normas do Conselho Universitário;
− estudos realizados no exterior, fora da mobilidade estudantil institucional, são
passíveis de aproveitamento desde que comprovado se tratar de curso reconhecido pelo sistema de educação do país de origem, acompanhados de documentos carimbados pelo Consulado e traduzidos por tradutor juramentado e
conforme critérios do Conselho Universitário;
− transferência entre cursos, com aproveitamento das disciplinas cursadas, com
compatibilidade de conteúdos curriculares e, dessa forma, possibilitando diferentes desenhos nos períodos de integralização do curso;
− aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho, em que
se destacam: nos cursos de licenciatura, os discentes que comprovadamente
exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da
carga horária do estágio curricular supervisionado, na forma da legislação vigente.

2.3.3 Adoção de metodologias significativas no processo ensino aprendizagem
As metodologias a serem adotadas pelos cursos da Unoesc pautam-se na abordagem histórico-crítica de conteúdos e saberes. Trata-se de uma abordagem que não se fixa
na exposição exaustiva e sistemática de conteúdos, mas na “[...] indicação de caminhos
para a crítica do existente e para a descoberta histórica.” (SAVIANI, 1994, p. 15). Implica
capacidade de converter o conhecimento objetivo em conhecimento escolar, de modo a
torná-lo “[...] assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares.” (SAVIANI, 1994, p. 14).
Na perspectiva de um conhecimento construído historicamente, é levado em conta o caráter provisório dos saberes produzidos. Assim, a lógica que orienta essa metodologia
é a dialética, que considera a reflexão e a capacidade de análise como pressupostos fundamentais e indispensáveis à apropriação dos conhecimentos produzidos historicamente.
Também, as metodologias participativas devem se posicionar, no processo ensino-aprendizagem, como recurso para a aquisição de competências, sendo estas concebidas pela
mobilização do saber, do saber fazer e do saber ser (PERRENOUD, 2010).
Respeitando a opção metodológica supracitada e os princípios pedagógicos que
norteiam a ação da Unoesc, há constantes esforços no sentido de fortalecer os princípios
pedagógicos integradores, bem como as metodologias que coloquem o acadêmico no
centro da aprendizagem e, ainda, a ampliação do uso de recursos tecnológicos. Para tanto, esses aspectos são contemplados nos momentos de atualização dos projetos pedagógicos, da capacitação dos coordenadores dos cursos de graduação e dos docentes.
Por este pressuposto, a metodologia adotada pela Instituição busca priorizar a interação do discente com seu processo ensino-aprendizagem, de forma a propiciar a constru78
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ção do conhecimento, considerando a aquisição de competências. As metodologias ativas são concebidas como desafiadoras, envolvendo a tomada de decisão, uma vez que
os discentes assumem a condição de sujeitos ativos e a aprendizagem adquire significado.
Nesses contextos de aprendizagem, teoria e prática não se dissociam, mas interagem. Algumas metodologias ganham destaque na Instituição, entre elas os projetos integradores,
estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, peer instruction, sala de aula invertida e design thinking, que estão sendo incorporadas
aos projetos pedagógicos dos diferentes cursos ofertados pela Unoesc.
Além disso, optou-se por participar do Consórcio STHEM Brasil, formado por IES brasileiras e pela LASPAU Academic and Programs for the Americas, organização filiada à Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Como resultado do Consórcio, a Unoesc vem
capacitando seus professores à utilização de metodologias participativas e conta com um
grupo de estudos e pesquisa sobre o tema, a fim de propor e implementar aprendizagens
significativas no processo ensino-aprendizagem. Assim, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse processo, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato
com metodologias de ensino voltadas à construção de competências, considerando uma
formação crítica e reflexiva.

2.3.4 Projetos Integradores
Os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da Unoesc, considerando os seus
princípios filosóficos e metodológicos, deverão promover situações de aprendizagem que privilegiam a interdisciplinaridade, favorecendo a articulação entre teoria e prática, bem como
a prática profissional simulada e/ou vivenciada em lócus de atuação profissional, tendo em
vista a construção do conhecimento, em sua aplicabilidade. Os cursos da Instituição devem
adotar ações que favoreçam a interdisciplinaridade, de forma a atender a estes princípios
norteadores, expressos em projetos integradores, que poderão, assim, se definir:
a) projetos interdisciplinares, com temáticas definidas, perpassando o currículo, de
duração anual e/ou semestral, com complexidade adequada a cada turma;
b) disciplinas de natureza teórico-práticas, a perpassar o currículo, considerando a
finalidade de articular os saberes, por meio de um projeto integrador;
c) fóruns de discussão de casos, a permear o currículo, na forma de um projeto, com
o desenvolvimento das etapas observação, diagnóstico, análise e intervenção,
em que as discussões do processo ensino-aprendizagem se formalizam em um
evento anual.
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Acerca das disciplinas com a finalidade de integrar os saberes, ainda os currículos
poderão adotar Disciplina(s) de Prática(s) Integradora(s), entre outras nomenclaturas, sendo estas facultativas. Os cursos de licenciatura deverão considerar as disciplinas específicas
de práticas pedagógicas, a perpassar o currículo, tendo estas a finalidade de articular/
desenvolver os projetos integradores.
Por esses pressupostos, os cursos de graduação da Instituição promovem a interdisciplinaridade, propiciando uma prática pedagógica capaz de integrar os saberes do
currículo, dando sentido à aprendizagem, sendo esta significativa. Fomenta uma aprendizagem que exercita no discente a capacidade crítica e reflexiva de produção de conhecimentos, com base em uma visão multidimensional.

2.3.5 Utilização de tecnologias de comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem
A Unoesc tem como um dos princípios norteadores a utilização de metodologias
participativas, que devem necessariamente fazer uso dos avanços tecnológicos no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Tal princípio se fundamenta pelo compromisso da IES em incorporar os contextos contemporâneos de aprendizagem, a fim de
propiciar uma formação em sintonia com as inovações advindas das ferramentas tecnológicas. A tecnologia da informação, no seu papel atual de recurso impulsionador da nova
sociedade global, é ferramenta essencial ao suporte de diversos processos, que envolvem
aplicação e geração de conhecimento.
Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e processos,
demandados em razão da constante transformação dos paradigmas tecnológicos, pode
contribuir efetivamente na formação e preparação dos profissionais para que atuem nas
diferentes áreas de conhecimento.
À luz desse entendimento, a Unoesc apoia o desenvolvimento de experiências
de aprendizagem, capazes de conectar a Instituição com a nova realidade local, regional, nacional e internacional. Nesse contexto de mudanças de complexo dimensionamento, estão sendo adotadas políticas inovadoras para a transmissão e produção do
conhecimento, entre as quais destacam-se:
a) a prerrogativa de oferecer 20% da carga horária dos cursos de graduação na
modalidade a distância, possibilitando, desse modo, que as atuais e novas tecnologias de informação e de comunicação possam produzir melhorias significativas
no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem;
b) a criação e adequação dos espaços pedagógicos informatizados;

80

Universidade do Oeste de Santa Catarina

c) a possibilidade de os campi ofertarem cursos na modalidade de Educação a
Distância;
d) a inserção do Portal de Ensino nas práticas de ensino presencial e a distância;
e) a implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao desenvolvimento de ações inovadoras de ensino-aprendizado;
f) a realização de eventos relacionados à Inovação.
Essa abordagem na oferta educacional da Instituição norteia-se pelas seguintes
diretrizes:
a) os currículos dos cursos de graduação devem considerar a inserção de disciplinas
específicas para o domínio de tecnologia, bem como a utilização desse recurso
deve perpassar toda a formação;
b) as atividades acadêmicas propulsoras de inovação têm como pressuposto o uso
de softwares específicos às áreas do conhecimento da oferta educacional, especialmente aqueles voltados à simulação, enquanto aspecto essencial ao favorecimento das relações teórico-práticas;
c) a previsão institucional de constante investimento em banco de dados, que permita ao discente contato com relevantes pesquisas, principalmente por meio de
periódicos on-line, a serem incorporados ao processo ensino-aprendizagem, enquanto complementar à formação;
d) o compromisso institucional em divulgar os trabalhos acadêmicos, por meio de
periódicos on-line próprios, oportunizando a publicação acadêmica;
e) manter e ampliar sistemas e programas que propiciam a interação do discente
com seu processo ensino-aprendizagem, por meio de atividades extraclasse mediadas por tecnologia;
f) garantir que cada disciplina possa contar com material de apoio, disponível on-line,
permitindo, via ferramentas tecnológicas, a interação entre discente e docente;
g) manter a oferta de disciplinas na modalidade EaD/semipresencial nos cursos presenciais, na forma da legislação vigente, contribuindo para a autonomia do discente, por meio do contato com as ferramentas tecnológicas.
Para dar suporte a essas diretrizes, a Unoesc investe em mecanismos e recursos que
propiciam o desenvolvimento de atividades mediadas por tecnologias. Nesse sentido, os
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discentes e docentes têm acesso à rede wi-fi em todos os ambientes da Instituição, além de
contar com diversos laboratórios de informática, bem como com softwares/sistemas específicos para diferentes demandas. Pela internet, discentes, docentes e colaboradores têm
acesso ao Portal de Ensino Unoesc. Cada usuário possui um código e uma senha de identificação, único em toda a rede, que lhe permite se conectar em qualquer local. Os módulos
e serviços estão disponíveis de acordo com o perfil de cada usuário. O Portal de Ensino possui inúmeras ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, nos diferentes
níveis: graduação, pós-graduação lato e stricto sensu. Por meio desse espaço, os docentes
interagem entre si e com discentes, utilizando ferramentas como fórum de discussão, tira-dúvidas, mensagem particular, acesso a material, entre outras. Nesse sentido, o módulo
Espaço Acadêmico é composto por ferramentas que envolvem a vida acadêmica, como:
consulta a resultado de avaliação da aprendizagem, matriz curricular, matrículas, situação
financeira, solicitação de bolsa e avaliação institucional.
Os ambientes virtuais de aprendizagem também favorecem, por meio de suas ferramentas, a oportunidade de criação de comunidades virtuais de aprendizagem, a fim de
se realizarem as atividades acadêmicas. O módulo Professor é o espaço virtual destinado
ao docente, que conta com ferramentas que permitem a criação de fórum; deixar recados
no mural virtual; tirar dúvidas dos acadêmicos; publicar planos de ensino; enviar mensagens
individuais aos estudantes; armazenar e compartilhar com as turmas diversos arquivos didáticos; elaborar e gravar modelos de avaliações; aplicar avaliações para os componentes
curriculares/turmas; corrigir avaliações e publicar os resultados para as turmas; criar enquetes e emitir relatórios de participação de cada acadêmico.
A infraestrutura de TICs possibilita o desenvolvimento de programas especiais que
privilegiam a inserção do cidadão na sociedade do conhecimento por meio de atividades
educacionais que possuam cunho de inclusão digital. A acessibilidade é tratada de acordo
com a necessidade. Há disponibilidade de softwares para deficientes visuais.

2.4 POLÍTICAS DE ENSINO
Em consonância com os pressupostos filosóficos e metodológicos da Unoesc, o perfil do egresso almejado pela Instituição e as políticas gerais e específicas expressas neste
documento, a oferta dos cursos de graduação se coloca em duas dimensões indissociáveis: a qualidade da formação acadêmica a ser oferecida e a quantidade de profissionais
necessários para atender às demandas de crescimento sustentável para o País. Orienta-se, ainda, pelos pressupostos de uma formação integral, profissional e humana, tendo a
qualidade como princípio educativo, na busca de pluralidade, flexibilidade, com vistas à
formação para a cidadania.
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É indispensável situar a educação superior como instrumento de formação que
possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a
partir de uma postura dialógica com a realidade. Nesse caminho, as políticas de ensino da
Unoesc se constituem em um desafio, tanto teórico-conceitual quanto metodológico.

2.4.1 Políticas de ensino para a graduação
As políticas e diretrizes do ensino de graduação, amparadas na Legislação Nacional,
fundamentam-se, principalmente, na formação integral dos discentes, estimulando o
pensamento crítico e a articulação dos componentes curriculares aos contextos social,
político, econômico, cultural e tecnológico. Nesse sentido, a interdisciplinaridade deve
pautar o desenvolvimento do currículo, considerando as áreas do conhecimento e a formação para a cidadania e socialização do conhecimento.
Para atingir tal fim, é preciso que docentes e discentes estejam atentos às novas
metodologias de produção e apropriação do conhecimento, articulando o ensino com a
iniciação científica e a extensão, a fim de estimular o intercâmbio acadêmico e a intervenção nas problemáticas regionais.
Por essas premissas, o ensino de graduação na Unoesc desenvolve-se a partir das
seguintes políticas:
a) compromisso com a democratização do acesso e permanência no ensino superior, por meio da diversificação nas formas de acesso, do fortalecimento das políticas de assistência estudantil e da implementação de estratégias para o retorno
dos egressos pela oferta de formação continuada;
b) formação generalista, crítica e reflexiva, ética e humanística, atendendo às demandas sociais das respectivas áreas de formação;
c) inclusão, nos cursos de formação de professores, de mecanismos que promovam
a constante interação da Unoesc com as redes públicas de educação básica, de
forma a contribuir para a melhoria da educação regional;
d) revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, considerando a sua contínua adequação e redimensionamento;
e) mecanismos que consideram a contínua avaliação interna e externa, em consonância com o SINAES, a fim de subsidiar a atualização do projeto pedagógico;
f) permanente acompanhamento de egressos e de suas trajetórias profissionais,
com a finalidade de avaliar a qualidade do curso e a inserção desses profissionais
no mercado de trabalho;
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g) estreitamento das relações entre a Unoesc e a comunidade, por meio de empresas, escolas e outras instituições públicas e privadas, visando ao estabelecimento
de parcerias;
h)

qualidade da formação científica, profissional, cultural, tecnológica e cidadã,
por meio de:
− fortalecimento dos processos de construção e implementação de projetos
pedagógicos de curso, com autonomia, para atender ao perfil regional;
− realização de eventos com integração do Ensino, Pesquisa e Extensão;
− estímulo ao desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino;
− aprimoramento dos processos curriculares e de avaliação da aprendizagem;
− implementação de projetos pedagógicos de curso com percursos curriculares
flexíveis e que possibilitem maior articulação entre teoria e prática;
− implementação da pesquisa, da extensão e da cultura como princípios educativos nos cursos de graduação, buscando o desenvolvimento da postura
investigativa do acadêmico e ampliação da qualidade do ensino ofertado;

i) melhoria das condições de oferta do ensino de graduação, por meio de atualização permanente do acervo bibliográfico, em conformidade com os projetos
pedagógicos de curso;
j) ampliação e melhoria da infraestrutura de laboratórios e da biblioteca;
k) investimento em novas tecnologias;
l) fortalecimento da política de formação continuada dos docentes, por meio de
execução e acompanhamento do Programa de Formação Continuada para a
Docência no Ensino Superior, objetivando o aperfeiçoamento constante dos processos educativos;
m) consolidação de um Núcleo de Acompanhamento Pedagógico ao Docente, considerando o efetivo acompanhamento e desenvolvimento profissional do professor;
n) implementação de grupos multidisciplinares para estudos sobre novas metodologias educacionais participativas.
Referendando o disposto neste documento, os projetos pedagógicos dos cursos de
graduação da Unoesc devem pautar-se pelos seguintes princípios:
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a) atender às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas para cada curso de
graduação e aos demais requisitos legais vigentes na educação superior, bem
como os ordenamentos internos da Unoesc;
b) promover constante atualização, a fim de atender às demandas do ensino superior e manter a sintonia com o mercado de trabalho, sendo essa atividade responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE);
c) contemplar a flexibilidade, por meio de disciplinas optativas e/ou eletivas, bem
como por atividades complementares à formação, a fim de permitir a mobilidade
e a autonomia dos educandos para o planejamento e o desenvolvimento de sua
trajetória de formação;
d) possibilitar formação condizente com as mudanças que se processam no mundo do
trabalho e na produção de novos conhecimentos científicos, visando à inovação;
e) propiciar formatos de oferta e de metodologias de ensino para atender a outros
públicos que queiram acessar o ensino superior, especialmente aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais;
f) considerar a necessária articulação com o mundo do trabalho loco-regional, considerando a missão e a importância que a Instituição ocupa na comunidade regional;
g) propiciar a articulação entre os componentes curriculares e as diferentes áreas de
conhecimento, a fim de atender à interdisciplinaridade, especialmente a incorporação de projetos integradores, na forma expressa neste documento;
h) fomentar a integração ensino, iniciação à pesquisa e extensão, evitando-se a
visão linear e estanque do processo de ensino-aprendizagem;
i)

assegurar a inclusão de conhecimentos e reflexões acerca da inclusão social, direitos humanos, educação ambiental, relações étnico-raciais, história e cultura
afro-brasileira e africana, além da linguagem brasileira de sinais;

j)

possibilitar o estágio curricular supervisionado abrangente, respeitadas as legislações vigentes e as especificidades da modalidade do curso, considerando estágio de docência, estágio de prática profissional e estágio de pesquisa;

k) inserir atividades de monitoria, com o objetivo de iniciar os discentes em atividades de docência;
l)

proporcionar, por meio de mecanismos de nivelamento de estudos, o saneamento das deficiências na formação prévia do ingressante, a fim de contribuir com a
sua permanência no ensino superior;
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m) assegurar que a iniciação à pesquisa e a extensão estejam consoantes com as
políticas específicas para estas atividades expressas neste documento e, especialmente, atendam aos aspectos regionais.
O projeto pedagógico de curso constitui um conjunto articulado de reflexões, escolhas e posicionamentos a respeito da sociedade, da educação e do homem. Trata-se, pois, de um instrumento político, cultural e científico, resultante de construção coletiva.
Com a pretensão de dar coerência às relações entre as dimensões acadêmicas do Ensino,
Iniciação à Pesquisa e Extensão e as práticas pedagógicas, na elaboração do projeto pedagógico de curso, cabe especial atenção à construção do perfil do egresso. A partir dele,
atendidas as orientações e normatizações institucionais e nacionais, propor um itinerário
formativo que considere esse perfil, em uma dimensão de formação profissional e humana.
Por sua vez, a dinâmica curricular apresenta estratégias para a ação articulada dos docentes, visando à construção do perfil do egresso.
O projeto pedagógico de curso tem o compromisso com processos formativos que
incluam a promoção das responsabilidades éticas e sociais. Para tanto, adota uma dinâmica curricular, na qual os conhecimentos concernentes à cidadania plena, às relações
entre ambiente e sociedade, à preocupação com os direitos humanos, com o respeito à
diferença, entre outros, são articulados de forma transversal, disciplinar, ou na combinação
de ambas. Assim, a Unoesc, comprometida com a sociedade, procura divulgar e produzir
conhecimentos, bem como atitudes e valores que contribuam para a educação de cidadãos, que respeitem os direitos legais e que valorizem a identidade, conscientes de que
estão inseridos no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica.
Por sua vez, aos cursos de licenciatura, além da preocupação com a responsabilidade ética e social, soma-se a responsabilidade com a formação dos novos educadores,
que devem atuar como multiplicadores desses conhecimentos nos espaços de educação
formal e não formal.

2.4.2 Monitoria
A Monitoria destaca-se entre as atividades previstas para o ensino de graduação,
com a finalidade de efetuar atividades de iniciação à docência e proporcionar aprofundamentos de saberes que se mostram instrumento relevante ao processo ensino-aprendizagem. De tal forma, a monitoria permite aos discentes prestar auxílio a professores para
o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticas, o que também
contribui para um relacionamento pedagógico produtivo entre alunos e docentes. A monitoria na Unoesc está consolidada e regulamentada, compreendendo as modalidades de
voluntariado e de bolsas. Cabe ao coordenador de curso, em consonância com as norma86
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tizações da Instituição, planejar, acompanhar e avaliar as atividades de monitoria a serem
executadas no seu curso.
As monitorias desenvolvidas pelos acadêmicos poderão ser convalidadas como
atividades curriculares complementares abertas, desde que aprovadas pelo Colegiado do
respectivo curso.

2.4.3 Políticas de ensino para a pós-graduação
A pós-graduação na Universidade do Oeste de Santa Catarina orienta-se pelos
seguintes princípios:
a) Compatibilidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
b) Indissociabilidade com a graduação, a pesquisa e a extensão;
c) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
d) Flexibilidade de organização, de oferta e de funcionamento.
A concepção de políticas para o ensino de pós-graduação na Universidade do Oeste de Santa Catarina, considerando os dispositivos legais vigentes, tem como pressupostos:
a) a sintonia com a concepção, a missão institucional, os valores e os objetivos do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
b) as características da identidade da Instituição, como a sua origem pública, a forma jurídica de operar, a função social que exerce, a sua regionalidade de atuação e a sua organização multicampi;
c) a existência de condições propícias à atividade criadora e de pesquisa, bem
como de qualificação e de dedicação do corpo docente às linhas de pesquisa
dos cursos;
d) o comprometimento com a produção e a difusão do conhecimento, bem como
com o processo de desenvolvimento humano, socioeconômico e cultural da região;
e) a prática do intercâmbio, da cooperação e da mobilidade acadêmica entre
professores e estudantes com universidades do País e do exterior.
Nesse sentido, a pós-graduação na Unoesc desenvolve-se norteando-se pelas seguintes políticas:
a) qualificar professores, profissionais e pesquisadores para atuarem no ensino, na
pesquisa e na extensão;
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b) potencializar a produção e a difusão do conhecimento científico, artístico-cultural
e tecnológico;
c) potencializar o desenvolvimento da pesquisa, da extensão e da graduação.
d) atender às demandas de qualificação profissional, prioritariamente em áreas de
conhecimento estratégicas para o desenvolvimento humano, socioeconômico e
cultural da região;
e) atingir a plenitude universitária, que passa pela institucionalização e consolidação
da pós-graduação lato e strito sensu;
f) dinamizar as linhas e os grupos de pesquisa;
g) promover a inter-institucionalidade e o intercâmbio com outras universidades;
h) produzir conhecimento socialmente relevante, de modo a integrar a Instituição
no processo de desenvolvimento humano, socioeconômico e cultural da região;
i)

articular entre a graduação e a pós-graduação, especialmente por meio de políticas de pesquisa, iniciação científica e extensão e de desenvolvimento da carreira docente;

j)

fomentar a publicação de docentes e discentes, por meio da criação de eventos
científicos, periódicos da própria IES e incentivo à publicação em periódicos externos de nível nacional e internacional.
A pós-graduação lato sensu é nível de ensino superior voltado para a qualificação

profissional, que conta com as seguintes diretrizes:
a) oferta em áreas do conhecimento específicas e estratégicas para o desenvolvimento humano, socioeconômico e cultural da região;
b) desenvolvimento de forma contínua e permanente, visando atender as demandas
da sociedade;
c) autonomia nos campi, respeitada a legislação vigente, para a oferta, podendo
estas se viabilizar nas modalidades presencial e/ou à distância;
A pós-graduação stricto sensu na Instituição é nível de ensino superior voltado à
formação de professores, de profissionais e de pesquisadores nos programas de mestrado e
doutorado, observando-se os seguintes pressupostos:
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a) atendimento a demandas relevantes do ponto de vista do desenvolvimento humano e social da região enquanto política de inserção da instituição no processo
de desenvolvimento humano, socioeconômico e cultural da região;
b) opção por áreas de conhecimento prioritárias e estratégicas para a Instituição;
c) vinculação a uma ou mais linhas de pesquisa institucionalizadas;
d) disponibilidade de condições físicas, laboratoriais, de acervo e de recursos humanos qualificados.

2.4.4 Políticas para educação a distância
A Educação a Distância na Instituição tem alicerces em ações e princípios orientados pelas mesmas diretrizes pedagógicas que direcionam todo o processo educativo da
Unoesc: a excelência da qualidade é um dos seus maiores valores, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância. Visa atender à sociedade em suas necessidades e nos
contextos que se apresentam: sociedade da informação e do conhecimento e das novas
configurações do trabalho. Nesse sentido, a Instituição persegue alternativas potencializadoras de expansão e diversificação das oportunidades de ensino, cumprindo seu papel de
atender às demandas de formação que a sociedade demanda.
Para essa modalidade, a IES adota uma metodologia em que os discentes são
agentes da construção do próprio conhecimento. Para tal, oferece os instrumentos e o suporte necessários para a mediação da aprendizagem.
As ações da EaD na IES são desenvolvidas por equipes multidisciplinares, as quais
planejam e implementam atividades pedagógicas, com o compromisso de qualidade do
processo de ensino-aprendizagem. Para o pleno atendimento da modalidade, dada as
suas características, a capacitação dos profissionais envolvidos com a Educação a Distância é contínua, envolvendo tanto a equipe de apoio administrativo quanto pedagógico. A
preparação da equipe é efetivada de forma sistemática no que se refere à necessidade de
atualização em três grandes dimensões: pedagógica, tecnológica e didática. Dessa forma,
o programa de capacitação da Unoesc Virtual está estruturado por dois eixos principais:
a) formação tutorial;
b) produção de material didático.
O Programa de Formação Tutorial em EaD tem por objetivo formar professores e
tutores para atuar na Educação a Distância, atendendo à necessidade de atualização
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pedagógica e tecnológica, possibilitando-lhes a compreensão do processo de ensino e de
aprendizagem em suas relações entre tecnologia e educação.
A formação para a produção de material didático objetiva oferecer aos professores os subsídios necessários para que possam desenvolver materiais de qualidade a serem
utilizados pelo aluno inserido na modalidade a distância, organizando os conteúdos em
uma linguagem que mantenha um diálogo didático com o aluno. Além disso, a capacitação apresenta as estratégias de avaliação utilizadas na Educação a Distância para o
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.
As políticas de oferta educacional na modalidade a distância na Instituição orientam-se pelas seguintes diretrizes:
a) sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional e com o Projeto Pedagógico Institucional;
b) compromisso com a qualidade da formação;
c) atendimento às políticas e normas da legislação vigente;
d) formação ético-humanística e técnico-profissional;
e) fomento à articulação ensino, iniciação à pesquisa e extensão;
f) parcerias com instituições e órgãos públicos e privados como forma de potencializar a Educação a Distância;
g) ampliação do acesso ao Ensino Superior;
h) desenvolvimento da cultura institucional para a Educação a Distância;
i)

possibilitar o acesso às ferramentas e aos recursos da Educação a Distância como
estratégia para a melhoria da educação presencial;

j)

propiciar aprendizagem autônoma, oportunizando a aquisição de atitudes e valores que conduzam à autodeterminação e à consciência da necessidade da
aprendizagem permanente;

k) possibilitar a capacitação e o aperfeiçoamento profissional na modalidade a distância;
l)

incorporar novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem.
Os projetos pedagógicos de cursos para a oferta na modalidade a distância, além

de atenderem às orientações institucionais para elaboração de projetos pedagógicos de
cursos (PPCs) e contar com o acompanhamento da Unoesc Virtual e da Coordenação Pedagógica, deverão contemplar as seguintes informações específicas para a modalidade:
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a) sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a distância, quando previsto na legislação em vigor;
b) descrição das atividades presenciais obrigatórias, como estágios curriculares, defesa de trabalho de conclusão de curso e atividades em laboratórios científicos;
c) sistema de controle de frequência dos estudantes nas atividades presenciais,
quando for o caso;
d) descrição do material instrucional do curso (guia de estudo, guia de curso e guia
do aluno);
e) forma de apresentação do material instrucional para o curso;
f) cronograma do curso, evidenciando a previsão de momentos presenciais, com os
devidos planejamentos;
g) relação professor tutor/aluno;
h) forma de apoio logístico ao professor tutor e ao aluno;
i)

formas de comunicação (impressa, áudio, digital, vídeo e/ou outras);

j)

descrição das instalações físicas, de infraestrutura tecnológica de suporte, polos
de Educação a Distância, biblioteca e outros, de acordo com as necessidades
de cada curso.
Destaca-se, também, que a Universidade atua na oferta de cursos de extensão a

distância, que visa à capacitação e ao aperfeiçoamento de profissionais que fazem parte
do quadro funcional das empresas, conforme demanda regional.
Para atendimento às exigências dessa modalidade, a gestão da EaD na IES é feita
por meio da Unoesc Virtual e tem por finalidade desenvolver e aprimorar na Instituição o
processo ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino.

2.5 POLÍTICAS DE EXTENSÃO
A Extensão na Instituição é concebida como processo educativo, cultural e científico, fomentando a articulação entre ensino e pesquisa e viabilizando a relação entre
universidade e seu entorno. É, portanto, um espaço de articulação e de construção de
uma identidade regional, que passa pela produção do conhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades socioculturais. Por outro lado, é um processo acadêmico,
organicamente vinculado à aprendizagem e à produção do conhecimento, de forma a
permitir a compreensão da realidade social, bem como a atualização das práticas de ensino e pesquisa, sendo, também, o caminho que presentifica a Universidade viva, em sua
plenitude, perante a comunidade.
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A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina está fundamentada, principalmente, nos pressupostos de contribuição para o desenvolvimento regional. O relacionamento com a comunidade reforça o caráter e o compromisso social da IES, em que se
destacam:
a) a Unoesc é uma Instituição de origem pública e, como tal, é chamada a responder às exigências e demandas regionais colocadas pelas problemáticas de seu
entorno;
b) a extensão se constitui em lugar privilegiado para se estabelecer uma relação de
reciprocidade e parceria entre a IES e a comunidade regional, dado o seu caráter público e social;
c) a regionalidade de atuação da Instituição deve ser entendida como categoria
que articula o local, o regional e o global, na perspectiva do desenvolvimento
humano e social sustentável;
d) a legitimidade de uma instituição universitária se conquista com o modo e a intensidade do engajamento na solução dos problemas de seu entorno, tornando relevantes as atividades-fim, não somente do ponto de vista acadêmico, mas
também do ponto de vista da pertinência para o processo de desenvolvimento
regional;
e) pela extensão se possibilita o desenvolvimento integral da pessoa, bem como o
preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, à medida que aponta para práticas coletivas que sejam integrais nas relações pessoais,
mobilizadoras nas opções éticas e cidadãs e comprometidas com as ações políticas e sociais.
A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina está impulsionada e orientada por princípios de aprendizagem que visam atingir a participação acadêmica e regional, aqui ressaltados:
a) institucionalidade – para que a Extensão se insira, objetivamente, na estrutura organizacional da Instituição;
b) autorreflexão – necessária para a autocrítica e o aprimoramento da identidade
da Unoesc em relação à Extensão;
c) aprender fazendo – atitude necessária para a reaprendizagem permanente do
que seja fazer universidade e desenvolver a Extensão;
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d) transdisciplinaridade/transversalidade – implica um novo conceito de sala de
aula, não limitado ao espaço físico da dimensão tradicional;
e) horizontalidade e transparência – implica a participação de todos os sujeitos da
vida universitária, bem como a descentralização da tomada de decisões, estimulando o envolvimento, a criatividade e o comprometimento da comunidade
acadêmica, com ênfase no papel dos colegiados;
f) pluralidade – como prática de convivência e de tolerância diante de diferentes
manifestações culturais e teóricas;
g) efetividade – implica o impacto que a Extensão possa produzir na comunidade
quando se considera a pertinência social;
h) ação cooperativa e solidária articulada com entidades, empresas, órgãos de governo e instituições sociais.
A Extensão na Universidade do Oeste de Santa Catarina organiza-se a partir de
programas, projetos, cursos, eventos e serviços.
Compreende-se por programas de Extensão um conjunto de ações/projetos organizados a partir de uma temática/problemática, construídos e implementados orgânica e
institucionalmente e desenvolvidos na forma de educação continuada. Já os projetos de
Extensão constituem-se em um conjunto de ações/atividades pontuais, com objetivos e
temporalidade restritos.
Os cursos de Extensão são de natureza técnica, de atualização, de aperfeiçoamento e de difusão cultural de curta duração, com o objetivo de atender às demandas
internas e externas da Instituição, enquanto que os eventos relacionados à Extensão se
constituem em atividades de curta duração e de interesse técnico, social, científico, esportivo e artístico-cultural. Também constitui-se uma modalidade de extensão, a prestação de
serviços, enquanto atendimento de necessidades ou demandas específicas da sociedade/
comunidade, mediante devida contrapartida financeira.
Caracterizam-se, entre tantas, as seguintes atividades extensionistas na Instituição:
programas e projetos relacionados à extensão universitária, cultura, prestação de serviços
e educação continuada; cursos de aperfeiçoamento, de atualização e de difusão cultural;
semanas acadêmicas; eventos científicos, técnicos, tecnológicos, artístico-culturais e esportivos; assessorias e consultorias, entre outras atividades.
Por esses pressupostos, a Unoesc elege as seguintes diretrizes para as políticas de
extensão:
a) institucionalizar a extensão como atividade permanente na IES;
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b) desenvolver a extensão como instrumento de inserção da Unoesc no processo do
desenvolvimento humano e social da região;
c) planejar a extensão a partir de eixos temáticos, considerando a realidade loco-regional;
d) contemplar a extensão nos Projetos Pedagógicos dos cursos da Instituição;
e) desenvolver a extensão como prática do ensino e da pesquisa, a partir das exigências e demandas da comunidade regional;
f) incluir a extensão no âmbito da avaliação institucional;
g) criar um sistema de informação sobre e para a extensão, no âmbito da Instituição,
como forma de viabilizar a comunicação e o intercâmbio e subsidiar a socialização das experiências;
h) estabelecer parcerias e intercâmbio com a comunidade e órgãos de fomento,
valorizando programas interinstitucionais;
i)

criar programas voltados ao desenvolvimento, produção e preservação da cultura e da arte regionais;

j)

consolidar metodologias que garantam o fomento da integração da extensão
com o ensino e a pesquisa;

k) enfatizar a relevância e a pertinência social da extensão;
l)

buscar a autossustentabilidade para os programas e projetos de extensão.

2.6 POLÍTICAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO
A Política de Pesquisa e Inovação na Universidade do Oeste de Santa Catarina tem
como finalidade fomentar, orientar e priorizar a pesquisa e a inovação, visando à produção
e disseminação do conhecimento científico e socialmente relevante, com o propósito de
apresentar soluções que contribuam para o desenvolvimento da região de atuação da IES.
Considerando esses pressupostos, elencam-se as seguintes políticas para a pesquisa
e inovação:
a) produzir conhecimento científico e socialmente relevante comprometido com a
qualidade do ensino de graduação, com a pós-graduação e com a extensão
universitária;
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b) analisar cientificamente os componentes históricos que caracterizam o processo
de desenvolvimento da região, sem perder de vista a inserção no contexto universal;
c) propor soluções às contradições na busca por alternativas de sustentabilidade
sem prejuízos à ética e ao meio ambiente;
d) constituir-se em centro de referência para a busca de alternativas e soluções às
questões e problemas regionais;
e) estabelecer intercâmbio e parceria com instituições universitárias e de pesquisa
e com outros órgãos públicos ou privados, regionais, nacionais e internacionais, a
fim de potencializar os recursos humanos e os resultados de pesquisa;
f) induzir a cultura de desenvolvimento tecnológico e inovação nas áreas estratégicas para os campi da Unoesc, no sentido de contribuir para a criação de condições necessárias para promover o desenvolvimento humano, social e econômico
na região de inserção;
g) capacitar recursos humanos, técnicos e gerenciais nos campi da IES, qualitativa
e quantitativamente, em graus compatíveis com as necessidades de pesquisa e
inovação nas diferentes áreas do conhecimento e de atuação da Universidade;
h) otimizar os investimentos de Pesquisa e Inovação dos campi da Instituição pela
ação sistêmica e unificada da Universidade, alinhada aos objetivos estratégicos
para operar em rede de relacionamentos e parcerias internas e externas;
i)

contribuir com os Sistemas Produtivos e de Inovação da região do Oeste de Santa
Catarina, de acordo com suas especificidades, com vistas à inovação de forma
sistêmica para aumentar o potencial de sucesso a ser alcançado com o desenvolvimento regional.
A Unoesc desenvolve, ainda, programas voltados ao incentivo à produção e disse-

minação do conhecimento, conforme se destaca:
a) programa de apoio à produção e gestão do conhecimento: visa possibilitar a
produção do conhecimento por docentes da Instituição no intuito de ampliar as
oportunidades de os pesquisadores dialogarem com as agências de fomento à
pesquisa e, consequentemente, apoiarem e aumentarem a produtividade dos
grupos de pesquisa cadastrados e certificados, que, além da produção fecunda
de conhecimentos, devem se constituir em espaço de aprendizagem de habilidades de investigação;
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b) programa de estímulo à fixação de Recursos Humanos: objetiva estimular a fixação de recursos humanos na Instituição, com destacado desempenho acadêmico e/ou reconhecida competência profissional em áreas estratégicas para atuação, preferencialmente, nos cursos e programas de pós-graduação stricto sensu;
c) programa de apoio à divulgação do conhecimento: visa possibilitar a socialização de resultados de pesquisa, por meio de publicações em anais, periódicos e
outros meios, da própria IES, ou externos, bem como o incentivo à participação de
docentes e discentes em encontros científicos no País e no exterior e à publicação
dos resultados de pesquisas no meio acadêmico-científico;
d) programa de apoio aos processos de inovação: objetiva estimular o pesquisador
no desenvolvimento de produtos (bens de capital, bens de consumo duráveis e
não duráveis, serviços, softwares) e processos (de fabricação e controle) inovadores;
e) programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): modalidade de
apoio ao desenvolvimento da iniciação científica com recursos da Instituição e/
ou de outras agências de fomento, destinada a estudantes na condição de auxiliares de pesquisa em resposta a projetos de pesquisa aprovados pela Instituição
por meio de editais específicos.

2.7 POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A Universidade do Oeste de Santa Catarina reconhece a importância de promover
e consolidar um processo de internacionalização, visto que mediante um mundo globalizado, o intercâmbio de conhecimento assume relevância e passa a ser essencial no âmbito
universitário. A inserção da Unoesc além de sua fronteira regional coloca a IES em sintonia
com a contemporaneidade, considerando, principalmente, os avanços da produção e
socialização do conhecimento e das inovações tecnológicas.
As possibilidades que a internacionalização propicia perpassam por avanços advindos de pesquisas conjuntas, projetos, programas, educação continuada e qualificação
de recursos humanos, visando à colaboração mútua.
Com a finalidade de implementar as ações de internacionalização acadêmica, a
Instituição conta com o Programa de Mobilidade Acadêmica, criado com o objetivo de
internacionalização da Instituição.
O programa de mobilidade acadêmica se efetiva pela responsabilidade que a
Unoesc assume perante a comunidade internacional, especificamente no que diz respeito
ao comprometimento com o desenvolvimento e a formação humana dos alunos e docentes da Instituição.
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Compreendido como processo formativo, o Programa de Mobilidade Acadêmica
objetiva o desenvolvimento das competências e habilidades profissionais necessárias para
o exercício profissional e também de conhecimentos técnicos e científicos, valores e atitudes para o exercício da cidadania no Brasil e no exterior.
Este Programa é destinado a alunos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da IES, cuja finalidade é estabelecer parcerias com instituições internacionais,
objetivando oportunizar reciprocamente a docentes e discentes estrangeiros o estudo em
semestres letivos, pesquisas científicas e estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios,
além de cursos de extensão e congressos, com duração de um semestre a um ano letivo.
A Unoesc possui convênios com instituições na América do Norte, América Latina,
Europa e África. Semestralmente, novas parcerias são celebradas a partir da avaliação estratégica da Reitoria e da Coordenação Geral de Mobilidade Acadêmica, bem como por
meio de propostas de termos de cooperação submetidos pelos docentes permanentes dos
cursos de pós-graduação strictu sensu da Instituição.
Entre outros, a Unoesc aderiu ao Programa Ciência sem Fronteiras, do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, participando de cotas ou de candidaturas individuais,
com o encaminhamento de acadêmicos e docentes a universidades renomadas de outros
países. A adesão da IES ao Programa Ciências sem Fronteiras já oportunizou o intercâmbio
de alunos tanto na modalidade de cotas da IES quanto de candidaturas individuais. Ou
seja, a Instituição conseguiu estimular a participação dos alunos e gerar indicadores para a
ampliação de bolsas para os próximos semestres.
Ainda, a Unoesc tem possibilitado aos estudantes intercâmbio cultural, educacional e de ciência e tecnologia desde 2002, por meio do Programa Estudantes – Convênio de
Graduação – do MEC. Semestralmente são disponibilizados novos cursos a estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento com os quais a Instituição mantém acordo, entre
eles Guiné Bissau, Cabo Verde e Paraguai.
A política de Mobilidade Acadêmica contempla, ainda, a possibilidade de docentes da Instituição participarem de parcerias com instituições nacionais e estrangeiras no
fomento e realização de projetos de pesquisa. Entre as instituições encontram-se: Capes,
CNPq, FullBright, Instituto Carolina e União Europeia.
A internacionalização da Universidade do Oeste de Santa Catarina conta com as
seguintes diretrizes para as suas políticas:
a) disseminar a cultura da internacionalização no corpo social da IES;
b) ampliar a inserção da Instituição em redes de colaboração, em âmbito internacional;
c) promover a mobilidade estudantil, em níveis de graduação e de pós-graduação;
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d) incorporar nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação a mobilidade acadêmica internacional;
e) oportunizar aos discentes de baixa renda a possibilidade de realizar mobilidade
estudantil.
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III – DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO
Considerando as políticas institucionais propostas para a vigência deste PDI, bem
como a capacidade de gestão, financeira e de recursos humanos da Unoesc, projeta-se
sua expansão a fim de atender plenamente às demandas regionais, considerando um desenvolvimento responsável e comprometido com a sociedade na graduação, pós-graduação e extensão, nas modalidades presencial e ensino a distância (Unoesc Virtual).

3.1 PROGRAMA DE ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQUENCIAL
3.1.1 Projeção dos cursos de graduação – 2013 a 2017
A Unoesc prevê a implantação, no período de 2013 a 2017, dos cursos de graduação, na modalidade presencial e também a ampliação de vagas em cursos já existentes.
Assim posto, para atender às necessidades e demandas regionais, o quadro de expansão,
por campi, apresenta o seguinte cenário:
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Quadro 19 – Cursos de graduação, na modalidade presencial, a serem implementados no período de 2013 a 2017

Joaçaba

2013

Administração

50

X

Ciências Contábeis

50

X

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda

10

X

Direito – noturno

50

X

Engenharia Civil

50

X

Engenharia Química

50

X

260

06

Química (Parfor)

50

X

Música

40

X

90

02

Curso

Subtotal
Capinzal
Subtotal
Campos
Novos

Medicina Veterinária

Subtotal
SMOeste

Xanxerê

01

40

Fisioterapia

50
140

01

Engenharia Civil

01

X
X

40

X

130
Direito

01

01

40

Farmácia

X

40
Enfermagem

50

01

01

X

Engenharia da Computação

40

X

Arquitetura e Urbanismo

80

X

Psicologia

40

X

TOTAL GERAL

01

X

100

Subtotal

2017

X

X

50

2016

X

40

Engenharia Civil

Subtotal

Chapecó

70
50

Subtotal

2015

X

Medicina Veterinária

Psicologia

2014

70

Direito

Subtotal
Videira

Cronograma de Oferta

Ampliação de vagas anuais

Local

310

01

02

02

1.040

10

04

06

01

3.2 PROJEÇÃO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL
Com a finalidade de atender a demandas específicas da região, a Unoesc projeta
em seu PDI a oferta de um curso sequencial:
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Quadro 20 – Projeção dos cursos sequenciais – 2013 A 2017

Local

Curso

Ampliação de vagas anuais

Cronograma de Oferta
2013

Sequencial de Formação EsVideira pecífica em Cosmetologia e
Estética

35

X

TOTAL GERAL

35

01

2014

2015

2016

2017
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IV – PROJEÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.1 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) projeta, na vigência deste PDI,
a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, modalidade
presencial, com foco em sua oferta na graduação, preocupando-se com o atendimento
às demandas regionais, inclusive considerando os lócus do campi em que a IES se insere.
Propõe-se, dessa forma, a oferta de educação continuada a seus egressos, bem como aos
demais profissionais, a fim de contribuir com o desenvolvimento regional.
A oferta de cursos de pós-graduação lato sensu é planejada sob duas perspectivas:

a) de longo prazo, para cursos consolidados de oferta continuada, considerando a demanda e a articulação da graduação com a pós-graduação;
b) ofertas esporádicas para atender a demandas específicas de segmentos
da sociedade ou da economia ou de uma organização ou instituição pública ou privada em particular (in company), respeitadas as ofertas de suas
áreas de conhecimento na graduação.
Os cursos de pós-graduação lato sensu propostos para a vigência deste PDI, quinquênio 2013 a 2017, encontram-se elencados a seguir:
Quadro 21 – Cursos de pós-graduação lato sensu propostos para o quinquênio 2013 a 2017

LOCAL

CURSO

2013

2014

2015

2016

2017

Acupuntura

40

Administração e Segurança de Redes

25

Administração Financeira
Joaçaba

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)

26

26

29

29

Assistência Multiprofissional em Oncologia e Cuidados
Paliativos
Auditoria e Gestão contábil: Normas IFRS

25
25

25

Avaliação Psicológica e Diagnóstico
Controladoria e Custos
Criação e Produção publicitária

30
35

30

45
20
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LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

Diagnóstico de Engenharia: Patologia, Recuperação e
Perícia em Construção

2017
25

Direito Civil e Processo Civil

25

23

20

Direito do Trabalho e Direito Previdenciário

23

23

24

Direito Público e Privado: Material e Processual

38

20

50

Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva

22

Engenharia Civil
Engenharia de Automação Industrial

30

Engenharia de Construção Civil
Engenharia de Estruturas Metálicas

30

50

30

22

37

50

33

Engenharia de Manutenção
Engenharia de Produção
Engenharia de Segurança do Trabalho

136

82

29

29

70

70

81

116

22

22

Fitness e Personal Trainer

25

23

Gerenciamento de Projetos

25

25

Gestão de Recursos Humanos

25

25

35

25

Gestão Estratégica de Empresas

25

23

Engenharia de Sistemas Computacionais Embarcados
Joaçaba

20

Gestão e Direito público

22

25

26
21

Gestão Escolar

25

29

29

38

38

25

32

18

25

25

22

22

25

25

24

Gestão Estratégica em Recursos Humanos
Gestão Estratégica em Recursos Huma
Gestão Estratégica em Recursos Humanos
Gestão Estratégica em Recursos Humanos
Gestão Social de Políticas Públicas

25

Licenciamento, Auditoria e Perícia ambiental
Marketing Digital e Mídias Sociais
Marketing e Vendas

104

25

Universidade do Oeste de Santa Catarina

LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

MBA em Controladoria e Custos

2017

20

MBA em Estratégias de Marketing
30

25

MBA em Liderança Estratégica

42

21

MBA Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar

25

MBA em Estratégias de Marketing 2013

Medicina do Trabalho
Personal Training

26

20

25

23

23

20

25

25

22

35

46

10

29

29

26

Planejamento e Gestão tributária
Joaçab

Prótese Dentária

12

12

Psicologia Jurídica

25

19

Psicologia Organizacional: Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas

26

Psicopatologia

25

Psicopedagogia

21

21

29

29

Residência Médica – Clínica Médica

4

7

6

7

Residência Médica – Cirurgia Geral

4

7

6

6

2

4

6

25

25

25

Residência Médica – Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Saúde Coletiva: Estratégia Saúde da Família
Tecnologia de Fabricação de Papel e Celulose
Capinzal

Psicopedagogia

23
21

Gestão Social de Políticas Públicas
Administração Financeira

46
25

35

28

28

Direito Civil e Processo Civil
Campos
Novos

30

Gestão Escolar

29

Produção Vegetal: Manejo Para Altos Rendimentos

28

28

20

Sanidade de Suínos e Aves

27

27

25

Saúde Coletiva: Estratégia Saúde da Família

25
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LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil

25

Arteterapia, Educação e Saúde

60

2014

2015

24

24

2016

Avaliação Psicológica
Captação de Recursos e Projetos de Investimentos

25
30

25

Desenvolvimento Regional Sustentável

25

25

Design de Interiores: Novas Tendências

22

22

42

Direito Civil e Processual Civil

40

40

20

Direitos Fundamentais da Família, Criança e Adolescente

30

20

Engenharia Ambiental e Saneamento Básico

46

Engenharia de Produção

50

20

20

20

20

Engenharia de Segurança do Trabalho

46

20

40

20

20

28

28

30

28

28

18

15

Engenharia e Qualidade de Software
Estudos Avançados em Produção Vegetal e AgricultuSão
ra de Precisão
Miguel
Farmacologia
do
Oeste
Gestão das Emoções e Ambiente Saudável
Gestão de Recursos Humanos

20

20
40

49

20

Gestão Estratégica em Recursos Humanos
Gestão Financeira e Controladoria
Gestão, Manejo e Nutrição na Bovinocultura Leiteira

20
80

23

23

20

40

25

30

25

Gestão Tributária e Escrituração Digital

30

Marketing e Vendas

25

20

MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito (In Company Sicoob)

55

55

30

MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas de Crédito (In Company Sicoob Noroeste)

25

25

25

MBA em Logística e Supply Chain
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2017

25

MBA Executivo em Formação de Consultores Empresariais

20

20

Microbiologia Industrial e de Alimentos

25

20

20
25
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LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

Microbiologia dos Alimentos

25

Novo Sistema Procesual Civil Brasileiro

35

Planejamento e Gestão tributária

25

Produção e Qualidade
São
Miguel Psicologia do Trânsito
do
Oeste Psicopedagogia Clínica

28
20

25
26

Segurança e Garantia da Qualidade

27
25

Comportamento e Gestão de Pessoas

20
28

20
28

Gestão Estratégica Organizacional: Controladoria e
Finanças
Mara-vilha

MBA em Gestão da Estratégica de Negócios

20
20

MBA em Gestão da Produção, Materiais e Logística

25

Práticas Pedagógicas Interdisciplinares e Garantia de
Direitos

25

Avaliação Psicológica

30

30

Design de Interiores: Novas Tendências
Direito Civil e Processual Civil

25

20
20

25

Estudos Avançados em Reprodução de Bovinos de
Pinhal- Leite: Manejo, Nutrição e Biotécnicas
-zinho
Gestão Financeira e Controladoria

22
28

Gestão Tributária e Escrituração Digital

35

Nutrição e Alimentação na Bovinocultura Leiteira

21

Produção e Qualidade

40

São
José
Saúde Coletiva: Estratégias Saúde da Família
do
Cedro

35

28

Psicopedagogia Clínica e Institucional

Saúde Mental e Coletiva

2017

28

30

28

28

30

30
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LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

Análises Clínicas
Análises Laboratoriais

25
25

22

Comunicação e Jornalismo Religioso

30

Direito do Trabalho e Previdenciário

36

Direito Material e Processual Civil

25

25

Engenharia de Produção

30

30

67

Engenharia de Segurança do Trabalho

30

25

28

37
22

Farmácia Clínica

25

Farmacologia

25

25

25

Gestão da Qualidade

30

20

20

Gestão da Tecnologia de Informação
Videira

33

Gestão de Recursos Humanos

25

20

Gestão de Trânsito

25

25
20

Gestão Escolar

20
29

30

40

25

22

MBA em Admininstração Estratégica e Financeira

30

30

70

26

26

MBA em Finanças, Controladoria e Planejamento
Tributário

30

MBA em Gestão Estratégica de Negócios

30

31

MBA em Gestão Financeira e Controladoria

30

30

28

Nutrição Esportiva

22
22

28

32
55

55

Administração Estratégica do Agronegócio

20

Advocacia Civil e Empresarial
Ciência do Treinamento Esportivo – Esportes Coletivos
e Individuais

22

20

Marcas e Design de Produto

MBA em Empreendedorismo Estratégico

108

33

22

Gestão e Controle no Setor Público

Xanxerê

22

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

Psicopedagogia

2017

33
20

33

35
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LOCAL

CURSO
Ciência do Treinamento Esportivo Atividades Academia

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

20

Controladoria e Custos

25

Direito Constitucional e Direitos Humanos

21

Direito e Processo do Trabalho

35

35

25

Direito Imobiliário, Notarial e Registral

35

25

25

Direito Penal e Processual Penal

60

25

Direito Processual Civil

61

Direito Processual Civil e do Trabalho

30

Direito Tributário

62

Engenharia de Segurança do Trabalho

35

Estudos Avançados em Produção Vegetal e Agricultura de Precisão

25

35

25

Fitossanidade

Xanxerê

25

Gestão de Emergências e Catástrofes

22

Gestão e Projetos: Arquitetura e Design Interiores

25

Gestão Empresarial – Controladoria e Custos

20

Gestão Empresarial – Marketing e Vendas

20

Gestão Empresarial – Produção e Logística

20

Gestão Estratégica Empresarial – Controladoria e Finanças

20

25

25

Gestão Estratégica Organizacional: Estratégias de Negócios

20

25

25

Gestão Estratégica Organizacional: Gestão de Pessoas

20

Gestão Tributária e Escrituração Digital

25

25

Higiene e Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Manejo e Nutrição de Bovinos Leiteiros

2017

28
25

25

Novo Sistema Processual Brasileiro

25
35

Nutrição de Monogástricos (aves e suínos)

25

25

35

Sanidade de Aves

35

20

20

15

Sanidade de Suínos

35

20

20

15

Tecnologia da Produção de Ração Animal

25
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LOCAL

CURSO
Administração em Banco de Dados e Business Intelligence

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

2015

2016

2017

25

25

50

Avaliação Psicológica e Diagnóstico
Captação de Recursos e Projetos de Investimentos

25

Comportamento e Gestão de Pessoas

30

22

22

Controladoria e Custos

25

Controle de Qualidade em Alimentos

25

18

Curso de Processo Civil Contemporâneo, Mediação,
Conciliação e Arbitragem

35

Desenvolvimento Web, Cloud e Dispositivos Móveis

25

Direito Civil e Processo Civil

30

Direito Constitucional

30

Direito do Trabalho e Previdenciário

25

Direito Público e Privado – Material e Processual

50

140

Engenharia Ambiental e Saneamento Básico

30

23

80

25

25

25

27

52

25

33

97

55

Engenharia de Construção Civil
Engenharia de Produção
Engenharia de Segurança do Trabalho

25

63

Futebol: Gestão do Treino e Análise de Jogo
25

Gerenciamento de Projetos

25

45

Gestão e Projetos- Arquiteura e Design de Interiores

20

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

20
30

20

Gestão Estratégica Organizacional – Controladoria e
Finanças

25

20

30

Gestão Estratégica Organizacional – Estratégias de
Negócios

24

20

30

25

25

MBA em Geração e Operação de Negócios Internacionais

30

26

25

20

Marketing Digital e Mídias Sociais
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LOCAL

CURSO

CRONOGRAMA
(OFERTA/VAGAS)
2013

2014

MBA em Gestão Ambiental

2015

25

25

MBA em Gestão da Produção, Materiais e Logística
MBA em Gestão Empresarial – Controladoria e Finanças

16

24

24

MBA em Gestão Empresarial – Estratégias de Negócios

32

24

24

40

30

40

40

40

MBA em Lean Manufacturing
Chapecó

MBA em Liderança Estratégica

25

40

25

40

5

MBA em Gestão da Produção, Materiais e Logística
MBA em Gestão de Sociedades Cooperativas

2017

25

MBA em Gestão Ambiental, Ênfase em Licenciamento,
Perícia e Auditoria Ambiental

MBA em Gestão Empresarial – Gestão de Pessoas

2016

20

20

20

20

40

MBA em Marketing e Vendas
MBA Executivo em Formação de Consultores

55

20

20

Medicina e Ciência do Esporte

30

Personal Trainning

30

23

20

25

Planejamento Tributário

60

28

25

25

30

25

Psicologia Clínica Terapia Comportamental e Cognitiva
Psicologia Clínica e Institucional

30

Psicologia Organizacional – Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas

25

25

Saúde Mental Coletiva

20

25

Terapia Familiar Sistêmica

30

20

26

30

4.2 PROJEÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – 2013 A 2017
Os cursos de pós-graduação stricto sensu da Unoesc têm sua oferta alinhada a
demandas regionais e nacionais, considerando o desenvolvimento da pesquisa e o tecnológico, bem como à educação continuada para atuar no magistério de nível superior e
também no mercado de trabalho, que cada vez mais prescinde de qualificação em nível
avançado de conhecimentos em áreas específicas e multidisciplinares/interdisciplinares.
Nesse sentido, a formação de recursos humanos em nível stricto sensu é um compromisso
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com a qualificação dos próprios recursos humanos da Unoesc, tanto na formação quanto
para integrar os programas stricto sensu da IES, conforme critérios estabelecidos pela Capes,
em cada área de conhecimento, independentemente do seu Campus de origem, na IES.
Por esses pressupostos, o strictu sensu articula sua expansão considerando o perfil de cada
Campus, bem como as áreas estratégicas de atuação destes. Considerando esse disposto, a
Unoesc propõe os seguintes Programas de Pós-graduação stricto sensu na vigência deste PDI:
Quadro 22 – Projeção de Mestrados (2013 a 2017)

Local

Curso

Autorização
Vagas
anuais

Atos/Unoesc

Reconhecimento/Recomendação Capes
Atos/Ano

Publicação
Diário Oficial

Administração (Profissional)

Res. 279/Con25
sun/2009

Decreto
1.368/2013 – CEE
Portaria 271/2013
– MEC

DOE
04/02/2013
DOU
10/04/2013

Direito

Res. 209/Con24
sun/2011

Decreto
1.494/2013 – CEE
Portaria 188 MEC

DOE
19/04/2013
DOU
09/03/2015

Joaçaba

Biociências e Saúde

Res. 112/Con20
sun/2001

Dec. 2.257/2014CEE
Portaria 1.077MEC

DOE
17/06/2014
DOU
13/09/2012

Videira

Ciência e Biotecnologia

Res. 207/Con20
sun/2010

Decreto
2.257/2014 – CEE
Portaria 794/ 2014
- MEC

DOE
17/06/2014
DOU
12/09/2014

Xanxerê

Sanidade e Produção Animal Aplicadas a Pequenas
Propriedades

10

Chapecó

Res.185/Consun/2014

Processo Capes
859/2016

Quadro 23 – Projeção de Doutorados (2013 a 2017)

Local

Chapecó
Joaçaba

Curso

Autorização/Unoesc
Vagas
anuais

Atos
Res. 230/Consun/2015

Reconhecimento Capes
Atos/Ano

Administração
(Acadêmico)

8

Direito

5 Res. 34/Consun/2016 Em tramitação

Educação

8 Res. 35/Consun/2016 Em tramitação

Publicação
Diário Oficial

Processo/Capes
16/2016

4.3 CURSOS DE EXTENSÃO
As atividades de extensão em suas diversas modalidades possuem relevância na
Unoesc, visto o seu caráter de interação com a comunidade, principalmente na região de
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abrangência da IES por meio de seus campi. Nesse sentido, destacam-se os cursos de extensão enquanto referenciais para a oferta de educação continuada a egressos e demais
profissionais da região, com a finalidade de atender demandas específicas necessárias à
atualização profissional. Propõem-se, em consonância com este perfil, os seguintes cursos
de extensão, para o quinquênio:
Quadro 24 – Cursos de extensão propostos para o quinquênio

CURSOS DE EXTENSÃO
Curso de Aplicação das Normas da ABNT em Trabalhos Acadêmicos

2013

2014

2015

X

Curso de Autocad

2016

X

X

X

X

Curso de Autocad e Sketchup

X

Curso Avancado de Modelagem Geométrica em Cad, Modalidade Sheet Metal – Solid Works 2011

X

Curso Básico – Maquetes Eletrônicas para Projetos Arquitetônicos no Sketchup

X

Curso Básico de Autocad 2d

X

Curso Básico de Autocad para Desenho Arquitetônico

X

X

Curso Básico de Bonsai
Curso Básico de Exportação e Importação

X
X

Curso Básico de Maquetes Eletrônicas para Projetos Arquitetonicos no Sketchup

X

X

Curso Básico de Máquinas Elétricas com o Programa Matlab/
Simulink
Curso Básico de Modelagem em 3d usando o Sketchup

X
X

Curso Básico de Primeiros Socorros

X

Curso Básico de Programação de Clp

X

Curso Básico de V-Ray para Sketchup em Maquetes Eletrônicas

X

Curso Básico e Avançado de Ms Project Versão 2010

X

Curso Básico em Modelagem em 3d usando o Sketchup

X

Curso Básico em Técnicas de Biologia Molecular

X

X

X

Curso Básico Ipv6 - Ênfase em Serviços

X

Curso Curta Duração sobre Plano de Negócio

X

Curso de Acolhimento com Classificação de Risco na Atenção
Primária – Turma 1

X

Curso de Alemão
Curso de Artesanato – Patchcolagem

X
X

Curso de Atualização em Direito Tributário/Teoria e Prática
Curso de Badminton – Iniciação, Atividades para Ensino e Arbitragem

2017

X
X

Curso de Bioestatística usando Excel

X

Curso de Biosseguranca – Medicina Veterinária

X

Curso de Cad – Desenho Assistido por Computador Nível Básico

X

Curso de Cad – Desenho Assistido por Computador para Engenharia

X
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CURSOS DE EXTENSÃO

2013

2014

2015

Curso de Calculadora Financeira Hp12c

X

Curso de Capacitação em Biossegurança

X

Curso de Capacitação em Cooperação com Empresas de TI

2016

X

Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares

X

Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares (In Company Cmdca)

X

Curso de Comunicação Empresarial

X

Curso de Comunicação Jurídica: A Qualidade do Texto Jurídico

X

X

X
X

Curso de Contenção de Animais Silvestres

X

Curso de Dança

X

Curso de Dicção e Oratória

X

X

X

Curso de Direito de Família e Direito das Sucessões, na Modalidade a Distância

X

X

X

Curso de Direitos Humanos e Democracia

X

Curso de Drawback

X

X

Curso de Enfermidades de Interesse Econômico em Bovinos de
Corte

X

Curso de Espanhol

X

Curso de Estatística

X

X

X

Curso de Excel Avançado

X

X

X

X

Curso de Excel Básico

X

X

X

X

X

X

Curso de Excel Básico I
Curso de Excel para Gestores

X

Curso de Excel Prático

X

Curso de Excelência em Direito Tributário I

X

Curso de Excelência em Facetas Cerâmicas com Ênfase em
Lentes de Contato

X

Curso de Exercícios Resistidos – Possibilidades, Evidências, Mitos
e Práticas

X

Curso de Extensão de Eletrocardiograma

X

Curso de Extensão em Aplicações Móveis

X

Curso de Extensão em Atualização em Direito do Trabalho

X

Curso de Extensão em Clp e Supervisórios

X

Curso de Extensão em Contrato Individual de Trabalho

X

Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional, Promovido
pela Sed/SC, por Meio do Programa de Educação Superior
para o Desenvolvimento Regional – Proesde

X

X

X

X

Curso de Extensão em Direito Previdenciário

X

X

Curso de Extensão em Direitos Humanos e Democracia

X

Curso de Extensão em Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial

X

Curso de Extensão em Gestão Escolar

X

Curso de Extensão em Lúdico: o Brincar e a Aprendizagem

X

Curso de Extensão em Propriedade Intelectual e Direitos Autorais
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CURSOS DE EXTENSÃO

2013

2014

Curso de Extensão em Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas
Curso de Extensão Estimulação Essencial 2013

2015

2016

X
X

Curso de Extensão Introdução a Pnl – Programa Neurolinguística

X

Curso de Extensão para Terceira Idade

X

Curso de Extensão para Terceira Idade de Idioma e Canto

X

Curso de Extensão para Terceira Idade Idioma e Ritmos

X

Curso de Extensão Viagem Porto Paranaguá e Visita All

X

Curso de Extensão: Lean Manufacturing – Produção Enxuta

X

Curso de Finanças Pessoais

X

Curso de Formação de Professores 2016: o Processo Educativo
nos Aspectos Psicológicos e Sociológicos

X

Curso de Formação Continuada de Professores

X

Curso de Formação Continuada para Professores – Pedagogias Afetivas e Efetivas

X

Curso de Formação Continuada para Professores de Ensino
Religioso

X

Curso de Formação Continuada para Professores de Palmitos:
Tecnologia Educação e Aprendizagem

X

Curso de Formação de Professores Tutores para atuar na Educação a Distância
Curso de Formação para Docentes Ingressantes

X

X

X

X

X

X

X

X

Curso de Formação para Professores Pesquisadores I

X

Curso de Fotografia Digital – Pinhalzinho

X

Curso de Fotografia, Edição e Diagramação de Imagens

X

Curso de Gastronomia – Comida Brasileira

X

Curso de Gastronomia – Culinária Italiana

X

Curso de Gastronomia – Francesa

X

Curso de Gastronomia – Frutos do Mar

X
X

Curso de Gestão da Inovação

X

Curso de Gestão de Indicadores de Desempenho

X

Curso de Gestão de Negócios para Mulheres Empreendedoras

X
X

Curso de Gestão do Conhecimento Organizacional
Curso de Gestão Financeira

X
X

Curso de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus –
Encontro Final – Turma 1

X

X

X

Curso de Inglês – Básico

X

Curso de Inglês Flex

X

Curso de Interpretação de Exames Laboratoriais

X

Curso de Investigação Criminal com Foco no Inquérito Penal

X

Curso de Italiano

X

Curso de Libras

X

X

Curso de Gastronomia Oriental

Curso de Gestão de Projetos

2017

X

X

X

X
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CURSOS DE EXTENSÃO

2013

2014

2015

2016

Curso de Licenciamento Ambiental

X

Curso de Liderança

X

Curso de Limpeza de Pele Premium

X

Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros
Curso de Linux Básico

X
X

Curso de Manejo do Aleitamento Materno
Curso de Manutenção e Inspeção de Caldeiras – Tópicos da
Nr 13 com Aplicação Prática

X
X

Curso de Matemática Financeira com uso da Calculadora Hp 12c

X

Curso de Matlab

X

Curso de Modelagem Geométrica em Cad 3d – Autodesk Inventor – Modulo Básico

X

Curso de Neurocoaching

X

X

Curso de Nivelamento em Português, Matemática e Química –
Medicina Veterinária

X

Curso de Nivelamento para Direito

X

Curso de Nivelamento para Engenharia Civil

X

Curso de Nivelamento para o Curso de Direito

X

Curso de Nivelamento para Psicologia

X

Curso de Nr 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão
Curso de Oratória – Administração

X

X
X

Curso de Oratória – Falar em Público, Arte, Método e Necessidade

X

Curso de Paternidade Socioafetiva

X

Curso de Perícia Contábil

X

X

X

Curso de Perícia Médica Trabalhista

X

X

X

X

X

Curso de Perícias Judiciais Criminais

X

Curso de Pintura e Decoupage
Curso de Planejamento e Controle da Produção

X
X

X

Curso de Plano Estratégico para Biodigestores – Fcter
Curso de Português Aplicado ao Texto

X
X

X

Curso de Prática de Violão

X
X

Curso de Práticas de Design de Interiores

X

Curso de Práticas Pedagógicas para Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental – Módulo: Habilidades Práticas
e Didáticas na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

X

Curso de Práticas Pedagógicas para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Módulo: o Ensino da Matemática

X

Curso de Práticas Pedagógicas para Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental – Módulo: Vivências Literárias –
A Contação de Histórias

X

Curso de Prevenção de Acidentes – Nr 12 Máquinas e Equipamentos
Curso de Produção de Textos
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CURSOS DE EXTENSÃO

2013

2014

Curso de Programação de Clp e Redes Industriais
Curso de Promob!

2015

2016

X

Curso de Redação Científica

X

Curso de Redação Publicitária – Aprenda a Escrever Textos
para Encantar o Cliente

X

Curso de Redes e Mídias Sociais e seu Uso na Educação
Curso de Resoluções de Questões da OAB

X
X

X

Curso de Rotinas Trabalhistas

X

Curso de Sketchup

X

Curso de Solidworks

X

Curso de Taxidermização
Curso de Técnicas Básicas em Gastronomia

X
X

Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis

X

Curso de Teoria da Decisão

X

Curso de Utilização do Software Lumine para Projetos Elétricos
de Baixa Tensão

X

Curso de Utlização do Software Hydros para Hidrossanitários

X

Curso de Dificuldades de Aprendizagem: um Olhar Pedagógico na Sala de Aula

X

Curso de Formação Continuada para Professores de Ciências
e Biologia

X

Curso de Formação Palmitos – Retomando o Conceito de Território no Ensino Médio de Geografia

X

X

X

Curso Intensivo de Coreldraw

X

Curso Internacional de Proteômica de Micro-organismo

X

Curso de Intérprete de Libras

X

X

Curso de Melhoria de Processos com Ferramentas Lean Manufacturing

X

Curso de Nivelamento Coesão, Coerência e Intencionalidades
do Texto e Revisão Gramatical

X

Curso de Nivelamento Matemática Básica

X

Curso para Elaboração de Projetos Sociais

X

Curso para Formação de Antropometristas – Isak Nível 1

X

Curso para Formação de Educadores
Curso de Perícia Psicopatológica

X
X

Curso Prático de Estatística Aplicada às Ciências Agrárias: Módulo I

X

X

X

X

Curso Prático de Metodologia Científica

X

Curso Prático para Projetos de Telhados na Arquitetura

X

Curso Premium de Excelência no Novo Código de Processo
Civil – Modulo I

X

Curso Preparatório – Exame de Suficiência – Crc

X

Curso Preparatório ao Exame de Suficiência Contábil
Curso Preparatório OAB

2017

X

X
X

X

X
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CURSOS DE EXTENSÃO

2013

2014

Curso Preparatório para o Enade

X

Curso Preparatório para o Enade Arquitetura e Urbanismo

X

Curso Preparatório para o Enade Engenharia de Alimentos

X

Curso Preparatório para o Enade para Alunos de Educação Física

X

Curso Preparatório: Exame de Suficiência – Conselho Federal
De Contabilidade

2015

2016

2017

X

X

Curso de Responsabilidade Civil dos Profissionais da Saúde

X

X

Curso Simplificado – Imposto de Renda Pessoa Física 2016

X
X

Curso sobre Processo de Acolhimento e Acompanhamento
dos Alunos com Deficiência

X

Curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores – 1a Turma

X

Curso Interfaces do Direito de Familia e a Psicologia

X

Além dos cursos de extensão, a Unoesc realiza sistematicamente eventos e atividades que abrangem todos os cursos de graduação, incluindo docentes, discentes e egressos
e a comunidade externa, com o propósito de articular o ensino e a pesquisa para o desenvolvimento da extensão na universidade e no seu entorno.
Entre essas atividades destacam-se as semanas e jornadas acadêmicas que são
projetadas para ocorrer anualmente em cada curso de graduação. Outros eventos como
oficinas, palestras, encontros, fóruns, atividades culturais e esportivas, simpósios, colóquios,
congressos, workshops e minicursos são propostos também para serem realizados ao longo
de cada semestre do quinquênio (2013-2017) em todas as áreas e cursos, com caráter interdisciplinar e inclusivo.

4.4 UNOESC VIRTUAL – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
4.4.1 Polos de apoio presencial
A Unoesc Virtual tem como sede o Campus de Joaçaba e possui polos nas cidades
de Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê. Projeta-se a criação de um polo de
apoio presencial na Unoesc Chapecó, no período de abrangência do PDI, conforme informações a seguir, mas é importante destacar que outros polos podem ser criados de acordo
com as necessidades da região de atuação da Universidade.
Quadro 25 – Planejamento de novos polos de apoio presencial

LOCAL
Campus de
Chapecó
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ENDEREÇO
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ANO
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4.5 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A ampliação da oferta de pós-graduação lato sensu está condicionada a demandas provenientes das análises estratégicas, que consideram o equilíbrio entre visão de mercado e necessidades regionais, considerando propiciar a educação continuada. Para ampliar o acesso a esse nível de qualificação, a Unoesc Virtual projeta para o período de 2013
a 2017 os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade EaD:
Quadro 26 – Projeção de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade EaD

LOCAL

EaD

CURSO

CRONOGRAMA (OFERTA)
2013

2014

2015

2016

2017

Dificuldades de Aprendizagem

75

Educação Especial

75

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

75

4.6 EXTENSÃO
Além dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, a Unoesc Virtual pretende ampliar a oferta de cursos de extensão para aperfeiçoamento profissional de seus
egressos e demais profissionais que atuam na região, utilizando-se da modalidade EaD a fim
de facilitar o acesso à educação continuada.
Para tanto, propõe os seguintes cursos de extensão na modalidade EaD, na vigência deste PDI:
Quadro 27 – Proposta de cursos de extensão na modalidade EaD

Curso
A Prova Pericial no Sistema Processual Civil

Cronograma (oferta)
2013

2014

2015

X

X

X

2016

Análise de Solo e Manejo da Adubação
Aplicação das Normas da ABNT em Trabalhos Acadêmicos

2017
X

X

X

Atualização em Direito do Trabalho

X

X

Atualização em Direito Tributário

X

Atualização em Direitos da Criança e do Adolescente

X

Atualização em Perícia Contábil

X

Bullying nas escolas

X

Coaching Básico

X

Coaching de Carreira

X

Coaching para Médicos e Futuros Médicos

X

Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa

X

Comunicação Empresarial

X

X

X
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Curso

Cronograma (oferta)
2013

Comunicação Jurídica: a qualidade do texto jurídico

2014

2015

X

2016

2017

X

X

Construindo e Despertando com Arte

X

Criatividade e Sustentabilidade

X

Dificuldades de Aprendizagem: um olhar pedagógico na sala
de aula

X

X

X

Dificuldades de Aprendizagem: um olhar pedagógico na sala
de aula – Módulo II

X
X

Direito Ambiental Aplicado

X

Direito de Família e Direito das Sucessões

X

X

X

X

Direito Educacional

X

Direitos Humanos e Democracia

X

X

Estatística

X

X

X

Excel Básico

X

X

X

X

X

Formação de Professores Tutores para atuar na EaD
Fotografia, Edição e Diagramação de Imagens

X

Gestão do Conhecimento Organizacional
Gestão Educacional e Organização do Trabalho Escolar

X

X
X

X

Gestão Financeira com Planejamento Orçamentário – 2ª ed.

X

Gestão Universitária

X

Investigação Criminal com foco no Inquérito Penal

X

X

Jovens Empreendedores

X

Lei de drogas: análise teórica e prática da Lei n. 11.343/06.

X

Lúdico: o brincar e a aprendizagem – 4ª ed.

X

X

X

X

Mediação Familiar

X

Metodologia da Pesquisa para além das Normas da ABNT

X

Neurocoaching

X

X

X

Novas Normas Ortográficas

X

Paternidade Socioafetiva

X

Perícia Ambiental

X

Perícia Contábil

X

X

X

Perícia Médica Trabalhista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perícia Psicopatológica

X

Perícia Psicopatológica
Perícias Judiciais Criminais

X

Planejamento e Controle de Produção

X
X

Português Aplicado ao Texto

X

Práticas de Designer de Interiores

X

Produção de Texto
Projeto de Produto
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X

Planejamento Estratégico de Marketing
Política Educacional Brasileira

X

X

X

X
X
X
X
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Curso

Cronograma (oferta)
2013

2014

2015

X

X

Propriedade Intelectual e Direitos Autorais
Responsabilidade Civil dos Profissionais da Saúde

X
X

Síndrome de Burnout e Estresse no Trabalho
Violência contra a Mulher

2017

X

Rotinas Trabalhistas/Legislação
Teoria da Decisão

2016

X
X

X
X
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V – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
5.1 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
A organização didático-pedagógica está orientada para alcançar a missão de
formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional.
Desse modo, as orientações didáticas e pedagógicas expressam os valores consubstanciados na missão, nos objetivos permanentes e na visão da Instituição. Nesse sentido, a
organização didático-pedagógica, para sua plena efetivação, contempla o acompanhamento e a avaliação do planejamento e execução do trabalho docente; os parâmetros
para seleção de conteúdos e elaboração dos currículos; as atividades práticas/complementares; as políticas/normatização para o estágio supervisionado; e a incorporação de
avanços tecnológicos na oferta educacional.

5.1.1 Acompanhamento e avaliação do planejamento e da execução do
trabalho docente
No desenvolvimento das atividades educacionais, acerca do acompanhamento e
avaliação do planejamento e da execução do trabalho docente, a Unoesc conta com um
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). Esse Núcleo, no âmbito da estrutura organizacional
da IES, caracteriza-se como um órgão de apoio didático-pedagógico, com a finalidade de
acompanhar e orientar as atividades de docência. De tal forma, o NAP tem como função
essencial a busca pela constante melhoria dos processos educativos, considerando a qualificação permanente do corpo docente, a fim de se cumprir o disposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Unoesc. As atividades do NAP são sistematizadas e compõem o
Programa Institucional de Capacitação Docente.
O NAP norteia suas ações pelas seguintes diretrizes:
a) orientar e acompanhar os docentes, considerando a sua qualificação permanente;
b) capacitar o corpo docente, de forma a propiciar o aprofundamento em didáticas e metodologias próprias para o ensino superior;
c) orientar e atuar com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) na elaboração, desenvolvimento, reestruturação e avaliação periódica dos projetos pedagógicos
de cursos;
d) promover eventos de capacitação do corpo docente no decorrer de cada
ano letivo;
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e) apoiar as coordenações de curso, tendo em vista a melhoria da qualidade do
ensino, considerando os resultados da autoavaliação de curso;
f) orientar os órgãos colegiados da IES, no âmbito de sua competência;
g) acompanhar e qualificar os docentes, individual e coletivamente, no planejamento e desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, incluindo a avaliação da aprendizagem, considerando sanar as dificuldades apresentadas por
esse corpo social;
h) implementar ações de qualificação do corpo docente, considerando as tendências metodológicas contemporâneas.

5.2 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DOS CURRÍCULOS
A seleção de conteúdos e a consequente elaboração dos currículos obedecem ao
estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e ao alinhamento destas a uma análise
do contexto regional, em consonância aos princípios filosóficos e metodológicos e ao perfil
proposto para o egresso. Acrescentam-se as diretrizes que perpassam o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), especialmente as políticas previstas para o ensino, a iniciação à pesquisa
e a extensão. Ainda, perpassa, também, o currículo e os seus conteúdos, a preservação
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável; os direitos humanos; a acessibilidade
e inclusão social; as relações étnico-raciais, entre outros, que contribuem para uma política
voltada à responsabilidade social.
Os conteúdos devem ser selecionados de forma a proporcionar o desenvolvimento
de saberes específicos de cada área de formação, sem deixar de privilegiar uma concepção crítica, reflexiva, humanística, ética e alicerçada às demandas locorregionais, respeitando os contextos econômicos, políticos, sociais e culturais.
Fundamental que o currículo tenha seu desenvolvimento por meio de metodologias participativas, que permitem a articulação teórico-prática e a reflexão em uma dada
situação de intervenção profissional, considerando a mobilização de competências a serem adquiridas no decorrer da formação.
Por esses pressupostos, na seleção dos saberes e na elaboração dos currículos, na
Unoesc, deve-se observar as seguintes diretrizes:
a) atender às Diretrizes Curriculares Nacionais e demais legislações vigentes na
educação superior;
b) observar a coerência entre a concepção e os objetivos do curso;
c) ter sua elaboração considerando o dimensionamento para atender ao perfil
do egresso proposto pela IES, respeitadas as especificidades de cada curso de
graduação;
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d) atender plenamente às diretrizes dispostas no Projeto Pedagógico Institucional
(PPI);
e) atentar para que o currículo considere a flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade;
f) na seleção, adequação e atualização das ementas e das bibliografias, observar a sua relevância, dimensionamento, bem como a sua pertinência diante
dos princípios filosóficos e metodológicos da Instituição.
Esse processo é uma atribuição do NDE, que sugere as atualizações necessárias e
encaminhadas para deliberação dos colegiados de cursos.

5.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO
As atividades complementares, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, estão
presentes nos cursos de graduação enquanto componentes curriculares, que consideram
flexibilizar a formação do aluno, contribuindo para a sua autonomia. Estas se desenvolvem
no decorrer da vida acadêmica e devem ter o seu cumprimento conforme o total de horas
previstas no currículo para essa finalidade. São atividades que se consolidam pela prática
de estudos independentes, considerando o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão.
Nesse sentido, são relevantes as atividades voltadas ao mundo do trabalho, expressões
científicas, eventos diversos e de relevância à formação, manifestações culturais e artísticas, entre outras.
As atividades complementares à formação têm por objetivo:
a) proporcionar maior flexibilização à formação, de forma a contribuir para a autonomia do discente, que projeta sua própria trajetória;
b) ampliar o conhecimento teórico-prático por meio do desenvolvimento de atividades extraclasse;
c) fomentar a participação do discente em eventos regionais e nacionais, de forma a compreender a realidade e seus contextos sociais, econômicos e culturais;
d) investir em iniciativas que promovam a articulação entre ensino, iniciação à
pesquisa e extensão.
Essas Atividades, na Instituição, estão consolidadas e normatizadas e compreendem, entre outras:
a) monitorias em componentes curriculares pertencentes ao currículo do curso;
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b) participação em programas de atendimento à comunidade e em estágios
complementares (não obrigatórios);
c) iniciação científica e extensão;
d) elaboração de artigos, resumos, entre outros, com publicação em revistas acadêmicas e/ou apresentação em eventos científicos;
e) cursos extracurriculares e/ou componentes curriculares na área ou afins, oferecidos em cursos da Instituição;
f) apresentação de resultado de atividades de monitoria, iniciação científica, pesquisa e extensão no Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE),
evento anual da Unoesc.
g) participação em conselhos e colegiados, entre outras.
Nos cursos de formação de professores, as atividades complementares à formação devem integrar um núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular e,
ainda, considerar, além do constante neste documento, as seguintes diretrizes específicas:
a) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e as instituições educativas, a fim de proporcionar vivências com o campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de
recursos pedagógicos;
b) atividades de comunicação e expressão, visando à aquisição e à apropriação
de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida social.

5.4 PRÁTICA PROFISSIONAL: RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA
Os cursos de graduação da Unoesc assumem o compromisso de formar profissionais qualificados, críticos e reflexivos, com visão humanista. Mediante esse compromisso,
no desenvolvimento do currículo, é de relevância que a articulação teórico-prática seja
um pressuposto fundamental. As simulações de prática profissional devem permear todo o
processo de ensino-aprendizagem, considerando as metodologias participativas, com os
estudos de caso, as atuações em laboratórios específicos, visitas técnicas, práticas observadoras em campo profissional, entre outras, que permitam a integração dos saberes e de
sua aplicabilidade. Essas atividades, também, devem ser as facilitadoras da interdisciplinaridade. Pela relação da teoria com a prática, há a consolidação da prática profissional e
interdisciplinar, por meio de situações simuladas e reais da vida e do trabalho.
A atuação de prática profissional, no decorrer da formação, deve se pautar por
etapas que compreendem a observação, o diagnóstico, a análise e a proposta de inter-
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venção em uma dada situação de atuação profissional, em uma visão de consolidação
de competências a serem adquiridas. Portanto, a prática profissional configura-se por atividades a serem desenvolvidas ao longo do currículo, considerando as seguintes diretrizes:
a) organizar a aprendizagem, privilegiando as metodologias participativas, de interação teórico-prática a perpassar o currículo;
b) promover ações simuladas e reais de contato com a atuação profissional no
desenvolvimento do currículo;
c) propiciar ações simuladas e reais de contato com a atuação profissional no processo de ensino-aprendizagem;
d) proporcionar atividades de ensino-aprendizagem que privilegiam a problematização em sua articulação ensino-atuação profissional;
e) promover fóruns de estudos de caso, considerando as trocas de experiências e
as vivências com o mundo do trabalho.

5.5 ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
A Universidade do Oeste de Santa Catarina, considerando a importância do estágio para a formação do discente, mediante as vivências e experiências fundamentais
proporcionadas à atuação profissional, prevê, em todos os cursos de graduação ofertados,
essas atividades, que se organizam nas modalidades: estágio curricular supervisionado obrigatório e estágio complementar (não obrigatório).
São princípios de organização do estágio curricular:
a) formação profissional e humana;
b) relação teoria e prática;
c) cientificidade;
d) interação Unoesc e comunidade regional.
São objetivos do estágio curricular:
a) possibilitar ao acadêmico estagiário o estabelecimento de uma relação entre
os conhecimentos científicos, sociofilosóficos, técnicos e profissionalizantes presentes na formação acadêmica;
b) proporcionar o domínio de competências profissionais vigentes ao exercício responsável da profissão, considerando as mudanças e as inovações necessárias;
c) contribuir para o processo de avaliação da proposta pedagógica dos cursos de
graduação;
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d) possibilitar a vivência de padrões e princípios de ética profissional;
e) estreitar as relações entre a Unoesc e a comunidade regional.

5.5.1 Estágio curricular supervisionado obrigatório
O estágio curricular supervisionado obrigatório é componente curricular nos cursos
de graduação da Unoesc de acordo com as DCNs, sendo ato educativo que considera
contribuir à consolidação das competências profissionais previstas no Projeto Pedagógico
dos cursos. Deve propiciar a construção de conhecimentos em ambiente real de trabalho e
de extrema relevância para a consolidação do perfil do egresso almejado pela Instituição.
Por meio de interações teórico-práticas problematizadoras, proporcionadas pelas experiências adquiridas nos espaços-campo de atuação profissional, esse processo de ensino-aprendizagem deve ser conduzido por docentes orientadores de cada curso, que deverão ter uma atuação em interação com os responsáveis pelo campo conveniado para a
realização da atividade.
O estágio curricular supervisionado obrigatório deve desenvolver suas atividades
considerando uma intervenção profissional crítica, norteando-se por uma concepção de
ação-reflexão-ação, tendo em vista etapas de complexidade, que envolvem diagnóstico,
análise, reflexão e intervenção perante a situação-problema vivenciada.
As políticas e a normatização dos estágios na Unoesc obedecem aos dispostos pela
Resolução n. 023/Consun/2009, que trata do regulamento geral dos estágios. No âmbito de
cada curso de graduação, existe o Manual de Estágio, a fim de atender à especificidade
de cada curso.
O funcionamento do estágio curricular supervisionado obrigatório rege-se por normas próprias de cada curso, aprovadas por seu colegiado de curso, de acordo com as
diretrizes e políticas institucionais, bem como as legislações específicas às modalidades tecnólogo, bacharelado e licenciatura.
Destacam-se as seguintes normas gerais institucionais, na realização do estágio curricular supervisionado obrigatório:
a) é permitido aos discentes regularmente matriculados e cursando os períodos em
que a atividade é contemplada, em matriz curricular dos cursos de graduação
ofertados pela Unoesc.
b) deve propiciar a vivência orientada por princípios éticos e responsabilidade social;
c) considera a consolidação das competências adquiridas no decorrer da formação, a fim de atender ao perfil do egresso almejado;

128

Universidade do Oeste de Santa Catarina

d) deve integrar os saberes em sua aplicabilidade, considerando os contextos sociais, políticos, econômicos, ambientais e regionais;
e) há necessidade de celebração de convênio de parceira, com o espaço-campo de estágio curricular;
f) deve se fundamentar em uma metodologia que permite aplicar os conhecimentos teórico-práticos, a serem problematizados na realidade profissional;
g) considera a consolidação da identidade profissional por meio de constante reflexão e análise crítica da prática profissional;
h) exige-se frequência integral à atividade, sendo vedado quaisquer formas de
abono de faltas;
i)

a carga horária de estágio não poderá ultrapassar seis horas diárias, perfazendo, no máximo, 30 horas semanais, observando-se as excepcionalidades nas
disposições legais; pertinentes;

j)

o período máximo de concessão de estágio na mesma empresa é de dois anos,
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;

k) é obrigatório o preenchimento do Plano de Atividades de Estágio (PAE) antes
da celebração do termo de compromisso;
l)

é necessária a elaboração de relatórios parciais e finais.

O desligamento do estagiário poderá ocorrer por:
a) desistência ou trancamento de matrícula no curso;
b) falta grave cometida no espaço de estágio e/ou por falta disciplinar, conforme
Regimento Interno da Unoesc;
c) solicitação do discente, do orientador/supervisor do curso ou por solicitação do
Campus concedente.

5.3.2 Estágio complementar (não obrigatório)
O estágio complementar (não obrigatório) é compreendido como atividade complementar às previstas na matriz curricular do curso. Deverá estar relacionado à área de
formação do acadêmico, podendo ser desenvolvido em organizações públicas, privadas
e não governamentais conveniadas com a Unoesc. Segundo disposto na Lei n. 11.788/2008,
o estágio curricular caracteriza-se por “[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior.”
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A participação do discente em atividades de estágio complementar (não obrigatório) compreende iniciativa primeira do acadêmico, devendo o estágio ser incentivado,
orientado e avaliado pela coordenação do curso.
No projeto pedagógico de curso, deverão ser apresentados claramente os critérios,
as formas e as orientações para sua operacionalização, seguindo o que preceitua a Lei n.
11.788/2008, que dispõe acerca do estágio de estudantes.
Essa atividade, conforme critérios do colegiado de cada curso de graduação da
Unoesc, poderá se caracterizar como atividade complementar à formação.

5.4 INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO (TICS) NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Já se encontra disposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade
do Oeste de Santa Catarina, o texto que a seguir se reproduz, acerca da utilização de tecnologias de comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem.
A Unoesc tem como um dos princípios norteadores a utilização de metodologias
participativas, que devem, necessariamente, fazer uso dos avanços tecnológicos no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Tal princípio fundamenta-se pelo compromisso da IES em incorporar os contextos contemporâneos de aprendizagem, a fim de
propiciar uma formação em sintonia com as inovações advindas das ferramentas tecnológicas. A tecnologia da informação, no seu papel atual de recurso impulsionador da nova
sociedade global, é ferramenta essencial ao suporte de diversos processos, que envolvem
manipulação e geração de conhecimento.
Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e processos,
demandados em razão da constante transformação dos paradigmas tecnológicos, pode
contribuir efetivamente para a formação e preparação dos profissionais para que atuem
nas diferentes áreas de conhecimento.
À luz desse entendimento, a Unoesc apoia o desenvolvimento de experiências
de aprendizagem, capazes de conectar a Instituição à nova realidade local, regional,
nacional e internacional. Nesse contexto de mudanças de complexo dimensionamento,
estão sendo adotadas políticas inovadoras para a transmissão e produção do conhecimento, entre as quais, destacam-se:
a) a prerrogativa de oferecer 20% da carga horária dos cursos de graduação na
modalidade a distância, possibilitando, desse modo, que as atuais e novas tecnologias de informação e de comunicação possam produzir melhorias significativas no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem;
b) a criação e adequação dos espaços pedagógicos informatizados;
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c) a possibilidade de os campi ofertarem cursos na modalidade de Educação a
Distância;
d) a inserção do Portal de Ensino nas práticas de ensino presencial e a distância;
e) a implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao desenvolvimento de ações inovadoras de ensino-aprendizado;
f) a realização de eventos relacionados à inovação.
Essa abordagem na oferta educacional da Instituição norteia-se pelas seguintes
diretrizes:
a) os currículos dos cursos de graduação devem considerar a inserção de componentes curriculares específicas para o domínio de tecnologia, assim como a
utilização desse recurso deve perpassar toda a formação;
b) as atividades acadêmicas propulsoras de inovação têm como pressuposto o
uso de softwares específicos às áreas do conhecimento da oferta educacional,
especialmente aqueles voltados à simulação enquanto aspecto essencial ao
favorecimento das relações teórico-práticas;
c) a previsão institucional de constante investimento em banco de dados, que permita ao discente contato com relevantes pesquisas, principalmente por meio de
periódicos on-line, a serem incorporados ao processo de ensino-aprendizagem,
enquanto complementar à formação;
d) o compromisso institucional de divulgar os trabalhos acadêmicos por meio de
periódicos on-line próprios, oportunizando a publicação acadêmica;
e) manter e ampliar os sistemas e programas que propiciam a interação do discente com seu processo de ensino-aprendizagem por meio de atividades extraclasse mediadas por tecnologia;
f) garantir que cada componente curricular possa contar com material de apoio,
disponível on-line, permitindo, via ferramentas tecnológicas, a interação entre
discente e docente;
g) manter a oferta de componentes curriculares na modalidade EaD/semipresencial nos cursos presenciais, na forma da legislação vigente, contribuindo à autonomia do discente por meio do contato com as ferramentas tecnológicas.
Para dar suporte a essas diretrizes, a Unoesc investe em mecanismos e recursos que
propiciam o desenvolvimento de atividades mediadas por tecnologias. Nesse sentido, os
discentes e docentes têm acesso à rede wi-fi em todos os ambientes da Instituição, além
de contar com diversos laboratórios de informática, bem como com softwares/sistemas
específicos para diferentes demandas. Pela internet, discentes, docentes e colaboradores
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têm acesso ao Portal de Ensino Unoesc. Cada usuário possui um código e uma senha de
identificação, único em toda a rede, que lhe permite se conectar em qualquer local. Os
módulos e serviços estão disponíveis de acordo com o perfil de cada usuário.
O Portal de Ensino possui inúmeras ferramentas de apoio ao processo de ensino e
aprendizagem, nos diferentes níveis: graduação, pós-graduação lato e stricto sensu. Por
meio desse espaço, os docentes interagem com discentes e os discentes entre si, utilizando
ferramentas como fórum, tira-dúvidas, mensagem particular, acesso a material, entre outras. Nesse sentido, o módulo Espaço Acadêmico é composto por ferramentas que envolvem a vida acadêmica, como: consulta a resultado de avaliação da aprendizagem, matriz curricular, matrículas, situação financeira, solicitação de bolsa, avaliação institucional,
entre outros. Os ambientes virtuais de aprendizagem também favorecem, por meio de suas
ferramentas, a oportunidade de criação de comunidades virtuais de aprendizagem, a fim
de se realizarem as atividades acadêmicas.
O módulo Professor é o espaço virtual destinado ao docente, que conta com ferramentas que permitem a criação de fórum, recados no mural virtual, esclarecer dúvidas
dos acadêmicos, publicar planos de ensino, enviar mensagens individuais aos estudantes,
armazenar e compartilhar com as turmas diversos arquivos didáticos, elaborar e gravar modelos de avaliações, aplicar avaliações para os componentes curriculares/turmas, corrigir
avaliações e publicar os resultados para as turmas, criar enquetes e emitir relatórios de participação de cada acadêmico.
A infraestrutura de TICs possibilita o desenvolvimento de programas especiais, que
privilegiam a inserção do cidadão na sociedade do conhecimento, por meio de atividades
educacionais que possuam cunho de inclusão digital. A acessibilidade é tratada de acordo
com a necessidade. Há disponibilidade de softwares para deficientes visuais.

5.5 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
O credenciamento público de uma instituição universitária não se limita ao cumprimento dos indicadores de qualidade exigidos pela legislação. Ele se efetiva na capacidade que a Instituição possui para responder aos grandes desafios postos pelas comunidades
de sua região de abrangência. Credenciamento público e legitimidade social são, portanto, categorias indissociáveis do fazer universidade. Tais princípios são alcançados à medida
que a Unoesc constrói uma efetiva integração com a comunidade local, na consolidação
de alternativas de desenvolvimento.
Segundo a Conferência Mundial sobre a Educação Superior (1998, p. 8-26), “[...]
a pertinência do ensino superior deve ser vista essencialmente em função de seu papel
e seu lugar na sociedade, de sua missão em matéria de educação, de pesquisa e dos
serviços, que dela decorrem, assim como de suas ligações com o mundo do trabalho no
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sentido mais amplo.” Para alcançar a plenitude universitária é preciso buscar, entre outros
objetivos, a excelência acadêmica. Esta se traduz pela qualidade e pertinência social que
uma Universidade é capaz de assegurar em relação aos projetos que desenvolve com os
diferentes públicos, a partir das diversas demandas sociais. Traduz-se igualmente pelo comprometimento com o processo de desenvolvimento humano e social, especialmente no
âmbito de sua região.
Nesse sentido, as ações da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) visam oferecer melhor qualidade de vida à população que habita a mesorregião Grande
Fronteira Mercosul, criando condições e perspectivas para o desenvolvimento regional, nos
aspectos político, econômico, social, ambiental e cultural.
O Balanço Social apresenta, a cada ano, as transformações e melhorias que a Instituição propiciou e propicia às comunidades de seu entorno. É inegável sua importância no
processo de formação de pessoas para o mundo do trabalho, na quantidade de intervenções comunitárias proporcionadas e de pesquisas desenvolvidas.
O desenvolvimento da Instituição vai além das construções que edificou ao longo
desses anos. Ele se manifesta, igualmente, na transformação da cultura, do conhecimento,
das condições de formação das pessoas que tiveram acesso ao ensino superior e das condições de melhoria da qualidade de vida.
As Conferências de Paris (1998 e 2009) são balizadoras quando se estuda as implicações do desenvolvimento social de um país, região ou comunidade com a educação superior. Entre os documentos publicados, destacam-se a Declaração mundial sobre
a educação superior no século XXI: visão e ação (UNESCO, 1998) e As novas dinâmicas do
ensino superior e pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social (UNESCO, 2009).
Tais documentos, além de abordarem questões acerca da missão de educar, do
papel ético das Instituições de Ensino Superior (IES), da pesquisa e do ensino, trouxeram ao
debate a questão da “pertinência” da educação superior, tornando-a suscetível aos problemas de seu entorno e mais atenta às necessidades da vida socioeconômica e cultural
do País e de sua região de abrangência. Para Didrikson (1995, p. 15):
La pertinencia de la educación superior se considera primordialmente en función de
su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en
sentido amplio, con el estado y la financiación pública y sus interacciones con otros
niveles y formas de educación.

Segundo Santos e Lückmann (2016),
Isso significa entender que, se uma região enfrenta problemas que comprometam seu
desenvolvimento social, não podem ficar restritos à esfera da gestão pública. A educação superior, apesar de ela mesma sofrer os reflexos desses problemas, terá que, de
alguma forma, participar da sua solução.
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Dias Sobrinho (1999, p. 71) reforça o documento produzido pela Conferência de Paris
de 1998, afirmando que a universidade “[...] não pode perder suas referências de pertinência a uma realidade concreta que lhe confere existência real e lhe determina o quadro de
valores e de compromissos sociais a serem consolidados e cumpridos.” Chauí (2000, p. 35)
debruçou-se sobre essa questão no ano 2000, quando discutiu a natureza e as finalidades da
instituição universitária. Ao conceber a universidade como uma instituição de natureza social,
a autora afirma: “[...] ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz
parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada de
uma sociedade determinada.” Essa nova perspectiva busca deslocar a visão economicista
hoje vigente para uma perspectiva social do papel da educação superior.
A função social da Unoesc extrapola a sua missão de formar pessoas, produzir e
difundir o conhecimento. Por ser uma instituição comunitária, a Unoesc permeia a vida da
comunidade regional, compõe o tecido social presente no cotidiano de famílias, entidades
e organizações.
Os programas desenvolvidos pela Unoesc são voltados à política de integração da
Instituição com a comunidade. Os projetos pedagógicos dos cursos, os estágios supervisionados, os trabalhos de conclusão de curso, as monografias dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como as dissertações de seus programas de pós-graduação stricto sensu
se voltam às problemáticas regionais, promovendo a integração entre a comunidade e a
Unoesc, além de articular o ensino, a pesquisa e a extensão.
As linhas e projetos de pesquisa estão voltados ao desenvolvimento social, humano
e econômico da região. Dessa forma, a Unoesc passa a ser reconhecida e procurada por
instituições para realização de parcerias, como, por exemplo, o projeto de assistência social
aos reassentados da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, em parceria com a Companhia
Energética Barra Grande S/A (Baesa); o projeto da Rede Guarani Serra Geral: Pesquisa e
Educação Ambiental no Oeste de Santa Catarina, realizado em parceria com a UFSC, a
Udesc, a Uniplac, a Epagri e a Fundagro; o projeto de Agentes para o Desenvolvimento Regional, em parceria com outras IES e o Governo do Estado de Santa Catarina, entre outras.

5.5.1 Responsabilidade Social: desenvolvimento econômico e social
As ações realizadas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina voltadas ao
desenvolvimento econômico emanam do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seguindo os ordenamentos jurídicos e ditames da sua mantenedora. A Unoesc foi concebida
como agente propulsor de desenvolvimento social e econômico da mesorregião Grande
Fronteira do Mercosul – sem perder de vista sua inserção no contexto universal – e assim tem
se fortalecido por meio dos seus programas, projetos e ações desenvolvidos nas áreas educacional, tecnológica e econômico-social, originadas em seus cursos de graduação e de
pós-graduação, em interação com a sociedade. Entre as principais ações, destacam-se:
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a) Polo de Inovação Vale do Rio do Peixe (Inovale): abrange 14 municípios compreendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Joaçaba e a Associação dos Municípios do Meio-oeste Catarinense (AMMOC). O conceito do polo
foi definido como “[...] uma aglomeração de organizações com interesses correlatos, que atuam de forma articulada no âmbito da região de abrangência da SDR
Joaçaba e AMMOC, visando à geração e disseminação da inovação e de novas
tecnologias.” O polo tem como objetivos disseminar a cultura empreendedora, da
liderança e da inovação nas pessoas e organizações, contribuir para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores, incentivar e orientar a implementação
da inovação em empresas estabelecidas, propiciar um ambiente favorável para a
atração e fixação de empresas na região e promover a articulação entre os atores,
parceiros e organizações para a integração de ações de desenvolvimento.
b) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): criado pela Unoesc em 2007, conforme
Lei n. 10.973/2004 e Resolução n. 152/CONSUN/2007, o NIT é um importante mecanismo para o desenvolvimento e a difusão da inovação nas organizações. Atua em
todos os campi, especialmente naqueles que possuem pré-incubadoras de empreendimentos inovadores (Joaçaba e Chapecó), estimulando e fomentando o
empreendedorismo, a inovação e a gestão da propriedade intelectual. Realizam-se, anualmente, mais de 100 atendimentos entre orientações de proteção da propriedade intelectual, palestras, cursos e demais eventos de capacitação para a
comunidade acadêmica e regional da Unoesc.
c) Pré-incubadora (Joaçaba e Chapecó): o objetivo da pré-incubadora é apoiar
acadêmicos, professores, inventores independentes, empreendedores e empresas
na elaboração de planos de negócios, para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores, com a aplicação de conhecimentos técnico-científicos em
produtos e serviços de alto valor agregado. Anualmente, são pré-incubados cerca
de 20 iniciativas inovadoras. Várias dessas inciativas se constituem em negócios ou
introdução de produtos ou processos inovadores no mercado, gerando benefícios
e renda para a região e para a sociedade.
d) Feira de Tecnologia, Inovação e Negócios (Feira GERA): é realizada a cada dois
anos, sob a coordenação da Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense (ACIOC). A Unoesc é parceira e grande apoiadora deste evento, por meio
da participação de alunos, professores e, em especial, dos empreendedores pré-incubados que expõem suas empresas startups e spin-offs visando gerar negócios
e parcerias e desenvolver novos produtos, processos e serviços.
e) Conferência Regional de Inovação e Empreendedorismo (CRIE): tem por objetivo geral promover ações para envolver a ciência, a inovação e o empreendedorismo na região Oeste de Santa Catarina. De forma específica, a CRIE visa: incenti135
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var a geração de novas ideias a partir das feiras de ciência das escolas de Ensino
Fundamental e Médio da região de Chapecó; reconhecer as ideias inovadoras dos
estudantes do Ensino Fundamental e Médio que se destacam por meio de premiação; promover palestras para startups incubadas com o tema inovação e empreendedorismo; apresentar os cursos de graduação da Unoesc Chapecó aos alunos
do Ensino Fundamental e Médio da região de Chapecó; proporcionar ambientes
empreendedores e interativos que propiciem o desenvolvimento dos novos negócios a partir do fortalecimento do ecossistema de inovação nos acadêmicos dos
cursos de graduação da Unoesc Chapecó.
f) Programa Sinapse da Inovação: coordenado pela Fundação Certi em parceria
com a Fapesc, o Sebrae e o Governo de Santa Catarina, tendo a Unoesc como
uma das Instituições executoras do Programa no Oeste Catarinense, o Sinapse incentiva o empreendedorismo inovador, oferecendo recursos financeiros e capacitações para transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso. Na
última operação do Sinapse (2015), a Unoesc, por meio do apoio de suas pré-incubadoras, teve quatro ideias selecionadas no Sinapse, sendo uma delas premiada
pela Fapesc no Prêmio Stemmer de Inovação.
g) Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF): foi inaugurado em junho de 2016, no
Campus de Joaçaba, com o objetivo de capacitar os acadêmicos e prestar assistência contábil e fiscal gratuita à população de baixa renda; é uma parceria da
Unoesc com a Receita Federal. O espaço prevê o atendimento a pessoas físicas
hipossuficientes e também serviços de baixa complexidade para microempresas. O
NAF oferecerá também consultas a imposto de renda e malha fiscal, certidões negativas, CPF, isenção de IPI e IOF para compra de veículos, isenção de IR para portador
de doença grave, regularização de obras, cadastro de imóveis rurais, entre outros.
h) Projeto de Extensão Industrial Exportadora (PEIEX): A Unoesc Chapecó, por meio
do Centro de Gestão e Empreendedorismo (CGE), firmou convênio, em fevereiro de
2016, com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para a execução do desse Projeto na região Oeste de Santa Catarina, que
atenderá 190 empresas de diferentes setores na região até 2018. O PEIEX é um projeto da Apex-Brasil de incremento à competitividade com foco na qualificação da
empresa para exportação, por meio da solução de problemas técnico-gerenciais e
tecnológicos. O PEIEX oferece às indústrias um diagnóstico gratuito com o objetivo
de, posteriormente, no desenvolvimento do trabalho, apresentar soluções de impacto sobre seu desempenho para uma possível atuação no mercado externo.
i) Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE/
Desenvolvimento): Conforme o art. 2º do Regulamento da Secretaria de Estado da
Educação (SED), o PROESDE/Desenvolvimento consiste em um conjunto de ativi136
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dades de ensino, pesquisa e extensão voltados à formação do cidadão, capaz de
intervir nas políticas públicas, mediante a articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento socioeconômico da região. A Unoesc participa do Programa desde 2014, com todos os seus campi, em parceria com a SED. Anualmente
são distribuídas bolsas aos municípios integrantes das Agências de Desenvolvimento Regional (mais de 70 municípios), em que os bolsistas selecionados, mediante
critérios definidos em regulamente pela SED, realizam um curso de extensão em
Desenvolvimento Regional com carga horária total de 200 horas. Aos selecionados
está assegurada a gratuidade parcial de 70% do valor da mensalidade do curso
de graduação, no limite de até dois salários mínimos, vigente em dezembro do ano
passado, e 100% no curso de extensão em Desenvolvimento Regional.
j) Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE/
Licenciatura): também em parceria com a SED, a Unoesc participa do PROESDE/
Licenciatura, que tem por objetivo promover a qualificação de estudantes das licenciaturas para intervir e contribuir na qualidade da educação básica, mediante
articulação entre os cursos e atividades desenvolvidas nas unidades públicas de
ensino, fundamentadas pela Proposta Curricular de Santa Catarina. As atividades
deste programa são desenvolvidas em todos os campi da Unoesc, abrangendo
aproximadamente 30 municípios e mais de 50 escolas.
Entre os programas e projetos voltados à responsabilidade social nos últimos anos,
na Universidade, destacam-se:
a) Assistência Social aos reassentados da Usina Hidrelétrica de Barra Grande: a Unoesc iniciou seus trabalhos na Usina Hidrelétrica Barra Grande em 2006, em atenção ao contrato de prestação de serviços de assistência social aos beneficiários
do remanejamento dessa hidrelétrica estabelecido entre a Baesa e a Funoesc.
A equipe foi composta por dois assistentes sociais, três psicólogos e um pedagogo, que integraram a equipe de atuação in loco, e um consultor (professor, com
titulação de mestrado), que tiveram a responsabilidade de coordenar e monitorar os trabalhos, proporcionando a devida consistência metodológica, técnica e
profissional. A Usina Hidrelétrica Barra Grande (Baesa) se encontra localizada no
Rio Pelotas, entre os municípios de Anita Garibaldi (SC) e Pinhal da Serra (RS). A
mudança repentina de vida por que passaram 420 famílias que viviam nos arredores da área inundada pelo lago da usina exigiu algumas ações para facilitar a
adaptação dessas pessoas às novas moradias e a um novo estilo de vida.
b) Programa de Alfabetização Regional: o projeto foi desenvolvido pela Unoesc
nos cursos de licenciaturas e teve por objetivo contribuir para a erradicação
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do analfabetismo por meio da alfabetização de jovens e adultos e propiciar
melhores condições de vida, emprego e renda às regiões Oeste e Meio-Oeste
catarinenses e, ainda, a formação para a cidadania. Os trabalhos foram desenvolvidos alguns em parceria com escolas públicas da região, a partir das seguintes ações: vivências lúdicas em espaços educativos, alfabetização cultural,
alfabetização/escolarização de alunos, leitura na escola, assessoria didático-pedagógica e construção de material didático. Além do benefício para a comunidade regional (público-alvo), os estudantes dos cursos de licenciaturas que
participaram desse projeto foram beneficiados com gratuidade parcial no valor
de suas mensalidades nos cursos de formação de professores da Unoesc.
c) Serviço de Atendimento Jurídico-Comunitário: a Unoesc desenvolve assistência
judiciária para o público da política de assistência social da comunidade regional pertencente às comarcas dos municípios de sua área de abrangência.
Tem por objetivo garantir o cumprimento dos direitos e a defesa de direitos civis
e políticos, a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades
sociais. Importante ressaltar a relevância desse projeto para a região, uma vez
que o estado de Santa Catarina não dispõe de política de defensoria dativa à
população de baixa renda do estado.
d) Atendimento em Odontologia: com este serviço tem-se o objetivo de promover
a assistência à saúde bucal de pessoas da região do Meio-Oeste de Santa Catarina capitaneada pelas clínicas-escolas do Curso de Odontologia.
e) Atendimentos no Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST): Realiza-se prestação de diversos serviços de saúde disponíveis no convênio com o Sistema Único
de Saúde (SUS) no percentual mínimo de 60% e comprova, anualmente, o mesmo percentual em internações realizadas, medidas por paciente-dia. Em resumo, fazem-se atendimentos subsidiados pelo SUS para pessoas sem condições
financeiras de arcar com os custos médicos, laboratoriais e hospitalares.
f) Atendimento médico ambulatorial: ocorre no Ambulatório Universitário (AMU)
que é uma unidade disponibilizada para a prestação de serviços de atenção à
saúde dos municípios da região. São realizados atendimentos para a população
de Joaçaba, Luzerna, Herval d’Oeste, Erval Velho, Capinzal, Ibicaré, Jaborá e
Catanduvas, nas especialidades de Neurologia, Endocrinologia, Pneumologia,
Gastroenterologia, Reumatologia, Dermatologia, Cardiologia, Clínica Médica,
Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia, Pediatria, Psiquiatria, Urologia, Ortopedia,
Geriatria, Gastropediatria, Ambulatório da dor e Cirurgia Ambulatorial. Esse espaço se diferencia não apenas pela infraestrutura física, com amplos consultórios, e de recursos humanos com a disposição de profissionais competentes,
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como também pelo projeto traçado pela Unoesc para qualificação da saúde
na região e no Estado.
g) Atendimento em Fisioterapia: ações de atendimentos em saúde na área de
fisioterapia. Presta atendimentos clínicos em fisioterapia por meio das clínicas-escolas do curso de Fisioterapia, localizadas no Ambulatório Universitário da Unoesc e no Hospital Universitário Santa Terezinha. Envolve atividades preventivas,
educacionais, curativas e de reabilitação.
h) Atendimento em Psicologia: por meio dos Serviços de Atendimento Psicológico
(SAP) localizados nos campi da Unoesc que ofertam o curso, realizam-se ações
de atenção a dependentes químicos, avaliação e atendimento psicopedagógico e atenção a crianças e adolescentes em situação de risco; atendimentos
e aconselhamentos de psicólogos a pessoas economicamente carentes.
i)

Atendimento em Enfermagem: o objetivo é promover a assistência à Saúde Pública em Hospitais, espaços de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em municípios conveniados e no Ambulatório Universitário da Unoesc. Realizam-se atividades preventivas, curativas, de reabilitação e educacionais.

5.5.2 Responsabilidade Social: inclusão social
Entre os programas e projetos voltados à ação social realizados pela Unoesc, muitos
deles em parceria, nos últimos anos, destacam-se:
a) Universidade da Terceira Idade. Ações de benefícios às pessoas da terceira idade que envolvem qualidade de vida, em parceria com municípios da região e
cursos nas áreas de Psicologia, Fisioterapia e Educação Física. São realizadas várias ações, dentre elas: palestras, atividades físicas e culturais, cursos e oficinas,
com o objetivo de incluir socialmente as pessoas idosas.
b) Pessoas com deficiência na Unoesc. O processo de inclusão e acessibilidade
de pessoas com deficiência no ensino superior é uma realidade que se efetiva
dia após dia e revela significativos avanços e também limitações de diferentes
ordens. A Unoesc se habilita para entender o processo e agir a favor do seu
desenvolvimento, em todas as áreas do convívio acadêmico e profissional das
pessoas com deficiência, a saber: cumpre-se rigorosamente a determinação
legal de incluir pessoas com deficiência no quadro de trabalhadores da Unoesc;
alunos com deficiência e comprovada carência socioeconômica recebem bolsa integral para manter seus estudos; realiza-se a contratação de intérpretes de
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e há oferta de Libras à comunidade acadêmica, visando a atender plenamente as demandas de alunos com deficiência
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auditiva; há a preocupação efetiva com a acessibilidade, garantindo todas as
adaptações necessárias nas edificações, objetivando o pleno atendimento das
demandas de acessibilidade; no ano 2011, a Unoesc regulamentou a sua política de acessibilidade, conforme disposto na Resolução n. 205/Consun/2011. Em
2012, constituiu-se o Comitê de Articulação das Ações de Inclusão e Acessibilidade na Unoesc, conforme disposto na Portaria n. 35/Unoesc-r/2012. Destaca-se, também, a existência de um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão responsável pelas ações de acessibilidade arquitetônica, pedagógica, comunicacional
e atitudinal no âmbito da Unoesc.
c) PEC-G. A Unoesc participa do Programa Estudante Convênio – Graduação
(PEC-G), uma atividade de cooperação com o objetivo de formar recursos humanos oriundos de países em desenvolvimento, em nível de graduação, nas
Instituições de Ensino Superior brasileiras participantes do PEC-G. O Programa é
administrado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, por meio da Divisão de Assuntos Internacionais da Secretaria de Educação
Superior. Os estudantes, cidadãos estrangeiros, com idades entre 18 e 25 anos,
recebem bolsa integral no curso para o qual foram selecionados.

5.5.3 Responsabilidade Social: defesa do meio ambiente
A defesa do meio ambiente também está presente na pauta de prioridades da
Unoesc. Há uma preocupação no sentido de construir uma consciência da preservação do
equilíbrio ecológico e do desenvolvimento regional. Projetos vêm sendo desenvolvidos nos
campi, tanto no ensino e na pesquisa quanto na extensão e na pós-graduação. A Unoesc
possui professores mestres e doutores formados nessa área, além de dispor de estrutura de
laboratórios na área ambiental. Ressalta-se o grande avanço da Unoesc em disseminar a
educação ambiental em escolas e à população em geral, principalmente, por meio do
programa Rede Guarani Serra Geral: Pesquisa e Educação Ambiental no Oeste de Santa
Catarina e do Atlas do Rio do Peixe.
Além disso, há nos campi trabalhos de conclusão de curso (TCCs), monografias,
cursos de extensão, semanas acadêmicas e ações na área ambiental nos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Unoesc.
Entre os programas, projetos e ações de destaque realizados nos últimos anos, podem ser citados:
a) Rede Guarani Serra Geral: pesquisa e educação ambiental no Oeste de Santa
Catarina. Sensível à problemática da água na região Oeste de Santa Catarina,
a Unoesc desenvolve diversos projetos de pesquisa e de educação ambiental,
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na região de sua abrangência, com o propósito de gerar conhecimentos sobre
o meio ambiente local/regional e inseri-los na comunidade, a fim de estimular
políticas públicas e práticas de gestão sustentável dos recursos hídricos. Considerando a importância das águas superficiais e subterrâneas, diversos pesquisadores da Unoesc integram a Rede Guarani Serra Geral, um importante projeto interinstitucional e interdisciplinar que congrega cientistas, pesquisadores,
educadores ambientais, universidades, fundações, agências governamentais
nacionais e entidades internacionais. A Rede Guarani Serra Geral é financiada pelo CNPq, Agência Nacional de Águas (ANA), Caixa Econômica Federal
e Fapesc. A Fundação José Arthur Boiteux (Funjab) é responsável pela gestão
da rede. Diversas universidades e centros de pesquisa participam da execução
dos projetos, entre elas UFSC, Udesc, Uniplac, Epagri e Fundagro. Entre os projetos em desenvolvimento, está o Ciclo de Palestras sobre os Aquíferos Guarani
e Serra Geral. Trata-se de uma atividade de educação ambiental itinerante,
destinada aos estudantes e professores das escolas públicas e privadas da região. Aproximadamente 24.755 estudantes e 1.053 professores e gestores escolares participaram de palestras. Por meio do Ciclo de Palestras, os estudantes da
região têm contato com o que há de mais novo e relevante produzido até o
momento sobre o tema das águas superficiais e subterrâneas, particularmente
sobre os Aquíferos Guarani e Serra Geral.
b) Comitê do Rio do Peixe. É um órgão colegiado de gestão de recursos hídricos
com atribuições normativas, consultivas e deliberativas de atuação na bacia ou
sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição, no caso, o Rio do Peixe e seus afluentes. É composto por representantes de órgãos governamentais, sociedade civil
e representantes de usuários de água. O Comitê tem por atribuições: aprovar
a proposta referente ao plano da Bacia Hidrográfica para integrar o plano estadual de recursos hídricos e suas atualizações; promover entendimentos, cooperação e eventual conciliação entre os usuários da Bacia, sempre voltados ao
interesse do uso múltiplo, controle, proteção, conservação e recuperação dos
recursos hídricos; proceder a estudos, divulgar e debater programas prioritários
de serviços e obras de interesse da coletividade, definindo objetivos, custos, riscos ambientais e financeiros; deliberar sobre a alocação de recursos hídricos.
c) Atlas do Rio do Peixe. Resultante da iniciativa de investir na formação da consciência ecológica regional, o Comitê do Rio do Peixe e a Universidade do Oeste
de Santa Catarina lançaram o Atlas do Rio do Peixe, obra maior que materializa
um grande esforço para chamar a atenção sobre a importância da água no
equilíbrio social, econômico e político do Meio-Oeste catarinense. No momento
em que a obra Atlas do Rio do Peixe aflora na comunidade do Meio-Oeste de
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Santa Catarina, e em razão dela, passa a ser uma ferramenta para a prospecção e defesa do maior manancial de água doce da região. É importante refletir
sobre o significado dessa publicação científica de identificação do corpo de
água – o Rio do Peixe. O Atlas do Rio do Peixe tem por objetivo capturar imagens, reunir dados, chamar a atenção da família, da escola e da sociedade
para a riqueza que se acumula ao longo do Rio e se espraia na intimidade dos
municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Nesse aspecto, a obra, construída pela dedicação e pela curiosidade investigativa de professores e de estudantes da Universidade do Oeste de Santa Catarina, reveste-se de capital importância; de forma rápida e direta pode atingir a população
no entorno do rio, trazendo-a para a responsabilidade de integrar-se à luta pela
salvação do Planeta, na qual a água se impõe como elemento fundamental
de sustentabilidade. O registro da beleza, da utilidade da água e dos rios pode
contribuir para a formação da consciência de preservação: apenas ela nos
rasgará um horizonte de futuro e de esperança. A contribuição da Universidade
do Oeste de Santa Catarina, do Comitê do Rio do Peixe, dos órgãos de pesquisa
e de fomento em liderar o esforço na busca de dados, georreferenciamento e
compilação tecnológica viabilizou o Atlas como ferramenta moderna para a
feitura da consciência ecológica da comunidade em torno do Rio do Peixe.
As novas construções desenvolvidas no período do PDI, apontadas no Eixo VIII, consideram a sustentabilidade em sua execução, com ações ligadas à captação da água da
chuva, para uso com limpeza, descargas sanitárias e outros, a captação de energia solar e
o estudo de viabilidade de energia eólica. Atenção ao uso mais efetivo da iluminação do
dia, evitando o acendimento das luzes das instalações, racionalização do uso da energia
elétrica com aquisição e troca de lâmpadas e ações de conscientização. Arborização e
ajardinamento das instalações para melhorar a permeabilidade da água no solo.
A sustentabilidade, em todas as suas faces (social, ambiental e econômica), é algo
que permeia as atividades da Universidade como transformadora do meio onde está inserida, e é um compromisso da IES para o desenvolvimento regional.

5.5.4 Responsabilidade Social: memória e patrimônio cultural e produção
artística
A mesorregião Oeste catarinense é deficitária em projetos e ações de preservação
da memória, do patrimônio cultural e da produção artística. Há carência de políticas regionais voltadas à cultura. No entanto, ações desenvolvidas pela Unoesc nessa área estão dan-
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do os primeiros passos no sentido de fazer avançar a produção artística e a memória cultural.
Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se os seguintes projetos em andamento:
a) Coral Universitário. Tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural e
estimular o aperfeiçoamento musical, vocal, intelectual, cívico-cultural de seus
componentes. O grupo de coralistas é formado pela comunidade acadêmica
e regional. O grupo participa de eventos como Semana da Música, Festival de
Corais e outras apresentações, além de colaborar diretamente com o grupo de
teatro universitário.
b) Espetáculo Cênico-Musical O Contestado. A peça conta com o envolvimento
da comunidade regional e acadêmica e tem por objetivo promover o aspecto artístico e cultural da Universidade e das regiões Oeste e Meio-Oeste catarinenses. Foi apresentada nas cidades da região, bem como em capitais, como
Curitiba, PR, e Florianópolis, SC, com importante repercussão na mídia da região
Sul do País. A montagem do espetáculo cênico-musical, abordando a Guerra
do Contestado, em peça de teatro de autoria do historiador Romário Borelli,
relata o contexto histórico, político, social e cultural vivenciado no Meio-Oeste
catarinense entre 1912 e 1916. A peça resgata os costumes, a linguagem e a
religiosidade da população da região, trazendo como centro da narrativa a
trajetória do personagem religioso João Maria, que teve participação marcante nos acontecimentos da época. Também, está prevista a gravação de um
documentário sobre a Guerra do Contestado, que servirá de material didático
sobre esse tema tão pouco divulgado nas redes de ensino de todo o País.
c) Semana da Música. Esse evento, realizado anualmente desde 2006, tem por
objetivos proporcionar aos integrantes do Coral Universitário aulas de técnica
vocal e música; proporcionar aos regentes de coros, músicos e cantores do Oeste de Santa Catarina meios de se aperfeiçoar e inserir a Unoesc como fonte de
alimentação às artes em sua região de abrangência.

VI – PERFIL DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
6.1 POLÍTICAS PARA O CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
As políticas para o corpo docente e técnico-administrativo fundamentam-se na
valorização dos recursos humanos da Unoesc, por meio de condições humanizadas de
trabalho, benefícios e investimentos constantes em capacitação. A IES reconhece que as
pessoas são o seu maior patrimônio, bem como o seu diferencial estratégico. Portanto, as
ações de qualificação, além de proporcionar o desenvolvimento profissional, devem, também, proporcionar o desenvolvimento humano. Nesse sentido, conhecer e compreender
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o perfil desse corpo social é de fundamental importância para a qualidade da oferta educacional da Unoesc. Por isso, as políticas para o corpo docente e técnico-administrativo da
Instituição devem se orientar pelas seguintes diretrizes:
a) valorizar os recursos humanos em suas diversas dimensões;
b) ampliar o programa de capacitação docente, a fim de consolidar os investimentos nesse corpo social, considerando atender plenamente ao disposto no
ProjetoPedagógico Institucional (PPI);
c) ampliar o programa de capacitação do corpo técnico-administrativo, a fim de
consolidar os investimentos nesse corpo social, visando à melhoria e à eficiência constantes dos serviços educacionais prestados, para se cumprir o disposto
neste documento institucional, de forma a garantir a qualidade do fazer da IES;
d) investir em programa de manutenção de talentos da instituição;
e) inserção de profissionais com necessidades especiais na Unoesc, valorizando a
diversidade e a inclusão social.

6.2 CORPO DOCENTE DA UNOESC
6.2.1 Perfil do corpo docente da Instituição
Em consonância ao disposto neste documento norteador da Unoesc e, especialmente, no Projeto Pedagógico Institucional que o integra, fundamental que o perfil do
corpo docente esteja apto a responder com eficácia às políticas de ensino, pesquisa e
extensão. Assim posto, a IES elege para o seu corpo docente um perfil profissional com as
seguintes características:
a) compromisso em cumprir as políticas, diretrizes e normas institucionais presentes
nos documentos oficiais da Instituição;
b) conhecer e vivenciar a missão, os valores, os objetivos e a visão de futuro da
Instituição;
c) pautar as ações e decisões pela ética e pelo compromisso;
d) investir no aperfeiçoamento e na formação continuada;
e) possuir competências específicas da área de conhecimento em que atua para
dar conta da formação profissional e cidadã de seus educandos;
f) orientar sua prática para o desenvolvimento de competências nas dimensões afetiva, ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica e comunicativa;
g) ser criativo e inovador no planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas;
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h) conceber o ensino-aprendizagem como eixo norteador das competências previstas para cada curso, fomentando a articulação entre ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão;
i)

ter o domínio de tecnologias diferenciadas e apropriadas ao ensino-aprendizagem, especialmente o Portal de Ensino da Instituição;

j)

conhecer e dominar metodologias específicas da área de conhecimento em
que atua como docente;

k) motivar e possuir postura investigativa;
l)

estar preparado para atuar colegiadamente;

m) ter o domínio da avaliação do processo de ensino-aprendizagem;
n) saber lidar com conflitos;
o) conhecer e estimular o desenvolvimento dos projetos de vida dos educandos,
relacionando teoria e prática e contextualizando o ensino com a vida profissional.

6.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES
A política para ingresso no quadro de docentes da Instituição se efetiva por processo seletivo, realizado conforme regulamentação específica, na forma da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), ressalvadas as situações de contratação emergencial. Compreendem três fases sucessivas:
a) prova de títulos;
b) prova didática;
c) entrevista.
Os critérios e pontuações de cada uma das fases são definidos em edital do processo seletivo.
A prova de títulos consiste na análise do curriculum vitae e dos documentos apresentados, mediante aplicação dos seguintes critérios gerais:
a) títulos acadêmicos;
b) atividades afins em instituições assemelhadas;
c) trabalhos científicos, artísticos e culturais e realizações profissionais no campo do
conhecimento;
d) funções administrativas em instituições assemelhadas;
e) atividades profissionais gerais.
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A prova didática compreende a apresentação de aula, a fim de avaliar as competências para o planejamento, conhecimentos específicos da área, metodologia e comunicação do candidato, avaliada por banca ou comissão, que fixará o resultado pelos
seguintes critérios gerais:
a) capacidade científica ou de aptidão para a função;
b) profundidade de conhecimento;
c) fluência e correção de linguagem;
d) metodologia utilizada.
A entrevista é realizada pela própria banca ou comissão designada para a seleção
e deverá observar os critérios fixados em edital próprio.
São requisitos mínimos para o ingresso nas categorias docentes do magistério na
Unoesc: ser portador de título, mínimo, de pós-graduação lato sensu e ser credenciado na
forma da legislação vigente.
Os docentes do quadro de pessoal e carreira do magistério da Instituição são vinculados a um dos seguintes regimes de trabalho:
a) docente horista;
b) docente tempo parcial;
c) docente tempo integral.
A forma de contratação dos docentes efetiva-se de acordo com o disposto na
Consolidação das Leis de Trabalho e pela observância dos normativos da Instituição. Os docentes são contratados para prestar serviços educacionais de ensino, pesquisa, extensão e
pós-graduação, podendo, ainda, prestar apoio técnico, administrativo e operacional, bem
como de assessoramento a órgãos e níveis hierárquicos da Instituição.

6.4 PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE
As políticas para a carreira docente na Universidade do Oeste de Santa Catarina se
consolidam por meio do Quadro de Carreira Docente do Magistério Superior. A carreira do
Magistério Superior da Instituição é a organização e a disposição dos docentes de acordo
com categorias, cada uma com diversos tipos relacionados à titulação e progressão nos
níveis, a saber:
a) Categoria: Professor Assistente (PAs);
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b) Categoria: Professor Adjunto (PAd);
c) Categoria: Professor Titular (PTi);
d) Professor substituto (é contratado para atender especificidades e em caráter emergencial, sendo sua contratação temporária, por tempo determinado, não se enquadrando nas categorias de progressão e promoção do Quadro de Carreira).
O Professor Assistente é aquele profissional docente contratado por meio de processo seletivo, considerado a primeira categoria da carreira docente na Instituição.
Professor adjunto é o profissional docente contratado por meio de processo seletivo, considerado a segunda categoria de carreira na Instituição.
Professor titular é aquele profissional cujo acesso se destina apenas ao docente
mestre ou doutor que possua, no mínimo, 12 anos de efetivo exercício de docência na Instituição e que cumpra a pontuação mínima fixada no plano de cargos e salários, resguardado o número de vagas, considerado a terceira categoria de carreira na Instituição.
O quadro de carreira docente também considera a promoção, na forma prevista
em Lei, contemplando a antiguidade, sendo esta por critérios objetivos e automáticos, e
o merecimento, que se efetua por critérios objetivos e não automáticos, visto considerar a
produção acadêmica, entre outros requisitos.
O credenciamento de docentes da Unoesc segue critérios estabelecidos pelo Conselho Universitário.
A classificação dos professores, devidamente aprovados por processo de seleção,
ocorrerá por Campus, curso e componente curricular, na seguinte ordem de categorias:
I - Professor Titular:
a) Professor PTi-D (doutor);
b) Professor PTi-M (mestre);
II - Professor Adjunto:
a) Professor PAd-D (doutor);
b) Professor PAd-M (mestre);
III - Professor Assistente:
a) Professor PAs-D (doutor);
b) Professor PAs-M (mestre);
c) Professor PAs-E (especialista).
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O professor credenciado com classificação na categoria de Professor Titular terá
preferência na escolha de aulas sobre as demais categorias, assim como o Professor Adjunto terá preferência sobre o Professor Assistente.
Dentro de cada categoria, a titulação é elemento diferenciador e classificatório,
tendo o Professor Doutor preferência sobre o Mestre, e este, preferência sobre o Especialista.
O docente credenciado que obtiver progressão de categoria e nível, de acordo
com o Plano de Cargos, Salários e de Carreira dos Docentes da Instituição, deverá ter sua
ordem de credenciamento automaticamente adaptada, respeitado o limite do professor
credenciado em primeiro lugar.

6.5 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE
A Universidade do Oeste de Santa Catarina tem na contínua capacitação de seu
corpo docente a principal estratégia para cumprir o compromisso assumido com a qualidade de sua oferta educacional. Para tanto, investe em um Programa Institucional de Capacitação Docente que se constitui em um conjunto de políticas, diretrizes e normas para
a capacitação de docentes, com o objetivo de qualificar a instituição, em suas atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
O Programa organiza-se em políticas, que se materializavam por apoio à qualificação, considerando capacitações em serviço efetuadas no âmbito interno da IES, bem
como apoio à qualificação no âmbito externo, de forma a propiciar:
a) a qualificação contínua do corpo social;
b) a educação continuada, que contribua com a qualidade acadêmica;
c) a implementação do Projeto Político Pedagógico da IES.
As principais modalidades de qualificação profissional docente caracterizam-se por:
a) apoio à qualificação em programas de stricto sensu, com afastamentos e/ou
aporte financeiro;
b) apoio à participação em eventos científicos, nacionais e internacionais, com
apresentação de trabalhos;
c) incentivo à publicação, nos periódicos da IES ou em periódicos externos relevantes;
d) capacitação interna em serviço, com programação anual de atividades, visando garantir a qualidade de ensino e da gestão acadêmica, estruturando-se em
cursos, minicursos, oficinas, entre outros.
Compreendem as políticas voltadas para:
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a) formação inicial para a docência no Ensino Superior: capacitação destinada
a docentes ingressantes na Instituição e oferecida a cada início de semestre,
mediante programação institucional unificada, sob a forma de minicurso, com
duração mínima de 12 horas.
b) formação continuada para a docência no Ensino Superior: destinada aos docentes da Instituição e oferecido de forma permanente, preferencialmente nos
recessos letivos, a partir de demandas por áreas de Conhecimento e/ou pela
Avaliação Institucional interna, sob a forma de oficinas, cursos, minicursos, seminários, palestras, participação em eventos, relato de experiências e outros
relacionados com a docência universitária.
c) formação para a docência em Educação a Distância: capacitação que tem
a finalidade de atender a docentes que atuam ou pretendem atuar na educação a distância ou semipresencial, ou por meio de metodologias que integram
ensino presencial e ensino a distância.
d) formação para a Gestão Universitária: destinada às coordenadorias de curso,
com o objetivo de qualificá-las para a gestão, sob a forma de encontros, cursos,
palestras e outros.
e) formação em LIBRAS: destinada a todo o corpo docente da Universidade e se
materializa na forma de curso, ofertado semestralmente para os docentes da IES.
As modalidades de apoio constantes do Programa de Capacitação Docente da
Unoesc são regulamentadas por normativas específicas.

6.6 REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DA UNOESC
O regime de trabalho do corpo docente da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), IES pertencente à organização acadêmica universidade, atende plenamente
ao disposto no Artigo 52 da Lei n. 9394/96. No início da vigência deste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o quadro de docentes da Instituição apresenta o seguinte cenário:
Tabela 17 – Características do quadro de docentes da Instituição

FORMAÇÃO ACADÊMICA

TOTAL

REGIME DE TRABALHO

TOTAL

Espec.

Mestre

Doutor

Horista

T. Parcial

T.I.

55,29%

31,76%

12,94%

52,94%

14,12%

32,94%

406

455

105

433

208

325

42,03%

47,10%

10,87%

44,82%

21,53%

33,64%

966

A Unoesc contempla para o desenvolvimento das suas atividades acadêmicas regimes de trabalho de tempo parcial e integral, além de docentes horistas. Os regimes de
trabalho de tempo parcial e integral assim se caracterizam:
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a) regime de trabalho de tempo parcial: compreende a prestação de no mínimo
12 horas semanais de trabalho, na Instituição, reservados pelo menos 25% do
tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.
b) regime de trabalho de tempo integral: compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na IES, das quais são reservadas, pelo menos, 20 horas para
estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.
Considerando que a Unoesc pertence à organização acadêmica universidade, é
relevante para a consolidação de suas políticas que seja valorizado o regime de trabalho de
tempo integral, principalmente com o objetivo de estimular a realização de atividades de
pesquisa, pós-graduação e extensão integradas com o ensino de graduação e outras formas de programas que possam respaldar a concessão do regime, nos termos da legislação
vigente. Esse regime se aplica a docentes do quadro regular da Universidade e obedecerá a
ordem de precedência estabelecida no plano de cargos e salários, conforme segue:
I)

Professor Titular:
a) Professor PTi-D (doutor);
b) Professor PTi-M (mestre);

II)

Professor Adjunto:
a) Professor PAd-D (doutor);
b) Professor PAd-M (mestre);

III) Professor Assistente:
a) Professor PAs-D (doutor);
b) Professor PAs-M (mestre);
c) Professor PAs-E (especialista).

6.7 PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSORES
Para as situações emergenciais temporárias, ou que justifiquem a predeterminação
de prazo, a Unoesc efetua contratações com dispensa de processo seletivo. Enquadram-se
nestas especificidades:
a) componentes curriculares oferecidos emergencialmente, em cursos de regime
especial ou em cursos de graduação temporários, com adoção de análise de
currículo fundada em critérios objetivos;
b) componentes curriculares de cursos de pós-graduação temporários;
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c) atividades de conferências, simpósios, seminários ou outros eventos que sirvam
para capacitação de professores, treinamentos ou complementação de estudos dos alunos;
d) consultorias especializadas, serviços técnicos de manutenção e outros, por tempo determinado;
e) substituição de empregados por motivo de doença, luto, gala, gestação ou
outro interveniente temporário;
f) atender imperativo de convênios, contratos e acordos.
Também, a substituição eventual de professores do quadro da Unoesc, em decorrência de afastamentos para qualificação e/ou por motivo de doença ou outra eventualidade justificada, efetiva-se, inicialmente por meio de processo seletivo interno, divulgado
ao corpo docente da própria IES. Considera-se análise de currículo, considerando-se a aderência à disciplina que o docente atuará em substituição.
Não atendidos, internamente, os requisitos, realiza-se processo seletivo simplificado, via
Edital, sendo considerada a análise de currículo e prova didática para banca examinadora.
A substituição eventual de docentes efetiva-se por tempo determinado, sendo exigida a titulação mínima de especialista.

6.8 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE
A expansão do corpo docente ocorrerá de acordo com a oferta de novos cursos
e de seu processo de implantação, respeitando-se os procedimentos de contratação e
seleção, assim como as necessidades de reorganização e ampliação. Para o período de
abrangência deste PDI (2013-2017), projeta-se o seguinte cenário acerca da expansão do
corpo docente:

Tabela 18 – Projeção para o período de 2013 a 2017 a respeito do corpo docente

Ano
Docentes

2012
834

2013

2014

2015

2016

2017

5%

10%

1%

1%

1%

876

963

973

983

992

6.9 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo, no início da vigência deste PDI, possui o seguinte
perfil acerca da escolarização:
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Tabela 19 – Escolarização do corpo técnico-administrativo

Formação

Fundamental

Médio

Superior

Especialista

Mestre

Total

56

203

210

121

6

8,4%

30,7%

31,7%

18,3%

0,9%

6.10 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
As políticas para a contratação do corpo técnico-administrativo da Unoesc fundamentam-se em uma forma institucionalizada de identificar, por critérios objetivos, os melhores recursos humanos disponíveis para o desempenho de suas atividades-fim. Efetuam-se
por meio de processo seletivo, amplamente divulgado em página eletrônica da IES, compreendendo três fases sucessivas, todas com caráter eliminatório:
a) primeira fase: consiste na análise do currículo, e serão classificados os candidatos que preencherem as exigências específicas divulgadas em Edital;
b) segunda fase: prova escrita e prova prática, composta de questões objetivas
ou discursivas, ou de habilidades operacionais inerentes às atividades do cargo;
c) terceira fase: entrevista, que considera os aspectos:
-- Experiência e conhecimento profissional;
-- Capacitação e desenvoltura para as atividades relativas à função;
-- Projeto de vida do profissional;
-- Disponibilidade para o cargo.

6.11 PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo da Unoesc conta com plano de carreira em funcionamento, na forma da Lei. Estrutura-se a partir da definição de empregos, que se caracteriza por um conjunto de funções, com uma posição definida na estrutura organizacional. No
quadro de carreira, há a organização de dois grupos ocupacionais:
a) Grupo I – Técnico e Administrativo – em que a natureza do trabalho é de análise,
criação, execução técnica, conhecimento específico no âmbito administrativo
e organizacional. Tem como características principais as competências e responsabilidades técnicas e administrativas;
b) Grupo II – Operacional – em que a natureza do trabalho é de execução operacional. Tem como características principais as competências e responsabilidades específicas operacionais.

152

Universidade do Oeste de Santa Catarina

A ascensão ao emprego ocorrerá por progressão horizontal e vertical, que consiste na condição de o empregado avançar tanto em nível, quanto em faixa, no mesmo
emprego, por validação positiva do desenvolvimento de sua competência, por meio de
avaliação de desempenho.
Progressão horizontal: compreende a passagem do empregado de uma faixa para
a seguinte, no mesmo emprego, por validação positiva do desenvolvimento de sua competência, por meio de desempenho de tempo de serviço, a ser realizada a cada 36 meses.
Progressão vertical: consiste na condição de o empregado avançar de nível para
o seguinte no mesmo emprego, por validação do desenvolvimento de suas especificidades e resultado de avaliação positiva de desempenho, sendo preservada a faixa atual de
enquadramento.
Promoção: compreende a passagem do empregado de um emprego para outro,
condicionada ao interesse da Instituição, podendo ocorrer mediante validação do desenvolvimento das especificidades do cargo, resultado da avaliação positiva de desempenho,
ou por aprovação em processo seletivo interno.

6.12 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO
O Programa de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo da Unoesc visa ao
aperfeiçoamento técnico, científico e cultural deste corpo social, com os objetivos de:
a) promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento profissional e pessoal
dos funcionários;
b) incentivar a educação formal e continuada dos técnico-administrativos, nos diversos níveis de ensino, bem como propiciar treinamentos, entre outros;
c) implementar e consolidar as iniciativas de capacitação nos âmbitos interno e
externo;
d) fixar diretrizes operacionais e destinar recursos financeiros, de forma a garantir a
consolidação do Programa.
Por esses pressupostos, o Programa de qualificação do corpo técnico- administrativo da Unoesc visa garantir a qualidade e a eficiência dos serviços ofertados, bem como
assumir o compromisso social de investir no desenvolvimento humano deste corpo social.
Compreende um conjunto de políticas que se estruturam a partir de investimentos em capacitação em serviço, bem como em qualificação externa, em que se destacam as seguintes iniciativas:
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a) acolhimento e formação para ambientação institucional: visa ambientar o funcionário nos setores e funcionamento da IES, bem como ofertar curso acerca
dos documentos, normas e procedimentos institucionais e conduta ética;
b) educação formal: visa a um programa de bolsas destinado aos funcionários
para realização de graduação e pós-graduação na Unoesc;
c) educação continuada em serviço promovida no âmbito interno da Unoesc: estrutura-se na forma de cursos, minicursos, palestras, oficinas e workshops, com planejamento anual, sendo estas coletivas e/ou por setores, conforme a demanda;
d) formação para a gestão: é destinada aos gestores da IES e aos demais funcionários interessados, considerando a qualidade e a eficiência dos processos e
serviços institucionais;
e) apoio à formação continuada em ambiente externo, compreendendo diversas modalidades de qualificação profissional que se realizam em eventos extra Instituição.

6.13 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A expansão do corpo técnico-administrativo tem como pressuposto esse documento norteador, considerando a ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação e, também, programas e projetos articulados ao ensino, pesquisa e extensão, assim
como para atender a demandas da gestão institucional.
No processo de expansão desse corpo social da IES, devem-se respeitar os procedimentos de seleção e contratação, bem como as necessidades de reorganização e
ampliação.
Conforme o período de abrangência deste PDI (2013-2017), projeta-se o seguinte
cenário acerca da expansão do corpo técnico-administrativo:
Tabela 20 – Expansão do corpo técnico-administrativo para o período de 2013 a 2017

Ano
Corpo Técnico-administrativo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1%

1%

1%

1%

1%

1%

624

630

637

643

649

656

6.14 RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CORPO SOCIAL DA IES
A Unoesc, considerando o seu compromisso com a inclusão de pessoas com necessidades especiais, reserva em todo processo de seleção de seu corpo social o mínimo de
5% do total das vagas a essas pessoas, na forma da Lei. Para tanto, considera o enquadramento de pessoas com deficiência, conforme estabelece o Decreto n. 3.298/99.

Os interessados deverão, no requerimento de inscrição, sob pena de indeferimento
de seu registro para a reserva de vaga, declarar a opção por concorrer à vaga destinada
a pessoas com deficiência.

6.15 POLÍTICA DE BENEFÍCIOS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Os benefícios concedidos aos funcionários técnico-administrativos e docentes da
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) visa à valorização deste corpo social.
Os benefícios concedidos aos docentes da Unoesc caracterizam-se por:
a) assistência médica;
b) aposentadoria complementar.
Os benefícios concedidos aos técnico-administrativos da Instituição compõem-se de:
a) assistência médica;
b) bolsa de estudo;
c) aposentadoria complementar;
d) vale-transporte.
Além dessas políticas, a Unoesc ainda proporciona os seguintes benefícios aos docentes e técnico-administrativos:
a) auxílio creche;
b) auxílio especial para dependentes com necessidades especiais;
c) auxílio funeral.

6.16 POLÍTICA DE QUALIDADE DE VIDA, ASSOCIAÇÕES E ATUAÇÃO DA CIPA
Para promover a saúde e a qualidade de vida, a Unoesc investe em ações corretivas e preventivas que visam à saúde, segurança e bem-estar de seus colaboradores, alunos
e comunidade em geral.
A Unoesc conta com cinco associações de colaboradores: em Joaçaba, a Aprofuoc; em São Miguel do Oeste, a Acref; em Videira, a AFUV; em Xanxerê, a Afux; e no Hust,
a Afuost, com o objetivo de contribuir para o bem-estar dos colaboradores e seus dependentes, por meio da concessão e gestão de benefícios.
A Instituição conta com o apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), composta por representantes do empregador e dos colaboradores, renovada
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anualmente. Em seu plano de ação, a CIPA realiza diversos projetos e eventos voltados
para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(Sesmet) atua de forma preventiva, por intermédio de avaliações e controle, por meio de
programas, laudos e treinamentos, com o objetivo de garantir melhores condições de vida
no ambiente do trabalho.
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VII – POLÍTICAS DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
INSTITUIÇÃO
7.1 POLÍTICAS DE GESTÃO
A complexidade e a necessidade de boa formação profissional instigam a Unoesc
a orientar suas ações por meio de uma gestão planejada e estratégica, de forma a permitir o alcance de seus objetivos, em consonância com a missão institucional. Nesse sentido, a gestão da Instituição adequa-se a um mercado cada vez mais competitivo e busca
diferenciar-se, a fim de garantir qualidade e eficiência como fatores primordiais ao desenvolvimento institucional. Nesse ambiente, a Instituição procurou adaptar sua estrutura organizacional por Campus. Profissionalizou os gestores acadêmicos e técnico-administrativos,
norteando-se pela busca da excelência em suas áreas de atuação. Também, em face do
marco regulatório das IES Comunitárias, a Unoesc redimensiona sua estrutura, com a finalidade de atingir a excelência no ensino, o aprofundamento e a consolidação da pesquisa
e da expansão e a qualificação das ações extensionistas. Assim como a expansão e a consolidação da pós-graduação lato e stricto sensu, de forma a subsidiar o pleno atendimento
das políticas previstas neste PDI, estruturadas em ações e metas. Considerando esses pressupostos, a Unoesc elege como políticas para a gestão:

7.1.1 Gestão integrada entre unidade mantida e entidade mantenedora
com a unificação de procedimentos, respeitada a autonomia outorgada aos campi
A Instituição está organizada em uma estrutura em multi campi com uma gestão
autônoma, dentro dos âmbitos estabelecidos em seu estatuto, regimento e normativas internas, que definem as diretrizes e procedimentos. Cada Campus conta com o acompanhamento das ações de desempenho, controle e avaliação, efetuados por uma Controladoria. Em sua autonomia, o Campus gerencia suas atividades de ensino, pesquisa, extensão
e administrativas, conforme as deliberações de um conselho. Compreende, também, uma
gestão financeira, que tem seu suporte em um planejamento estratégico, com seu plano tático operacional anual. Nesse sentido, compete à mantenedora, por seus Conselhos
Curador e Administrativo, deliberar e coordenar as atividades dessa gestão financeira.

7.1.2 Gestão orçamentária integrada com revisões periódicas
A revisão orçamentária periódica permite constantes diagnósticos e redimensionamento, caso necessário, considerando o Plano Tático Operacional como diretriz para
se atingirem as metas propostas como resultado operacional-financeiro, considerando o
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permanente compromisso com o superávit e objetivando a contínua melhoria da qualidade e fortalecimento institucional, assim como o planejamento da expansão da oferta
educacional.

7.1.3 Interação entre os profissionais das diferentes Unidades de Gestão com
encontros periódicos
As reuniões de avaliação entre os profissionais de diferentes setores possibilitam a
integração das ações e a verificação no atingimento de metas. Pela avaliação são realinhadas metas e estratégias consideradas relevantes.

7.1.4 Gestão voltada à otimização de laboratórios e recursos materiais
Nesse aspecto, a política institucional está voltada para adequar os espaços físicos
às necessidades do ensino, da extensão, da pesquisa e da inovação. Os laboratórios, na
grande maioria, estão equipados para o exercício não apenas do ensino, mas também da
pesquisa. Por outro lado, os laboratórios devem ser otimizados, considerando seu agrupamento por área de formação.

7.1.5 Gestão comprometida com a qualificação contínua do corpo docente
e técnico-administrativo
A Instituição tem preocupação especial com os programas de capacitação docente e técnico-administrativa, visando à qualificação e à valorização desses corpos sociais da Unoesc. Para tanto, contempla destinação específica para esses programas, bem
como acompanha os resultados desses investimentos por meio da gestão de desenvolvimento humano.

7.1.6 Gestão voltada à consolidação e expansão de parcerias com instituições públicas e privadas para assegurar a missão institucional
A busca por parcerias permeia as políticas de gestão, a fim de realizar ações em
conjunto com as instituições regionais públicas e privadas. Preocupa-se a Instituição em estar representada nos conselhos e órgãos regionais de todas as áreas, bem como em contribuir com o desenvolvimento regional. A inserção da Universidade na prestação de serviços
e na solução de problemas locais permite promover um caráter altamente comunitário e
participativo.
Também, as parcerias em nível nacional e internacional são relevantes, a fim de
promover o intercâmbio de conhecimentos, assim como a mobilidade estudantil.
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7.1.7 Gestão comprometida com um sistema de avaliação da IES, considerando a constante melhoria das ações institucionais
Os resultados avaliativos advindos do Sistema de Avaliação Institucional, que se efetiva no âmbito da IES pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), são norteadores de ações
estratégicas, considerando o compromisso da gestão institucional com a melhoria contínua
de suas ações, especialmente aquelas voltadas à qualidade da oferta educacional.

7.1.8 Gestão dos Planos de Carreira Docente e Técnico-administrativo, a fim
de valorizar o desenvolvimento humano de seu quadro de profissionais
A gestão institucional deve assegurar o pleno cumprimento do previsto nos planos
de cargos, salários e de carreira para os docentes e os técnico-administrativos, garantindo
previsão orçamentária, bem como o desenvolvimento desses profissionais da IES, considerando a sua qualificação e evolução na carreira.

7.1.9 Gestão administrativa guiada pelo planejamento estratégico
A Unoesc investe em constante melhoria de sua organização administrativa e tem
atuado com fundamento no planejamento estratégico institucional. Este caracteriza um
avanço operacional importante: a adoção de uma ferramenta para controle de objetivos,
estratégias, indicadores e planos de ação.
O Planejamento Estratégico é uma ferramenta com capacidade de auxiliar todos
os níveis da organização a olhar para o futuro, planejá-lo e gerir sua execução diariamente.
Estrutura-se a partir de análises do ambiente e da organização que se desdobram em missão, visão, valores, objetivos estratégicos, estratégias, metas e planos de ação.
A IES intensifica esforços para consolidar o planejamento como uma ferramenta de
apoio a sua caminhada rumo ao patamar que é periodicamente projetado.
Da reitoria à coordenação de cursos e setores, da extensão à pós-graduação stricto sensu, o que a Universidade pretende é unidade nas ações executadas para que se
tenha cada vez mais a condição de apontar a Unoesc como um ente vital para a região
em que atua. E, dessa forma, contribuir para fazer do Oeste catarinense uma região tão
desenvolvida quanto próspera para pessoas e organizações que nela estão.
Ao planejar estrategicamente, a Instituição quer estar preparada para responder
às exigências dos órgãos de regulação da educação no Brasil, bem como às expectativas
de seu alunado e de todos os demais atores da região que se beneficiam de seus serviços
para, cada vez mais, cumprir a missão de desenvolvimento regional.
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Assim posto, as políticas de gestão norteiam-se por estratégias a serem colocadas
em prática para alcançar os objetivos pretendidos e organizam-se de acordo com as seguintes perspectivas:
a) Perspectiva acadêmica
-- aprimorar a Pesquisa em Inovação Tecnológica, desenvolvendo inovação tecnológica e efetivando a produtividade dos grupos de pesquisa;
-- desenvolver pesquisa nas áreas de excelência, consolidando a pós-graduação
stricto sensu;
-- desenvolver ensino de qualidade com aprimoramento da infraestrutura, desenvolvimento de educação continuada, estimulação à modalidade de ensino a
distância, aprimoramento do acervo bibliográfico, aperfeiçoamento e avaliação
das ferramentas e técnicas pedagógicas, adequação de métodos de ensino às
diferentes áreas do conhecimento e promoção da mobilidade acadêmica.
b) Perspectiva financeira
-- aumentar as receitas por meio de atividades de extensão, pesquisa e pós-graduação, com a geração e execução de projetos e programas adequados à
realidade regional;
-- garantir o crescimento com sustentabilidade econômica e financeira por meio
de diversificação das fontes de captação de recursos, estabelecimento de
parcerias e oferta de componentes curriculares comuns entre os cursos;
-- reorganizar processos internos para melhoria e fortalecimento do sistema de
gestão.
c) Perspectiva de processos internos
-- aprimorar a gestão institucional, com a adequação dos processos de Tecnologia da Informação, a fim de aperfeiçoar a gestão dos processos e profissionalizar a gestão institucional;
-- fortalecer a imagem institucional aprimorando o marketing.
d) Perspectiva de aprendizado e crescimento
-- adequar e profissionalizar o corpo funcional por meio da qualificação do corpo
docente e técnico-administrativo;
-- fortalecer a gestão de desenvolvimento humano para atrair e reter pessoal
qualificado, além de promover a qualidade de vida no trabalho.

7.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNOESC
A organização administrativa da Universidade do Oeste de Santa Catarina) Unoesc), conforme consta em seus documentos institucionais, Estatuto e Regimento, compre-
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ende as instâncias normativa, consultiva, deliberativa, executiva e órgãos complementares
e suplementares na seguinte forma:
a) Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e
Acadêmico;
b) Órgãos Colegiados: competências e composição;
c) Estrutura colegiada dos cursos;
d) Composição e dinâmica dos NDEs;
e) Órgãos de apoio às atividades acadêmicas.
No Organograma 1 observa-se a estrutura da Universidade do Oeste de Santa Catarina acerca da Administração e de seus campi. Esta permite a unidade de documentos
e procedimentos, com a autonomia necessária para cada um dos campi que a compõe.
Organograma 1 – Estrutura da Unoesc acerca da Administração e de seus campi1

Nas instâncias normativa, consultiva e deliberativa, encontram-se:
Os campi de Campos Novos e Capinzal estão sob a responsabilidade administrativa do Campus de Joaçaba; os
campi de Pinhalzinho, Maravilha e São José do Cedro estão sob a responsabilidade administrativa do Campus de
São Miguel do Oeste; o Campus de Fraiburgo está sob a responsabilidade administrativa do Campus de Videira.
1
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7.2.1 Órgão Consultivo e Deliberativo
O Conselho Universitário (CONSUN): é órgão de instância superior de natureza normativa, consultiva e deliberativa da Unoesc em matéria didático-científica, acadêmica e
disciplinar constituído por:
a) Reitor, que o preside;
b) Vice-reitores de Campus;
c) Pró-reitor de Graduação;
d) Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão;
e) Diretores de Graduação dos campi;
f) Diretores de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão dos campi;
g) 10 representantes docentes, sendo dois de cada Campus;
h) cinco representantes dos estudantes da graduação, sendo um de cada Campus;
i)

cinco representantes técnico-administrativos, sendo um de cada Campus.

São competências do Conselho Universitário:
a) deliberar em matéria acadêmica, didático-científica e disciplinar da Universidade, sempre sob a égide do presente Estatuto, no que for pertinente, das diretrizes
da mantenedora, a Funoesc;
b) zelar pela realização dos fins da Unoesc;
c) propor as alterações do Estatuto da Unoesc, por decisão de dois terços dos seus
membros;
d) aprovar o seu Regimento Interno, o Regimento da Unoesc e demais normatizações de caráter geral e/ou específico;
e) conhecer e julgar, como última instância interna, os recursos de natureza didático-científica e disciplinar interpostos contra decisões dos órgãos da Unoesc;
f) deliberar sobre a criação, modificação e extinção de órgãos e unidades da
estrutura da universidade;
g) deliberar sobre a concessão de títulos ou dignidades universitárias;
h) recomendar à Mantenedora, por decisão de dois terços dos seus membros, a
instauração de processo administrativo com o objetivo da destituição do Reitor;
i)

deliberar sobre veto do Reitor às decisões deste Conselho, podendo rejeitá-lo
por decisão de dois terços de seus membros;

j)

autorizar a criação e a implantação de cursos de graduação e seqüenciais;

k) autorizar a criação e implantação de cursos de pós-graduação, bem como
aprovar seus relatórios;
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l)

aprovar o planejamento anual da Unoesc;

m) deliberar sobre políticas e diretrizes relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão;
n) aprovar os regimentos e regulamentos específicos das áreas e cursos;
o) aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação;
p) aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade;
q) participar na indicação do Reitor à Assembleia Geral da Mantenedora Funoesc;
r) aprovar o orçamento da Universidade a ser encaminhado à Assembleia Geral
da Fundação mantenedora, Funoesc, para decisão final;
s) deliberar sobre as questões omissas no seu Regimento Interno, no Estatuto e no
Regimento da Unoesc.

7.2.2 Órgão executivo
A Reitoria, dirigida pelo Reitor, é órgão de direção executiva, de planejamento, de
coordenação e de avaliação das políticas estabelecidas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração da Universidade. Compõem a Reitoria:
a) o Reitor;
b) os Vice-reitores de Campus;
c) os Pró-reitores.
O Reitor é o dirigente máximo da Universidade, responsável pela execução e supervisão geral do planejamento, organização, controle e avaliação das políticas estabelecidas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão da Unoesc. São atribuições do Reitor:
a) representar ativa e passivamente a Unoesc;
b) presidir o Conselho Universitário;
c) propor, supervisionar, acompanhar e avaliar as políticas e atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão da Unoesc;
d) coordenar e executar as políticas e diretrizes no âmbito da Unoesc;
e) celebrar convênios, consórcios e contratos concernentes às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da Unoesc;
f) coordenar, executar e acompanhar a elaboração do planejamento anual e
orçamentário da Unoesc;
g) conferir graus e assinar diplomas;
h) assinar certificados de pós-graduação, podendo delegar;
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i)

baixar atos normativos no âmbito de sua competência e resoluções decorrentes
das decisões do Conselho Universitário;

j)

sustar atos que julgar contrários aos interesses da Universidade, submetendo sua
decisão à apreciação do Conselho Universitário;

k) exercer o poder disciplinar na forma da Lei, do Estatuto, deste Regimento e das
demais normas vigentes na Unoesc, podendo delegar;
l)

baixar, “ad referendum” do Conselho Universitário, atos urgentes à realização
das atividades universitárias;

m) escolher, nomear e exonerar os Vice-reitores e Pró-reitores;
n) instituir e nomear comissões especiais de natureza diversa;
o) propor a criação de órgãos suplementares à administração central da Unoesc;
p) desempenhar as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da
Funoesc, pelo Estatuto da Unoesc, por este Regimento e pela legislação em
vigor.
As Vice-reitorias e as Pró-Reitorias são órgãos imediatamente subordinados ao Reitor, incumbidos a executar, coordenar e avaliar as atividades planejadas da Unoesc, sendo
responsáveis pelo cumprimento das políticas e diretrizes desta.
São quatro as Vice-reitorias de Campus, sediadas nos campi de Chapecó, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê. Além de suas atribuições em cada Campus, os vice-reitores participam, também, colegiadamente, das funções administrativas e financeiras
da Administração Central.
As Pró-reitorias são responsáveis pela gestão das atividades-fim do ensino, da pesquisa e da extensão deverão atuar sempre de acordo com as políticas e diretrizes emanadas do Conselho Universitário e da Reitoria, cujas atribuições estão estabelecidas no Regimento da Unoesc.

7.3 ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI
A administração de cada Campus da Unoesc também conta com as instâncias normativa, consultiva e deliberativa e executiva, no âmbito de sua competência, e se compõe:

7.3.1 Órgão consultivo e deliberativo
O Conselho de Gestão: é órgão de instância superior em matéria administrativa,
financeira, acadêmica e disciplinar, de natureza normativa, consultiva e deliberativa no
âmbito de cada Campus. É constituído por:
a) Vice-reitor do Campus, que o preside;
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b) diretores;
c) dois representantes dos coordenadores de curso, de cada uma das áreas de
conhecimento em cada Campus, escolhidos por seus pares;
d) um representante docente de cada uma das áreas de conhecimento em cada
Campus, escolhidos por seus pares;
e) um coordenador de cada uma das unidades acadêmicas do Campus;
f) quatro representantes dos estudantes, escolhidos pelos seus pares;
g) dois representantes dos técnico-administrativos, escolhidos por seus pares.
No Campus de Joaçaba, sede da Reitoria, o Conselho de Gestão é presidido pelo
Reitor e dele fazem parte os Pró-reitores.
São competências do Conselho de Gestão:
a) deliberar em matéria pertinente, no âmbito do Campus, sempre sob a égide dos
ordenamentos internos da Instituição;
b) aprovar o seu Regulamento e demais normatizações de caráter geral e/ou específico do Campus;
c) ser instância de recurso das decisões no Campus;
d) deliberar sobre a criação, alteração e extinção de órgãos e unidades no âmbito do Campus;
e) deliberar sobre vetos do Vice-reitor de Campus;
f) aprovar os relatórios de pesquisa cujos aportes financeiros são oriundos da Universidade;
g) exercer as demais atribuições no âmbito de sua competência e determinadas
por seu Regulamento, respeitados o Estatuto da FUnoesc e este Estatuto.

7.3.2 Órgão executivo
Compõem a Vice-reitoria de Campus:
a) Vice-reitor de Campus;
b) diretores com função e número a ser fixado pelo Conselho de Administração da
mantenedora da IES.
As Vice-reitorias de Campus são órgãos executivos, incumbidos de administrar, planejar, coordenar e controlar as atividades acadêmicas, de ensino, de pesquisa e de extensão, bem como as atividades administrativas, financeiras, patrimoniais e de suporte da
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Universidade no Campus, e devem atuar sempre de acordo com as políticas e diretrizes
emanadas do Conselho Universitário, da Reitoria e do Conselho de Gestão.
As Diretorias, junto às Pró-Reitorias, têm a incumbência de planejar, coordenar e
avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão e são responsáveis pelo cumprimento
das políticas e diretrizes institucionais no âmbito do Campus.
As Diretorias são responsáveis pela execução e acompanhamento das atividades de
ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito do Campus e devem atuar sempre de acordo
com as políticas e diretrizes institucionais emanadas do Conselho Universitário e da Reitoria.

7.3.3 Áreas de conhecimento
A Unoesc organiza-se em áreas do conhecimento, nas quais são desenvolvidas as
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os cursos e projetos da Unoesc são abrigados
pelas seguintes Áreas de Conhecimento:
a) Área das Ciências Exatas e Tecnológicas;
b) Área das Ciências e Humanidades;
c) Área das Ciências da Vida.
Vinculam-se às áreas de conhecimento citadas todos os cursos oferecidos pela Unoesc em cada um de seus campi. Também estão associados à respectiva área de conhecimento os professores que exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão naquela área.

7.3.4 Administração dos Cursos ofertados
As instâncias consultiva, deliberativa e executiva no âmbito dos cursos ofertados
pela Unoesc estruturam-se em:
a) Colegiado de Curso: é órgão de instância consultiva e deliberativa em matéria
acadêmica e disciplinar no seu respectivo âmbito, com a constituição e atribuições
regulamentadas no Regimento da Unoesc. É constituído pelos professores que nele
lecionam e pela representação dos alunos nele matriculados, na proporção de 1/5
do total de docentes do Curso. São competências do Colegiado de Curso da IES:
-- deliberar sobre o projeto pedagógico do curso e zelar pela sua plena implantação e desenvolvimento;
-- zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internos e externos, no âmbito do
curso e da área de conhecimento;
-- analisar os resultados das avaliações e propor providências necessárias à melhoria da qualidade do curso;
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-- zelar pela execução das atividades relativas aos componentes curriculares
que integram o curso;
-- propor e deliberar sobre metas, projetos e programas para o curso, com destaque para a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão.
-- propor ao Vice-reitor de Campus a substituição do Coordenador de Curso, por
dois terços dos seus membros;
-- aprovar as atividades curriculares complementares do curso;
-- propor ementas, alteração de pré-requisitos e requisitos paralelos na matriz
curricular;
-- indicar o Coordenador de Curso;
-- exercer outras funções e atribuições na área de sua competência.
b) Coordenação do Curso: é o órgão executivo, no âmbito de cada curso de graduação, que responde pela supervisão, organização, planejamento e coordenação das atividades e projetos ligados à área de conhecimento do respectivo
curso, além de fomentar a interação entre as atividades de ensino, iniciação
científica/pesquisa e extensão. Deverá atuar sempre de acordo com as políticas e diretrizes institucionais emanadas dos órgãos superiores e com as estabelecidas nos ordenamentos da Unoesc.

7.3.5 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante é órgão complementar do curso, e tem a função
de atuar na concepção, consolidação e desenvolvimento dos projetos pedagógicos de
cada curso de graduação da Instituição. É composto por, no mínimo, cinco docentes do
curso, garantindo em sua composição pelo menos 60% de seus membros com titulação
acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e que todos atuem em
regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral.

7.3.6 Órgãos suplementares
São órgãos suplementares aqueles destinados a oferecer apoio didático-pedagógico, técnico-científico, administrativo e de assessoramento ao Reitor, Vice-reitores, Pró-reitores acadêmicos, Diretores e Coordenadores de Curso.
A Unoesc possui os seguintes órgãos suplementares de apoio às atividades acadêmicas:
a) secretaria Acadêmica Geral;
b) coordenadoria da Editora Unoesc;
c) coordenadoria da Unoesc Virtual;
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d) coordenadoria das Bibliotecas;
e) coordenadoria do Núcleo de Apoio Pedagógico;
f) coordenadoria de avaliação institucional;
g) núcleo de inovação tecnológica.
Como órgãos suplementares de apoio às atividades de gestão, destacam-se:
a) controladoria;
b) gerência de desenvolvimento humano;
c) gerência de tecnologia de informação e comunicação;
d) gerência administrativa;
e) gerência de marketing;
f) serviço de apoio aos estudantes;
g) coordenadorias de setor.

7.4 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Avaliação Institucional é todo o processo de investigação que acontece de modo
sistemático, permanente e amplo e que permite a obtenção de informações sobre o objeto avaliado para contrastá-las com marcos de referência e, a partir desse cotejamento,
emitir juízos de valor com a proposição de alternativas para melhorar o objeto.
O termo institucional significa abordar a avaliação, de modo amplo, na organização. Compreende todo um conjunto de aspectos estruturais e processuais que perpassa
todo o domínio, seja em sua dimensão administrativa, seja na dimensão acadêmica.
Assim, o processo, para se coroar de pleno êxito, necessita obviamente de uma
articulação entre a dimensão interna da avaliação (professores, estudantes, colaboradores, egressos, usuários de serviços da IES, instituições e órgãos empregadores) e a dimensão
externa advinda do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (avaliação in loco, conceito de curso, conceito institucional, Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes, conceitos preliminares de cursos, índice geral de cursos) .

7.4.1 Princípios e objetivos
Os princípios que regem o Programa de Avaliação Institucional na Unoesc são os
seguintes:
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a) comparabilidade: possibilita comparação de caráter histórico entre os resultados das avaliações de determinado segmento ou setor;
b) respeito à identidade do setor ou segmento: as áreas de conhecimento, os cursos, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação e os serviços são diferentes entre
si, devendo ser respeitados em suas características próprias;
c) unidade de procedimentos: as avaliações realizadas a partir de dimensões e de
indicadores adequados e publicados e a elaboração de relatórios por segmento ou setor avaliados garantem unidade básica nos processos avaliativos;
d) legitimidade: materializa-se por meio da construção de dimensões e de indicadores adequados e da construção de informações fidedignas;
e) continuidade: efetiva-se pela qualidade dos processos avaliativos e pelo grau
de eficácia das medidas adotadas a partir dos resultados obtidos.
Os objetivos do processo de avaliação na Unoesc são os seguintes:
a) tornar público todos os processos e procedimentos avaliativos;
b) proporcionar à Unoesc o conhecimento, objetivo e confiável, do desempenho
do ensino de graduação, da pós-graduação, da pesquisa, da extensão e dos
serviços;
c) melhorar continuamente a qualidade do ensino de graduação, de pós-graduação, da pesquisa, da extensão e dos serviços oferecidos pela Unoesc;
d) firmar padrões e valores da Unoesc;
e) subsidiar tomadas de decisões por parte dos dirigentes e gestores;
f) ampliar o nível de satisfação interna e externa dos alunos, professores e usuários
de serviços da Unoesc.

7.4.2 Metodologia
Os procedimentos de avaliação consistem, em termos gerais, no seguinte:

7.4.2.1 Autoavaliação institucional
A autoavaliação tem como principais objetivos:
a) produzir conhecimentos;
b) gerar reflexões sobre as atividades e finalidades cumpridas;
c) identificar as causas dos problemas e deficiências;
d) aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo;
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e) fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
f) tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade;
g) julgar acerca da relevância científica e social das atividades e produtos;
h) prestar contas à sociedade.
O projeto de autoavaliação da Unoesc objetiva:
a) revisar e aprimorar os indicadores da avaliação interna, estabelecendo alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais e de avaliação externa;
b) criar, a partir da estrutura existente, uma ferramenta de informação que possibilite a captação e divulgação dos dados, com a participação ampla de toda a
comunidade universitária, nos seus diferentes segmentos, a fim de democratizar
e visualizar as ações;
c) dar continuidade ao processo de construção dos relatórios analíticos da avaliação, aprimorando-os para a qualificação do desempenho acadêmico;
d) manter e aprimorar a cultura de avaliação reflexiva, contínua e dinâmica sobre
a realidade institucional que permita o planejamento e execução das ações;
e) aprimorar a avaliação da pesquisa e da extensão, a fim de melhor diagnosticar
essas atividades, de forma a garantir a sua contínua melhoria;
f) criar mecanismos e indicadores que permitam o desenvolvimento da avaliação
dos fluxos internos;
g) ampliar os atores e segmentos envolvidos na avaliação, considerando a consolidação da avaliação de egressos e a implementação da avaliação de usuários
de serviços da IES e de órgãos e instituições empregadoras, a fim captar a percepção da comunidade externa em relação à Universidade.
Com base nesses objetivos, a autoavaliação visa à participação efetiva das comunidades interna e externa nos processos avaliativos, subsidiando a tomada de decisão por
parte da gestão da IES.
Assim, são mantidos os seguintes princípios para o projeto de autoavaliação da
Instituição:
a) comparabilidade possibilita comparação de caráter histórico entre os resultados das avaliações de um determinado segmento ou setor;
b) respeito à identidade do setor ou segmento: as áreas de conhecimento, os cursos, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação, o strictu sensu e os serviços são diferentes entre si e devem ser respeitados em suas características próprias. Assim,
o instrumento de avaliação deve se adequar a tais realidades.
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c) unidade de procedimentos: as avaliações realizadas a partir de dimensões e indicadores adequados e publicados e a elaboração de relatórios por segmento
ou setor avaliados garantem unidade básica nos processos avaliativos;
d) legitimidade: ocorre por meio da construção de dimensões e indicadores adequados e da construção de informações fidedignas;
e) participação: a participação aberta para todos os segmentos da comunidade
universitária, interna e externa;
f) continuidade: ocorrerá pela qualidade dos processos avaliativos e pelo grau de
eficácia das medidas adotadas, a partir dos resultados obtidos, bem como pela
periodicidade da avaliação;
g) caráter formativo da avaliação: fortalecimento de uma cultura de avaliação,
que possa atender aos objetivos e à missão da Instituição, favorecendo o desenvolvimento de todos os envolvidos nas comunidades interna e externa;
h) não punição: considerando a proposta da IES de uma avaliação formativa, os
processos avaliativos não têm caráter punitivo.
As ações avaliativas sempre foram e devem estar voltadas para o conhecimento
da realidade institucional, acolhendo a sua organização e singularidade.
Considerando o disposto na Lei n. 10.861/2004, o processo de autoavaliação da
Unoesc leva em conta em sua estrutura as dez dimensões:
DIMENSÃO 1

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional.

DIMENSÃO 2

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão.

DIMENSÃO 3

Responsabilidade social.

DIMENSÃO 4

Comunicação com a Sociedade.

DIMENSÃO 5

Políticas de pessoal, carreira do corpo docente e técnico-administrativo (aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de
trabalho).

DIMENSÃO 6

Organização e gestão da IES, Funcionamento e representatividade
dos Colegiados e participação da comunidade universitária nos processos decisórios.

DIMENSÃO 7

Infraestrutura física.

DIMENSÃO 8

Planejamento e avaliação: processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.

DIMENSÃO 9

Políticas de atendimento a estudantes e egressos.

DIMENSÃO 10

Sustentabilidade financeira.
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O Projeto de autoavaliação está organizado em três eixos, cada qual com suas
ações específicas.

7.4.2.2 Consolidação/efetivação de práticas avaliativas
a) avaliação do PDI, considerando a capacidade institucional para o cumprimento de metas previstas neste documento;
b) avaliação dos cursos e programas.
Atividades:
a) incentivar de forma permanente a participação de todos os envolvidos no processo de avaliação institucional interna;
b) promover a participação dos diferentes órgãos/setores da Instituição;
c) coletar dados sobre os cursos em diálogo com o Núcleo de Apoio Pedagógico
e Núcleo Docente Estruturante;
d) processar e analisar dados e produzir os relatórios;
e) apresentar e discutir os resultados com os gestores, orientando a tomada de
decisões;
f) implementar a avaliação da pós-graduação lato sensu e stricto sensu;
g) implementar a avaliação da extensão;
h) avaliar a percepção da comunidade externa para com a Universidade;
i)

efetuar levantamento diagnóstico do PDI em relação ao instrumento de avaliação externa dos Sinaes;

j)

aprimorar a forma de divulgação dos resultados da autoavaliação;

k) estreitar a relação com os egressos.

7.4.2.3 Avaliação externa: diálogo com a avaliação interna
a) análise documental dos relatórios produzidos pelas comissões de avaliação externa, dos relatórios de participação da CPA na Avaliação, dos Instrumentos
de avaliação do INEP/MEC, ENADE, CPC, questionário do estudante no ENADE,
insumos que compõem o CPC;
b) diagnóstico e análise das potencialidades e fragilidades dos instrumentos e indicadores vigentes INEP/MEC;
c) coleta de dados em instrumento específico: registro pelo curso de ações realizadas ou pretendidas referentes aos apontamentos dos avaliadores;
d) sistematização e análise de dados por dimensão avaliada e por ato regulatório;
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e) elaboração de relatório com recomendações e encaminhamentos aos gestores.

7.4.2.4 Avaliação da Extensão:
a) construção do instrumento de coleta de dados da extensão;
b) construção do instrumento de avaliação on-line para preenchimento (aspectos
relativos à autoavaliação institucional);
c) análises de dados e elaboração de relatórios anuais.

7.4.2.5 Avaliação de Egressos
a) estratégias de parcerias com as coordenações, Diretoria de Extensão, Pesquisa
e Pós-graduação e Setores que envolvem ex-alunos;
b) aplicação de instrumento específico para egressos;
c) processamento, análises institucionais dos resultados e elaboração de relatórios;
d) elaboração de sínteses dos resultados para encaminhamento aos gestores;
e) análise e discussões dos questionários e relatórios do enade.

7.4.2.6 Acompanhamento e análise das dimensões da IES
a) definição de indicadores prioritários em cada dimensão, com participação da
comunidade acadêmica, tendo por base a autoavaliação da IES;
b) Ccoleta e análise de dados referentes às dimensões (agrupados em eixos);
c) ajustes de parâmetros de análise com base no PDI e em documentos oficiais do
MEC;
d) produção de relatórios anuais e trienais com envolvimento da comunidade
acadêmica e externa por meio de interlocutores determinados pela CPA e pelo
grupo de avaliação institucional;
e) divulgação dos relatórios por meio de versão on-line, impressa, folders, utilização
de veículos de comunicação da Unoesc, seminários, reuniões, entre outros.

7.4.2.7 Gestão de resultados para tomada de decisão
a) implementação de processos de divulgação dos resultados;
b) construção de modelo de monitoramento baseado nas indicações e recomendações construídas a partir dos resultados do processo de autoavaliação;
c) Utilização do Portal de Ensino Unoesc para preenchimentos on-line;
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d) produção de sínteses sobre o andamento da gestão;
e) disponibilização de sínteses para a reitoria e outros órgãos gestores;
f) investigação, efetiva e sistemática, do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidos na Unoesc;
g) disponibilização de dados e informações contextualizados para a orientação e
tomada de decisão.

7.4.3 Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A gestão dos processos avaliativos está a cargo da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). A composição da CPA está
consoante com o disposto na Lei n. 10.861/2004 e tem a representatividade de todos os
campi da Unoesc. Contempla, em sua composição, em cada segmento, um representante
por campi:
a) cinco representantes do corpo docente;
b) cinco representantes do corpo discente;
c) cinco representantes do corpo técnico-administrativo;
d) cinco representantes da sociedade civil organizada.
A CPA conta com regulamento próprio, sendo-lhe assegurada a autonomia em relação a órgãos colegiados da IES, na forma da lei, e garantida a participação de pares na
eleição de cada segmento. Conta, também, com um coordenador da Comissão, sendo
este eleito pelos pares.

7.4.3.1 Atribuições da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unoesc
A CPA da Universidade do Oeste de Santa Catarina tem as seguintes atribuições:
a) coordenar e sistematizar os processos de avaliação interna da IES e sua articulação com as avaliações externas;
b) prestar as informações solicitadas pelos dirigentes da Unoesc e pelos órgãos governamentais, na forma da lei;
c) disponibilizar dados e informações para o banco de dados da Unoesc;
d) divulgar as atividades por meio da página virtual e de outros meios de divulgação da Unoesc.
A CPA deve conduzir o processo de avaliação na Unoesc, norteando suas ações
com base nos seguintes princípios:
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a) contribuir para o autoconhecimento da IES, buscando garantir a qualidade da
ação institucional frente ao seu compromisso social;
b) conduzir a Avaliação Institucional de forma sistemática e contínua;
c) manter sintonia com os pressupostos do Sinaes e ser ativa no acompanhamento
e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional;
d) contribuir com o envolvimento e comprometimento de todos os segmentos da
IES;
e) gerar resultados eficientes e metas que venham a contribuir para a tomada de
decisão e a melhoria contínua das ações institucionais.

7.5 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
A Unoesc, em consonância com sua missão, valores e princípios, considera de relevância a implementação de políticas de atendimento aos discentes, considerando o acesso, a permanência e o pleno desenvolvimento acadêmico do seu alunado. Essas políticas
materializam-se na Instituição por meio de um Programa de Atendimento ao Discente.

7.6 CONDIÇÕES DE ACESSO
Conforme estabelece o Regimento Interno da Universidade do Oeste de Santa Catarina, o ingresso nos cursos de educação superior da IES ocorrerá de acordo com a legislação em vigor, por meio de:
a) processo seletivo;
b) transferências;
c) apresentação de diploma de cursos de graduação;
d) apresentação de certidão de estudos;
e) convênios e/ou acordos culturais.
Os procedimentos para inscrição, seleção, divulgação dos resultados e outras informações e normas atinentes aos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação
e sequenciais serão determinados por edital, o qual deverá observar o Regimento da Unoesc e a legislação em vigor.
Os candidatos portadores de diploma de curso superior de graduação terão acesso
à matrícula em cursos sequenciais de formação específica e de graduação, com isenção
de processo seletivo, desde que se verifique a existência de vaga no curso, obedecidos os
critérios para a concessão de vagas estabelecidos no Regimento da IES.
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7.7 ESTÍMULO À PERMANÊNCIA DOS ALUNOS
7.7.1 Serviço de Apoio ao Estudante
Os acadêmicos da Unoesc dispõem do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), uma
estrutura que presta assistência ao estudante por meio de ações, projetos e programas,
procurando atendê-lo em suas necessidades, para que possa desenvolver as atividades,
visando à excelência na sua formação pessoal e profissional. É nesse espaço que se estabelece um elo de comunicação entre os acadêmicos e a Universidade.
O SAE desenvolve o trabalho pautado em quatro grandes políticas de atendimento
aos discentes, quais sejam:
a) apoio financeiro: por meio da concessão de bolsas de estudo e financiamentos
estudantis;
b) apoio pedagógico e social: por meio da prestação de serviços de atendimento
psicológico e pedagógico (individual ou coletivo) e do serviço de classificados
para a divulgação de ofertas de moradia, compra/venda de utensílios e utilidades domésticas, etc.;
c) apoio para a inserção no mercado de trabalho: por meio da gestão dos estágios não obrigatórios;
d) apoio à acessibilidade e inclusão de pessoas com necessidades educacionais
especiais: por meio de um Núcleo de inclusão, considerando o atendimento de
aspectos pedagógico, atitudinal, arquitetônico e comunicacional

7.7.2 Mecanismos de nivelamento de estudos
A Unoesc tem formalizado a oferta de mecanismos de nivelamento para atender ao alunado ingressante, que se caracteriza por atividades de apoio à aprendizagem,
considerando fragilidades em áreas essenciais do currículo do ensino médio que poderiam
comprometer o desenvolvimento acadêmico. Por meio de diagnósticos, detectam-se as
fragilidades, e a IES disponibiliza suporte de aprendizagem, visando sanar as deficiências,
de forma a contribuir com a permanência do aluno no ensino superior e com a construção
de trajetórias acadêmicas bem-sucedidas.
Em síntese, o estímulo à permanência dos alunos no ensino superior acontece por
intermédio de diversas ações, das quais se enumeram as principais:
a) diversidade de opções de bolsas de estudo e de financiamento estudantil;
b) mecanismos de nivelamento;
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c) acompanhamento da inadimplência, com alternativas para pagamentos de
débitos vencidos;
d) oportunidade de reposicionamento por transferência interna para alunos oriundos de cursos que não se mostraram compatíveis às suas habilidades, competências ou interesses profissionais futuros;
e) acompanhamento pedagógico dos docentes, visando tornar atrativo o processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo relações efetivas entre teoria e prática profissional e de pesquisa;
f) criação de ambientes universitários para estudo, pesquisa, prática profissional,
cultura, lazer e desporto que torne a vida universitária mais atraente ao jovem
que busca formação superior na Unoesc;
g) apoio do Programa de Atendimento Psicológico, que oportuniza atendimento
psicológico gratuito (individuais ou coletivos) com a intenção de fomentar os
cuidados com a saúde mental dos futuros profissionais, propiciando aos acadêmicos um espaço de reflexão sobre os aspectos psicológicos e as dificuldades
encontradas durante a graduação;
h) oportunidade de mobilidade acadêmica, pela qual os alunos cursam disciplinas, realizam estudos e/ou práticas supervisionadas em instituições conveniadas
no exterior e no País;
i)

possibilidade de participação em pesquisas/iniciação científica e monitorias durante o processo formativo, sob orientação de professores que atuam no ensino
de graduação, como oportunidade de aprofundamento teórico-prático e científico;

j)

oportunidades de educação continuada em cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu articulados e em parceria com os cursos de graduação,
pela perspectiva de compartilhamento de docentes e de pesquisas conjuntas
entre graduação e pós-graduação.

7.7.3 Apoio pedagógico e social
O apoio pedagógico e social ocorre por intermédio da prestação de serviços de
atendimento psicológico e pedagógico (individual ou coletivo), entre outros serviços oferecidos aos estudantes.
a) atendimento psicológico: o programa tem o objetivo de cuidar da saúde mental dos futuros profissionais, propiciando aos acadêmicos um espaço de reflexão
sobre os aspectos psicológicos e as dificuldades encontradas durante a gradu-
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ação. O atendimento é realizado gratuitamente aos acadêmicos da Unoesc,
mediante agendamento prévio;
b) classificados: neste espaço, o SAE realiza a divulgação no site da Unoesc e na
Rádio Unoesc FM das ofertas de habitação, de móveis e utilidades domésticas,
de transporte, achados e perdidos. Os interessados em utilizar este espaço fazem contato com o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE).

7.7.4 Atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
A cada ano, é crescente o número de alunos com necessidades educacionais
especiais que ingressam na Instituição. Para garantir a permanência desses discentes, a
Unoesc tem procurado atendê-los em suas especificidades, inclusive disponibilizando a estrutura de pessoal e física necessárias.
Além de uma postura política de inclusão e acessibilidade, a Unoesc tem buscado
conhecimentos didático-pedagógicos e técnicos, assim como disponibilizado formação
continuada a docentes para trabalhar com as necessidades educacionais decorrentes de
problemas de aprendizagem, das diferenças mentais, físicas ou sensoriais, de altas habilidades, de síndromes, condutas típicas e outras, com o objetivo de promover a eliminação
de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. Nesse sentido, a
Unoesc possui publicada a Cartilha de Orientações sobre O Jeito de cada um Conviver,
com o objetivo de orientar os professores sobre procedimentos metodológicos que auxiliam
no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos cegos, surdos,
com deficiência física e/ou intelectual matriculados.
Assim, para favorecer a inclusão na educação superior, que é um direito fundamental da pessoa humana, a Unoesc tem adotado uma série de medidas com o intuito de
favorecer a inclusão de pessoas com deficiência, que se sistematizam em:
a) adequações arquitetônicas para acessibilidade física (rampas, barras de apoio,
corrimão, piso tátil, sinalizadores, alargamento de portas, adaptação de banheiros, vagas em estacionamento, entre outras);
b) aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade (teclado Braille, computador, máquina de escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros);
c) aquisição de material didático específico para acessibilidade (livros em áudio,
Braille e falado, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros);
d) adaptação e aquisição de mobiliários;
e) elaboração e reprodução de material pedagógico;
f) formação continuada dos docentes.
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As iniciativas da Unoesc que se voltam à inclusão e à acessibilidade de pessoas com
necessidades educacionais especiais estão concentradas em um Núcleo, que tem função
de orientar docentes e funcionários a respeito do tratamento adequado às questões inclusivas. Para este Núcleo convergem as ações acerca da acessibilidade arquitetônica, pedagógica, atitudinal e comunicacional. Ele também abriga as demandas de intérprete de
libras e a produção de material pedagógico adequado e personalizado para cada pessoa, conforme as suas necessidades educacionais. Neste núcleo o discente encontra apoio
e suporte para o seu processo ensino- aprendizagem, assim como o atendimento de outras
demandas, concernentes à acessibilidade, visando à sua permanência no ensino superior.
Também neste Núcleo encontram-se as ações voltadas ao acesso ao ensino superior, sendo responsável pelo atendimento educacional especializado, conforme as demandas específicas constantes no processo seletivo de ingresso. Ainda, este lócus congrega o Comitê
de Articulação das Ações de Inclusão e Acessibilidade, com a atribuição de contribuir com
as políticas de inclusão e acessibilidade, assim como o disposto no Processo de Acolhimento e Acompanhamento dos alunos com deficiência na Unoesc.
Nesse sentido, o Núcleo é a instância institucional responsável para conduzir, orientar e acompanhar as ações voltadas ao atendimento didático-pedagógico de alunos com
necessidades educacionais especiais.
Destacam-se como objetivos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unoesc:
a) atender à legislação em vigor acerca dos alunos com necessidades educacionais especiais em uma abordagem inclusiva;
b) estimular o comprometimento de toda a comunidade acadêmica que convive
com aluno(s) com necessidades educacionais especiais;
c) aprimorar a qualidade da resposta educativa do corpo docente, subsidiando-a
com referencial teórico-prático;
d) oferecer condições de acesso ao aluno com deficiências à vida acadêmica da
Unoesc;
e) aperfeiçoar procedimentos metodológicos para ação em turmas que tenham
aluno(s) com necessidades educacionais especiais;
f) investigar e implementar procedimentos de avaliação diferenciados, que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem de alunos com necessidades
educacionais especiais;
g) oportunizar aos alunos com necessidades educacionais especiais condições
para seu desenvolvimento pessoal, profissional e social;
h) disponibilizar professores tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos alunos com deficiência auditiva;

179

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

i)

analisar e acompanhar, na prática pedagógica, o processo de atendimento
aos alunos com necessidades educacionais especiais;

j)

celebrar convênios com o Poder Público, efetivando a política de parcerias entre o público e o comunitário em favor de uma educação inclusiva;

k) responsabilizar-se pela oferta contínua de curso de extensão em Libras, a fim de
capacitar o corpo docente da Unoesc.

7.7.5 Apoio para a inserção no mercado de trabalho
O apoio para a inserção no mercado de trabalho ocorre mediante gestão dos estágios curriculares não obrigatórios.
O estágio tem como objetivo o aprendizado de competências da própria atividade profissional e a contextualização curricular, podendo ser obrigatório ou não.
Os estágios na Unoesc obedecem às seguintes diretrizes:
a) a carga horária de estágio não poderá ultrapassar 6 (seis) horas diárias, perfazendo, no máximo, 30 (trinta) horas semanais, observadas as exceções legais;
b) o período máximo de concessão de estágio na mesma empresa é de 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;
c) o pagamento de bolsa é obrigatório ou outra forma de contraprestação ao
acadêmico que realiza estágio não obrigatório;
d) há obrigatoriedade de pagamento, pelo Campus concedente, do seguro contra acidentes pessoais compatível com o valor de mercado, quando da celebração do termo de compromisso;
e) concessão de auxílio transporte, exceto se o acadêmico dispensá-lo por meio
de declaração;
f) obrigatoriedade de concessão de recesso de 30 (trinta) dias ao final de 1 (um)
ano de estágio, ou recesso proporcional;
g) acompanhamento do estágio por um professor orientador da IES e por um supervisor da concedente com formação na área em que o estágio será desenvolvido;
h) preenchimento do Plano de Atividades de Estágio (PAE) antes da celebração
do termo de compromisso;
i)

celebração do termo de compromisso entre a instituição de ensino, o Campus
concedente e o estagiário;

j)

realização periódica, a cada seis meses, da avaliação do estágio, via ficha de
avaliação;

k) elaboração de relatório final, quando do término do estágio;
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l)

preenchimento in loco, pelo professor orientador do estágio, da ficha de avaliação do Campus concedente;

m) possibilidade de realização de estágio em laboratório de risco químico ou outros eventuais riscos, condicionada à existência de um plano de prevenção.

7.7.6 Apoio Financeiro
O apoio financeiro ocorre mediante a concessão de bolsas de estudo e financiamentos estudantis nas seguintes modalidades:
a) bolsas de estudo próprias (Filantropia): na condição de entidade beneficente
de assistência social, a Unoesc concede bolsas de estudo parciais (de 50% de
gratuidade) para acadêmicos socioeconomicamente carentes. A concessão
deste benefício acontece por meio de processo seletivo regulamentado por
Edital específico e realizado por uma equipe técnica.
b) bolsas de estudo do Artigo 170: mediante recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, regulamentado pelas Leis Complementares Estaduais n. 281/2005,
296/2005 e 420/2008, são concedidas bolsas de estudo parciais aos alunos socioeconomicamente carentes. A concessão deste benefício é feita por meio
de processo seletivo, regulamentado por Edital específico e realizado por uma
equipe técnica.
c) bolsas de estudo do Artigo 171 – Fumdes: por meio de recursos do Governo do
Estado de Santa Catarina, que instituiu o Programa de Bolsas do Fundo de Apoio
à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Fumdes, por meio
da Lei Complementar n. 407/2008, prevê a concessão de bolsas de estudo integral a alunos economicamente carentes. A concessão desta acontece por
meio de processo seletivo, regulamentado por Edital específico e realizado por
uma equipe técnica.
d) bolsas de estudo do Fundosocial: o Programa de Bolsas de Estudo do Fundo de
Desenvolvimento Social (Fundosocial), instituído pela Lei n. 14.876/2009 e regulamentado pelo Decreto n. 3.621/2010, prevê a concessão de bolsas de estudo integrais a alunos com absoluta incapacidade de pagamento por meio da
aquisição de vagas remanescentes dos cursos da Unoesc, desde que atendam
aos seguintes critérios: serem brasileiros natos ou naturalizados, portadores de diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; não portador de diploma de nível superior; não possuir vínculo com a Unoesc; ter cursado
o ensino médio na sua totalidade no Estado de Santa Catarina; possuir renda
familiar mensal per capita de até 1 e ½ (um e meio) salário mínimo.
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e) bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (Prouni): A Unoesc concede uma bolsa integral para cada nove estudantes pagantes, de acordo com
o Art. 11 da Lei n. 11.096/05. Para participar do processo de seleção do ProUni
os candidatos devem ter realizado o último Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) de cada ano e obtido, na prova escrita e na redação, nota média igual
ou superior a 400 pontos; ter cursado todo o ensino médio em escola da rede
pública ou em escola privada na condição de bolsista integral; ter renda per
capita familiar de até 1 e ½ (um e meio) salário mínimo; e realizar inscrição no
site do MEC (http:// prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni/) em períodos especificados pelo MEC.
f) resolução n. 25/UNOESC-R/2012, que regula os descontos concedidos pela
Unoesc: concede uma série de benefícios aos seus alunos, entre eles: desconto
de 10% para estudantes cursando dupla graduação; desconto de 10% para
estudantes cursando o segundo curso de graduação na Unoesc; desconto de
20% para estudantes idosos, de acordo com o art. 1º da Lei 10.741/03, cursando
graduação na Unoesc; desconto de 5% para estudantes que concluíram curso
de graduação na Unoesc e estão cursando a primeira pós-graduação na Instituição; desconto de 10% para estudantes que concluíram curso de pós-graduação na Unoesc e estão cursando o segundo curso de pós-graduação na
Instituição; desconto de 10% para estudantes cursando dupla pós-graduação
na Unoesc, em cada curso; desconto de 10% para dois ou mais membros do
grupo familiar que realizarem cursos de graduação na Unoesc.
g) financiamento estudantil (Fies): o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a partir de 50% do valor da mensalidade do Ensino Superior. Os alunos
devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

7.7.7 Organização estudantil
A Unoesc, como Instituição Regional Comunitária e pautada em princípios democráticos de gestão, propicia a representação estudantil em seu Conselho Universitário (Consun); Conselhos de Gestão; Colegiados de Cursos; Comissões de Acompanhamento e Controle Social de Bolsas de Estudo, entre outras oportunidades.
Os alunos se organizam, de acordo com os seus interesses e disponibilidade, em
Centros Acadêmicos, no âmbito dos cursos, e em Diretórios Centrais dos Estudantes, no
âmbito dos campi.
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É política da Unoesc estabelecer relações de parceria com os organismos estudantis
para a conquista da melhoria contínua dos serviços educacionais prestados e para o
aprofundamento das pesquisas e integração com a comunidade acadêmica e com a
sociedade do seu entorno.
Na Unoesc, os alunos encontram diversos espaços de estudo, prática profissional,
convivência, lazer e desporto necessários em um ambiente universitário que busca a formação integral cidadã.

7.7.8 Acompanhamento de egressos
Com a finalidade de atender à missão de “Formar pessoas, produzir conhecimento
e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional”,
a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) tem como política de acompanhamento de diplomados zelar pelo vínculo permanente dos egressos da IES, por entender
que o compromisso e a responsabilidade social da Universidade não se encerram com a
conclusão de um curso. Nesse sentido, a Unoesc entende ser pertinente acompanhar, permanentemente, os diplomados em todos os níveis e modalidades de ensino, no sentido de
analisar sua atuação profissional e integração no mundo do trabalho, o ambiente social em
que estão inseridos e a relação com as entidades de classes e empresas do setor, de forma
a refletir e subsidiar as atualizações dos Projetos Pedagógicos dos cursos.
Essas questões se materializam por meio de diversas ações desenvolvidas pelos cursos da Universidade, mas especialmente por meio de um Programa de Acompanhamento
de Egressos.
A Unoesc conta com uma equipe constituída por vários segmentos da IES envolvidos no Programa, o qual conta com uma Coordenadoria de Gestão das Relações com Diplomados. No processo, a Instituição conta com as Diretorias de Graduação, e de Pesquisa,
Pós-graduação e Extensão, as Coordenadorias de Mestrados, as Coordenadorias de Áreas
e de Cursos, a Comissão Própria de Avaliação Institucional e a Coordenadoria de Marketing, para que o acompanhamento do diplomado seja efetivamente consolidado e que
também se estabeleça a criação de produtos e serviços voltados à educação continuada
destes egressos.
Dessa forma, ao se definir a política de egressos, a Instituição se propõe a estabelecer uma forma de gestão com vistas a otimizar as ações educativas e a cumprir as políticas
institucionais relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, considerando seu caráter
comunitário.
Compõem o Programa de Acompanhamento ao Egresso da Unoesc as seguintes
atividades/projeto:
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a) Portal do Diplomado, tem o objetivo de fortalecer o relacionamento com aqueles que já concluíram seus cursos, e compreende as seguintes ações:
-- manter atualizado o cadastro dos diplomados no Portal de Ensino da Unoesc;
-- possibilitar o acesso dos diplomados à biblioteca, oportunizando condições
de pesquisa e empréstimo de acervo bibliográfico;
-- proporcionar benefícios aos alunos diplomados na Unoesc, por meio de concessão de descontos no valor das mensalidades para novos cursos e premiação por mérito acadêmico;
-- manter depoimentos de casos de sucesso profissional e outras histórias de vida
no Portal dos Diplomados;
-- disponibilizar os cursos ofertados pela Unoesc no Portal dos Diplomados;
-- implementar a disponibilidade de fotos das turmas diplomadas pela Unoesc.
b) Sou Diplomado Unoesc, que objetiva fortalecer a interação com os egressos,
acompanhar a sua inserção profissional e social e manter a participação assídua destes profissionais egressos na vida acadêmica/cultural da universidade. A
atividade se materializa pelas seguintes ações:
-- socialização de experiências em salas de aula, reuniões de colegiados, meios
de comunicação da instituição e participação em palestras e eventos realizados pela Unoesc;
-- participação de egressos em atividades culturais e de lazer da Universidade;
-- proporcionar o contato permanente entre os diplomados e a Unoesc, entre os
próprios diplomados e entre os diplomados e a Coordenação de curso, por
meio das redes sociais e demais mídias;
c) Acompanha diplomado, , objetiva avaliar a qualidade da formação recebida
na Unoesc, o impacto que a formação proporciona no meio em que está inserido e a inserção dos diplomados no mercado de trabalho e entidades de classe,
bem como identificar demandas dos cursos no período de formação, por meio
de pesquisa e avaliação. Para que esse programa se materialize, são desenvolvidas as seguintes ações:
-- desenvolver pesquisa com os diplomados da Unoesc, sob a responsabilidade
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o Serviço de Apoio ao Estudante
(SAE).
-- desenvolver pesquisa com os alunos ao término de curso, por meio da Coordenação de curso, com o apoio da CPA de Coordenadoria de diplomados.
-- desenvolver pesquisas em todos os níveis e modalidades do ensino desenvolvidas pelos professores pesquisadores.

-- promover eventos comemorativos, como aniversário de formatura das turmas
dos diversos cursos, e outros eventos culturais ou esportivos que envolvam os
diplomados.
d) Unoesc para toda a vida, envolvendo campanha de marketing institucional voltada a este público-alvo.
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VIII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS, RECURSOS MATERIAIS E
TECNOLOGIA
8.1 POLÍTICAS DA INSTITUIÇÃO PARA INFRAESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS MATERIAIS E TECNOLOGIA
Conforme previsto neste documento institucional, para o desenvolvimento e expansão da IES, bem como para garantir a qualidade da oferta educacional da Unoesc,
o estabelecimento de uma política eficiente destinada à infraestrutura física, recursos materiais e tecnologia é de relevância, a fim de se proporcionar o pleno atendimento dessas
demandas. Para tanto, elegem-se as seguintes políticas:
a) ampliar a infraestrutura física, considerando responder de forma adequada e
com qualidade aos projetos existentes, bem como sua adequação para abrigar
o desenvolvimento institucional previsto neste documento;
b) desenvolver a constante manutenção e melhoria da infraestrutura física, recursos materiais e de tecnologia, para o cumprimento efetivo da oferta educacional da Unoesc;
c) promover investimentos anuais em novas aquisições para o acervo bibliográfico;
d) garantir a implementação do plano de expansão previsto para as bibliotecas
da Unoesc, no quinquênio 2013-2017, incluindo infraestrutura, acervo, recursos
materiais e humanos;
e) atualizar e manter as formas de comunicação e de conexão interna e externa;
f) manter, atualizar e expandir os laboratórios específicos e outros espaços didáticos para atender aos cursos existentes, assim como ao previsto na expansão da
oferta na vigência do PDI;
g) manter e expandir formas de acesso a informações científicas, tecnológicas,
artísticas e culturais produzidas no Brasil e no exterior;
h) manter, atualizar e expandir os equipamentos e garantir material de consumo
destinado aos laboratórios;
i)

ampliar o número de salas de aulas para o pleno atendimento do desenvolvimento da Instituição;

j)

garantir o acesso e a permanência ao ensino superior a pessoas com necessidades educacionais especiais, promovendo a acessibilidade arquitetônica e
comunicacional em todos os espaços dos campi da IES, na forma da lei.
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8.2 PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO DA
IES NO QUINQUÊNIO
Primando pela excelência no atendimento, pela manutenção da prestação de
serviços de qualidade e com o objetivo de viabilizar a implantação dos cursos de graduação previstos neste Plano, bem como a ampliação de novas vagas, a oferta dos cursos de
pós-graduação lato sensu e stricto sensu e a oferta de cursos de extensão, a Unoesc projeta
ampliação de seus espaços físicos, alcançando ao final do período uma área aproximada
de 1.850.000 m² de terreno, 160.000 m² de área própria construída e 17.000 m² de área de
terceiros.
No plano de expansão do Campus de Joaçaba está prevista a construção de
nova infraestrutura para o Campus de Campos Novos, compreendendo bloco administrativo com área total estimada em 890 m², 20 salas de aula, totalizando 1.800 m², quatro
espaços de convivência e restaurante universitário com 400 m² e biblioteca com 430 m². A
área total a ser construída é de aproximadamente 10.000 m².
Para a implantação do Curso de Medicina Veterinária no Campus de Campos Novos será necessário ampliar a estrutura física e construir os laboratórios de Anatomia Animal,
com área aproximada de 190 m², Biologia Geral (60 m²), Microbiologia (60 m²), Química
(60 m²), Parasitologia (65 m²), e Histologia (74 m²). O início está previsto para o segundo semestre de 2014, e o término, para o segundo semestre de 2016. Também serão necessários
os laboratórios de Clínica Veterinária, Radiologia e Ultrassonografia, Parasitologia Animal e
Centro Cirúrgico Animal, com área aproximada de 1200 m², com conclusão de implantação prevista para o final do segundo semestre de 2017.
No Campus de Joaçaba, para a implantação do Curso de Engenharia Química,
será necessário adequar a estrutura física instalando os laboratórios de Reatores Químicos e
Operações Unitárias, com área aproximada de 48 m², e para a implementação dos Cursos
de Engenharia Elétrica e de Engenharia da Computação, será necessário instalar o laboratório de Automação Industrial, com área aproximada de 70 m².
No Campus de São Miguel do Oeste, para a implantação do Curso de Medicina
Veterinária, está prevista a construção, até 2016, de um novo bloco, contendo: Hospital
Veterinário, Análises Clínicas, Anatomia Animal, Histopatologia, Microbiologia, Necropsia e
Parasitologia, com área total estimada de 1.800 m². Para a implantação do Curso de Farmácia, está prevista para 2014 a realização de convênio com outras entidades para a realização de aulas práticas em Farmácia-Escola.
Para o Curso de Engenharia Civil, ofertado no Campus de São Miguel do Oeste, serão implantados em 2013 os laboratórios de Física e Mecânica do Solo, com área estimada
de 200 m²; em 2014, Topografia e Materiais de Construção (140 m²); em 2015, Máquinas
Elétricas e Asfaltos (130 m²); e em 2016, o laboratório de Engenharia Civil, com área total
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estimada de 115 m². Em busca da ampliação e melhoria dos cursos ofertados no Campus
de São Miguel do Oeste, também está prevista a implantação dos laboratórios de Robótica, Circuitos Digitais e Redes de Computadores, com área total estimada de 135 m², para o
Curso de Ciência da Computação; do laboratório de Mecânica de Fluídos, com área total
estimada de 90 m², para o Curso de Engenharia de Alimentos, Cinesioterapia e Recursos
Terapêuticos Manuais, com área total estimada de 165 m², para o Curso de Fisioterapia; e
ginásio poliesportivo, espaço para esportes e piscina, com área total estimada de 2.000m²,
para o Curso de Educação Física.
Nos Campi de Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro, também estão previstas
ampliações físicas para melhoria na qualidade do ensino, sendo: Laboratórios de Desenho,
Fertilidade do Solo e Fazenda Experimental, esta com área total estimada de 540.000m²,
para o Curso de Agronomia de Maravilha; Design de Moda, Arte Gráfica e Ilustração, Cerâmica, Desenho, Diagramação, Editoração Eletrônica, Estamparia, Fotografia, Gravura,
Pintura, Prototipagem e Serigrafia, com área total estimada de 750m², para o Curso de
Desing de Pinhalzinho, Mineralogia do solo, Sementes e Fazenda Experimental, com área
total estimada de 540.000m² para o curso de Agronomia de São José do Cedro. Também
no Campus de São José do Cedro, para o Curso de Medicina Veterinária, será edificada
a Clínica Veterinária para grandes animais, com área estimada de 1.160 m², iniciando no
segundo semestre de 2016 e findando no primeiro semestre de 2017.
No plano de expansão do Campus de São Miguel do Oeste está prevista a construção de nova infraestrutura, composta de um auditório com capacidade de 720 assentos e
área de convivência, com área total estimada de 3.800m², até final de 2017.
No plano de expansão do campus de Videira, está prevista para o ano 2016 a
construção do Bloco J, compreendendo 10 salas com área total 489,78 m² destinadas à
instalação de laboratórios para o Curso de Engenharia Química; dois banheiros com área
total de 46,53m³, também para o ano 2017, está prevista a instalação do Laboratório de
Psicologia, com área total de 315,53 m², no terceiro piso do Bloco situado à Rua Antonio
Pinto, 21, Bairro Alvorada.
No plano de expansão do Campus de Xanxerê, está prevista a construção de um
centro de convivência, que compreenderá restaurante, lanchonete, três salas comerciais,
banheiros e hall de estar para os acadêmicos, com área total estimada de 1.500 m², com
início previsto para 2013 e conclusão em 2014. Também está projetada a construção de
uma edificação das Engenharias, compreendendo laboratórios de asfalto, depósito de
materiais, elétrica, hidráulica, instalações hidráulicas, laboratório de solo, sala de concreto,
salas de apoio e sala para aulas práticas. Essa estrutura atenderá ao Curso de Engenharia
Civil e cursos afins, com área total estimada em 800 m², com início previsto para 2016 e conclusão em 2017.
Está prevista a implantação de alguns laboratórios para atender aos cursos do
Campus de Xanxerê em 2016. Para isso, será implantado o laboratório de Engenharia Civil,
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com aproximadamente 40 m², o laboratório de Física Experimental, com aproximadamente
20m², e de Mecânica dos Solos, com aproximadamente 40 m².
Para o Curso de Pedagogia, ofertado no Campus de Xanxerê, está prevista para
2016 a instalação da Brinquedoteca, com metragem aproximada de 20 m². Os Cursos de
Enfermagem e Farmácia utilizarão os laboratórios já disponibilizados nos Cursos de Ciências
Biológicas e Educação física; será necessária apenas a implantação em 2016 do laboratório de Enfermagem, com aproximadamente 35 m², e a implantação em 2017 da Sala de
Coletas, com aproximadamente 20 m². Ao mesmo tempo, para atender às necessidades
do Curso de Educação Física, em 2016 será implantado o laboratório de Fisiologia do Exercício, com metragem aproximada de 30 m².
No Campus de Xanxerê também está prevista a ampliação do Bloco C (Campus II).
Essa ampliação abrange a implantação de laboratórios necessários ao Curso de Medicina
Veterinária, sendo eles: laboratório de microbiologia, laboratório de meios de culturas, laboratório de esterilização, laboratório de biologia molecular, sala para depósito de materiais,
laboratório imunodiagnóstico, sala para arquivos, recepção e banheiros, com área total
estimada em 900 m², com início previsto em 2013 e conclusão e instalação total até 2017.
No plano de expansão do campus de Chapecó, está prevista a construção de
nova infraestrutura para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia da Computação, compreendendo 12 salas de aulas, auditório, totalizando 2.469,40 m²,
laboratórios de desenho com área aproximada de 145,20 m², laboratório de Química com
área aproximada de 70 m², laboratório de física com área aproximada de 73m², laboratório de topografia, com área aproximada de 71 m², laboratório de elétrica, com área
aproximada 71 m², laboratório de informática com área aproximada 144 m², laboratório de
solos com área aproximada de 102,74 m², laboratório de asfalto, com área aproximada de
38,71 m², laboratório de materiais, com área aproximada de 99,50 m² e maquetaria e salas
anexas, com área aproximada de 165,57 m². O início da obra está previsto para o primeiro
semestre de 2013 e término para o primeiro semestre de 2014.
Também no período de 2015, no campus de Chapecó, será revitalizada parte da
estrutura do Bloco Seminário para comportar os Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Mestrado em Administração, Centro de Gestão e Empreendedorismo e laboratórios
dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O espaço contará com seis salas
de aula, um laboratório de informática, sete gabinetes, uma sala de reuniões e uma sala
de estudos.

8.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL EXISTENTE NA IES
A Unoesc possui uma área física de 1.815.136,06 m², localizada no Meio-Oeste, Extremo-Oeste e no Oeste do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Joaçaba, São Miguel
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do Oeste, Videira, Xanxerê, Chapecó, Campos Novos, Capinzal, Fraiburgo, Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro. A Instituição conta com 183.376,35 m² disponíveis para suas
atividades, compreendendo edificações próprias e de terceiros, em sistema de aluguel,
parceria ou convênio.
Atualmente, o total de área física da Unoesc, em cada um dos seus campi, expressa-se conforme a Tabela 21:
Tabela 21 – Total de área física da Unoesc em cada um dos seus campi

Campi

Área física – terreno
em m²

Área física – construída em
m²
própria

de terceiros

Joaçaba

401.331,92

53.391,59

194,33

Campos Novos

164.187,45

9.210,47

-

Capinzal

30.000,00

3.018,18

-

São Miguel do Oeste

65.515,44

24.538,27

3.394,30

Maravilha

40.000,00

2.852,25

77,55

Pinhalzinho

30.000,00

4.468,97

-

539.923,32

4.364,51

-

51.179,86

26.828,18

1.350,30

7.043,12

1.934,98

-

413.354,95

29.103,67

8.696,81

72.600,00

3.670,81

6.281,18

1.815.136,06

163.381,88

19.994,47

São José do Cedro
Videira
Fraiburgo
Xanxerê
Chapecó
Total

A infraestrutura da Unoesc destaca-se no cenário regional por sua qualidade. A
oferta educacional da IES tem seu desenvolvimento em campi, conforme Tabela 20. O
complexo educacional da sede da Unoesc localiza-se na Cidade de Joaçaba, SC, e abriga nove blocos, um prédio administrativo e o ambulatório universitário. De forma geral, o
conjunto dessas edificações disponibiliza à comunidade acadêmica e regional 114 salas
de aula, 61 laboratórios, quatro auditórios (o maior com 650 lugares), pré-incubadora tecnológica, centro de eventos e complexo esportivo. O complexo dispõe de ginásio, quadra
multiesportiva, academia, sala de judô, paredão de escalada, sala para aulas de dança,
campo de futebol suíço, campo de futebol com medidas oficiais, pista de atletismo, duas
canchas de bocha e uma de bolão e praça de alimentação. No centro da cidade, a Unoesc dispõe do Ambulatório Universitário, um espaço com salas de aula, clínicas e consultórios para as práticas dos cursos da área da Saúde. Os serviços prestados nesse espaço se
revertem em benefícios à comunidade, que tem atendimento gratuito prestado de forma
articulada com os serviços públicos de saúde.
Em Joaçaba, a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (mantenedora
da Unoesc) também mantém o Hospital Universitário Santa Terezinha; casa de saúde criada por iniciativa da comunidade ainda na década de 1940 e que foi repassada à Funda191
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ção em 2005. É o maior hospital da região, atendendo, aproximadamente, 150 mil pessoas
por ano, sendo cerca de 90% desses atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É
referência em Urgência e Emergência, Neurocirurgia e em Oncologia, como Centro de
Atendimento em Oncologia. Também é expressivo na área de Cirurgia Geral, Ortopedia
e Diagnóstico por Imagem, é campo de estágio para todos os cursos da área da saúde e
dispõe de instalações adequadas ao ensino. Está em processo de credenciamento como
hospital de ensino junto ao governo federal.
O Campus situado na Cidade Campos Novos (SC) dispõe de cinco edificações
com uma infraestrutura que soma aproximadamente 10.000 m² de área construída. O Campus foi planejado seguindo padrões de sustentabilidade, prevendo, assim, a geração de
energia eólica e solar; a utilização de paver nos acessos e estacionamentos e o armazenamento de 175 mil litros de água da chuva, utilizada para limpeza de calçadas, irrigação e
manutenção da unidade. Além disso, conta com luminárias em LED e sistema de monitoramento 24 horas para segurança dos acadêmicos, professores e colaboradores. A estrutura
do Campus dispõe de clínica veterinária (em fase de conclusão) para pequenos e grandes
animais, 20 salas de aula, 16 laboratórios (sendo dois de informática), biblioteca, auditório
(em fase de conclusão, com capacidade para mais de 800 pessoas), centro administrativo, área de convivência, anfiteatro para 70 pessoas, estacionamento para mais de 500
veículos e ciclovia. Entre os laboratórios, pode-se destacar o Laboratório de Solos do curso
de Agronomia, que presta serviços de análises químicas e físicas para a comunidade da
região, com certificado de qualidade de suas amostras.
A estrutura da Unoesc na Cidade de Capinzal (SC) é constituída por um bloco que
oferece 15 salas de aula, biblioteca, dois laboratórios de Informática, brinquedoteca, um
laboratório de Matemática e um auditório com capacidade para 256 pessoas.
O Campus de São Miguel do Oeste (SC) abriga um conjunto de 20 edificações. A
estrutura conta com 71 salas de aula, 117 laboratórios, biblioteca universitária, auditório,
brinquedoteca e complexo esportivo. O complexo esportivo possui dois pavimentos, que
totalizam quase 2.000 m² de área construída. Na parte inferior, os acadêmicos têm à disposição sala de aula, salas de apoio, sala de musculação (academia), sala de danças,
piscina térmica com energia solar e o Laboratório de Fisiologia do Esforço (Lafe). Na parte
superior estão as quadras esportivas e salas de apoio. Está em fase de construção o novo
auditório, com capacidade de 720 assentos e área de convivência, com área total estimada de 3.800 m².
São Miguel do Oeste conta, ainda, com o Centro Tecnológico, que foi inaugurado
em 2012 para atender aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design e Artes Visuais. Com uma área de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, possui salas de
aulas e abriga diversos laboratórios.
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A estrutura da Unoesc na Cidade de Maravilha dispõe de seis blocos, totalizando 13
salas de aula, todas equipadas com climatizadores e multimídia, salas de estudo, auditório
com capacidade para 108 pessoas, laboratórios, biblioteca, área de convivência e campo
de futebol suíço.
Na Cidade de Pinhalzinho, a Unoesc conta com 18 salas de aulas com sistema de
climatização e equipamentos de multimídia, biblioteca, laboratórios de Informática, auditório com capacidade para 160 pessoas e área para convivência estudantil.
Em São José do Cedro a Unoesc possui biblioteca, sete salas de aula, sala de estudo, cantina e 27 laboratórios equipados para que os acadêmicos possam desenvolver
atividades práticas. Entre esses laboratórios está a Fazenda Experimental, que possui uma
área de 540.000 m², onde os futuros engenheiros agrônomos têm contato com atividades
de planejamento, organização e cultivo do solo de maneira sustentável.
Oito blocos fazem parte da estrutura física da Unoesc situada na Cidade de Videira,
onde se destaca o Núcleo Biotecnológico, com quatro andares dedicados exclusivamente
a abrigar desde laboratórios de informática até os de demandas específicas, como das
engenharias e biotecnologia industrial. Em todo o Campus são 52 laboratórios, 71 salas de
aulas, uma biblioteca universitária, um ginásio e dois auditórios, sendo que o maior deles
possui capacidade para 400 pessoas.
A estrutura da Universidade em Xanxerê conta com 11 edificações situadas em dois
diferentes endereços, as quais compõem um total de 85 salas de aula, 100 laboratórios,
biblioteca universitária, anfiteatro com capacidade para 850 pessoas e um hospital veterinário. O hospital possui área de 4.500 m²,, dispondo de sala de recepção, dois consultórios,
salas de emergência e de esterilização, consultório odontológico, enfermaria e laboratórios
de diagnóstico por imagem, de patologia clínica, de reprodução, de microbiologia e de
parasitologia. Há, ainda, um bloco cirúrgico particular e para aulas práticas de pequenos e
grandes animais, salas de plantonista, de aula, de professores, de preparo, além de canis e
gatis para internamento e recuperação pós-cirúrgica.
Na Cidade de Chapecó a Unoesc está instalada em uma área de 119.000 m², com
ampla área verde e espaços para estacionamento. Funcionam neste campus cursos de
graduação, especialização e mestrado. O campus conta com três blocos nos quais estão
distribuídas 60 salas de aula e ambientes para estudos coletivos e individuais. Possui biblioteca, dois auditórios com capacidade para 140 e 320 pessoas, além de um ginásio poliesportivo, academia, sala de dança e dois restaurantes. Entre os laboratórios destacam-se:
de anatomia, informática, química, física, topografia, solos, materiais, asfalto, maquetaria,
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fisiologia, antropometria, entre outros. Possui, ainda, um campo de futebol com medidas
oficiais, pista de atletismo e piscinas para as práticas esportivas. O Serviço de Atendimento
Psicológico e o Núcleo de Práticas Jurídicas, que prestam atendimento à comunidade,
também fazem parte da estrutura do campus.

8.4 INFRAESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES POR CAMPI DA UNOESC: DETALHAMENTO DOS ESPAÇOS
A relação e o detalhamento de espaços específicos e laboratórios por campi, assim como os recursos materiais e equipamentos existentes encontram-se disponíveis neste
documento no Anexo I.

8.5 BIBLIOTECA
A Unoesc disponibiliza aos seus alunos um total de dez bibliotecas instaladas nas cidades de Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste, Videira, Xanxerê, Campos Novos, Capinzal,
Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro. Somam 12 salas de estudos individuais, 18 salas
para estudos em grupo, 234 terminais para pesquisa, 55 terminais para consulta ao acervo e
outros equipamentos auxiliares, como impressoras, scanners, DVDs, TVs, entre outros.
As Bibliotecas Universitárias da Unoesc contam com área física total de 6.616,61 m²,
possuindo no seu acervo um total de 202.265 títulos de livros, com 427.432 volumes, 7.523
títulos de periódicos, 337 assinaturas correntes, 8.801 CDs e DVDs. As Bibliotecas Universitárias
da Unoesc contam com área física total de 6.636,37 m², possuindo no seu acervo 202.265
títulos de livros, com 427.432 exemplares, 7.523 periódicos, 337 assinaturas correntes e 7.903
CDs, DVDs e fitas VHS.
A Unoesc também mantém convênio para acesso eletrônico ao Portal de Periódicos da Capes, ao BiblioAcafe, ao ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos) do Programa Pergamum, assim como outras bases de acesso livre.
Ainda, oferece serviços, a saber:
a) empréstimo domiciliar;
b) capacitação de usuários para acesso às bases de dados;
c) levantamento bibliográfico, quando solicitado;
d) exposição de novas aquisições;
e) aviso por meio eletrônico para devolução de materiais em atraso;
f) comutação bibliográfica;
g) acesso ao Programa Pergamum/ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de
Periódicos);
h) acesso ao Sistema Integrado de Bibliotecas das IES filiadas à Acafe (BiblioAcafe);
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i)

empréstimo entre bibliotecas da Unoesc;

j)

consulta ao acervo, renovação e reserva on-line;

k) acervo de trabalhos acadêmicos;
l)

atendimento de biblioteca infantil;

m) dicas de leitura on-line;
n) dicas culturais on-line;
o) catalogação na publicação;
p) programas na rádio Unoesc FM;
q) exposições culturais;
r) cinema na biblioteca;
s) participação em feiras de livros.

8.5.1 Infraestrutura física das bibliotecas por campi
A Tabela 22 apresenta o número de bibliotecas existentes em cada um dos campi,
com quantificação de área construída, salas de estudo individuais e coletivas e computadores disponíveis com acesso à internet.
Tabela 22 – Estrutura física das bibliotecas

Campi

Espaço físico
N. bibliotecas

Salas/equipamentos

Área
construída

Salas de estudo individuais

Salas de estudo coletivas

Computadores

Joaçaba

1

1.814,71

11

4

60

Campos Novos

1

338,68

-

-

16

Capinzal
São Miguel do
Oeste
Maravilha

1

198,46

-

-

11

1

886,96

-

7

78

1

155,70

-

-

29

Pinhalzinho
São José do
Cedro
Videira

1

283,51

-

2

17

1

65,51

-

-

15

1

788,48

1

1

10

Xanxerê

1

1619,36

-

2

36

Chapecó

1

485,00

-

2

17

10

6.636,37

12

18

289

TOTAL

8.5.2 Acervo bibliográfico por campi e por área de conhecimento
O acervo bibliográfico da Unoesc em cada um dos campi, por área de conhecimento, está listado nas Tabelas a seguir:
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Tabela 23 – Acervo bibliográfico da Unoesc (consolidado)

Áreas de Conhecimento

Livros
Títulos

Ciências Exatas e da Terra

Periódicos

Volumes

Assinaturas
correntes

Títulos

CDs/DVDs

12.108

30.139

249

20

446

Ciências Biológicas

3.561

9.238

96

2

131

Engenharias

7.287

18.006

357

21

328

14.409

39.779

1.535

12

1.054

5.474

14.489

302

21

445

Ciências Sociais Aplicadas

76.194

167.216

2.560

175

2.674

Ciências Humanas

51.451

97.119

2.057

66

1.575

Linguística, Letras e Artes

31.518

50.635

331

6

1.183

263

811

36

14

67

202.265

427.432

7.523

337

7.903

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias

Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 24 – Acervo bibliográfico – Joaçaba

Áreas de Conhecimento

Livros

Periódicos

Títulos

Volumes

Assinaturas
correntes

Títulos

CDs/DVDs

Ciências Exatas e da Terra

3.191

7.643

85

0

144

Ciências Biológicas

1.088

2.145

34

0

58

Engenharias

4.671

10.001

221

11

203

Ciências da Saúde

6.981

18.203

666

2

706

584

841

47

0

151

Ciências Sociais Aplicadas

21.933

44.891

926

28

1.452

Ciências Humanas

15.701

25.655

957

6

934

6481

9.639

123

0

579

55

163

3

0

42

60.685

119.181

3.062

47

4.269

Ciências Agrárias

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 25– Acervo bibliográfico – Campos Novos

Áreas de Conhecimento

Livros

Periódicos

Títulos

Volumes

Assinaturas
correntes

Títulos

CDs/DVDs

Ciências Exatas e da Terra

252

773

11

0

9

Ciências Biológicas

180

739

2

0

0

Engenharias

100

257

11

0

1

96

226

662

0

4

980

2.393

4

2

52

Ciências Sociais Aplicadas

1.645

2.939

61

4

64

Ciências Humanas

1.968

3.265

86

0

13

360

559

91

0

0

4

17

2

0

0

5.585

11.168

268

6

143

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total
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Tabela 26 – Acervo bibliográfico – Capinzal

Áreas de Conhecimento

Livros
Títulos

Ciências Exatas e da Terra

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

246

693

14

0

4

Ciências Biológicas

19

35

1

0

0

Engenharias

44

89

16

0

8

Ciências da Saúde

60

98

18

0

0

Ciências Agrárias

34

57

15

0

7

Ciências Sociais Aplicadas

2.679

4.965

175

4

26

Ciências Humanas

3.621

6.206

217

3

14

986

1.850

18

0

17

7

22

3

0

3

7.336

14.015

474

7

79

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 27 – Acervo bibliográfico – São Miguel do Oeste

Áreas de Conhecimento

Livros
Títulos

Ciências Exatas e da Terra

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

1815

5.667

38

10

153

Ciências Biológicas

494

1.551

22

0

20

Engenharias

538

2.357

19

3

21

2.686

8.167

72

3

113

496

2.700

17

10

18

12.629

33.456

286

47

519

Ciências Humanas

8.976

19.649

231

21

322

Linguística, Letras e Artes

7.261

13.184

34

0

370

31

122

0

10

9

34.926

86.853

719

104

1.545

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas

Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 28 – Acervo bibliográfico – Maravilha

Áreas de Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

223

681

12

1

0

Ciências Biológicas

88

344

1

0

0

Engenharias

82

261

4

0

3

Ciências da Saúde

50

108

3

1

0

272

832

9

0

2

Ciências Sociais Aplicadas

2.074

5.229

83

10

8

Ciências Humanas

1.486

3.658

71

5

2

438

880

5

0

2

3

7

0

0

0

4.716

12.000

188

17

17

Ciências Agrárias

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total
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Tabela 29 – Acervo bibliográfico – Pinhalzinho

Áreas de Conhecimento

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

Ciências Exatas e da Terra

65

186

3

0

0

Ciências Biológicas

15

34

1

0

0

Engenharias

46

120

2

0

0

128

359

1

0

0

9

19

3

0

1

2.631

8.179

63

8

3

Ciências Humanas

679

1.731

30

5

0

Linguística, Letras e Artes

300

689

2

0

0

0

0

0

2

0

3.873

11.317

105

15

4

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas

Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 30 – Acervo bibliográfico – São José do Cedro

Áreas de Conhecimento

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

Ciências Exatas e da Terra

140

490

1

0

0

Ciências Biológicas

298

551

3

0

0

Engenharias

69

192

2

0

0

Ciências da Saúde

10

26

2

0

0

Ciências Agrárias

750

1.594

25

0

37

Ciências Sociais Aplicadas

197

529

25

1

0

Ciências Humanas

118

292

12

1

2

45

111

1

0

0

0

0

0

0

0

1.627

3.785

71

2

39

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total
Tabela 31 – Acervo bibliográfico – Videira

Áreas de Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

2.528

5.401

31

3

110

Ciências Biológicas

559

1.372

16

0

50

Engenharias

779

2.017

30

6

64

1.811

4.596

64

3

92

428

621

18

2

103

10.965

22.634

293

23

315

Ciências Humanas

7.189

13.353

129

14

161

Linguística, Letras e Artes

6.541

10.236

9

3

134

74

225

0

0

9

30.874

60.455

590

54

1.039

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas

Multidisciplinar
Acervo Total
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Tabela 32 – Acervo bibliográfico – Xanxerê

Áreas de Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

2.441

6.060

43

6

23

Ciências Biológicas

763

2.321

15

2

3

Engenharias

750

2.243

36

1

28

Ciências da Saúde

1.977

5.960

39

0

139

Ciências Agrárias

1.921

5.399

163

12

74

12.413

26.645

403

29

260

Ciências Humanas

8.406

16.193

275

8

126

Linguística, Letras e Artes

8.358

12.217

48

2

81

85

236

27

0

4

37.114

77.274

1.049

60

738

Ciências Sociais Aplicadas

Multidisciplinar
Acervo Total

Tabela 33 – Acervo bibliográfico – Chapecó

Áreas de Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra

Livros
Títulos

Periódicos

Volumes

Títulos

Assinaturas
correntes

CDs/DVDs

1.207

2.545

11

0

3

57

146

1

0

0

Engenharias

208

469

16

0

0

Ciências da Saúde

610

2.036

8

3

0

27

33

1

2

0

Ciências Sociais Aplicadas

9.024

17.742

245

21

27

Ciências Humanas

3.493

6688

49

3

1

747

1.269

0

1

0

4

19

1

2

0

15.377

30.947

332

32

31

Ciências Biológicas

Ciências Agrárias

Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Acervo Total

8.5.3 Biblioteca: acessibilidade
As bibliotecas da Unoesc têm como política propiciar a inclusão de pessoas com
necessidades especiais a espaços e serviços por elas ofertados. Contam com rampas de
acesso, terminais de consultas e balcão de atendimento rebaixados e adequados a esse
atendimento prioritário. Possui medidas ideais na entrada para cadeirantes, faixas guias
táteis e pisos antiderrapantes, banheiros adaptados e mesas de estudo exclusivas. Há sinalização tátil com caracteres em braile e em relevo nas placas sinalizadoras nas portas. Há
espaços exclusivos para atendimento de pessoas com baixa visão e cegos, contemplando
fones de ouvido, computadores com teclados em braile, softwares DosVox, Virtual Vision e
NVDA, DDReader+ (lupa, narrador, reconhecimento de fala, teclado virtual).
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Também, a biblioteca mantém acervo específico, composto por livros em braile,
livros com letras ampliadas, para pessoas com baixa visão, livros falados (audiolivro), livros
digitais acessíveis (DAYSY) e periódicos em CDs (áudio).
Destaca-se, ainda, que há recursos humanos capacitados para atender os usuários
com necessidades especiais.

8.5.4 Política de aquisição, atualização e expansão do acervo
A política de aquisição, atualização e expansão do acervo bibliográfico da Unoesc
estrutura-se por meio de planejamento orçamentário, considerando o atendimento das
demandas de desenvolvimento da IES, conforme disposto neste documento institucional.
Norteia-se pelas seguintes diretrizes:
a) o acervo bibliográfico para atender ao ensino, pesquisa e extensão deve ser
prioritário nos processos de aquisição e técnico, com a finalidade de ser eficiente na disponibilização aos usuários;
b) os docentes devem ser incentivados a se manter atualizados acerca da área de
atuação profissional e, dessa forma, colaborar na seleção dos livros e periódicos
a serem adquiridos, encaminhando sugestões de aquisição à coordenação do
curso;
c) as indicações para aquisições referentes à bibliografia básica e complementar
dispostas nos componentes curriculares dos projetos pedagógicos de curso podem também ser sugeridas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE);
d) o número de volumes a serem adquiridos para a bibliografia básica e complementar deverá ser suficiente para atender aos alunos dos cursos de graduação
e pós-graduação, nos termos da normatização que regula o tema;
e) as bibliografias básicas e complementares indicadas nos projetos pedagógicos
dos cursos a serem implantados no período da vigência deste PDI, quando não
existentes, deverão ser adquiridas no semestre letivo anterior, de acordo com o
PPC do curso;
f) as assinaturas correntes de periódicos, assim como bases de dados atualizadas
são essenciais ao desenvolvimento acadêmico, e, portanto, sua atualização e
manutenção devem ocorrer de forma a garantir a qualidade acadêmica, de
acordo com a disponibilidade financeira;
g) a biblioteca da Unoesc, no processo de aquisição e expansão do acervo, deve
privilegiar o pleno atendimento da bibliografia básica e complementar dos cursos ofertados pela IES;
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h) as referências bibliográficas não integrantes das bibliografias básicas e complementares dos cursos poderão ser indicadas por docentes e discentes mediante requerimento de solicitação, com a devida justificativa. Essa demanda será
analisada, conforme sua relevância para o ensino, a pesquisa e/ou extensão,
considerando os critérios:
-- observar o plano orçamentário destinado à atualização e expansão do acervo;
-- analisar a pertinência da referência bibliográfica, de acordo com as políticas
institucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão;
-- importância comprovada da obra para a atividade a ser realizada e, em caso
de ser necessária a importação, analisar formas de minimizar os custos;
-- a aquisição de obras para o acervo se efetiva por um setor específico, após a
aprovação do setor competente.
A Instituição possui uma política de compras para a atualização e expansão do
acervo da biblioteca, informada na Descrição de Procedimento própria, que faz parte integrante do Plano de atualização e manutenção do acervo.
Essa política, considerando as diretrizes expostas neste documento, deverá se materializar por meio de um plano de atualização e manutenção do acervo.
No planejamento orçamentário-financeiro anual da IES devem constar dotação e
recursos específicos destinados à expansão do acervo da biblioteca, considerando o atendimento pleno das políticas previstas na vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional.

8.5.5 Profissionais da área de Biblioteconomia da IES
A Unoesc conta com sete profissionais da área de Biblioteconomia, alocados da
seguinte forma:
• Campus de Joaçaba, a bibliotecária Marcia Aparecida Dorini Dal Zottotem,
com registro devido no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n.
14/742;
• Campus de Joaçaba, a bibliotecária Edina Mari Cavichioli Ramos, com registro
devido no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n. 14/757;
• Campus de Joaçaba, o bibliotecário Alvarito Luiz Baratieri, com registro devido
no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n. 14/273;
• Campus de São Miguel do Oeste, a bibliotecária Marilene Chaves Furtado, com
registro devido no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n. 14/545;
• Campus de Xanxerê, a bibliotecária Terezinha Loch, com registro devido no
Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n. 14/705;
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• Campus de Videira, a bibliotecária Vanessa Pereira, com registro devido no
Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) sob o n. 14/1446;
• Campus de Chapecó, a bibliotecária Arlete Ferreira da Silva, com registro devido no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) o sob n. 14/1493.

8.6 POLÍTICA DE EXPANSÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
A Unoesc dispõe de infraestrutura de Tecnologia da Informação para atender às
demandas de todos os campi, com sistemas integrados, intranet, rede de computadores,
banda larga cobrindo toda a infraestrutura de cada campi, entre outros, que caracterizam
o seu Parque Tecnológico. Para manter em pleno funcionamento toda essa infraestrutura,
a IES conta com um Departamento específico central e distribuído entre os campi, com
recursos humanos qualificados, a fim de atender plenamente à gestão, à administração e
serviços, ao ensino, à pesquisa e à extensão, em seus diversos programas e projetos, nas modalidades presencial e a distância. Para tanto, conta com uma política específica destinada à expansão, atualização e manutenção dos equipamentos do seu parque tecnológico,
que deverá se materializar em um plano de expansão, atualização e manutenção de equipamentos, com a finalidade de garantir as tecnologias adequadas para o funcionamento
da Instituição, norteando-se pelas seguintes diretrizes:
a) oferecer ao corpo social da Unoesc acesso à tecnologia de hardwares e softwares disponíveis no mercado;
b) efetuar levantamento anual das demandas de aquisição e manutenção, a fim
de constar em planejamento orçamentário;
c) manter revisões completas de equipamentos e sistemas, antes de cada semestre letivo, efetuando as devidas substituições e/ou novas aquisições e manutenção;
d) efetuar constante manutenção preventiva e corretiva;
e) realizar uma gestão eficiente da tecnologia da informação, a fim de otimizar os
recursos orçamentários destinados ao Parque Tecnológico da Unoesc, considerando os seguintes componentes: infraestrutura, hardwares, softwares, equipamentos de rede, sistemas operacionais, comunicações, laboratórios de informática, recursos humanos, entre outros, que se distribuem entre os diversos corpos
sociais e setores usuários.
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Considerados os critérios técnicos, terão prioridade na aquisição de novos equipamentos e serviços de tecnologia da comunicação e informação aqueles em que sua
utilização envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Destaca-se que a rede de dados Unoesc possui conectividade via fibra óptica entre os campi, que interliga todos os locais, por meio de uma rede privada, ramificando-se
para os blocos internos de cada Campus, conforme posicionamento geográfico e requisições de tráfego. Cada usuário possui um código e uma senha de identificação, único em
toda a rede, que lhe permite se conectar em qualquer Campus..
A rede sem fio é outro serviço disponível aos usuários que podem se conectar na
rede com dispositivos móveis, o que potencializa a mobilidade e a conectividade em todos
os espaços do ambiente universitário.
Esquema 1 – Estrutura de links da rede Vetor Unoesc

Além dos serviços disponíveis na rede LAN/WAN da Unoesc, a comunidade acadêmica possui acesso à rede internet em todo o parque computacional da Unoesc,
estenden¬do-se esses serviços à comunidade regional.
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O parque computacional é constantemente atualizado e modernizado, tanto na
área administrativa quanto na área acadêmica, cuja média de alunos por microcomputador atende à média ideal estabelecida pelo MEC, que é de 10 alunos/micro.
Os sistemas de gestão acadêmica e administrativa são totalmente integrados em
suas respectivas bases de dados, unificadas e centralizadas no Data Center da Instituição,
o que proporciona aos processos operacionais, gerenciais e estratégicos maior eficiência
e eficácia.
O desenvolvimento do Sistema Acadêmico e do Portal de Ensino é realizado por
equipe própria da Universidade, o que facilita o acompanhamento da dinâmica da Instituição, a manutenção e atualização do sistema, além de aumentar as possibilidades e
garantias de atender aos pré-requisitos do sistema. Utilizam-se tecnologias de ponta, com
aplicações em linguagem Java, com interface totalmente web. Destaca-se o módulo de
Eventos, Vestibular, Serviços de Apoio ao Estudante (SAE), Avaliação Institucional, Serviços
on-line, os processos de Matrícula, Documentos, Histórico, Diário de classe, Plano de ensino,
Credenciamento, Plano de Atividade Docente, entre outros.
Esquema 2 – Módulos do Sistema Acadêmico da Unoesc

Pela intranet alunos, professores e funcionários têm acesso ao Portal de ensino Unoesc. Os módulos e serviços estão disponíveis de acordo com o perfil de cada usuário. O Portal possui ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis
de ensino, tanto para o ensino presencial quanto para o ensino a distância.
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A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) também acompanha as tendências para a adoção de novas tecnologias na Instituição. Assim, foram implantadas as
seguintes: voz sobre IP – VOIP, Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), assinatura
digital, modelagem de processos baseados em workflow, entre outros.
A infraestrutura de TIC possibilita o desenvolvimento de programas especiais, que
privilegiam a inserção do cidadão na sociedade do saber por meio de atividades educacionais que possuam cunho de inclusão digital.

8.6.1 Recursos de audiovisuais e multimídia
Faz parte da infraestrutura de apoio da Unoesc o setor de multimeios, responsável
por atender às demandas de equipamentos e materiais de apoio pedagógico no que se
refere a recursos audiovisuais e multimídia, com o propósito de qualificar a realização de
aulas, reuniões e eventos na Universidade.
Um número significativo de salas de aula é dotado de equipamentos (projetores
multimídia) fixos. Para os ambientes (salas) que não possuem esse tipo de equipamento, o
professor faz a reserva antecipada por meio do Portal de Ensino – ferramenta disponibilizada na intranet –, e o setor responsável se encarrega pela instalação.
No início de cada semestre letivo, são realizados momentos de capacitação dos
docentes, quando são passadas as orientações e treinamentos necessários aos professores
para uso e otimização da estrutura de recursos audiovisuais e multimídia que a Instituição
disponibiliza a todos.

8.7 POLÍTICA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
E EQUIPAMENTOS EM GERAL
A Unoesc considera em seu desenvolvimento institucional uma política de manutenção e conservação das instalações físicas e equipamentos em geral, com a finalidade
de solucionar os problemas de infraestrutura física, instalações e equipamentos em geral,
de forma a garantir o pleno funcionamento das atividades da Instituição, bem como garantir as condições de segurança aos usuários. Por esses pressupostos, as diretrizes para a
elaboração de um Plano Institucional de manutenção e Conservação das Instalações Físicas e Equipamentos em geral deve se nortear pelas seguintes diretrizes:
a) utilizar critérios técnicos e de segurança, considerando aspectos de sustentabilidade na análise e solução de problemas das áreas físicas, instalações e equipamentos;
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b) prover o planejamento orçamentário anual para o desenvolvimento do Plano
de Manutenção e Conservação das Instalações Físicas e Equipamentos em geral;
c) efetuar procedimentos de manutenção preventiva programados na edificação, instalações físicas e equipamentos em geral, considerando a sua conservação e evitando custos desnecessários em novas aquisições e/ou reformas;
d) utilizar critérios de viabilidade técnica para mensurar as dimensões de serviços
e reparos que se efetuam por recursos humanos internos ou contratação de
serviços de terceiros especializados, considerando a manutenção corretiva, de
equipamentos e instalações;
e) efetuar cronograma de manutenção e conservação, por grupos de serviços, utilizando-se de critérios técnicos para as atividades, de acordo com a
periodicidade semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual.
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IX – ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado, para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais (Libras).
A responsabilidade social da Unoesc perpassa, sem dúvida, pela inclusão social,
compreendida, também, por oportunizar o acesso e permanência de discentes com necessidades especiais no ensino superior, bem como oportunizar o ingresso na IES de docentes e funcionários com necessidades especiais. Nesse sentido, a Instituição tem ações afirmativas implementadas, a fim de propiciar a plena acessibilidade arquitetônica, atitudinal,
pedagógica e comunicacional.
Acerca da acessibilidade arquitetônica, a IES contempla de forma decisiva as políticas de infraestrutura, mediante a adequação de instalações físicas aos termos da legislação vigente.
Todos os campi da Unoesc garantem acessibilidade às pessoas com necessidades especiais, compreendendo a acessibilidade arquitetônica na forma disposta na NBR
9050:15, item 3.1.1, que considera a acessibilidade como possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, edificações por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Por esse
pressuposto, a seguir detalham-se as condições de acessibilidade de cada Campus da IES.
Campus Joaçaba: composto por 10 blocos; no Bloco 1, composto por uma edificação de quatro andares, o acesso se faz por rampas. As portas são adequadas para
acesso a cadeirante e pessoas com mobilidade reduzida, assim como se encontra piso tátil
e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente.
Os mobiliários encontram-se devidamente adequados e sinalizados. Também faz parte do
Bloco 1 um estacionamento, contendo cinco vagas para pessoas com necessidades especiais, devidamente sinalizadas.
Nos Blocos 2 e 3, compostos por edificações de dois andares, o acesso se faz por
rampas e contempla todas as características de acessibilidade do Bloco 1. Destaca-se que
nesses Blocos há acesso a cantinas e restaurantes, devidamente adequados a pessoas
com necessidades especiais, assim como esses espaços atendem em sua infraestrutura a
esse acesso, inclusive com mobiliários adequados. Também fazem parte da estrutura dois
estacionamentos, contendo no total oito vagas devidamente sinalizadas para portadores
de necessidades especiais.
No Bloco 4, composto por uma edificação de quatro andares, o acesso se faz por
rampas e contempla todas as especificidades de acessibilidade, como nos demais: portas
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adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida; piso tátil e
direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente,
além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados. Também faz parte da estrutura
um estacionamento, contendo quatro vagas para pessoas com necessidades especiais,
devidamente sinalizadas.
No Bloco 5, composto por edificação de três andares, o acesso se faz por rampas
e também possui as mesmas especificidades de acessibilidade, como nos demais Blocos.
Também, fazem parte da estrutura dois estacionamentos, contendo oito vagas para pessoas com necessidades especiais, devidamente sinalizadas.
No Centro Administrativo, composto por uma edificação de quatro andares, onde
se encontra a Reitoria e boa parte da área administrativa da Instituição, o acesso se faz por
elevadores e contempla, ainda: portas adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas
com mobilidade reduzida, piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados. Também fazem parte da estrutura dois estacionamentos, contendo três vagas para
pessoas com necessidades especiais, devidamente sinalizadas.
No Bloco 6, composto por uma edificação de três andares, o acesso se faz por rampas e contempla as demais especificidades descritas nos demais blocos. Também faz parte
da estrutura um estacionamento, contendo seis vagas para pessoas com necessidades
especiais, devidamente sinalizadas.
No Bloco 7, composto por uma edificação de quatro andares, o acesso se faz por
rampas e também contempla as demais especificidades descritas nos demais blocos: portas adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e
direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente,
além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados. Também o acesso à cantina
desse bloco se encontra adequado arquitetonicamente, na forma da legislação vigente.
Também faz parte da estrutura um estacionamento contendo 19 vagas para pessoas com
necessidades especiais, devidamente sinalizadas.
No Bloco 8, composto por edificação térrea, os espaços não possuem obstáculos
e se encontram adequados, com a eliminação de barreiras arquitetônicas. Também contempla portas adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida,
piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação
vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados.
No Bloco 9, composto por edificação de dois andares, com acesso por rampa e
demais especificidades de acessibilidade dispostas nos demais blocos, como no Bloco 8,
contando com portas adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida, piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da
legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados.
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No Complexo Esportivo, composto por três edificações térreas, há acessibilidade
na forma da legislação vigente, com a eliminação de barreiras arquitetônicas, assegurando o acesso aos espaços. Assim como nos demais espaços do Campus, conta com portas
adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e
direcional, banheiros adaptados e mobiliário adequado e identificado, bem como acessibilidade ao restaurante, que está alocado nesse Complexo. Também faz parte dessa estrutura um estacionamento, contendo 21 vagas devidamente sinalizadas para pessoas com
necessidades especiais. No Centro de Eventos Esportivos, composto por edificação térrea,
encontram-se as mesmas condições de acessibilidade descritas no Complexo Esportivo,
além de mais um estacionamento, contendo quatro vagas para pessoas com necessidades especiais, com indicações.
No Ambulatório Universitário, composto por edificação de oito andares, o acesso se
faz por elevadores e atende a todas as especificidades necessárias, na forma da legislação
vigente, com portas adequadas, banheiros adaptados, piso tátil e direcional e mobiliário
adequado e sinalizado.
O Campus de Capinzal possui um Bloco, composto por uma edificação de dois
andares, com acessibilidade por rampas, portas adequadas para acesso a cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e direcional , sinalização em braile e banheiros
adaptados, na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados
e sinalizados. Também o acesso à cantina e suas dependências estão devidamente acessíveis e sinalizados, de acordo com a legislação vigente. Também faz parte da estrutura um
estacionamento, contendo no total seis vagas para pessoas com necessidades especiais,
com as devidas indicações.
No Campus de Campos Novos há cinco Blocos; os Blocos 1, 3 e 4 são compostos por
uma edificação de dois andares, o acesso se faz por rampas. As portas estão adequadas
para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados. Também, fazem parte da estrutura do Bloco 1
três estacionamentos, contendo 13 vagas para pessoas com necessidades especiais, com
as devidas sinalizações. Nos Blocos 2 e 5, compostos por edificação térrea, os espaços estão adequados, com a eliminação de barreiras arquitetônicas e demais especificidades de
acessibilidade dispostas nos Blocos 1, 3 e 4.
O Campus de São Miguel do Oeste é composto por 20 Blocos, e todos os acessos
se fazem por rampas e/ou elevadores; há portas adequadas para acesso a cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros
adaptados, na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados
e sinalizados. Também fazem parte da estrutura três estacionamentos, contendo oito vagas
devidamente sinalizadas para pessoas com necessidades especiais.
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Campus de Maravilha: sua estrutura conta com seis Blocos, todos com único pavimento. Nessas edificações o acesso é assegurado pela ausência de barreiras arquitetônicas. As portas são adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida, os banheiros são adaptados, possui piso tátil e direcional, além de mobiliários
adequados e sinalizados.
Campus de Pinhalzinho: nesse local a estrutura da Unoesc está distribuída em quatro Blocos de dois a três pavimentos. O acesso se faz por meio de rampas; possui portas
adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, conta também com piso tátil e direcional, sinalização em braile, banheiros adaptados e mobiliários
adequados e sinalizados.
Campus de São José do Cedro: nesse local a Unoesc dispõe de seis edificações
todas com único pavimento. Nessas estruturas o acesso é assegurado pela ausência de
barreiras arquitetônicas. As portas são adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas
com mobilidade reduzida, os banheiros são adaptados, possui piso tátil e direcional, além de
mobiliários adequados e sinalizados. Esse local também dispõe de vagas de estacionamento
para pessoas com necessidades especiais.
Campus de Videira: é composto por 11 blocos na própria Cidade de Videira, e o
acesso é por rampas; há portas adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados, na
forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados.
Também fazerm parte da estrutura quatro estacionamentos, com duas vagas para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida.
Campus Fraiburgo: possui um bloco, todo instalado em pavimento térreo, com as
devidas adequações para livre circulação de cadeirantes e de pessoas com mobilidade
reduzida; o piso é tátil e direcional, há sinalização em braile e banheiros adaptados, na
forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados.
Também, fazem parte da estrutura um estacionamento, com duas dessas vagas para portadores de necessidades especiais.
Campus de Xanxerê: na Unidade I, existem nove Blocos, sendo o acesso por rampas,
e na entrada dos Blocos há sinalização em braile; as portas são adequadas para acesso a
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, o piso é tátil e direcional, há sinalização
em braile e banheiros adaptados, na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados. Também faz parte da estrutura uma área para estacionamento contendo na totalidade 12 vagas para pessoas com necessidades especiais,
devidamente sinalizadas. Na Unidade II, existem três Blocos; destes somente um possui um
piso superior, com acesso que se faz por rampas, contemplando, também, as especificidades de acessibilidade descritas na Unidade I, além de uma área para estacionamento contendo três vagas para pessoas com necessidades especiais, com as devidas indicações. No
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Ginásio de Esportes o acesso ocorre por rampas, e também contempla as especificidades
descritas na Unidade I.
Campus de Chapecó: é composto por três Blocos, e os acessos se fazem por rampa e/ou elevadores; as portas estão adequadas para acesso a cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida; há piso tátil e direcional, sinalização em braile e banheiros adaptados,
na forma da legislação vigente, além de mobiliários devidamente adequados e sinalizados.
Nos espaços esportivos, campos de futebol, ginásio de esporte e laboratórios didáticos, há
acessibilidade na forma da legislação vigente, com a eliminação de barreiras arquitetônicas, assegurando o acesso aos espaços, e contemplam as demais especificidades. Também, a estrutura possui quatro estacionamentos, contendo vagas específicas para pessoas
com necessidades especiais, devidamente sinalizadas.
Ainda, a Instituição dispõe de recursos humanos preparados para o atendimento
individual desse perfil de discente. Assim, para favorecer a inclusão na educação superior,
que é um direito fundamental da pessoa humana, a Unoesc tem adotado uma série de
medidas com o intuito de favorecer a inclusão de pessoas com deficiência, que se sistematizam em:
a) adequações arquitetônicas para acessibilidade física (rampas, barras de apoio,
corrimão, piso tátil, sinalizadores, alargamento de portas, adaptação de banheiros, vagas em estacionamento, entre outras);
b) aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade (teclado braile,
computador, máquina de escrever braile, lupa eletrônica, amplificador sonoro
e outros);
c) aquisição de material didático específico para acessibilidade (livros em áudio,
braile e falado, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros);
d) adaptação e aquisição de mobiliários adequados;
e) elaboração e reprodução de material pedagógico;
f) formação continuada dos docentes.
As iniciativas da Unoesc que se voltam à inclusão e à acessibilidade de pessoas
com necessidades educacionais especiais estão concentradas em um Núcleo, que tem
funções de orientar docentes e funcionários para o tratamento adequado às questões inclusivas. Para esse Núcleo convergem as ações acerca da acessibilidade arquitetônica,
pedagógica, atitudinal e comunicacional. Também, esse núcleo abriga as demandas de
intérprete de Libras, produção de material pedagógico adequado e personalizado, para
cada pessoa, conforme as suas necessidades educacionais. Nesse núcleo o discente encontra apoio e suporte para o seu processo de ensino-aprendizagem, assim como para o
atendimento de outras demandas concernentes à acessibilidade, considerando a sua per-
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manência no ensino superior. Também nesse Núcleo se encontram as ações voltadas ao
acesso ao ensino superior, sendo responsável pelo atendimento educacional especializado, conforme as demandas específicas constantes de processo seletivo de ingresso. Ainda,
esse lócus congrega o Comitê de Articulação das Ações de Inclusão e Acessibilidade, com
a atribuição de contribuir para as políticas de inclusão e acessibilidade, assim como para o
disposto no Processo de Acolhimento e Acompanhamento dos alunos com deficiência na
Unoesc.
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da IES é a instância institucional responsável
por conduzir, orientar e acompanhar as ações voltadas ao atendimento didático-pedagógico de alunos com necessidades educacionais especiais.
Destacam-se como objetivos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unoesc:
a) atender à legislação em vigor acerca dos alunos com necessidades educacionais especiais em uma abordagem inclusiva;
b) estimular o comprometimento de toda a comunidade acadêmica, que convive
com aluno(a) com necessidades educacionais especiais;
c) aprimorar a qualidade da resposta educativa do corpo docente, subsidiando-a
com referencial teórico-prático;
d) oferecer condições de acesso ao aluno com deficiências à vida acadêmica da
Unoesc;
e) aperfeiçoar procedimentos metodológicos para ação em turmas que tenham
alunos com necessidades educacionais especiais;
f) investigar e implementar procedimentos de avaliação diferenciados, que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem de alunos com necessidades
educacionais especiais;
g) oportunizar aos alunos com necessidades educacionais especiais condições
para seu desenvolvimento pessoal, profissional e social;
h) disponibilizar professores tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos alunos com deficiência auditiva;
i)

analisar e acompanhar, na prática pedagógica, o processo de atendimento ao
alunos com necessidades educacionais especiais;

j)

acompanhar o desenvolvimento das disciplinas de Libras, que têm sua oferta
obrigatória nos cursos de Licenciatura e figuram como disciplinas optativas nos
cursos de Bacharelado e Tecnologia;

k) indicar e acompanhar convênios com o Poder Público, efetivando a política de
parcerias entre o público e o comunitário, em favor de uma educação inclusiva;
l)

responsabilizar-se pela oferta contínua de curso de extensão em Libras, a fim de
capacitar o corpo docente da Unoesc.

Para os portadores de deficiência visual são disponibilizados computador com teclado em braile, software DosVox, acervo bibliográfico com recursos de áudio e livros em
Libras.
Além de uma postura política de inclusão e acessibilidade, tem buscado conhecimentos didático-pedagógicos e técnicos, assim como disponibilizado formação continuada a docentes para atender às necessidades educacionais especiais decorrentes de
problemas de aprendizagem, das diferenças mentais, físicas ou sensoriais, de altas habilidades, de síndromes, condutas típicas e outras, com o objetivo de promover a eliminação de
barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. Nesse sentido, é de
relevância citar que a Unoesc possui publicada a Cartilha de Orientações O jeito de cada
um conviver, com o objetivo de orientar os professores sobre procedimentos metodológicos
que auxiliam no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos
cegos, surdos, com deficiência física e deficiência intelectual matriculados na Unoesc.
Destaca-se, também, a relevância das ações afirmativas nas bibliotecas da Unoesc, que têm como política propiciar a inclusão de pessoas com necessidades especiais a
espaços e serviços por elas ofertados. Contam com rampas de acesso, terminais de consultas e balcão de atendimento rebaixados e adequados a esse atendimento prioritário.
Possui medidas ideais para cadeirantes na entrada, faixas guias táteis e pisos antiderrapantes, banheiros adaptados e mesas de estudo exclusivas. Há sinalização tátil e em braile. Há
espaços exclusivos para atendimento de pessoas com baixa visão e cegos, contemplando
fones de ouvido, computadores com teclados em braile, softwares DosVox, Virtual Vision e
NVDA, DDReader+ (lupa, narrador, reconhecimento de fala, teclado virtual).
Também a biblioteca mantém acervo específico, composto por livros em braile,
livros com letras ampliadas, para pessoas com baixa visão, livros falados (audiolivro), livros
digitais acessíveis (DAYSY), periódicos em CDs (áudio), bem como funcionários capacitados
para esse atendimento prioritário.
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X – DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
10.1 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO
Historicamente, a Unoesc tem mantido uma política de qualidade nos serviços e,
para tanto, investe recursos de maneira racional, o que garante a manutenção das atividades e a expansão dos investimentos fixos. Nos últimos anos, tem empreendido esforços na
redução dos gastos, e os investimentos são priorizados a partir das demandas em recursos
humanos e sua capacitação, com laboratórios especializados, renovação da tecnologia e
infraestrutura para manter a qualidade da sua oferta educacional.
Os valores investidos em imobilizações, que compreendem acervo, infraestrutura
física, mobiliário, equipamentos, entre outros, chegaram próximo a R$ 50 milhões nos últimos
cinco anos. Isso reflete uma estrutura moderna adequada aos padrões exigidos pelas necessidades de aprendizagem e dá condição de diminuir o investimento em estrutura física
nos próximos anos, redirecionando o investimento para a qualidade do ensino no que se
refere a recursos humanos e outros insumos necessários para essa finalidade.
As estratégias adotadas pela Instituição necessitam de revisões periódicas, considerando os cenários externos e internos do segmento. Dessa forma, a estratégia de trabalhar com redução de custos, priorizando e mantendo a qualidade de ensino, tem sido e
será uma política prioritária nos próximos anos.
Para o plano tático operacional foram traçadas metas e ações almejadas para os
próximos anos, considerando as seguintes diretrizes:
a) reavaliar a estrutura administrativa operacional da Unoesc com o objetivo de unificação de setores, a fim de otimizar o seu funcionamento e diminuir despesas;
b) intensificar ações para manter o equilíbrio financeiro, priorizando o alcance de
metas e resultados no âmbito acadêmico, administrativo e econômico-financeiro;
c) maximizar o fluxo de caixa, com melhoria das margens operacionais e um monitoramento nos níveis de despesas indiretas e de apoio, contribuindo para aumentar a produtividade;
d) realizar um seminário com os dirigentes e coordenadorias setoriais para estudar
meios de inovação e racionalização das atividades de gestão;
e) revisar e elaborar o planejamento estratégico 2013-2017 da Unoesc e acompanhar o desenvolvimento do PDI;
f) dinamizar e implementar o setor de captação de recursos, a fim de implementar
projetos institucionais prioritários e de inovação;
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g) reestruturar a gestão de recursos humanos da Unoesc, otimizando o desenvolvimento de atividades inerentes ao setor, bem como investir na capacitação e
qualificação dos corpos docente e técnico-administrativo;
h) reestruturar a controladoria, com definição de atividades inerentes ao setor e
alinhada para atender às exigências da gestão.
i)

garantir o crescimento e o desenvolvimento institucional, com sustentabilidade econômica e financeira, buscando a diversificação das fontes de captação de recursos;

j)

reorganizar processos internos com a execução do plano de fortalecimento do
sistema de gestão.

10.2 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
QUINQUÊNIO 2013-2017
A previsão orçamentária para o período de 2013 a 2017, considerando o desenvolvimento institucional previsto neste PDI, foi elaborada utilizando-se as despesas com pessoal
e encargos, com percentual de 55 a 60% da receita operacional líquida, e ao final de 2017,
60% deverão estar comprometidos com a folha (aumento gradativo em razão do quadro
de professores em tempo integral e aumento das titulações destes).
As receitas para 2013 serão provenientes dos cursos em funcionamento na IES, bem
como da pesquisa e extensão e, ainda, dos cursos previstos para implantação neste ano.
Para os anos 2014, 2015, 2016 e 2017, serão acrescidas as receitas relativas aos novos cursos
previstos para implantação nesses respectivos anos, bem como a continuidade do processo de implantação de cada um, tanto acerca da graduação quanto da pós-graduação.
Foi adotado um redutor anual de receitas, a título de desistência e também de descontos decorrentes da filantropia da Instituição, bem como de outros mecanismos de bolsas
destinadas à monitoria, pesquisa e extensão. As porcentagens médias previstas de desistências
para os cursos de cinco anos, de acordo com o histórico da Instituição, são de aproximadamente 5% para o primeiro ano, 2% para o segundo ano, 1% para os terceiro, quarto e quinto
anos, totalizando média de 10%. Quanto à redução das receitas previstas a título de descontos
de filantropia e outras bolsas de estudo concedidas, o percentual médio é de 18,70%.
No grupo de despesas estão previstas as despesas com folha de pagamento de
professores e pessoal técnico-administrativo, além dos encargos sociais pertinentes. Para
identificar o valor das despesas com pessoal previstas para este quinquênio, foi usada a
base das despesas operacionais aplicadas em 2012. Ao montante das despesas, foram
incluídas as pré-operacionais previstas para a implantação de cada curso, como contratação de coordenadores, pessoal técnico-administrativo, investimentos em divulgação de
processo seletivo, entre outras.
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As demais despesas operacionais previstas, incluídas dentro da rubrica Despesas
Diversas (energia elétrica, telefone, água, material didático, impressos, manutenção e conservação de imobilizado, etc.), foram levantadas mediante estudo, tomando-se como base
a antiga vigência do PDI, bem como o ano 2012.
Ressaltamos, também, que nesse rol de despesas previstas temos os valores de pesquisa e extensão.
O superávit operacional previsto para este quinquênio será utilizado para investimentos em biblioteca, laboratórios específicos, materiais, equipamentos, reformas e ampliações e outros investimentos, para atender ao desenvolvimento institucional, na forma
prevista neste PDI.

10.3 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – QUINQUÊNIO 2013-2017
Tabela 34 – Demonstrativo financeiro geral – quinquênio

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2013 a 31/12/2017
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES
( -) BOLSAS
(+) DIVERSOS
(+) FINANCIAMENTOS
(- ) INADIMPLÊNCIA
(+) SERVIÇOS

957.486.229,28
-179.082.961,72
60.612.983,38
0,00
-11.308.743,09
25.930.431,74

(+) TAXAS

4.903.856,74

DESPESAS

-7.009.921,14

(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

-5.788.120,25

(- ) ALUGUEL

-141.242.370,59

( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-40.559.863,72

(- ) ENCARGOS

-18.166.693,44

(- ) EQUIPAMENTOS

0,00

(- ) EVENTOS

-51.024.509,36

(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)

-36.700.185,22

( -) MANUTENÇÃO

-3.195.137,26

( -) MOBILIÁRIO

-104.554.315,35

(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO

-418.217.261,42

( -) PAGAMENTO PROFESSORES
( -) PESQUISA E EXTENSÃO
(- ) TREINAMENTO
TOTAL GERAL

-13.242.862,87
-1.762.808,56
0,00
24.087.668,29
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RECEITAS

858.541.796,33

DESPESAS

-834.454.128,04

10.3.1 Demonstrativo financeiro 2013
Tabela 35– Demonstrativo financeiro 2013

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES

159.337.298,17

( -) BOLSAS

-27.932.369,94

(+) DIVERSOS
(+) FINANCIAMENTOS
(- ) INADIMPLÊNCIA
(+) SERVIÇOS
(+) TAXAS

8.817.227,47
0,00
-2.255.514,67
4.583.319,91
609.751,01

DESPESAS
(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO
(- ) ALUGUEL
( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-918.019,35
-1.032.728,16
-27.612.151,00

(- ) ENCARGOS

-6.463.195,43

(- ) EQUIPAMENTOS

-2.346.647,47

(- ) EVENTOS

0,00

(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)

-4.409.365,37

( -) MANUTENÇÃO

-4.582.344,17

( -) MOBILIÁRIO

-468.874,87

(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO

-16.660.681,55

( -) PAGAMENTO PROFESSORES

-66.642.726,22

( -) PESQUISA E EXTENSÃO

-2.261.091,87

(- ) TREINAMENTO

-1.134.585,03

TOTAL GERAL

8.627.301,46

RECEITAS

143.159.711,95

DESPESAS

-134.532.410,49
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10.3.2 Demonstrativo financeiro 2014
Tabela 36 – Demonstrativo financeiro 2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES

172.230.802,95

( -) BOLSAS

-31.053.010,89

(+) DIVERSOS
(+) FINANCIAMENTOS
(- ) INADIMPLÊNCIA
(+) SERVIÇOS
(+) TAXAS

14.819.109,31
0,00
-1.249.672,00
5.872.632,89
782.783,71

DESPESAS
(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

-1.034.537,05

(- ) ALUGUEL

-1.022.482,88

( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-27.548.918,49

(- ) ENCARGOS

-6.949.220,77

(- ) EQUIPAMENTOS

-4.062.770,07

(- ) EVENTOS
(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)
( -) MANUTENÇÃO
( -) MOBILIÁRIO

0,00
-12.483.311,44
-6.886.164,22
-513.698,71

(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO

-17.913.546,88

( -) PAGAMENTO PROFESSORES

-71.654.187,53

( -) PESQUISA E EXTENSÃO
(- ) TREINAMENTO
TOTAL GERAL

-2.641.673,36
-165.197,26
8.526.937,31

RECEITAS

161.402.645,97

DESPESAS

-152.875.708,66
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10.3.3 Demonstrativo financeiro 2015
Tabela 37 – Demonstrativo financeiro 2015

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES

188.501.397,32

( -) BOLSAS

-35.313.258,48

(+) DIVERSOS
(+) FINANCIAMENTOS
(- ) INADIMPLÊNCIA

11.949.313,30
0,00
-2.238.647,90

(+) SERVIÇOS

6.760.900,42

(+) TAXAS

1.266.535,44

DESPESAS
(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

-1.375.801,30

(- ) ALUGUEL

-1.187.555,17

( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-28.375.937,12

(- ) ENCARGOS

-8.272.522,10

(- ) EQUIPAMENTOS

-3.318.017,41

(- ) EVENTOS
(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)
( -) MANUTENÇÃO
( -) MOBILIÁRIO

0,00
-15.926.248,99
-7.969.004,62
-756.464,21

(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO

-21.324.723,64

( -) PAGAMENTO PROFESSORES

-85.298.894,57

( -) PESQUISA E EXTENSÃO
(- ) TREINAMENTO
TOTAL GERAL

-2.679.530,53
-285.827,39
-5.844.286,95

RECEITAS

170.926.240,10

DESPESAS

-176.770.527,05
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(conclusão)

10.3.4 Demonstrativo financeiro 2016
Tabela 38 – Demonstrativo financeiro 2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES

208.401.121,03

( -) BOLSAS

-36.962.537,10

(+) DIVERSOS

12.105.549,67

(+) FINANCIAMENTOS

0,00

(- ) INADIMPLÊNCIA

-2.379.890,02

(+) SERVIÇOS

5.111.771,10

(+) TAXAS

1.145.990,18

DESPESAS
(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

-1.470.000,00

(- ) ALUGUEL

-1.241.636,12

( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-28.777.008,57

(- ) ENCARGOS

-8.950.836,50

(- ) EQUIPAMENTOS

-4.400.000,00

(- ) EVENTOS

0,00

(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)

-11.479.833,87

( -) MANUTENÇÃO

-9.596.324,30

( -) MOBILIÁRIO

-860.000,00

(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO

-23.073.267,43

( -) PAGAMENTO PROFESSORES

-92.293.069,72

( -) PESQUISA E EXTENSÃO

-2.847.531,78

(- ) TREINAMENTO

-177.198,88

TOTAL GERAL

2.255.297,69

RECEITAS

187.422.004,86

DESPESAS

-185.166.707,17
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10.3.5 Demonstrativo financeiro 2017
Tabela 39 – Demonstrativo financeiro 2017

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
RECEITAS
(+) ANUIDADES/MENSALIDADES

229.015.609,81

( -) BOLSAS

-47.821.785,31

(+) DIVERSOS
(+) FINANCIAMENTOS
(- ) INADIMPLÊNCIA

12.921.783,63
0,00
-3.185.018,50

(+) SERVIÇOS

3.601.807,42

(+) TAXAS

1.098.796,40

DESPESAS
(- ) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

-2.211.563,44

(- ) ALUGUEL

-1.303.717,92

( -) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-28.928.355,42

(- ) ENCARGOS

-9.924.088,91

(- ) EQUIPAMENTOS

-4.039.258,49

(- ) EVENTOS

0,00

(- ) INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOBILIZADO)

-6.725.749,69

( -) MANUTENÇÃO

-7.666.347,91

( -) MOBILIÁRIO
(- ) PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO
( -) PAGAMENTO PROFESSORES
( -) PESQUISA E EXTENSÃO
(- ) TREINAMENTO
TOTAL GERAL

-596.099,47
-25.582.095,84
-102.328.383,38
-2.813.035,33
0,00
3.512.497,65

RECEITAS

195.631.193,45

DESPESAS

-192.118.695,80
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10.4 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA: 2013-2017
Tabela 40– Previsão orçamentária detalhada 2013 a 2017 (continua)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CONSOLIDADO DA UNOESC - ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO 2013-2017
2013
Realizado

2014
Realizado

2015
Realizado

2016
Orçado

2017
Orçado

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

164.911.160,73

179.317.035,95

196.450.281,93

215.587.779,94

238.800.950,18

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

164.911.160,73

179.317.035,95

196.450.281,93

215.587.779,94

238.800.950,18

Ensino

160.588.537,33

173.471.272,13

189.830.305,34

210.215.306,53

235.030.713,14

Pesquisa

140.000,00

-

67.383,27

35.000,00

0,00

Extensão

3.572.872,39

5.062.980,11

5.286.057,88

4.191.483,23

2.671.440,64

609.751,01

782.783,71

1.266.535,44

1.145.990,18

1.098.796,40

Bolsas Cebas

0,00

0,00

Bolsa de estudo concedida

0,00

0,00

Outros serviços

Receitas de Gratuidades

-

0,00

( - ) DEDUÇÕES

(1.251.239,16)

(4.583.745,69)

(4.909.709,52)

-5.273.322,07

-10.442.554,44

( - ) Deduções dos Serviços
Educacionais

(1.251.239,16)

(4.583.745,69)

-4.909.709,52

-5.273.322,07

-10.442.554,44

163.659.921,57

174.733.290,26

191.540.572,41

210.314.457,87

228.358.395,74

( - ) CUSTO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

(125.532.119,27)

(133.740.536,09)

-157.900.800,17

-168.638.603,66

-190.208.497,56

CUSTOS EDUCACIONAIS

(98.734.334,36)

106.195.998,97)

-126.454.170,58

-135.312.402,01

-146.814.163,36

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

Pessoal

(76.579.072,82)

(82.133.891,30)

-98.157.614,30

-105.590.678,03

-118.049.875,66

Terceiros

(3.807.094,64)

(4.345.616,91)

-6.407.316,59

-6.552.996,49

-6.792.728,52

Materiais

(2.170.227,76)

(2.133.746,36)

-2.756.305,23

-2.847.322,02

-3.200.588,80

Manutenções

(3.757.273,42)

(5.400.592,81)

-7.064.133,45

-7.871.766,97

-7.130.205,37

Outros

(6.150.198,58)

(7.076.673,19)

-6.635.301,55

-6.787.259,70

-6.302.410,75

Depreciações

(5.260.383,51)

(4.940.281,14)

-5.147.672,07

-5.485.179,92

-5.338.354,26

Bolsas de estudo

(1.010.083,63)

(165.197,26)

-285.827,39

-177.198,88

0,00

CUSTOS COM PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA E APOIO A ESTUDANTES BOLSISTAS

(26.797.784,91)

(27.544.537,12)

-31.446.629,59

-33.326.201,65

-43.394.334,20

Bolsas de estudo - Filantropia

(26.797.784,91)

(27.544.537,12)

-31.446.629,59

-33.326.201,65

-43.394.334,20

38.127.802,30

40.992.754,17

33.639.772,24

41.675.854,21

38.149.898,18

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

(20.392.844,90)

(24.811.534,19)

-24.679.662,17

-28.495.248,77

-28.120.823,89

Pessoal

(13.187.530,38)

(14.383.063,89)

-16.738.526,02

-18.726.495,62

-19.784.692,47

Terceiros

(1.790.230,91)

(4.328.408,75)

-1.480.188,70

-1.367.429,15

-1.177.532,52

Materiais

(536.018,61)

(534.310,12)

-571.045,12

-746.595,91

-1.166.459,94

Manutenções

(1.857.798,91)

(2.508.054,29)

-2.092.426,34

-2.966.193,45

-1.839.860,46

Outros

(1.556.789,93)

(1.524.291,30)

-1.940.925,04

-2.685.688,59

-1.925.946,91

0,00

0,00

-1.856.550,95

-2.002.846,05

-2.226.331,59

0,00

0,00

1.644.400,24

2.227.422,90

RESULTADO BRUTO

Manutenção da estrutura

20.088,31

-

(1.360.063,07)

(1.533.405,84)

Bolsa de estudo

(124.501,40)

-

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

1.367.184,48

1.225.679,67

Depreciações

1.989.569,01
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(conclusão)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CONSOLIDADO DA UNOESC - ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO 2013-2017
2013
Realizado

2014
Realizado

2015
Realizado

2016
Orçado

2017
Orçado

Serviços prestados

870.447,52

809.652,78

1.407.459,27

885.287,87

930.366,78

Reversão de provisão

496.736,96

416.026,89

582.109,74

759.112,37

1.297.056,12

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(2.259.041,27)

(1.251.610,61)

-2.477.932,77

-2.398.881,94

-3.189.375,85

Provisões

(2.255.514,67)

(1.249.672,00)

-2.238.647,90

-2.379.890,02

-3.185.018,50

(3.526,60)

(1.938,61)

-239.284,87

-18.991,92

-4.357,35

(565.053,13)

4.834.277,77

6.569.955,84

7.835.507,28

7.737.366,03

Tributárias
RESULTADO FINANCEIRO
LÍQUIDO
Receita financeira

6.213.224,94

8.353.696,47

10.513.156,20

10.927.985,31

11.348.303,24

Despesa financeira

(6.778.278,07)

(3.519.418,70)

-3.943.200,36

-3.092.478,03

-3.610.937,21

RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO

16.278.047,48

20.989.566,81

15.041.702,15

20.261.631,02

16.804.487,37

2.107.265,57

6.049.385,95

854.047,36

418.451,99

276.424,27

OUTRAS RECEITAS
Contribuições e Subvenções

563.000,05

750.604,79

215.961,66

0,00

0,00

Doações

905.782,39

214.468,56

272.683,74

274.416,27

27.585,48

Recuperação de contribuições

591.192,72

4.966.336,45

146.018,17

33.852,61

206.336,60

-

5.116,51

9.552,27

0,00

42.502,19

Ganhos na alienação de
Ativos
Outras receitas operacionais

47.290,41

112.859,64

209.831,52

110.183,11

0,00

OUTRAS DESPESAS

(480.519,50)

(252.500,93)

-77.677,16

-37.752,57

4.257,10

Doações

(105.970,06)

(90.571,63)

-102.563,63

0,00

-23.978,03

(93.800,00)

-

Devolução de contribuições
Perdas na alienação de Ativos

0,00

(280.749,44)

(161.929,30)

24.886,47

-37.752,57

28.235,13

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO

17.904.793,55

26.786.451,83

15.818.072,35

20.642.330,44

17.085.168,74

( - ) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES

(8.875.480,32)

(22.288.881,77)

-22.050.492,67

-18.839.833,87

-14.140.671,09

Acervo bibliográfico

(918.019,35)

(1.034.537,05)

-1.375.801,30

-1.470.000,00

-2.211.563,44

Direitos de uso software

(407.129,79)

(749.343,52)

-231.170,76

-175.000,00

-168.000,00

Edifício e instalações (obras
novas e ampliações)

(4.409.365,37)

(12.483.311,44)

-15.926.248,99

-11.479.833,87

-6.725.749,69

Equipamentos de informática

(1.131.476,30)

(1.924.548,22)

-935.442,65

-1.500.000,00

-1.357.556,72

Maquinas e equipamentos

(1.215.171,17)

(2.138.221,85)

-2.382.574,76

-2.900.000,00

-2.681.701,77

Móveis e utensílios

(468.874,87)

(513.698,71)

-756.464,21

-860.000,00

-596.099,47

Terrenos

-

(3.140.000,00)

-205.000,00

0,00

0,00

Veículos

(325.443,47)

(305.220,98)

-237.790,00

-455.000,00

-400.000,00

-

-

0,00

0,00

9.029.313,23

4.497.570,06

1.802.496,57

2.944.497,65

Rádio Educativa
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
LÍQUIDO
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ANEXO I
DETALHAMENTO DOS ESPAÇOS
Campus

Joaçaba

Joaçaba

Tipo de Instalação

Área de Lazer/Espaço Livre

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Próprio

34

-

7659,08

(08) Equipamento Específico (Rack de Infraestrutura)
(07) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(02) Equipamento de Informática (Monitor)

1370,81

(24) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(04) Projetor Multimídia
(06) Equipamento de Áudio (Caixa de Som)
(01) Equipamento Específico (Rack de Infraestrutura)
(01) Tela de Projeção
(01) Televisão
(02) Aparelho de Reprodução de Vídeo (DVD)
(12) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(60) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(03) Impressora
(02) Scanner
(08) Telefone
(02) Leitor
(01) Nobreak

Próprio

12

1130

Equipamentos

Joaçaba

Biblioteca

Próprio

1

660

1814,71

Joaçaba

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Cedido

5

620

696,67

Joaçaba

Espaço de Convivência

Próprio

10

300

1435,32

(01) Televisão
(01) Aparelho de Climatização (Ar Condicionado)

Joaçaba

Espaço de Educação Esportiva

Próprio

2

4200

6212,08

(02) Equipamento Específico (Rack de Infraestrutura)

771,79

(56) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(11) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(28) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(01) Equipamento de Informática (Impressora)
(59) Estação de Trabalho

Joaçaba

Espaço do Docente Tutor

Próprio

49

69
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Campus

Joaçaba

Joaçaba

Joaçaba

Joaçaba

Tipo de Instalação

Espaço do Funcionário

Espaço Multimeios

Espaço para atividade Administrativa

Espaço para Coordenação

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Quant.

13

4

52

34

Capacidade de
alunos (por turno)

131

7

243

51

Área
Total (m²)

Equipamentos

421,95

(02) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(02) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento de Informática (Impressora)
(02) Equipamento Eletrônico (Telefone)

141,3

(06) Equipamentos de Computação (Microcomputador)
(02) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(07) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(07) Estação de Trabalho

2089,74

(161) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(44) Equipamento de Climatização
(01) Televisão
(156) Estação de Trabalho
(109) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(29) Equipamento de Informática (Impressora)
(09) Equipamento de Informática (Scanner)

606,77

(49) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(08) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(44) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(51) Estação de Trabalho
(12) Equipamento de Informática (Impressora)
(01) Equipamento Específico (Nobreak)

Joaçaba

Outras Instalações

Próprio

20

-

3574,5

(04) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(03) Equipamento de Climatização (Ventilador)
(01) Equipamento de Informática (Impressora)
(04) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(03) Estação de Trabalho
(01) Equipamento Específico (Compreensor)

Joaçaba

Outras Instalações

Cedido

14

-

402,37

-

Joaçaba

Restaurante Universitário

Cedido

2

500

1514,02

-

Joaçaba

Salas de Aula

Próprio

114

540

7796,38

(136) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(90) Projetor Multimídia
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Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

668,91

(33) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(07) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(03) Televisão
(01) Projetor Multimídia
(17) Estação de Trabalho
(01) Equipamento Específico (Nobreak)
(01) Equipamento Informática (Impressora)

1.730,87

-

64

88,44

-

1

300

338,68

(01) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento Eletrônico (Telefone)

Cedido

1

230

425,93

-

Próprio

3

174,71

-

Joaçaba

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Próprio

32

Campos
Novos

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

3

Campos
Novos

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Próprio

1

Campos
Novos

Biblioteca

Próprio

Campos
Novos

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Campos
Novos

Espaço de Convivência

128

Campos
Novos

Espaço do Docente Tutor

Próprio

4

8

105,07

(02) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(01) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(08) Estação de Trabalho

Campos
Novos

Espaço do Funcionário

Próprio

1

3

10,6

-

9,35

(01) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(01) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento Especifico (Nobreak)

Campos
Novos

Espaço Multimeios

Próprio

1

1
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Campus

Campos
Novos

Tipo de Instalação

Espaço para atividade Administrativa

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Quant.

5

Capacidade de
alunos (por turno)

6

Área
Total (m²)

Equipamentos

107,47

(07) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(07) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(02) Equipamento de Informática (Impressora
(01) Equipamento de Informática (Scanner)
(04) Equipamento de Climatização ( Ar Condicionado)
(06) Estação de Trabalho

88,79

(04) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento de Computação (Notebook)
(04) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(02) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(07) Estação de Trabalho

390,56

(01) Máquina de Lavar
(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(01) Equipamento Eletrônico (Telefone)

Campos
Novos

Espaço para Coordenação

Próprio

7

Campos
Novos

Outras Instalações

Próprio

10

Campos
Novos

Salas de Aula

Próprio

20

60

1.400

(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(20) Projetor Multimídia

Campos
Novos

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Próprio

3

6

48,23

(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)

Capinzal

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

2

251,85

(01) Equipamento Específico (Rack de Infraestrutura)

Capinzal

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Próprio

1

279,5

(04) Equipamentos de Reprodução de Áudio (Caixa de Som)
(01) Equipamento de Reprodução de Áudio (Mesa de Som)
(02) Equipamento de Reprodução de Áudio (Microfone)
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Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

Capinzal

Biblioteca

Próprio

1

150

198,46

(11) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(01) Equipamento de Informática (Impressora)
(01) Equipamento de Informática (Terminal Itautec)

Capinzal

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Cedido

1

120

192,5

-

Capinzal

Espaço de Convivência

Próprio

1

71,05

(02) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(02) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(02) Estação de Trabalho

Capinzal

Espaço do Docente Tutor

Próprio

2

4

19,36

Capinzal

Espaço do Funcionário

Próprio

1

3

12,58

Capinzal

Espaço para atividade Administrativa

Próprio

2

3

4

39,41

(04) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(03) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(03) Equipamento de Informática (Impressora)
(01) Equipamento de Informática (Scanner)
(03) Estação de Trabalho

66,37

(04) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(04) Equipamento Eletrônico (Telefone)
(01) Equipamento de Informática (Impressora)
(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(04) Estação de Trabalho
-

Capinzal

Espaço para Coordenação

Próprio

4

Capinzal

Outras Instalações

Cedido

3

70,5

Capinzal

Outras Instalações

Próprio

1

72,45

-

Capinzal

Salas de Aula

Próprio

14

60

711,78

(04) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(14) Projetor Multimídia

Capinzal

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Próprio

1

3

24,14

(01) Equipamento de Computação (Microcomputador)
(01) Equipamento de Climatização (Ar Condicionado)
(01) Estação de Trabalho

197,5

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(07) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

São Miguel Auditório/Centro de Convendo Oeste
ções/Anfiteatro

Próprio

2

154
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Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

São Miguel
Biblioteca
do Oeste

Próprio

1

350

886,96

(07) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(02) Aparelho de Reprodução de Vídeo (DVD, etc.)
(78) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(03) Televisão
(05) Equipamentos Eletrônicos/Informáticos Relevantes
(01) Outros Equipamentos Relevantes

São Miguel Cantina/Cozinha/Lanchodo Oeste
nete

Cedido

2

-

202,83

-

São Miguel Cantina/Cozinha/Lanchodo Oeste
nete

Próprio

5

-

64,55

Móveis Altamente Relevantes
(01) Enceradeira
(02) Geladeiras
(01) Aquecedor de água
(02) Fogões e Micro-ondas

São Miguel
Espaço Cultural
do Oeste

Próprio

1

2.335

50,34

-

4679,15

Móveis Altamente Relevantes
(03) Aparelho de Reprodução de Vídeo (DVD, etc.)
(01) Televisão
(01) Refrigerador
(01) Antena parabólica
(01) Bebedouro
(01) Elevador

290,47

(11) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(33) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(02) Equipamentos Eletrônicos/Informáticos Relevantes
Móveis Altamente Relevantes

122,52

Móveis Altamente Relevantes
(01) Fogão
(01) Receptor de Parabólica
(01) Refrigerador

São Miguel
Espaço de Convivência
do Oeste

São Miguel
Espaço do Docente Tutor
do Oeste

São Miguel
Espaço do Funcionário
do Oeste

232

Próprio

Próprio

Próprio

36

16

5

-

-

-
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Campus

Tipo de Instalação

São Miguel
Espaço Multimeios
do Oeste

São Miguel Espaço para atividade Admido Oeste
nistrativa

São Miguel
Espaço para Coordenação
do Oeste

São Miguel
Outras Instalações
do Oeste

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Quant.

1

49

14

76

Capacidade de
alunos (por turno)

-

-

-

-

Área
Total (m²)

Equipamentos

16,71

(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(03) Aparelho de Reprodução de Vídeo (DVD, etc.)
(38) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(08) Televisão
(04) Equipamento de Áudio
(04) Retroprojetor
(20) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(05) Equipamentos Eletrônicos/Informáticos Relevantes
(01) Outros Equipamentos Relevantes

942,85

(39) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(02) Aparelho de Reprodução de Vídeo (DVD, etc.)
(272) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(52) Equipamento Específico (Microscópio, Protoboard, Torno, Roteador, etc.)
(05) Equipamento de Áudio
(02) Equipamentos Eletrônicos/Informáticos Relevantes
Móveis Altamente Relevantes
(01) Rack Para Servidores

251,48

(12) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(44) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

1552,83

Móveis Altamente Relevantes
(20) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(02) Equipamentos Eletrônicos/Informáticos Relevantes
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Tipo de Instalação

Campus

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

São Miguel
Salas de Aula
do Oeste

Próprio

69

3330

5042,78

Móveis Altamente Relevantes
(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(67) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)

São Miguel Salas de Estudos (Individual/
do Oeste
Grupo)

Próprio

13

85

256,12

Móveis Altamente Relevantes
(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)

158,31

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(07) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

155,7

(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(29) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

Maravilha

Maravilha

Maravilha

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Biblioteca

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

Próprio

1

1

108

60

Próprio

1

-

5,36

Móveis Altamente Relevantes
(01) Fogão
(01) Micro-ondas
(01) Máquina de Lavar Roupa

Maravilha

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Cedido

1

-

59,66

-

Maravilha

Espaço de Convivência

Próprio

5

-

639,19

Móveis Altamente Relevantes

55,45

(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(16) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

Maravilha
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Espaço do Docente Tutor

Próprio

3

-
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Campus

Maravilha

Tipo de Instalação

Espaço para atividade Administrativa

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Quant.

4

Maravilha

Espaço para Coordenação

Próprio

4

Maravilha

Outras Instalações

Próprio

15

Maravilha

Salas de Aula

Próprio

13

Maravilha

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Próprio

1

Pinhalzinho

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Próprio

1

Capacidade de
alunos (por turno)

-

-

645

167

Área
Total (m²)

55,48

(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(43) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

53,51

(04) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(12) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(03) Equipamentos de Áudio
Móveis Altamente Relevantes

172,21

Móveis Altamente Relevantes
Enceradeira

1009,16

Móveis Altamente Relevantes
(14) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)

77,5

Móveis Altamente Relevantes

204,19

(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(15) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(17) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

Pinhalzinho

Biblioteca

Próprio

1

180

283,51

Pinhalzinho

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Cedido

1

-

70,79

Pinhalzinho

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

4

-

Equipamentos

80,98

Móveis Altamente Relevantes
(01) Fogão
(01) Máquina de Lavar Roupa
(01) Refrigerador
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Campus

Pinhalzinho

Pinhalzinho

Pinhalzinho

Tipo de Instalação

Espaço de Convivência

Espaço do Docente Tutor

Espaço para atividade Administrativa

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Próprio

Próprio

Quant.

12

2

5

Capacidade de
alunos (por turno)

-

-

-

Área
Total (m²)

1394,71

Móveis Altamente Relevantes
(01) Televisor
(01) Refrigerador
(01) Fogão
(01) Antena Parabólica

41,32

(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(04) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(01) Televisor
Móveis Altamente Relevantes

173,78

(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(17) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(26) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

Pinhalzinho

Espaço para Coordenação

Próprio

4

-

47,1

Pinhalzinho

Outras Instalações

Cedido

1

-

34,82

Pinhalzinho
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Outras Instalações

Próprio

15

-

Equipamentos

285,78

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(74) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(08) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(03) Retroprojetor
Móveis Altamente Relevantes
(01) Máquina de cortar grama
(01) Furadeira

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Pinhalzinho

Salas de Aula

Próprio

18

847

1312,61

São José
do Cedro

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

1

-

20,4

São José
do Cedro

Biblioteca

Próprio

1

40

Equipamentos
Móveis Altamente Relevantes
(40) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(20) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)

65,51

Móveis Altamente Relevantes
(2) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(15) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(01) Refrigerador
(01) Freezer
(01) Lava jato
(01) Aspirador de pó

São José
do Cedro

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

1

-

7,3

São José
do Cedro

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Cedido

1

-

49,84

São José
do Cedro

Espaço do Docente Tutor

Próprio

1

-

11,52

Móveis Altamente Relevantes

9

Móveis Altamente Relevantes
(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(09) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(03) Equipamentos Áudio

98,95

(05) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
Móveis Altamente Relevantes
(16) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(01) Roçadeira
(01) Quentinha
(01) Bebedouro
(01) Motosserra

São José
do Cedro

São José
do Cedro

Espaço Multimeios

Espaço para atividade Administrativa

Próprio

Próprio

1

8

-
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Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

São José
do Cedro

Espaço para Coordenação

Próprio

1

-

11,04

Móveis Altamente Relevantes
(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(04) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)

São José
do Cedro

Outras Instalações

Próprio

8

-

143,85

Móveis Altamente Relevantes

11,52

(01) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(02) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
Móveis Altamente Relevantes

São José
do Cedro

Outras Instalações

Cedido

1

-

São José
do Cedro

Salas de Aula

Próprio

7

492

496,97

Móveis Altamente Relevantes
(07) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(07) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)

São José
do Cedro

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Próprio

1

-

44,33

Móveis Altamente Relevantes

Videira

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

6

1253,33

2719,41

Videira

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Próprio

2

513

577,66

(02) Projetores Multimídia
(01) Equipamento de ar condicionado central
(02) Aparelhos de ar condicionado
(02) Mesas de som

Videira

Biblioteca

Próprio

1

170

788,48

(04) Aparelhos de ar condicionado
(01) Televisor
(04) Microcomputadores
(01) Aparelho de reprodução

Videira

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

3

32

246,18

(02) Fogões
(01) Geladeira

Videira

Espaço de Convivência

Próprio

2

204

362,54

-

Videira

Espaço do Docente Tutor

Próprio

8

49

152,73

(01) Aparelho ar condicionado
(18) Gabinetes individuais
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Campus

Tipo de Instalação

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Equipamentos

Videira

Espaço para atividade Administrativa

Próprio

27

140

899,75

(12) Aparelhos de ar condicionado
(01) Aparelho de vídeo conferência
(01) Televisor

Videira

Espaço para Coordenação

Próprio

16

64

218,75

(03) Aparelhos ar condicionado

Videira

Outras Instalações

Próprio

40

167

1199,34

Computadores, hacks, Switchs

Videira

Salas de Aula

Próprio

74

3753,18

4912,14

(67) Projetores multimídia
(64) Ventiladores
(10) Aparelhos de ar condicionado

Fraiburgo

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

1

717,91

-

Fraiburgo

Biblioteca

Próprio

1

33

151,26

(02) Ventiladores

Fraiburgo

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

1

1

16,13

-

Fraiburgo

Espaço do Docente Tutor

Próprio

1

12

21,18

-

Fraiburgo

Espaço para atividade Administrativa

Próprio

3

31

103,5

-

Fraiburgo

Outras Instalações

Próprio

6

17

149,71

-

Fraiburgo

Salas de Aula

Próprio

13

596

775,29

(13) Ventiladores

Xanxerê

Biblioteca

Próprio

2

235

1619,36

(36) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(03) Leitor de código de barras
(03) Impressoras

Xanxerê

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

1

-

6,17

(01) Quentinha
(01) Refrigerador
(01) Micro-ondas
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Campus

Xanxerê

Tipo de Instalação
Cantina/Cozinha/Lanchonete

Disponibilidade
do Imóvel

Quant.

Capacidade de
alunos (por turno)

Área
Total (m²)

Cedido

2

-

1075,77

(06) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(01) Quentinha

Equipamentos

Xanxerê

Espaço de Convivência

Próprio

2

-

408,56

(06) Pufes
(06) Poltronas
(03) Balcão
(02) Banco de jardim
(03) Bancos com floreira
(03) Mesas
(01) Quentinha

Xanxerê

Espaço de Convivência

Cedido

1

-

38,69

-

Xanxerê

Espaço do Docente Tutor

Próprio

14

-

144,22

(12) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(04) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(01) Impressoras

Xanxerê

Espaço do Funcionário

Cedido

1

-

73,7

(1) Equipamento de Climatização

55,49

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(13) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(01) Impressoras

654,07

(25) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(46) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(17) Impressoras

Xanxerê

Xanxerê
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Espaço Multimeios

Espaço para atividade Administrativa

Próprio

Próprio

2

18

-

-
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Campus

Xanxerê

Tipo de Instalação

Espaço para Coordenação

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Quant.

11

Xanxerê

Outras Instalações

Próprio

3

Xanxerê

Outras Instalações

Cedido

2

Capacidade de
alunos (por turno)

-

-

Área
Total (m²)

Equipamentos

345,12

(15) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(28) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(03) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(01) Impressoras

170,82

(02) Aparelho de televisão
(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(01) Sistema de Vídeo Conferência
(01) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(01) Refrigerador
(01) Fogão

117,16
(199) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(09) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(09) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(01) Televisão
(126) Pranchetas

Xanxerê

Salas de Aula

Próprio

78

3115

5517,69

Chapecó

Área de Lazer/Espaço Livre

Próprio

1

500

760

-

150

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(01) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(01) Equipamento de Áudio
(01) Tela de projeção retrátil;
(142) Cadeiras estofadas;
(01) Mesa;
(01) Púlpito;

Chapecó

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Próprio

1

142
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Campus

Chapecó

Tipo de Instalação

Auditório/Centro de Convenções/Anfiteatro

Disponibilidade
do Imóvel

Alugado

Quant.

1

Capacidade de
alunos (por turno)

320

Área
Total (m²)

Equipamentos

555

(03) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(01) Projetor Multimídia (Data-show, Projetores, etc.)
(01) Equipamento de Áudio
(01) Tela de projeção retrátil com controle remoto;
(01) Tela de projeção retrátil manual;
(320) Cadeiras estofadas;
(01) Mesa;

Chapecó

Biblioteca

Alugado

1

-

485

(02) Equipamento de Climatização (Ar condicionado, ventilador,
etc.)
(17) Equipamento de Computação
(02) Impressora térmica
(03) Leitor de código de barras
(01) Switch
(01) Nobreak

Chapecó

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Próprio

1

100

285

-

Chapecó

Cantina/Cozinha/Lanchonete

Alugado

2

100

442

(01) Fogão industrial
(01) Refrigerador
(01) Pia

Chapecó

Espaço de Convivência

Próprio

1

10

10

(01) Equipamento de climatização
(01) Televisão

Chapecó

Espaço de Convivência

Alugado

1

-

38

(01) Refrigerador
(01) Fogão
(01) Forno micro-ondas
(01) Pia
(01) Churrasqueira
(01) Televisor

Chapecó

Espaço de Educação Esportiva

Cedido

1

50

15.000

-

Chapecó

Espaço de Educação Esportiva

Próprio

2

90

10720,61

-
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Campus

Chapecó

Tipo de Instalação

Espaço do Docente Tutor

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Quant.

19

Capacidade de
alunos (por turno)

-

Área
Total (m²)

Equipamentos

135

(05) Equipamento de climatização
(07) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(04) Impressoras
(01) Switch
(01) Nobreak

Chapecó

Espaço do Docente Tutor

Alugado

30

-

375

(03) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(07) Equipamentos de climatização
(02) Impressoras

Chapecó

Espaço Multimeios

Alugado

1

-

60

(01) equipamento de climatização
(01) televisor
(01) equipamento de vídeo conferência

521

(45) Equipamento de Computação (Microcomputador, Notebook,
Laptop, etc.)
(22) Equipamentos de climatização
(01) Firewall
(01) Roteador
(02) Links de Internet (01 RNP e 01 Contratada)
(02) MPLS
(01) Sistema de monitoramento com câmeras
(01) Webcam para webconferências
(01) Central Telefônica com suporte VoIP
(06) Servidores
(01) Controladora Rukus ZD3000;
(33) APs Ruckus
(14) Impressoras
(02) Impressoras térmicas
(01) Aparelho fotográfico
(01) Filmadora
(03) Equipamentos de captura de imagem
(07) Switch
(06) Nobreak
(02) Fragmentadora de papel
(01) Leitor de códigos de barras
(01) Leitor de cheques

Chapecó

Espaço para atividade Administrativa

Alugado

14

-
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Campus

Chapecó

Chapecó

Chapecó

Tipo de Instalação

Espaço para Coordenação

Espaço para Coordenação

Outras Instalações

Disponibilidade
do Imóvel

Próprio

Alugado

Próprio

Quant.

4

14

23

Capacidade de
alunos (por turno)

-

-

-

Área
Total (m²)

Equipamentos

46

(04) Equipamento de climatização
(04) microcomputador
(01) impressora 3D
(01) Nobreak
(01) Switch

204

(13) Equipamentos de climatização
(15) Microcomputadores
(01) Televisor
(02) Impressoras

1403

(03) Equipamentos de climatização
(030 Máquinas fotocopiadoras
(01) Máquina de encadernação
(01) Nobreak
(01) Switch
(02) Switch
(01) Nobreak
(02) patchpainels
(04) poes

Chapecó

Outras Instalações

Alugado

31

-

1475

Chapecó

Salas de Aula

Próprio

33

1210

2047

(33) Equipamento de climatização
(33) Projetores
(16) Telas de projeção

Chapecó

Salas de Aula

Alugado

34

1450

2170

(26) Equipamentos de climatização
(34) Projetor Multimídia
(03) Equipamentos de Áudio
(03) Telas de projeção

Chapecó

Salas de Estudos (Individual/
Grupo)

Alugado

6

22

107

(04) Equipamentos de climatização
(05) Televisores
(01) Projetor
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ANEXO II
LABORATÓRIOS, QUADRAS, AUDITÓRIOS – JOAÇABA
N.

1

Área

ACV

Implantação

2007/2

Capacidade
Atendimento

1050

Área física
(m²)

629,16

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

Equipamentos

5 – Ambulatório
Médico

Cadeira odontológica; lupa; estadiômetro de parede; estadiômetro; glicosimetro; balança pediátrica; mesa para exame
ginecológico; colposcópio ginecológico; detector fetal; oftalmoscópio; negatoscópio; mini otoscópio; maca para exame
clínico; luminária foco clínico; esfignomanômetro; unidade
condensadora de gases; espirômetro; bisturi eletrônico; balança
welmy pediátrica mecânica.

2

ACV

1998/1

135

408,11

9 – Anatomia Humana

Peças anatômicas naturais e artificiais; 1 refrigerador e 1 freezer;
material cirúrgico; 1 lupa; 1 serra fita; 1 serra elétrica; 1 fogão
industrial

3

ACV

2005/2

30

73,50

19 – Biologia Celular

30 microscópios; 1 microscópio trinocular; 1 televisor.

4

ACV

2007/1

30

73,50

21 – Biologia Molecular

5

ACV

2008/1

30

73,50

472 – Bromatologia

6

ACV

2005/2

30

73,50

472 – Biotecnologia

1 agitador magnético; 2 freezers vertical; 1 eletrobloter; 1 sistema
de fotodocumentação; 1 termo-ciclador; 1 microondas; 1 centrífuga com refrigeração; 1 centrífuga; 2 micropipetas eletrônicas; 3
cubas eletroforese horizontal completa; 2 refrigeradores; 1 botijão
para nitrogênio; 1 fonte para eletroforese; 1 transiluminador
ultravioleta; 1 incubadora horizontal; 1 phmetro; 1 balança; 1 triturador de tecidos; 1 leitor de microplacas; 1 espectrofotômetro;
1 vortex e 1 freezer -80 ºC.
2 balanças; 2 banhos marias; 1 bomba de vácuo; 1 capela
exaustão; 1 sistema para determinação de proteína e nitrogênio;
3 estufas; 1 câmara incubadora; 4 mantas aquecedoras; 1 homogeneizador; 1 phmetro de bancada; 1 triturador para laboratório;
1 refrigerador; 1 contador de colônias; 1 centrífuga; 1 extrator de
gorduras; micro-ondas e 1 forno mufla.
1 agitador magnético; 1 banho maria; 1 capela de exaustão; 30
micropipetas.

Cursos que utilizam este
laboratório

Medicina; Enfermagem

Ciências Biológicas; Educação Física; Psicologia;
Enfermagem; Fisioterapia
Medicina; Odontologia
Ciências Biológicas;
Educação Física; Enfermagem; Fisioterapia;
Medicina; Odontologia

Ciencias Biológicas;
Medicina

Ciências Biológicas;

Ciências Biológicas
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

7

ACV

2005/2

30

641,02

8

ACV

2006/2

30

123,20

9

ACV

2000/1

30

73,50

10

ACV

Bi

228

1.407,40

11

ACV

2005/1

12

506,93

12

ACV

2000/1

30

73,50

13

ACV

2003/2

30

91,43

246

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

Cursos que utilizam este
laboratório

1 freezer horizontal e 1 câmara de gás para sacrifício; gaiolas
para animais; balança.
2 desumidificadores; 1 freezer vertical; 1 termohigrômetro; 23 este27 – Botânica
reoscópicos; 1 estufa com fotoperíodo e 1 balança.
10 macas 190x66; 3 macas 200x160; 4 espelhos planos 70x185; 2
espaldares; 2 espelhos planos verticais sobre rodas; balcão com
tampo de granito; 6 portas e 3 cubas; 2 esteiras ergométricas
mca movement; reformer – equipamento para Pilates; 1 bicicleta
36 – Cinesioterapia
ergométrica vertical eletromagnética; 1 bicicleta ergométrica
mca movemente mod bm 4000; 1 bicicleta ergométrica mca
embreex mod 603; rampa para fisioterapia com 3 degraus e inclinação; cama elástica e negatoscópio de 1 corpo.
84 equipamentos odontológicos; mochos; equipamentos de RX;
negatoscópios, amalgamadores; balança de precisão; bomba à
vácuo; compressor de ar; delineadores; verticuladores; eletro43 – Clínica Odontocautérios, autoclave, dentes de estoque, seladora; compressor
lógica
de ar comprimido; destilador de água; seladora, incubadora, micromotores; motores cirúrgicos, vibradores de gesso, plastificadora, motor polidor com caixa; recortadores de gesso; manequins
odontológicos; fotopolimerizadores e panela ortodôntica.
Espaldar; espelhos; esteira ergométrica; bicicleta ergométrica;
Rampa com 3 degraus e inclinação; aparelho de micro-ondas;
aparelho de ondas curtas; microcorrente kroman; eletroestimu40 – Clínica de Fisiote- lador neuromuscular; eletroestimulador tens; Interferencial; Lase;
rapia
ultrassom; endo phasys physotonus; Craf master; Corrente russa;
myofeedback perina; dermovac massageador; forno de bier;
micro-ondas; andadores; balança; espaldar; mesa ortostática;
esteira erg; reformer; cama elástica e bolas suíças.
Craf master; eletroestimulador; corrente diadinâmica; corrente russa; aparelho de alta frequência plus; eletroestimulador;
63 – Eletroterapia
infravermelho; forno de bier; Interferencial; lâmpada ultravioleta;
laser; simetografo; ultrassom; micro-ondas; phasys ii; endo phasys
physotonus, maca; ondas curtas.

Ciências Biológicas;
Enfermagem; Medicina

68 – Ergonomia

Odontologia

26 – Biotério

Espelhos de parede e cadeiras odontológicas.

Ciências Biológicas

Fisioterapia; Educação
física

Odontologia

Fisioterapia

Fisioterapia
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N.

14

Área

ACV

Implantação

2005/2

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

30

61,46

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*
77 – Farmacologia

15

ACV

2003/1

30

129,50

220 – Fisiologia do
Exercício

16

ACV

2003/1

30

70,00

1 – Academia de
Musculação

17

ACV

2005/2

5

25,00

88 – Fisioterapia Cardiorespiratória

18

ACV

2005/2

30

27,60

90 – Fisioterapia manipulativa

1 balança analítica, 1 banho maria, 1 barbeador, 17 pipetas,
1 freezer, 1 geladeira, 1 deionizador, 1 contador de células, 1
microscópio, 1 lavadora ultrassônica.
Med. GCT; Med. Lactato; balança; estadiômetro, lancetador, cicloergômetro; cimetógrafo; colchonete; eletrocardiógra; esteira;
estetoscópio; esfigmomanômetro; flexímetro; frequencímetro; fita
elástica frequencímetro; transmissor frequencímetro t-31 simples;
goniômetro; GPS; jump test; marcador dérmico; medicine ball;
oxigênio; paquímetro; pedômetro; plicômetro; ventilômetro;
coletor de impressão; desfibrilador cardíaco; dinamômetro; cano
ventilômetro; termo-higrômetro; macas; leitor dermatoglífico.
Esteiras; elípitico; bicicleta ergométrica; extensor de pernas;
flexora de pernas; leg press; abdutora de pernas; máquina para
glúteos em pé; peck deck peitoral dorsal; cross over; máquina
para panturrilha e supino; suporte para agachamento; máquina
para bíceps convergentes; barras puxador em v deitado emborrachado e giratório; puxador estribo duplo para puxada, remada
embaixo, giratório; puxador para trícepes; halteres; colchonetes
emborrachados envernizados; esplatar; tornozeleiras.
2 espelhos plano 70x185; 1 bicicleta ergométrica vertical eletromagnética; 1 esteira ergométrica mca movement; 2 macas em
madeiras estofadas 200x160; plicômetro; ventilômetro; estetoscópio; esfigmomanômetro de parede; fita antropométrica; 3
flexímetros; frequencímetro relógio; fita elástica; cimetógrafo;
halteres; colchonetes; bastões; 6 bolas suíças.
5 macas 190x66; 3 macas 200x160; 4 espelhos plano 70x185; 2
espaldares; 2 espelhos sobre rodas; balcão de madeira com
tampo de granito, 6 portas e 3 cubas; 2 esteiras ergométricas
mca movement; reformer – equipamento para Pilates; 1 bicicleta
ergométrica vertical eletromagnética; 1 bicicleta ergométrica
mca movemente mod bm 4000; 1 bicicleta ergométrica mca
embreex mod 603; 5 macas 190x66; rampa para fisioterapia com
3 degraus e inclinação; cama elástica; negatoscópio de 1 corpo.

Cursos que utilizam este
laboratório
Ciências Biológicas; Enfermagem; Fisioterapia;
Medicina; Odontologia;
Psicologia

Educação Física; Fisioterapia

Educação Física

Fisioterapia

Fisioterapia
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

19

ACV

2005/2

30

107,18

90 – Fisioterapia neurológica

20

ACV

2004/1

60

122,75

143 – Modelos Anatômicos

21

ACV

1999/1

50

147,76

108 – Histopatologia

22

23

24

248

ACV

ACV

ACV

2003/2

2005/2

2007/1

30

30

30

49,60

73,50

206,09

Equipamentos

169 – Prótese

Andador; balança ergometrica mca wrlmy mod r110; barra de
aço inox paralela; balcão com tampo em fórmica, 4 portas e
4 gavetas; balcão com tampo de granito, 6 portas e 2 cubas;
espaldar; mesa ortostática; 6 macas 200x160; 2 macas 190x66;
3 espelhos planos 70x185; andador infantil; 3 espelhos planos
70x185; balcão em madeira com tampo de granito, 2 portas e 1
cuba; espaldar.
Modelo anatômicos; 2 balanças; 1 eletrocardiógrafo; oftalmoscópios; aparelhos de pressão; kits simuladores; otoscópio portátil;
oxímetro de pulso; macas e cadeiras de rodas.
2 televisores 42 polegadas; 64 microscópios; 2 microscópios
trinocular; 40 caixas lâminas histológicas; 40 caixas de lâminas de
patologias.
Forno de fundição; compressor de ar; refrigerador; forno para
resina; forno tipo mufla; motor de polimento; máquina de ciclagem; maçarico; muflo; vibrador para ouro; recortador de gesso;
vibrador para gesso; panela de polimerização; plastificadora de
godiva; plastificadora a vácuo; prensa hidráulica; espatuladora à
vácuo; estereoscópio dentário mca konex; 1 microcomputador;
panela ortodôntica de pressão mca vh mod softline com manômetro; politriz; ultrassom

Cursos que utilizam este
laboratório

Fisioterapia

Enfermagem;
Medicina; Fisioterapia;
Educação física
Ciências Biológicas;
Enfermagem; Fisioterapia;
Medicina; Odontologia;
Educação física

Odontologia

137 – Microbiologia

2 estufas; 4 microscópios; 16 bicos de bunsen e vidrarias.

Ciências Biológicas;
Enfermagem; Fisioterapia;
Medicina; Odontologia

27 – Biologia Vegetal

1 computador com impressora; 1 agitador magnético; 1 autoclave; 1 balança analítica; 1 balanças de precisão; 1 capela de
fluxo laminar; 1 destilador; 2 desumidificadores; 1 estufa; 1 estufa
com circulação de ar; 1 micro-ondas; 1 phmetro; 1 refrigerador;
10 estereoscópicos e 1 estufa com fotoperíodo.

Ciências Biológicas
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

25

ACV

2001/2

30

70,87

91 – Fisioterapia Neurológica

26

ACV

2001/2

30

49,00

179 – Recursos terapêuticos manuais

27

ACV

2001/2

30

109,92

177 – Radiologia

28

ACV

2006/1

30

111,34

191 – Técnica operatória

29

ACV

2005/2

25

73,50

19 – Biologia Geral

30

ACV

2005/2

30

73,50

202 – Zoologia

Andador; balança ergometrica mca wrlmy mod r110; barra de
aço inox paralela; balcão em madeira com tampo em fórmica 4
portas e 4 gavetas;
balcão em madeira com tampo de granito 6 portas e 2 cubas;
espaldar; mesa ortostática; 3 macas em madeira estofadas
200x160; 1 maca em madeira estofada 190x66; 3 espelhos planos
70x185; andador infantil; 3 macas em madeira esfotadas 200x160;
1 maca em madeira esfofada 190x66; 3 espelhos planos 70x185;
balcão em madeira com tampo de granito 2 portas e 1 cuba;
espaldar.
5 macas em madeiras estofadas 190x66; 3 macas em madeira estofada 200x160; 1 espelho plano 70x185; 2 espaldares; 2 espelhos
plano vertical sobre rodas; 3 espelhos planos 70x185; rampa para
fisioterapia com 3 degraus e inclinação;
5 negatoscópios; cadeiras odontológicas para raio x; refrigerador; câmara escura; equipamentos de raio x; secador de raio x;
tanques de revelação
1 analgesimetro; 1 analisador para processo inflamatório; 1
balança digital; 1 balança eletrônica; 6 caixas pretas; barriletes;
calha cirúrgica; canil móvel; lavadora e secadora de roupas;
máquina de tosa; computador; 6 laringoscópios; monitor cardíaco; 1 oximetro; endo crasp para sutura; televisor 20 polegadas; 1
vídeo cassete; 7 vaporizadores universal; tubos de oxigênio.
1 agitador vortex; 2 agitadores magnéticos; 2 autoclaves; 1
balança; 1 banho maria; 1 câmara fotográfica sony; 1 deionizador; 1 destilador; 1 modelo de ultrapurificação de água (milliq);
1 phmetro de bancada; 1 microscópio binocular invertido; 1
microscópio trilocular; 1 capela de exaustão; 2 estufas; 1 oxímetro
e 1 refrigerador.
3 binóculos; 4 lanternas; 1 estufa; 30 estereoscópicos e 1 freezer
horizontal; gaiolas para animais; armadilhas para animais; enxadas; pás; parcelas; ferramentas para práticas; capacetes.

Cursos que utilizam este
laboratório

Fisioterapia

Fisioterapia

Odontologia

Enfermagem
Medicina

Ciências Biológicas
Educação Física
Enfermagem; Fisioterapia
Medicina; Odontologia;
Psicologia;
Ciências Biológicas
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

Cursos que utilizam este
laboratório

31

ACV

2003/1

118

484,24

44 – Clínica de Psicologia

5 cadeiras fixas estofadas em tecido com braços; 6 cadeiras
fixas tipo poltrona em courvim bege mca cavaletti mod 12004;
1 aquecedor mca james mod tcc1400; 1 aparelho de som mca
cce mod md 80; 1 longarina fixa estofada em tecido com 3 lugares e braços; 1 conexão dalpra 70x70; 1 microcomputador mca
hp mod d325 com teclado e mouse; 1 televisor de 29 pol mca
Sony; 1 videocassete mca panasonic mod nv sj405br.

32

ACV

2008/1

1000

29.358,5

100 – Ginásio poliesportivo;
Complexo Esportivo

Equipamentos esportivos para desenvolvimento de diversas atividades esportivas (2 traves; redes e bolas).

Educação Física

33

ACV

2008/1

220

9.522,15

31 – Campo de
futebol

Equipamentos esportivos para desenvolvimento de diversas atividades esportivas (2 traves; redes e bolas); 1 campo de futebol
com duas traves e 1 campo de futebol suíço com 2 traves.

Educação Física

Equipamentos esportivos para desenvolvimento de diversas atividades esportivas (2 traves; equipamento para basquete; postes;
redes de vôlei; redes e bolas).

Educação Física; Fisioterapia

Barras e espelhos

Educação Física

100 – Ginásio Poliesportivo; Centro de
Eventos

34

ACV

2003

2000

4.878,06

35

ACV

2008

30

165,47

36

ACV

2009/1

30

106.000

37

ACV

2012/2

30

500

373 – Espaço para
esportes

38

ACV

2012/2

30

48

106 – Hidroterapia

90

66 – Ensaios Mecânicos

39
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ACET

2004

25

184 – Sala de Ginástica
373 – Espaço para
esportes

Pista de Atletismo oficial com 4331,8 metros e equipamentos
específicos para modalidade.
Piscina semiolímpica aquecida com raias e equipamentos específicos da modalidade. Contrato de locação para o Curso de
Educação Física.
Piscina aquecida, adequada e com equipamentos específicos
para hidroterapia. Contrato de locação para o Curso de Fisioterapia.
Máquina universal de ensaios; durômetro; lixadeiras; politrizes;
fornos elétricos; microscópio óptico; tanques de resfriamento e
máquina policorte; esclerômetro digital; bigorna de calibração;
gerador de energia; extrator de amostras com broca diamantada; penetrômetro universal; prensa Marshall; prensa Eletromagnética para CBR.

Psicologia

Educação Física
Educação Física

Fisioterapia

Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia de Produção;
Engenharia Química
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

40

ACET

1995

245

675

462 – Computação

Computadores. Softwares de Engenharia AutoCAd; SolidWorks;
Inventor; ProE;; MatLab; Simulink; MultiSim; Pacote Office; MPLAB;
MathCAD.

41

ACET

1994

150

217

54 – Desenho

Pranchetas; cadeiras; réguas e esquadros em madeira.

120

34 – Ciências Térmicas

Bancadas com trocadores de calor; termopares; termômetros de
haste; câmara termográfica; medidor de umidade; termômetro
infravermelho; bombas centrífugas; compressor; condensador;
evaporador; ventilador radial e ferramentas diversas.

42

ACET

1997

50

Balança de torção; dilatômetros de precisão; conjunto de mecânica estática; estática; conjunto plano inclinado completo;
43

ACET

1993

25

71

82 – Física

44

ACET

2004

50

120

103 – Hidráulica

45

ACET

1997

50

120

128 – Mecânica dos
Fluidos

conjunto para lançamentos horizontais; banco óptico com acessórios; gerador de função; gerador de Van de Graaf; multímetro
digital; painel para hidrostática com acessórios; plano inclinado
completo; fonte de alimentação cc; bancadas para realização
de práticas.
Medidor de viscosidade; bancada de medição de vazão e
cálculo de perda de carga com bombas centrífugas; inversores
de frequência; manômetros; válvulas; rotâmetro; analisador de
viscosidade; calibrador de manômetros; máquina de banho
termostático.
Medidor de viscosidade; bancada de medição de vazão e
cálculo de perda de carga com bombas centrífugas; inversores
de frequência; manômetros; válvulas; rotâmetro; analisador de
viscosidade; calibrador de manômetros; máquina de banho
termostático.

Cursos que utilizam este
laboratório
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica;
Engenharia Civil; Agronomia; Engenharia de
Produção; Engenharia
da Computação; Engenharia Química.
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica;
Engenharia Civil; Agronomia; Engenharia de
Produção; Engenharia
da Computação; Engenharia Química.
Engenharia Mecânica;
Engenharia Química
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica;
Engenharia Civil; Engenharia de Produção;
Engenharia da Computação;
Engenharia Química;
Licenciatura em Física.

Engenharia Civil.

Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia Química.
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

46

ACET

2001

25

90

65 – Ensaio de Materiais

47

ACET

2004

25

90

50 – Controle de
Qualidade

48

ACET

1997

25

71

147 – Motores a combustão

49

ACET

1993

50

146

Equipamentos

172 – Química

Máquina universal de ensaios; durômetro; lixadeiras; politrizes;
fornos elétricos; microscópio óptico; tanques de resfriamento e
máquina policorte; balança eletrônica de precisão; extrator de
Betume; estufa de Secagem.
Mesa de medição; balança eletrônica de precisão; extrator de
betume; viscosímetro; paquímetro; conjunto de peneiras; aparelho de Vicat; destilador de água; dispersor de solos; termômetro
digital infravermelho; mesa de consistência manual; tanque de
reatividade; viscosímetro; penetrômetro completo de carga
variável; permeâmetro completo de carga constante; proctor;
extrator de amostra; prensa Marshall; kit slump; máquina universal
de ensaios; esclerometro digital.
Ferramentas diversas; protótipo minibaja; protótipo aerodesign.

Balanças; balcão para reagentes e vidraria; destilador de água;
estufa de secagem e esterilização; capela de exaustão; reagentes e vidrarias diversas.

Cursos que utilizam este
laboratório
Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia de Produção.

Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia de Produção.

Engenharia Mecânica.
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica; Engenharia Civil; Agronomia; Engenharia de Produção; Engenharia da
Computação; Engenharia Química; Licenciatura
em Química.

50

ACET

2004

25

180

71 – Estruturas, Saneamentos e Meio
Ambiente

51

ACET

1996

25

90

188 – Soldagem

52

ACET

2004

50

120

480 – Refrigeração

252

Analisador de metais; aquecedor em banho; autoclave; balança
analítica; bloco digestor; colorímetro visual; comp. de temp.
automático; condutivímetro; un. condensadoras de gases; contador de colônias; deionizador leito misto; determinador de dbo;
refrigerador; termoreatores c/ cont. de temperatura e tempo
digital; espectrofotmetro; estufas; forno tipo mufla; incubadora;
conj. lavador de pipetas; medidor de oxigênio dissolvido; mesa
metálica; microscópio; oxitop demanda bioquimica de oxigênio.
Aparelhos de solda mig; mag; tig e eletrodo revestido; solda
oxigás; cabines de soldagem; ferramentas diversas.
Planta de refrigeração contendo câmara em isopainel; evaporador; compressor alternativo; condensador evaporativo; separador de líquido e tanque de amônia; máquina de fabricação de
gelo.

Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia de Produção;
Agronomia; Engenharia
Química

Engenharia Mecânica.
Engenharia Mecânica;
Engenharia Química
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

53

ACET

2004

25

180

199 – Usinagem

54

ACET

2004

50

90

130 – Mecânica
Vibratória

55

ACET

2004

25

90

56

ACET

2004

50

120

122 – Máquinas e
Ferramentas
37 – Circuitos Pneumáticos e Óleo

57

ACET

2001

24

73,50

139 – Microengenharia

58

ACET

2004

24

73,50

424 – Circuitos digitais

98,35

61 – Eletrônica analógica digital

59

ACET

2003

25

Equipamentos
Tornos convencionais; fresadoras; furadeiras de coluna; serra fita;
torno cnc; moto esmeril; ferramentas diversas; bancadas.
Sistema de balanceamento estático e dinâmico; sistema de
aquisição de dados e análise de vibrações; câmara termográfica.
Prensa hidráulica; máquina para limpeza de peças; bombas;
compressor de ar; ferramentas diversas.
Bancada de pneumática básica; bancada de hidráulica básica.
Microcontrolador programável; kit de montagem de placa de
circuito impresso; protoboard minipa; computador cpu e7500
2.93 ghz; kit de robótica; transformador trifásico de 3 pulsos; kit p/
treinamento em cont. lógicos prog.; gerador de rádio freq.; analisador de espectro; controlador programável; termômetro digital
infra-vermelho; ponte de wheatstone; osciloscópio analógico e
digital 4 canais; gerador de função; osciloscópio portátil fluke;
motores de indução trifásico e monofásico; furadeira.
Microcontrolador programável; kit de montagem de placa de
circuito impresso; protoboard minipa; computador cpu e7500
2.93 ghz; kit de robótica; transformador trifásico de 3 pulsos; kit p/
treinamento em cont. lógicos prog.; gerador de rádio freq.; analisador de espectro; controlador programável; termômetro digital
infravermelho; ponte de wheatstone; osciloscópio analógico e
digital 4 canais; gerador de função; osciloscópio portátil fluke;
motores de indução trifásico e monofásico; furadeira.
Bancada metálica c/tampo em madeira p/eletroeletrônicos;
armário em madeira; fonte de alimentação cc; geradores de
função; multímetros diversos; osciloscópio analógico; protoboard
minipa e wnjie; óculos de proteção; ferro de solda; fontes para
uso geral; ferramental diverso; capacitores; resistores; trimpot;
transistores; diodos e circuitos integrados diversos.

Cursos que utilizam este
laboratório
Engenharia Mecânica.
Engenharia Mecânica.
Engenharia Mecânica.
Engenharia Mecânica.

Engenharia Elétrica;
Engenharia da Computação.

Engenharia Elétrica;
Engenharia da Computação.

Engenharia Elétrica;
Engenharia da Computação; Engenharia
Mecânica.

253

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

N.

60

Área

ACET

Implantação

2004

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

35

73,50

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

115 – Instalações
hidrossanitárias e
elétricas

61

ACET

2004

35

73,50

62 – Eletrotécnica

62

ACET

2004

20

73,50

123 – Máquinas
elétricas

63

ACET

2004

20

73,50

132 – Medidas elétricas

64

ACET

2008

50

180

441 – Pavimentação

254

Equipamentos
Bancada; carteira; motores elétricos; rack metálico; retroprojetor;
transformador trifásico aberto para estudos; quadro tc medição
trifásica; quadro de medição com 6 medidores para simulação
de distribuição elétrica; medição; acionamento; inspeção e barramentos; quadros: tomadas; interruptores; minuterias; campainha; relé fotoelétrico; reator eletrônico; starter e lâmpadas; box
para simulação de instalações elétricas; lâmpadas e refletores
diversos; transformador a seco de 10kva; ferramental.
Bancada; carteira escolar; motores elétricos; rack metálico;
retroprojetor; transformador trifásico aberto para estudos; quadro
tc medição trifásica; quadro de medição com 6 medidores
para simulação de distribuição elétrica; medição; acionamento;
inspeção e barramentos; quadros com: tomadas; interruptores; minuterias; campainha; relé fotoelétrico; reator eletrônico;
starter e lâmpadas; box para simulação de instalações elétricas;
lâmpadas e refletores diversos; transformador a seco; ferramental
diverso.
Med. resist. e aterramento; sequêncimetro; tacômetro dig. contato; termo-higrômetro; decibelímetro; micrômetro; transformador
de potencial; transformador de corrente; termômetro infravermelho; motores de corr. contínua; de indução monofásica e
trifásica; chave trifásica partida direta; fonte corrente; bancadas
com cargas; soft-starter; inversores frequência; medidor consumo
de energia elétrica; varivolt; transf. baixa e média potência; moto
redutor; bancadas: servomotor; motor de indução trifásico.
Med. resist. e aterramento; sequêncimetro; tacômetro dig.
contato; termo-higrômetro; decibelímetro; micrômetro; transf.
potencial; transf. corrente; termômetro infravermelho; motores de
corr. contínua; de indução monofásica e trifásica; chave trifásica
de partida direta; fonte de corrente; bancadas com cargas; soft-starter; inversores de frequência; medidor de consumo de em.
elétrica; varivolt; transf. baixa e média potência; moto redutor;
bancadas com: servomotor; motor de indução trifásico.
Balança eletrônica de precisão; paquímetro; penetrômetro
universal; banho maria; viscosímetros; extrator de betume; prensa
Mashall; compactador Marshall; estufa;

Cursos que utilizam este
laboratório

Engenharia Elétrica; Engenharia Civil; Engenharia Mecânica.

Engenharia Elétrica; Engenharia Civil; Engenharia Mecânica; Engenharia da Computação.

Engenharia Elétrica.

Engenharia Elétrica;
Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil; Engenharia da Computação.

Engenharia Civil.
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N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

65

ACET

2008

50

180

13 – Asfalto

66

ACET

2002

25

73,50

69 – Escritório Modelo

67

ACET

2002

25

73,50

168 – Projetos

68

ACET

2002

50

180

48 – Concreto

69

ACET

2002

50

180

129 – Mecânica dos
Solos

70

ACET

2002

50

180

99 – Geologia

71

ACET

2001

25

73,50

72

ACET

2001

50

73,50

196 – Topografia

283 – Geoprocessamento

Balança eletrônica de precisão; paquímetro; penetrômetro
universal; banho maria; viscosímetros; extrator de betume; prensa
Mashall; compactador Marshall; estufa;
Prancheta para desenhista; computadores; softwares de engenharia: autocad; eberik v7; lumine; hydros; mapoteca vertical;
Prancheta para desenhista; computadores; softwares de engenharia: autocad; eberik v7; lumine; hydros; mapoteca vertical;
Balança eletrônica; balança analítica; bigorna para calibração
de esclerômetro; destilador de água; esclerômetro digital; estufa
de secagem; batedeira planetária; betoneiras; aparelho de
vicat; mesa vibratória; vibrador de imersão; kit slump; refrigerador
electrolux; tanque com temperatura da água controlada; extrator de amostras de concreto com broca diamantada; retífica de
corpos de prova;
Balança eletrônica; balança analítica; destilador de água; estufa
de secagem; peneirador eletromagnético; penetrômetro completo de carga variável; permeâmetro completo de carga constante; proctor; dispersor de solos; cone de penetração estática;
trado para retirada de amostra in-situ; permeâmetro in-situ;
Balança eletrônica; balança analítica; destilador de água; estufa
de secagem; peneirador eletromagnético; penetrômetro completo de carga variável; permeâmetro completo de carga constante; proctor; dispersor de solos; cone de penetração estática;
trado para retirada de amostra in-situ; permeâmetro in-situ;
Aparelho GPS geodésico; aparelho GPS de navegação; tripé
p/topografia; curvimetro; estetoscópio de mesa com espelho;
estação total; guilhotina manual; plotter; nível automático para
topografia; prisma; rádio Motorola talk about; software GPS trackmaker profissional; teodolito digital; teodolito eletrônico digital;
softwares de engenharia: AutoCAD e TopoGraph
Aparelho GPS geodésico; aparelho GPS de navegação; tripé
p/topografia; curvimetro; estetoscópio de mesa com espelho;
estação total; guilhotina manual; plotter; nível automático para
topografia; prisma; radio Motorola talk about; software GPS trackmaker profissional; teodolito digital; teodolito eletrônico digital.
softwares de engenharia: AutoCAD e TopoGraph.

Cursos que utilizam este
laboratório
Engenharia Civil.
Engenharia Civil.
Engenharia Civil.

Engenharia Civil.

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Civil; Agronomia.

Engenharia Civil; Agronomia.
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N.

73

Área

ACET

Implantação

2012

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

48

71,40

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*
440 – Engenharia da
Computação

74

ACET

2015

25

71,40

222 – Automação
Industrial

75

ACET

2015

25

48,00

Reatores Químicos e
Operações Unitárias

Mesas; armário; microcomputadores; Windows XP Professional;
SP3; racks para equipamentos de rede de computadores; roteadores; placas de rede 10/100/1000 Wireless; roteador wireless;
hard disc; patch panel; alicates para Crimpar; Central PABX; Switch Gerenciáveis 24 Portas; caixa de cabo UTP; caixa de conectores RJ45; estabilizadores; cabos para Path Panel.
Bancadas de trabalho; kits siemens s7-1200 com ihm; 13 computadores; braço robótico abb irb120; bancada eletropneumática
de simulação de processo de manufatura; bancada de simulação de elevadores; bancada de simulação de sinal de trânsito;
bancadas eletropneumáticas mps festo; clps fec – festo; clps clic
02 – weg; fontes reguláveis de tensão; osciloscópios digitais; geradores de função; matrizes de contatos; multímetros digitais; ferros
de solda; compressor de ar.
Módulo didático para: ensaios em reatores de mistura e tubulares; destilação; determinação de curvas de fluidização de meios
porosos sólido-gás e determinação de perda de carga em escoamentos por meio poroso e fluizidização sólido-líquido; conjunto
didático de tratamento de água; agitador mecânico; balança
analítica; capela permution; estufa para secagem e esterilização; Jar test; pHmetro; sistema de purificação de osmose reversa;
fogão Industrial duas bocas; computador; moinho tipo Willye.

76

ACH

2001/1

50

142,92

175 – Rádio

Ilhas de edição; paredes com sonex em ambiente preparado
para gravação de áudio; softwares: vegas e sound forge; microfones; mesa de áudio; nobreak; gravadores digitais; microcomputadores; processador de áudio; torre/antena; sistema de ar
refrigerado; transmissor e outros equipamentos para transmissão
do sinal da rádio Unoesc.

77

ACH

2000 /1

50

71,57

97 – Fotografia

Microcomputador; câmeras fotográficas; iluminação; cromaky;
softwares: pacote Adobe Creative Cloud.

256

Cursos que utilizam este
laboratório

Engenharia da Computação; Engenharia
Elétrica.

Engenharia de Computação; Engenharia
Elétrica; Engenharia;
Mecânica; Engenharia
Química.

Engenharia Química.

Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda
Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

Área

Implantação

Capacidade

Área física

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

laboratório

MEC)*

78

ACH

2000/1

50

132,78

198 – TV

Conjunto de iluminação fria/mistic; refletores; paredes com
sonex; lentes; câmeras de vídeo; mesa de iluminação; tripés;
sistema de ar refrigerado; mesas de áudio; mesas de corte; caixas de som profissional; gravadores; grua; microcomputadores;
microfones; monitores de vídeo; no break; cromaky; softwares:
Pacotes Adobe Creative Cloud; Vegas; Photoshop; Corel Draw;
Illustrator e Alfer Effects.

79

ACH

2000/1

30

71,57

469 – Publicidade

Microcomputadores; televisor; softwares: Pacotes Adobe Creative Cloud.

80

ACH

2000/1

28

114,50

56 – Editoração Eletrônica

Microcomputadres; projetor multimídia; softwares: llustrator; Indesign; Photoshop e Corel Draw.

81

ACH

2000/1

28

114,50

47 – Computação
Gráfica

Microcomputadres; projetor multimídia; softwares: llustrator; Indesign; Photoshop e Corel Draw.

82

ACH

2001/1

150

351,96

117 – Laboratório
empresa

Microcomputadres; Estações de trabalhos; softwares: jogos de
empresas; Cedro Finance; Profit Chart R.T.; SC HP

83

ACH

2009/2

15

145,17

84

ACH

2001/1

15

195,66

85

Todas

224

598,40

1997/1

Cursos que utilizam este

379 – Espaço para
atividades jurídicas
70 – Escritório modelo
Direito (prática jurídica)
113 – Informática

Microcomputadores; bancadas; mesas

Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda

Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda
Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda
Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda
Administração: LFComércio Exterior/Administração/ Ciências
Contábeis
Direito

Microcomputadores; bancadas

Direito

Capacidade 224; área: 598;40 m²; 8 laboratórios com 28 microcomputadores cada e 1 projetor multimídia cada.

Todos os cursos
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LABORATÓRIOS – CAMPOS NOVOS
Nº

Área

Implantação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

1

ACV

2015/1

195

216,33

8 – Anatomia Animal

Peças anatômicas naturais e artificiais, 1 refrigerador e 1 freezer,
material cirúrgico

Medicina Veterinária

2

ACV

2008/1

30

101.349,96

80 – Fazenda Experimental

Máquinas agrícolas.

Agronomia

3

ACV

2008/1

30

75

67 – Entomologia

Lupas e vidrarias

Agronomia

Mesa agitadora; dosificador analógico; capela para exaustão
de gases; pipetadores; destilador de nitrogênio; balanças; bureta; refrigerador; espectrofotômetro; agitador magnético com
aquecimento; dosificador analógico de reagentes salino; estufa;
agitador de peneiras; moinho; micro-ondas; analisador orgânico; pipeta repetitiva; pulverizador costal; roçadora; agitador de
tubos; banho maria; bloco digestor; centrífuga; phmetro; moinho
de solos; deionizador de água; bombas peristálticas.
Estufa de esterilização; homogeinizador de sementes; estufa de
fotoperíodo; câmara de germinação.
Câmara de fluxo; condutivímetro portátil; lupa com iluminação
fluorescente e braço; Estereomicroscópio binocular c/ iluminaçãoo dupla sem zoom; microscópio biológico binocular; microscópio esteroscópio trinocular.
1 microscópio trinocular; 20 microscópios binocular opticos; 20
lupas; bancadas.
Freezer; geladeira; banho maria; bicos de Bunsen; vidrarias; contador colônia eletrônicos.

4

ACV

2008

50

74,90

81 – Fertilidade do
Solo

5

ACV

2009

50

74,90

186 – Sementes

6

ACV

2009

50

74,90

93 – Fitossanidade

7

ACV

2016

30

60

20 – Biologia Geral

8

ACV

2016

30

53,23

137 – Microbiologia

9

ACV

2016

30

66,65

172 – Química

Bancadas; vidrarias.

160 – Parasitologia

2 bancadas de trabalho de mármore; 20 bicos de bunsen; 20
banquetas; 10 microscópios; 10 esteroscópios; 2 geladeiras; 1 freMedicina Veterinária
ezer; 1 projetor multimídia; armário; ocular com reticulo option; régua de medição microscópica opticon; lâminas e porta lâminas.

10
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ACV

2016

20 alunos

63,45

Agronomia

Agronomia

Agronomia
Agronomia; Medicina
Veterinária
Agronomia; Medicina
Veterinária
Agronomia;
Medicina Veterinária
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Nº

Área

Implanta-

Capacidade

Área física

ção

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC) *

11

ACV

2016

40 alunos

74,24

107 – Histologia

12

ACH

2004 /1

60

37,10

219 – Brinquedoteca

13

ACV

2017/1

10

53,85

Radiologia

14

Todas

2008

224

150

113 – Informática

2 bancadas de trabalho; 30 microscópios binocular (grande); 30
microscópios tecnical binocular (pequeno); 2 microscópios foto
(em cima bancada); 1 microscópio opticon com câmera; 30
cadeiras; instrumental (pinças, cabos de bisturi, lâminas, etc.); lâminas de histologia, com porta lâminas; balcão com pia; projetor
multimídia.
Jogos educativos, pedagógicos e de diversão; brinquedos grandes (mercado, casinha de boneca, carrinhos, castelo, escorregador); livros de histórias infanto-juvenil e paradidáticos; CDs de
histórias e documentários educativos; fantasias e adereços para
dramatizar.
Aparelho de RX e ultrassonografia, de animais; jogos educativos,
pedagógicos e de diversão; brinquedos grandes (mercado,
casinha de boneca, carrinhos, castelo, escorregador); livros de
histórias infanto-juvenil e paradidáticos; CDs de histórias e documentários educativos; fantasias e adereços para dramatizar.
Capacidade 56, área 150 m²; 2 laboratórios com 28 microcomputadores cada e 1 projetor multimídia cada.

Cursos que utilizam este
laboratório

Medicina Veterinária
Agronomia

Pedagogia

Medicina Veterinaria

Todos os cursos

LABORATÓRIOS – CAPINZAL
Nº

Área

Implan-tação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

1

ACH

2001/2

38

102,56

219-Brinquedoteca
(Capinzal)

2

Todas

1997/1

224

148,52

113-Informática

Equipamentos
Jogos educativos, pedagógicos e de diversão. Brinquedos grandes (mercado, casinha de boneca, carrinhos,
castelo,escorregador....); Livros de histórias infanto juvenil e paradidáticos. CDs de histórias e documentários educativos. Fantasias
e adereços para dramatizar.
Capacidade: 56, área: 148,52 m²
2 laboratórios com: 28 Microcomputadores cada e 1 Projetor
Multimídia cada

Cursos que utilizam este
laboratório

Pedagogia

Todos os cursos
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LABORATÓRIOS, QUADRAS E AUDITÓRIOS – CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE
N.

Área

Implanta-ção

Capaci-dade
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

1.

ACET

1997/2

60

110,70

113 – Informática

2.

ACET

1997/2

60

110,70

113 – Informática

3.

ACH

1999/1

35

415,00

379 – Espaço para
atividades jurídicas

4.

ACH

1999/1

35

415,00

70 – Escritório modelo
de Direito (prática
jurídica)

5.
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ACET

1999/2

60

110,70

113 – Informática

Equipamentos
64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador de
24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo crt 17”; 2
quadros para sala de aula; 2 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor.
64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador
de 24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para
professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo crt 15”;
2 quadros para sala de aul; 1 access point; 2 telas para projeção/
retráteis fixa; 1 mesa para projetor.
1 aparelho de fax masterfax 2010 equitel; 10 arquivos de aço
com 4 gavetas; 4 condicionadores de ar; 3 estantes de aço; 1
hub 3 com 24p; 1 impressora hp 3845;1 máquina de escrever
línea 98 09 mesas com cabine em fórmica; 13 mesas gerência;1
mesa para microcomputador; 2 mesas redondas; 4 mesas de
secretária,14 microcomputadores; 14 monitores de vídeo “15”;
3 murais em alumínio com feltro; 1 nobreak sms 2 kva; 1 patch
panel 24p amp.
1 aparelho de fax masterfax 2010 equitel; 10 arquivos de aço
com 4 gavetas; 4 condicionadores de ar; 3 estantes de aço; 1
hub 3 com 24p; 1 impressora hp 3845;1 máquina de escrever
línea 98 09 mesas com cabine em fórmica; 13 mesas gerência;
1 mesa para microcomputador; 2 mesas redondas; 4 mesas de
secretária, 14 microcomputadores; 14 monitores de vídeo “15”; 3
murais em alumínio comfeltro; 1 nobreak sms 2 kva; 1 patch panel
24p amp.

Cursos que utilizam este
laboratório

Todos os cursos.

Todos os cursos.

Direito.

Direito.

64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador
de 24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para
professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; Todos os cursos.
2 quadros parasala de aula; 2 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

6.

Área

ACV

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2001/1

35

49,13

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

9 – Anatomia Humana

7.

ACV

2001/1

35

47,00

68 – Ergonomia

8.

ACV

2001/1

35

47,00

143 – Modelos Anatômicos

9.

ACV

2001/1

40

23,1

148 – Movimento
Humano

1 cabeça com 6 partes; 1 corte da cabeça; 1 pélvis feminino; 1
corte masculino; 1 esqueleto; 1 esqueleto com músculos pintado; 1 maca hidráulica móvel; 10 mesas em inóx; 1 mesa em inóx
para dissecação; 1 sistema circulatório; 1 tanque em; 1 torso com
cabeça; 1 torso com músculo bissexual; 1 torso muscular com
cabeça; 1 coração; 1 maquete com neurônios das células do
corpo; 1 hérnia inguinal; 1 estômago; 1 cérebro; 1 maquete de
articulação do sistema superior; 1 maquete de articulação do
sistema inferior; 3 cadáveres.
1 cabeça com 6 partes; 1 corte da cabeça; 1 pélvis feminino; 1
corte masculino; 1 esqueleto; 1 esqueleto com músculos pintado; 1 maca hidráulica móvel; 10 mesas em inóx; 1 mesa em inóx
para dissecação; 1 sistema circulatório; 1 tanque em; 1 torso com
cabeça; 1 torso com músculo bissexual; 1 torso muscular com
cabeça; 1 coração; 1 maquete com neurônios das células do
corpo; 1 hérnia inguinal; 1 estômago; 1 cérebro; 1 maquete de
articulação do sistema superior; 1 maquete de articulação do
sistema inferior; 3 cadáveres.
1 cabeça com 6 partes; 1 corte da cabeça; 1 pélvis feminino; 1
corte masculino; 1 esqueleto; 1 esqueleto com músculos pintado; 1 maca hidráulica móvel; 10 mesas em inóx; 1 mesa em inóx
para dissecação; 1 sistema circulatório; 1 tanque em; 1 torso com
cabeça; 1 torso com músculo bissexual; 1 torso muscular com
cabeça; 1 coração; 1 maquete com neurônios das células do
corpo; 1 hérnia inguinal; 1 estômago; 1 cérebro; 1 maquete de
articulação do sistema superior; 1 maquete de articulação do
sistema inferior; 3 cadáveres.
9 monitores de pressão arterial, 6 aparelhos de bioimpedância;
4 esfigmomanometro; 14 adipômetros; 28 pedômetros; 9 fitas
antropométricas; 1 plicometro; 4 lancetadores; 7 analisadores
bioquímicos; 5 medidores de glicose; 1 accutrend; 13 estadio-

Cursos que utilizam este
laboratório
Biomedicina;
Educação Física –Licenciatura; Enfermagem;
Farmácia;
Psicologia;
Pedagogia; Fisioterapia;
Psicologia de Pinhalzinho.

Educação Física –Licenciatura; Design de
Pinhalzinho.

Biomedicina.

Educação Física – Licenmetros; 2 câmeras digitais; 1 semitógrafo; 10 estetoscópios; 23
ciatura.
frequencímetros; 1 bicicleta; 1 esteira; 1 balança; 1 cemitógrafo;
9 balanças; 3 paquímetros; 1 dinamômetro; 3 flexímetros; 1 aparelho de pressão infantil com estetoscópio; 1 contador de células;
1 dinamometro.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

10.

ACV

2001/1

40

23,1

218 – Fisiologia Humana

11.

ACV

2001/1

40

23,1

220 – Fisiologia do
exercício

12.

ACV

2001/1

40

23,1

16 – Avaliação Física
e treinamento

13.

ACV

2001/1

40

23,1

35 – Cinesiologia

262

Equipamentos
9 monitores de pressão arterial; 6 aparelhos de bioimpedância;
4 esfigmomanometros; 14 adipômetros; 28 pedômetros; 9 fitas
antropométricas; 1 plicometro; 4 lancetadores; 7 analisadores
bioquímicos; 5 medidores de glicose; 1 accutrend; 13 estadiometros; 2 câmeras digitais; 1 semitógrafo; 10 estetoscópios; 23
frequencímetros; 1 bicicleta; 1 esteira; 1 balança; 1 cemitógrafo;
9 balanças; 3 paquímetros; 1 dinamômetro; 3 flexímetros; 1 aparelho de pressão infantil com estetoscópio; 1 contador de células;
1 dinamometro.
9 monitores de pressão arterial; 6 aparelhos de bioimpedância;
4 esfigmomanometros; 14 adipômetros; 28 pedômetros; 9 fitas
antropométricas; 1 plicometro; 4 lancetadores; 7 analisadores
bioquímicos; 5 medidores de glicose; 1 accutrend; 13 estadiometros; 2 câmeras digitais; 1 semitógrafo; 10 estetoscópios; 23
frequencímetros; 1 bicicleta; 1 esteira; 1 balança; 1 cemitógrafo;
9 balanças; 3 paquímetros; 1 dinamômetro; 3 flexímetros; 1 aparelho de pressão infantil com estetoscópio; 1 contador de células;
1 dinamometro.
9 monitores de pressão arterial; 6 aparelhos de bioimpedância;
4 esfigmomanometros; 14 adipômetros; 28 pedômetros; 9 fitas
antropométricas; 1 plicometro; 4 lancetadores; 7 analisadores
bioquímicos; 5 medidores de glicose; 1 accutrend; 13 estadiometros; 2 câmeras digitais; 1 semitógrafo; 10 estetoscópios; 23
frequencímetros; 1 bicicleta; 1 esteira; 1 balança; 1 cemitógrafo;
9 balanças; 3 paquímetros; 1 dinamômetro; 3 flexímetros; 1 aparelho de pressão infantil com estetoscópio; 1 contador de células;
1 dinamometro.
9 monitores de pressão arterial; 6 aparelhos de bioimpedância;
4 esfigmomanometros; 14 adipômetro; 28 pedômetros; 9 fitas
antropométricas; 1 plicometro; 4 lancetadores; 7 analisadores
bioquímicos; 5 medidores de glicose; 1 accutrend; 13 estadio-

Cursos que utilizam este
laboratório

Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura;
Psicologia;
Fisioterapia; Psicologia
de Pinhalzinho.

Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura.

Educação Física – Licenciatura.

Educação Física –

metros; 2 câmeras digitais; 1 semitógrafo; 10 estetoscópios; 23
Licenciatura;
frequencímetros; 1 bicicleta; 1 esteira; 1 balança; 1 cemitógrafo; Fisioterapia.
9 balanças; 3 paquímetros; 1 dinamômetro; 3 flexímetros; 1 aparelho de pressão infantil com estetoscópio; 1 contador de células;
1 dinamometro.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

14.

ACET

200/1

60

56,70

113 – Informática

15.

ACET

200/1

60

55,00

363 – Redes de computadores

16.

ACV

2001/2

40

150,24

1 – Academia de
musculação

17.

ACV

2001/2

40

62,49

184 – Sala de Ginástica

18.

ACV

2001/2

40

62,49

207 – Dança

64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador de
24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 17”; 2
quadros para sala de aula; 2 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor.
64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador de
24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 17”; 2
quadros para sala de aula; 2 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor.
2 adutores; 1 agachamento anilhas; 1 apar.de pressão; 4 apar.
abdominal; 4 bicicletas eletromagnéticas; 1 deltóide; 1 equipamento para medir impulsão vertical; 1 elipticon magnetic; 1
espaldar; 3 esteiras; 1 extensor de pernas; 1 graviton; 1 máquina
de braço; 1 máquina para glúteos; 1 mesa flexora horizontal; 1
puxada alta -tríceps; 1 rosca scott; 1 stepper eletromagnético; 3
supino; 2 suportes para anilhas; 1 suporte para barras; 2 suportes
de alteres; 1 voador peitoral; 26 barras; 17 expositores; 50 presilhas; 90 anilhas.
1 amplificador; 2 aparelhos de som; 2 caixas de som; 31cama
elástica-trampolim; 1 carrinho para transporte; 98 colchonetes; 1
espelho com moldura; 118 alteres emborrachados; 2 microfones
sem fio-shure; 1 misturador staner 08-2; 55 steps em madeira; 35
steps eva; 2 suportes para halteres; 142 tornozeleiras; 47 bastões;
2 bolas de medicinebol 2kg; 1 barra de ferro para alongamento
fixa parede; 14 saias para trampolim.
1 amplificador; 2 aparelhos de som; 2 caixas de som; 31 cama
elástica-trampolim; 1 carrinho para transporte; 98 colchonetes; 1
espelho com moldura; 118 alteres emborrachados; 2 microfones
sem fio-shure; 1 misturador staner 08-2; 55 steps em madeira; 35
steps eva; 2 suportes para halteres; 142 tornozeleiras; 47 bastões;
2 bolas de medicinebol 2kg; 1 barra de ferro para alongamento
fixa parede; 14 saias para trampolim.

Cursos que utilizam este
laboratório

Todos os cursos.

Todos os cursos.

Educação Física –
Licenciatura.

Educação Física – Licenciatura.

Educação Física –
Licenciatura.
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N.

19.

20.

21.

22.

264

Área

ACV

ACV

ACV

ACV

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2002/2

2002/2

2002/2

2002/2

30

30

30

30

12,32

12,00

12,00

12,00

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

24 – Bioquímica

29 – Bromatologia

172 – Química

83 – Físico Química

1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores
rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores
rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores
rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores

Cursos que utilizam este
laboratório

Biomedicina; Enfermagem; Engenharia de
Alimentos; Farmácia;
Medicina Veterinária.

Biomedicina;
Engenharia de Alimentos;
Farmácia; Agronomia
de Maravilha.

Biomedicina;
Engenharia de Alimentos;
Farmácia.

Engenharia de Alimentos;

rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
Farmácia; Agronomia
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
de Maravilha.
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
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N.

23.

24.

25.

26.

Área

ACV

ACV

ACV

ACV

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2002/2

2002/2

2004/2

2004/2

30

30

30

30

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

12,00

173 – Química Analítica

12,00

174 – Química Orgânica

22,28

21,00

Equipamentos

141 – Microscopia

137 – Microbiologia

1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores
rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
1 destilador de água; 1 espectrofotômetro digital; 1 agitador
magnético; 10 pipetadores; 15 suportes bureta; 2 phmetros de
bancada digital; 3 bombas de vácuo; 1 estufa secagem e esterilização; 1 fornoelétrico; 5 mantas aquecedoras; 2 vaporadores
rotativos a vácuo; 1 deionizador de água; 2 balanças; 1 banho
ultrassônico; 10 cadinhos de platina; 3 agitadores magnéticos; 2
suportes universais para separação em fases; 1 digestor de proteínas; 1 bloco digestor de nitrogênio 6 placas; 1 chapa aquecedora; 1 câmara escura; 1 destilador de água.
26 microscópios ópticos; 1 sistema de vídeo com microscópio
binocular com TV monitor.
4 estufas de cultura; 1 contador de colônias; 1 capela de fluxo laminar; 1 agitador magnético; 1 jarra de anaerobiose; 1 seripettor-dispensador; 1 agitador; 1 esterilizador; 1 medidor; 2 higrômetros;
1 homogenizador de amostras; 1 alcoômetro; 1 destilador de
água; 1 balança de precisão digital; 1 balança; 1 barrilete; 2
autoclaves; 2 refrigeradores; 1incubadora; 1 filtro de carvão; 1
estufa esteril; 1 densímetro; 1 medidor de ph; 2 banho maria; 26
microscópios binocular; 1 sistema de vídeo com microscópio

Cursos que utilizam este
laboratório

Engenharia de Alimentos;
Farmácia; Agronomia
de Maravilha.

Engenharia de Alimentos;
Farmácia; Agronomia
de Maravilha.

Biomedicina;
Educação Física;
Engenharia de Alimentos; Farmácia, Pedagogia; Fisioterapia.
Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura; Enfermagem;
Engenharia de Alimentos; Farmácia; Fisioterapia.

binocular.

27.

ACV

2004/2

30

21,00

107 – Histologia

26 microscópios ópticos; 1 sistema de video com microscópio
binocular com TV monitor; 15 conjuntos de lâminas histológicas
prontas.

Biomedicina;
Educação Física; Enfermagem;
Fisioterapia;
Medicina Veterinária.
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N.

28.

29.

30.

Área

ACV

ACV

ACV

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2004/2

2004/2

2004/2

30

30

30

21,00

14,56

13,00

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

Cursos que utilizam este
laboratório

19 – Biologia Celular

26 microscópios ópticos; 1 sistema de video com microscópio
binocular com TV monitor; 15 conjuntos de lâminas histológicas
prontas.

Enfermagem;
Farmácia;
Pedagogia;
Medicina Veterinária.

137 – Microbiologia

4 estufas bacteriológica; 1 contador de colônias; capela de fluxo
laminar; 1 agitador magnético; 2 forno microondas; 1 jarra de
anaerobiose; 1 seripettor-dispensador; 1 agitador; 1 esterilizador;
1 medidor; 2 higrômetros; 1 homogenizador de amostras; 1 alcoômetro; 1 destilador de água; 2 balanças; 1 barrilete; 2 autoclave;
2 refrigerador; 1 incubadora; 1 filtro de carvão; 1 estufa esteril;
1 densímetro; 1 medidor de ph; 2 banho maria; 26 microscópio
binocular; 1 sistema de video com microscópio binocular.

Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura;
Enfermagem;
Engenharia de Alimentos;
Farmácia.

26 microscópios ópticos; 1 sistema de video com microscópio
binocular com TV monitor.

Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura;
Eng. de Alimentos;
Farmácia;
Medicina Veterinária.

141 – Microscopia

31.

ACV

2004/2

30

21,02

27 – Botânica

32.

ACV

2004/2

30

18,00

76 – Farmacognosia

266

Equipamentos

36 bancos altos em marfin; 15 microscópios biológico binocular; 6 conjuntos lâminas microscopia botânico fanerógamas; 6
conjuntos de lâminas microscopia citologia; 2 higrômetros; 02
GPS; 1 estufa para secagem de folhas em mdf e fórmica; 26
estéreomicroscópios; 1 refratômetro; 3 binóculos; 2 microseringas;
2 clinômetros; 3 podões; 1 geladeira; 3 pinções para serpentes;
10 caixas para exsicatas; 3 puças; 10 caixas entomológicas; 8
terrários; 2 trenas 100 m; 20 gaiolas armadilhas.
36 bancos altos em marfin; 15 microscópios biológico binocular; 6 conjuntos lâminas microscopia botânico fanerógamas; 6
conjuntos de lâminas microscopia citologia; 2 GPS; 1 estufa para
secagem de folhas em mdf e fórmica; 26 estéreomicroscópios;
1 refratômetro; 3 binóculos; 2 microseringas; 2 clinômetros; 3
podões; 3 pinções para serpentes; 10 caixas para exsicatas; 3
puças; 10 caixas entomológicas; 8 terrários; 2 trenas; 20 gaiolas
armadilhas.

Farmácia; Agronomia
de Maravilha.

Farmácia.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

33.

Área

ACET

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2014/2

30

53,35

34.

ACET

2005/1

30

53,35

35.

ACET

2005/1

30

53,35

36.

ACET

2014/2

30

53,35

37.

ACV

2005/1

30

62,40

38.

ACV

2006/2

15

62,40

39.

ACV

2006/2

6

90,00

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

182 – Robótica

32 cadeiras giratórias; 1 climatizador de ar; 24000 btus; 18 mesas
para microcomputador; 2 mesas para professor; 16 microcomputadores; 16 monitores de vídeo lcd 17”; 1 quadro para sala de
aula; 1 access point; 1 tela para projeção retrátil fixa.

32 cadeiras giratórias; 1 climatizador de ar; 24000 btus; 18 mesas
para microcomputador; 2 mesas para professor; 16 microcom113 – Informática
putadores; 16 monitores de vídeo lcd 17”; 1 quadro para sala de
aula; 1 access point; 1 tela para projeção retrátil fixa.
32 cadeiras giratórias; 1 climatizador de ar; 24000 btus; 08 mesas
para microcomputador; 1 mesa para professor; 16 microcompu113 – Informática
tadores; 16 monitores de vídeo lcd 17”; 1 quadro para sala de
aula; 1 access point; 1 tela para projeção retrátil fixa.
32 cadeiras giratórias; 1 climatizador de ar; 24000 btus; 8 mesas
para microcomputador; 1 mesa para professor; 16 microcompu424 – Circuitos Digitais
tadores; 16 monitores de vídeo lcd 17”; 1 quadro para sala de
aula; 1 access point; 1 tela para projeção retrátil fixa.
1 aparelho de som com Cd; 3 armários com 2 portas; 1 caixa
acústica 120; 2 condicionadores de ar; 1 microfone; 1 mural em
301 – Psicoterapia
alumínio comfeltro; 1 quadro para sala de aula; 1 retroprojetor
cs-400.
3 aparelhos de som; 2 armários com 2 portas; 1 armário com 2
44 – Clínica Psicoloportas e com 3 prateleiras; 1 cadeira giratória com 4 pés; 18 cagia
deiras universitária com prancheta fixa; 6 gravadores 305; 1 mesa
simples sem gavetas; 4 sofás com 1 lugar.
1 armário com 2 portas; 2 arquivos de aço com 4 gavetas; 1
balcão com 2 portas; 12 cadeiras fixas com 4 pés; 3 cadeiras
giratórias com 4 pés; 1 complemento do ar condicionado; 3
44 – Clínica Psicolócondicionador de ar; 1 mesa com 1 gaveta; 1 mesa com 2 gagica
vetas; 2 mesas de reunião; 1 mesa gerência; 4 mesas simples sem
gavetas; 4 microcomputadores; 4 monitores de vídeo; 1 mural
em alumínio com feltro; 1 porta teclado para CPU; 6 sofás com 1
lugar; 1 suporte para CPU.

Cursos que utilizam este
laboratório
Ciência da Computação.

Todos os cursos

Todos os cursos.

Ciência da Computação.

Psicologia.

Psicologia.

Psicologia.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

40.

ACET

2006/2

32

22,70

113 – Informática

41.

ACET

2006/2

32

22,00

47 – Computação
Gráfica

42.

ACV

2007/1

20

61,53

21 – Biologia Molecular

43.

ACV

2008/1

20

33,57

112 – Imunologia

44.

ACV

2008/1

20

38,82

160 – Parasitologia

45.

ACV

2008/1

20

33,57

102 – Hematologia
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Equipamentos
64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador de
24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 2
quadros para sala de aula; 2 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor.
64 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar/climatizador de
24000 btus; 16 mesas para microcomputador; 2 mesas para professor; 32 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 2
quadros para sala de aula; 02 access point; 2 telas para projeção
retráteis fixas; 1 mesa para projetor
1 agitador de tubos vortex; 1 balança de precisão; 2 banhos maria agitador; 1 cuba eletroforense vertical; 1 cuba inox com válvula; 2 fontes de eletroforense microprocessada digital; 1 freezer;
1 máquina de gelo em escamas; 1 mesa com tampo em fórmica
e prateleira; 2 mesas em “L”; 1 microcentrífuga programável-digital; 3 micropipetas mecânica (visor digital); 1 midi cuba eletroforese horizontal; 2 refrigerador; 1 termociclador automático para
amplificação de DNA; 1 transluminador uv nm “onda média”.
1 espectrofotômetro digital biospectro; 1 capela de fluxo laminar;
1 leitor de elisa; 1 autoclave; 1 balança de precisão; 1 banho
maria; 2 estufa bacteriológica; 1 estufa de esterelização; 1 forno
micro-ondas; 1 lavadora de placa; micropetas.
1 balcão com 4 gavetas e 4 portas; 20 bancos médios em verniz
natural; 1 cadeira giratória; 1 centrífuga; 1 centrífuga com timer;
1 centrífuga macro com 12 tubos; 1 higrômetro; 1 micropipeta
automática; 8 micropipetas volumétricas; 21 microscópios; 1 refrigerador eletrolux; 1 condicionador de ar 18000; 1 estufa de esterilização e secagem; 1 mesa com 2 gavetas; 1 quadro para sala
de aula; 1 tampo em granito com1 cuba; 2 mesas em granito
1 centrífuga michoh 24 tb microspin; 1 coagulograma digital
comimpressora; 2 homogeneizadores de sangue; 1 refrigerador; 1
suporte de westergreen para 10 provas; 20 contadores de células
digital 8 teclas; 20 microscópios binocular mod. 2000; 1 cadeira
para coleta de sangue; 1 coulter; 1 banho maria; 1 contador de
células automático; 1 contador de células ccs2kacil; 1 contador
de células sanguíneas kx21n; 5 micropipetas de volume variável.

Cursos que utilizam este
laboratório

Todos os cursos.

Arquitetura e Urbanismo.

Biomedicina;
Engenharia de Alimentos;
Farmácia;
Medicina Veterinária.

Biomedicina;
Enfermagem;
Farmácia

Biomedicina;
Enfermagem.

Biomedicina;
Enfermagem;
Farmácia.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

46.

ACV

2008/1

20

33,57

24 – Bioquímica

47.

ACV

2008/1

20

33,57

107 – Histologia

48.

ACV

2008/1

20

33,57

108 – Histopatologia

49.

ACV

2008/1

20

33,57

19 – Biologia Celular

50.

ACV

2008/2

40

43,98

64 – Enfermagem

2 geladeiras; 1 freezer;2 cronometros; 1 espectrofotometro; 1 centrífuga; 2 banhos maria; 1 bancada de mármore; 1 agitador de
tubos vórtex; 1 analisador de bioquímica semiautomático bioplus;
1 centrífuga básica; 1 cronometro multi-timer; 1 espectrofotometro; 1 espectrofotometro digital; 4 micropipetas automáticas; 5
micropipetas labtex; 1 micropipeta htl; 14 micropipetas variáveis;
1 phgametro de bancada; 1 poltrona para coleta de sangue.
1 balcão com 4 gavetas e 4 portas; 20 bancos médios em verniz
natural; 1 quadro para sala de aula; 20 microscópios binocular
mod. 2000; 1 cadeira giratória; 1 câmera cco colorida 480 linhas
vi6633; 1 condicionador de ar split 18000; 1 mesa com 2 gavetas;
1 mesa em granito; 1 refrigerador 280 litros; 1 tampo em granito
com1 cuba; 1 televisão 21’.
1 balcão com 4 gavetas e 4 portas; 20 bancos médios em verniz
natural; 1 quadro para sala de aula; 20 microscópios binocular
mod. 2000; 1 cadeira giratória; 1 câmera cco colorida 480 linhas
vi6633; 1 condicionador de ar split 18000; 1 mesa com 2 gavetas;
1 mesa em granito; 1 refrigerador 280 litros; 1 tampo em granito
com1 cuba; 1 televisão 21’.
1 balcão com 4 gavetas e 4 portas; 20 bancos médios em verniz
natural; 1 quadro para sala de aula; 20 microscópios binocular
mod. 2000; 1 cadeira giratória; 1 câmera cco colorida 480 linhas
vi6633; 1 condicionador de ar split 18000; 1 mesa com 2 gavetas;
1 mesa em granito; 1 refrigerador 280 litros; 1 tampo em granito
com1 cuba; 1 televisão 21’.
10 aparelhos de pressão adulto; 1 balança mecânica modelo
adulto; 2 camas hospitalares; 2 escadas com 2 degraus; 1 manequim adulto bissex com órgãos; 1 manequim bebê bissex; 1 manequim braço para injeção venosa e vascular; 4 suportes para
soro; 1 aparelho pressão inf comestetoscópio; 5 aparelho de
pressão inf com estetoscópio duplo; 1 aspirador cirúrgico compresor olidef 5 litros; 1 berço standard; 2 biombos duplos; 1 cama
fawler adulto simples; 1 carro curativo; 1 carro de emergência.

Cursos que utilizam este
laboratório
Biomedicina;
Enfermagem;
Engenharia de Alimentos;
Farmácia; Agronomia
de Maravilha.

Biomedicina;
Educação Física – Licenciatura; Enfermagem.

Biomedicina;
Enfermagem.

Enfermagem;
Farmácia.

Enfermagem;
Fisioterapia.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

51.

ACET

2011/1

35

42,78

50 – Controle de
Qualidade

52.

ACET

2011/1

35

42,50

192 – Tecnologia de
Alimentos

53.

ACV

2012 /2

20

50,36

79 – Farmacotécnica/ Cosmetologia

54.

ACV

2012 /2

20

60,00

210 – Farmacotécnica

1 câmara de crescimento; 1 fogão industrial;1 forno industrial; 1
conjugado compacto parapanificação; 1 processador de alimentos; 2 selador; 2 pias amassadeira; 1 tanque de fermentação;
1 câmara fria; 1 camara de fermentação; 1 agitador mecânico;
3 refratômetros portátil; 32 butirômetros; 1 crioscópio de bancada
eletrônico-digital; 1 acidimetro; 1 centrífuga paralaboratório; 1
tambler; 1 cilindro parapão; 1 desidratador parafrutas e defumador; 1 pasteurizador paraleite e outros; 2 cutters; 2 agitadores.
1 câmara de crescimento; 1 fogão industrial;1 forno industrial; 1
conjugado compacto parapanificação; 1 processador de alimentos; 2 selador; 2 pias amassadeira; 1 tanque de fermentação;
1 câmara fria; 1 camara de fermentação; 1 agitador mecânico;
3 refratômetros portátil; 32 butirômetros; 1 crioscópio de bancada
eletrônico-digital; 1 acidimetro; 1 centrífuga paralaboratório; 1
tambler; 1 cilindro parapão; 1 desidratador parafrutas e defumador; 1 pasteurizador paraleite e outros; 2 cutters; 2 agitadores.
10 encapsuladoras para 180 cápsulas; 2 divisores de campo;
1 misturador de pós; 8 balanças de precisão; 1 dinamizador
de fluxo contínuo; 1 aparelho de osmose reversa; 1 capela de
exaustão de gases; 10 agitadores; 3 termômetros; 2 seladoras de
mesa para solda; 1 barrilete em pvc; 1 aparelho ponto de fusão;
2 balanças; 1 picnômetro; 3 estufas; 3 phmetros; 4 eletrodos para
semi-sólidos; 1 refratômetro digital; 1 alcoômetro; 1 dessecador; 1
condutivímetro; 1 densímetro para óleos; 1 chuveira lava olhos.
10 encapsuladoras para 180 cápsulas; 2 divisores de campo;
1 misturador de pós; 8 balanças de precisão; 1 dinamizador
de fluxo contínuo; 1 aparelho de osmose reversa; 1 capela de
exaustão de gases; 10 agitadores; 3 termômetros; 2 seladoras de
mesa para solda; 1 barrilete em pvc; 1 aparelho ponto de fusão;
2 balanças; 1 picnômetro; 3 estufas; 3 phmetros; 4 eletrodos para
semi-sólidos; 1 refratômetro digital; 1 alcoômetro; 1 dessecador; 1
condutivímetro; 1 densímetro para óleos; 1 chuveira lava olhos.
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Cursos que utilizam este
laboratório

Engenharia de Alimentos;
Farmácia.

Engenharia de Alimentos.

Farmácia.

Farmácia.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

55.

ACH

2012 /2

10

24,81

219 – Brinquedoteca

56.

ACH

2012 /2

10

24,81

208 – Didática

57.

ACH

2012 /2

10

24,81

302 – Pedagogia

58.

ACV

2014

20

155,24

8 – Anatomia Animal

59.

ACH

1998/2

50

111,60

54 – Desenho

48 carrinhos inquebráveis; 1 abaco; 1 dominó de animais língua
dos sinais; 1 dominó de inclusão social; 1 conjunto borboleta
didática com 120 peças; 1 centopéia de 4 metros; 1 conjunto
fantasia de animais; 1 pirâmide alimentar; 1 alfabeto ilustrado; 1
jogo numeral e quantidade; 1 alfabeto silábico com 354 peças; 1
fantoche família branca; 1 fantoche folclore; 1 fantoche profissões; 1 tapete com encaixe de letras; 1 material dourado com
611 peças; materiais pedagógicos diversos.
48 carrinhos inquebráveis; 1 abaco; 1 dominó de animais língua
dos sinais; 1 dominó de inclusão social; 1 conjunto borboleta
didática com 120 peças; 1 centopéia de 4 metros; 1 conjunto
fantasia de animais; 1 pirâmide alimentar; 1 alfabeto ilustrado; 1
jogo numeral e quantidade; 1 alfabeto silábico com 354 peças; 1
fantoche família branca; 1 fantoche folclore; 1 fantoche profissões; 1 tapete com encaixe de letras; 1 material dourado com
611 peças; materiais pedagógicos diversos.
48 carrinhos inquebráveis; 1 abaco; 1 dominó de animais língua
dos sinais; 1 dominó de inclusão social; 1 conjunto borboleta
didática com 120 peças; 1 centopéia de 4 metros; 1 conjunto
fantasia de animais; 1 pirâmide alimentar; 1 alfabeto ilustrado; 1
jogo numeral e quantidade; 1 alfabeto silábico com 354 peças; 1
fantoche família branca; 1 fantoche folclore; 1 fantoche profissões; 1 tapete com encaixe de letras; 1 material dourado com
611 peças; materiais pedagógicos diversos.
4 armários expositores; 1 balança de precisão; 49 bancos em
mogno estofado; 3 condicionadores de ar; 1 frezer consul
horizontal 519 l; 6 grades par aelevação em aço inox; 1 maca
hidráulica móvel; 9 mesas em inox para aulas práticas; 1 mesa
em inox paradissecação; 1 mesa para necropsia; 2 serpentários
para laboratório; 6 tanques em aço inox.
2 balcões com 3 portas de correr; 38 bancos envernizado; 1
cadeira fixa; 1 condicionador de ar; 1 estante; 2 guarda-roupas
com 4 portas; 20 mesas para desenho em fórmica; 1 mesa para
professor; 2 pranchetas de desenho comcavalete de madeira e
fórmica; 40 pranchetas tub-10/6 com régua paralela; 1 projetor
multimídia; 1 mural em alumínio e feltro; 2 quadros para sala de
aula; 1 tela para projeção retrátil.

Cursos que utilizam este
laboratório

Pedagogia.

Pedagogia.

Pedagogia.

Medicina Veterinária.

Arquitetura e Urbanismo.
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(m²)

Nova denominação
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60.

ACH

2002/2

40

90,11

122 – Máquinas e
Ferramentas

61.

ACH

2002/2

50

95,48

115 – Instalações
Hidrossanitárias e
Elétricas

62.

ACH

2002/2

50

52,00

126 – Materiais de
Construção

63.

ACH

2005/1

40

111,60

54 – Desenho

64.

ACH

2005/2

40

55,82

123 – Máquinas
Elétricas

272

Equipamentos
1 aerográfo paasche; 4 balcões de exposição; 1 compressor de
ar; 1 soprador térmico; 2 esmerilhadeiras; 5 estantes de aço; 3
furadeiras; 2 lixadeiras orbital;1 mesa para desenho em fórmica;
6 mesas em mdf; 3 micro retífica;1 lixadeira;1 parafusadeira; 2
pistolas de prego; 1 plaina; 1 politriz; 1 mural em mdf commoldura
em angelim para ferramentas; 2 micro retífica; 3 serras tico-tico
super hobby; 1 serra para esquadrias; 1 serra multi operacional; 1
switch; 3 tampos em granito; 1 tupia; 1 torno bancada.
1 bancada de instalações elétricas; 1 sistema de tubulação
fechada dupla; 1 canal de escoamento aberto; 1 condicionador de ar; 1 mesa de professor; 1 mural em maderia comfeltro;
1 suporte para projetor de multimidia; 1 projetor de multimídia; 2
quadros para sala de aula; 1 tela para projeção retrátil.
1 esterioscópio de bolso avr; 1 estante para exposição de catálogos e mostruários de materiais de construção; 1 misturador para
preparo de massa solo/cimento; 1 prensa para confecção de
tijolos solo/cimento; 1 betoneira; 1 máquina de cortar azulejo de
até 40 cm; 1 serra para cortar mármore.
1 condicionador de ar; 1 mesa para professor; 40 pranchetas
tub-10/6 com régua paralela; 1 projetor multimídia; 1 mural em
alumínio e feltro; 2 quadros p/sala de aula; 1 tela para projeção
retrátil; 1 mapoteca horizontal com 10 gavetas;
1 aerográfo paasche; 1 compressor de ar; 1 soprador térmico; 2
esmerilhadeiras; 1 mesa para desenho em fórmica; 6 mesas em
mdf; 1 parafusadeira; 2 pistolas de prego; 1 mural em mdf commoldura em angelim para ferramentas; 2 microrretíficas; 3 serras
tico-tico super hobby; 1 serra para esquadrias; 1 serra multioperacional; 1 switch; 3 tampos em granito; 1 tupia; 1 torno bancada; 1
bancada de instalações elétricas; 1 sistema de tubulação fechada dupla; 1 canal de escoamento aberto; 1 consicionador de ar;
1 nobreak; 1 conjunto de régua linmetrico; 1 molinete fluviometro
completo; 1 amostrador de sedimentos em suspenção.

Cursos que utilizam este
laboratório

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.
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Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

65.

ACH

2005/2

40

111,60

121 – Maquetes

66.

ACH

2005/2

40

12,00

188 – Soldagem

67.

ACH

2006/2

05

21,65

69 – Escritório Modelo

68.

ACH

2011/2

50

110,00

12 – Arte Gráfica e
Ilustração

69.

ACH

2012/1

40

111,60

54 – Desenho

70.

ACH

2012/1

50

111,60

281 – Design

1 aerográfo paasche; 1 compressor de ar; 1 soprador térmico; 2
esmerilhadeiras; 1 mesa para desenho em fórmica; 6 mesas em
mdf; 3 microrretífica b&d-rt 650ka; 1 lixadeira; 1 parafusadeira; 2
pistolas de prego; 1 plaina; 1 politriz; 1 mural em mdf com moldura em angelim para ferramentas; 1 quadro para sala de aula; 1
rack de parede; 2 microrretífica; 3 serras tico-tico super hobby; 1
serra para esquadrias; 1 serra multioperacional; 1 switch; 3 tampos em granito; 1 tupia; 1 torno bancada.
1 aerográfo paasche; 1 compressor de ar; 1 soprador térmico; 2
esmerilhadeiras; 1 mesa para desenho em fórmica; 6 mesas em
mdf; 3 microrretífica b&d-rt 650ka; 1 lixadeira; 1 parafusadeira; 2
pistolas de prego; 1 plaina; 1 politriz; 1 mural em mdf com moldura em angelim para ferramentas; 1 quadro para sala de aula; 1
rack de parede; 2 microrretífica; 3 serras tico-tico super hobby; 1
serra para esquadrias; 1 serra multioperacional; 1 switch; 3 tampos em granito; 1 tupia; 1 torno bancada.
4 licenças coreldraw 12 graphics suíte português educac.; 4
mesas para microcomputador; 16 softwares solidworks 2006
educacional; plotter roland 540; 2 mac-boock; 1 multimídia; 2
máquinas fotográficas digitais soni; 2 filmadoras digitais soni; 2
mesas digitalizadoras bambu; 2 impressoras hp-a3; 4 mesas para
computadores; 2 armários com 2 portas; 2 balcões de duas portas; um expositor de material.
1 condicionador de ar; 1 mesa para professor; 50 pranchetas tub10/6 com régua paralela;
1 projetor multimídia; 1 mural em alumínio e feltro; 2 quadros para
sala de aula; 1 tela para projeção retrátil.
1 condicionador de ar; 1 mesa para professor; 40 pranchetas
tub-10/6 comrégua paralela; 1 projetor multimídia; 1 mural em
alumínio e feltro; 2 quadros para sala de aula; 1 tela para projeção retrátil.
1 condicionador de ar; 1 mesa para professor; 50 pranchetas
tub-10/6 comrégua paralela; 1 projetor multimídia; 1 mural em
alumínio e feltro; 2 quadros para sala de aula; 1 tela para projeção retrátil; 1 mapoteca horizontal com 10 gavetas.

Cursos que utilizam este
laboratório

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.

Arquitetura e Urbanismo.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

71.

ACH

2012/1

25

51,48

119 – Luminotécnica

72.

ACH

2012/1

25

18,00

49 – Conforto Ambiental

73.

ACET

2013/1

50

52,92

82 – Física

74.

ACET

2013/2

50

114,97

129 – Mecânica do
Solo

1 termômetro mod.th-060 digital portátil; 2 sensores; 1 certif.
calibração para term.dig.sem sensor; 3 termômetros; 1 sensor de
ambiente; 1 termoanemômetros; 1 certif. calibração paratermoanemometro; 4 termoanemômetros; 1 decibelimetro; 3 termo-higrômetro; 4 medidores de umidade relativa com termômetro
bulbo seco e úmido e leitura direta; 1 medidor de temperatura
radiante ou termômetro globo digital; 1 luximetro paramaquete;
1 medidor de temperatura de cor; 1 luminancímetro.
1 termômetro mod.th-060 digital portátil; 2 sensores; 1 certif.
calibração para term.dig.sem sensor; 3 termômetros; 1 sensor de
ambiente; 1 termoanemômetros; 1 certif. calibração paratermoanemometro; 4 termoanemômetros; 1 decibelimetro; 3 termo-higrômetro; 4 medidores de umidade relativa com termômetro
bulbo seco e úmido e leitura direta; 1 medidor de temperatura
radiante ou termômetro globo digital; 1 luximetro paramaquete;
1 medidor de temperatura de cor; 1 luminancímetro.
1 bancada didática associação de bombas; 1 bancada didática estática dos fluídos; 1 bancada didática para ensaio de troca
de calor; 7 bancadas com estrutura metálica; 1 colchão de ar
linear hentsche; 1 condicionador de ar; 1 módulo de equipamentos parafísica geral; fonte de alimentação sissa; 1 caixa de
acessórios; 1 cronômetro digital; 1 unidade geradora de fluxo de
ar; 1 luminária; 1 tripé universal com prolongadores; 1 vibrador rhr
para cuba de ondas; 1 fonte de alimentação rizzi; 1 estroboscópio eletrônico.
1 agitador de peneiras 8x2; 1 balança eletrônica; 1 balança
eletrônica; 1 balança eletrônica solotestag; 7 bancos envernizados; 30 banquetas de madeira envernizada; 4 casagrandes
– aparelho casagrande manual completo; 1 destilador de água
5l; 1 desumidificador de ar elétrico; 2 dispersores de solos; 1 estufa
elétrica; 1 extrato de amostra; 2 medidores de umidade de solos;
2 mesas em granito fixa; 2 paquimetros; 2 paquimetros; 2 prateleiras; 1 prensa cbr com/aneldinamometric; 2 repartidores de
amostras de ½-chao.
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Cursos que utilizam este
laboratório

Arquitetura e Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo.

Engenharia de Alimentos;
Engenharia Civil.

Engenharia Civil.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

75.

Área

ACET

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

2014

2

12,96

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*
196 – Topografia

76.

ACET

2014

20

127,08

126 – Materiais de
Construção

77.

ACV

2015/2

50

89,24

128 – Mecânica de
Fluidos

78.

ACET

2015/2

50

23,25

13 – Asfalto

79.

ACET

2015/2

40

30,35

363 – Redes de computadores

80.

ACET

2016/1

10

116,84

461 – Engenharia Civil

81.

ACV

2016/1

40

68,22

36 – Cinesioterapia

5 teodolitos eletrônicos marca foif com acessórios; 5 níveis automáticos marca foif com acessórios; 3 estantes de aço pandin; 1
prancheta tub-14g com régua paralela.
1 retificadora de corpo; 1 capela exaustão;1 máquina universal de ensaios;1 argamassadeira eletro-mecanica; 4 balanças
eletrônicas; 1 compressor de ar; 1 estufa elétrica; 1 mesa vibratória; 1 concreto vibrador de imersão; 2 cronômetros eletrônicos; 1
esclerômetro digital; 3 repartidores de amostras; 1 tanque interno
em aço inox; 3 secadores; 1 mesa para pesagem hidrostatica; 3
dessecadores de vidro; 5 capeadores; 2 slumps test completos; 2
paquimetros; 1 relógio compresor; 1 caa slump test; 1 capeador
para bloco vasado.
1 bancada didática estática de fluídos;1 bancada didática
para ensaio de troca de fluídos; 1 agitador eletromagnético mais
peneiras.
1 capela exaustão evolution rtm; 1 estufa elétrica; 1 extrator de
amostras hidráulico proctor; 1 banho maria digital com termômetro; 2 balanças digitais de precisão; 2 viscosimetro saybolt
universal; 1 prensa manual com dois extensômetros; 1 soquete
Marshal de compactação manual; 1 rotarex manual com bojo; 6
bancadas metálica seis pés; 6 bancadas metálicas quatro pés;
2 microcomputadores; 1 patch panel 24p; 2 monitores; 2 routerbords rb 750; 1 access point ubiquiti; 1 nobreak; 1 servidor hp; 1
hd 2tb; 1 switch 24 portas 10/100 intelbras; 2 condicionadores de
ar; 1 mesa professor; 1 armário de aço com 2 portas; 2 cadeiras
giratórias; 1 tela para projeção; 15 cadeiras giratórias; 8 mesa
para microcomputador.
12 cadeiras giratórias; 8 microcomputadores; 8 monitores; 3
mesas para microcomputador; 37 mesas com 3 gavetas; 2 mesas
para reunião; 1 armário de aço; 1 suporte para projetor multimídia; 1 projetor multimídia; 2 quadros para sala de aula; 1 condicionador de ar; 1 tela para projeção retrátil.
2 tatames divã tablado courvin cor verde; 1 barra paralela para
ortopedia; 1 neurodyn evolution n. 54; 1 ar condicionado; 1 quadro para sala de aula.

Cursos que utilizam este
laboratório
Engneharia Civil;
Arquitetura e Urbanismo;
Agronomia de Maravilha.

Engenharia Civil.

Engenharia de Alimentos.

Engenharia Civil.

Ciência da Computação.

Engenharia Civil.

Fisioterapia.
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N.

Área

Implanta-

Capaci-dade

Área física

-ção

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

Cursos que utilizam este
laboratório

82.

ACV

2016/1

50

1.651,92

110 – Hospital Veterinária

83.

ACV

2016/1

20

34,88

7 – Análises Clínicas

84.

ACV

2016/1

6

28,15

108 – Histopatologia

85.

ACV

2016/1

6

21,75

137 – Microbiologia

86.

ACV

2016/1

25

62,32

468 – Necropsia

87.

ACV

2016/1

8

24,63

88.

ACV

2016/1

10

68,22

160 – Parasitologia
179 – Recursos terapêuticos manuais

15 condicionadores de ar; 6 monitores; 6 microcomputadores; 4
balcões melanina; 2 eletrocardiógrafos; 1 maca; 2 access point
zoneflex; 1 bebedouro; 3 armarios aéreos melanina; 1 armário; 3
arquivos de aço 4 gavetas; 1 ultrassom mindray; 1 escrivaninha;
5 mesas de escritório reta; 1 notebook; 2 armários; 7 mesas para
reunião redondas; 1 mesa para reunião retangular; 37 cadeiras
escolares; 37 carteiras escolares; 6 mesas L com tampo 2 gavetas; 2 granitos 1;47m² com cuba; 1 granito 1;95m² com cuba; 59
cadeiras.
1 monitor; 1 microcomputador; 1 condicionador; 1 agitador
de tubos vortex com cont eletvel; 5 microscópio binocular; 1
armário; 1 escrivaninha; 5 balcões; 2 granitos 1;42m² com cuba; 1
mesa de escritório reta 2 gavetas; 1 cadeira.
1 condicionador; 4 microscópios binoculares; 1 micrótomo compacto; 1 processador de tecidos; 1 banho histológico pta bh16r;
1 placa refrigerada digital; 1 dispensador de parafina; 3 armários
aéreos; 2 escrivaninhas; 2 balcões; 1 granito 1;475m² com cuba; 1
armário; 1 mesa L com tampo e 2 gavetas; 1 cadeira giratória.
1 monitor; 1 microcomputador; 1 condicionador de ar; 1 agitador
de tubos; 1 microscópio binocular; 1 câmera digital; 2 armários
aéreos; 1 escrivaninha; 2 balcões; 2 granitos 1;36m² com cuba; 1
cadeira giratória.
2 condicionadores de ar; 1 serra fita carne com moedor; 2 armários; 3 balções; 2 granitos 1;67m² com cuba.
1 monitor; 1 microcomputador; 3 microscópios binoculares.
1 armário em melaminico; 1 tatame divã tablado courvin cor
verde; 1 mesa para reunião retangular; 1 neurodin.

89.

ACV

2014/2

1

75,00

74 – Farmácia

Equipamentos necessários para o funcionamento da farmácia.

90.

ACV

2014/2

1

75,00

75 – Farmácia Escola

Equipamentos necessários para o funcionamento da farmácia.

63 – Eletroterapia

1 armário em melaminico; 2 condicionadores de ar; 1 mesa para
reunião retangular; 1 monitor de vídeo; 1 projetor multimídia; 2
Fisioterapia.
quadros brancos; 1 tatame divã tablado courvin cor verde; 1 tela
retrátil.

91.
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ACV

2016/2

1

99,71

Medicina Veterinária.

Medicina Veterinária.

Medicina Veterinária.

Medicina Veterinária.

Medicina Veterinária.
Medicina Veterinária.
Fisioterapia.
Farmácia-Parceria/
Convênio.
Fármacia-Parceria/
Convênio.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

1.

Área

ACV

Implanta-ção

2014/1

Capaci-dade
atendi-mento

250

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

1.003,05

100 – Ginásio Poliesportivo

1 acess point ubiquitti nano stattion; 2 condicionado de ar; 2
bebedouros; 1 elevador; 1 projetor multimídia; 2 quadros brancos; 1 cadeira fixa com 4 pés; 11 estantes de aço; 1 mesa com 3
gavetas; 1 mural em alumínio com feltro; 1 tela retrátil.

Educação Física; Pedagogia; Fisioterapia.

1 acess point ubiquitti nano stattion; 2 condicionado de ar; 2
bebedouros; 1 elevador; 1 projetor multimídia; 2 quadros brancos; 1 cadeira fixa com 4 pés; 11 estantes de aço; 1 mesa com 3
gavetas; 1 mural em alumínio com feltro; 1 tela retrátil.

Educação Física.

2.

ACV

2014/1

250

1.003,05

373 – Espaço para
esportes

3.

ACV

2014/1

40

144,05

163 – Piscina

1 filtro de água nautilus F650; 1 moto bomba Nautilus M4P.

Educação Física;
Fisioterapia.

4.

ACV

2014/2

250

2.400

31 – Campo de
Futebol

2 traves para futebol com rede; bolas.

Educação Física; Contrato.

Auditório – SMO

Aparello de DVD; balcão com 2 portas e 2 gavetas; 18 cadeiras
fixas; 28 cadeiras com 3 lugares; 14 cadeiras com 5 lugares; 6 caixas acústicas; 3 condicionadores de ar; 1 rack musical; 1 misturador de áudio; 1 amplificador de potência; 1 equalizador gráfico;
equipamento com 2 microfones; 2 mesas de reunião; 1 mesa
com 2 gavetas; 1 microcomputador; 4 microfones; 1 monitor de
vide; 1 aparelho multimídia; 1 tribuna de madeira; 1 tribuna em
MDF.

Todos os cursos.

5.

-

2004/1

154

197,5
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LABORATÓRIOS – MARAVILHA
N.

Área

Implantação

Capacidade
atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

1.

ACH

2005/1

10

81,54

70 – Escritório modelo
de Direito (prática
jurídica)

2.

ACET

2005/1

48

80,10

113 – Informática

3.

ACET

2010/1

32

80,10

113 – Informática

4.

ACET

2003/1

40

40,10

113 – Informática

5.

ACET

2013 /1

44

90,00

54 – Desenho

6.

ACET

2013 /2

45

68,53

81 – Fertilidade do
Solo

7.

ACET

2015/1

40

540.000

80 – Fazenda Experimental

278

Equipamentos
1 access point; 3 armários com 2 portas; 3 arquivos de aço com 4
gavetas; 2 balcões fechados com 2 portas; 10 cadeiras fixas com
4 pés; 8 cadeiras giratórias; 1 impressora multifuncional laser brother mfc 8890dw; 1 gravador e leitor de DVD/CD; mesa em L; 1
mesa com 2 gavetas dal pra; 8 mesas para microcomputador; 1
mesa sem gavetas; 4 microcomputadores; 5 monitores de vídeo;
1 nobreak 3000 va bivolt; 1 rack de parede 12u; 1 switch d-link 24des-3526; 1 transformador.
1 access point 2100ap; 48 cadeiras giratórias com rodas; 2 condicionadores de ar 18000 btus; 1 mesa do professor; 24 mesas p/microcomputador; 23 microcomputadores 512mb; 23 monitores de
vídeo 17”; 3 nobreaks 3.3 kva; 2 patch panels 24p; 2 quadros para
sala de aula; 1 rack de parede 12u; 1 switch de 24p; 1 switch de
16p; 1 tela para projeção retrátil 1.80.
47 cadeiras giratórias comrodas; 2 climatizadores de ar; 1 mesa
de professor; 22 mesas para microcomputador; 22 microcomputadores; 21 monitores 15”; 3 nobreaks; 1 patch panel 24p; 1 rack
de parede; 1 tela p/projeção retrátil 1.80; 2 quadros para sala de
aula.
40 cadeiras giratórias; 2 condicionadores de ar 18000 frio; 20 mesas paramicrocomputador; 16 microcomputadores; 16 monitores
de vídeo lcd “17”; 1 nobreak 3 kva; 1 patch panel 24p; 2 quadros
parasala de aula; 1 rack fechado 12us; 1 switch 24p.
46 pranchetas tub-14 comregua paralela.
1 autoclave vertical; 1 balança de precisão; 1 balança semi
analitica; 1 chapada aquecedora; 1 chuveiro lava olhos; 1
dessecador; 1 destilador da água; 1 destilador de nitrogenio; 1
estereomicroscopio; 1 estufa bacteriologica; 1 estufa esterilização e secagem; 16 microscópios biológicos; 15 microscópios
estereoscópios; 1 phmetro condutivimetro bancada; 1 projetor
de multimídia epson powerlite s5+2000; 1 refrigerador.
1 bomba d’água; 4 estantes de aço; 1 mesa em l; 1 bomba para
coleta de suco ruminal; 1 abre boca para equinos com catraca;
2 espéculos para égua; 2 caixas d’água 10.000l; trator.

Cursos que utilizam este
laboratório

Direito.

Todos os cursos.

Todos os cursos.

Todos os cursos.
Agronomia.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia
de Maravilha.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Capacidade
Atendimento
108

Área física
(m²)
158,31

Nova denominação
(praticada pelo MEC) *
Auditório – Maravilha

Equipamentos

Cursos que utilizam este laboratório

2 access point; 1 amplificador; 108 cadeiras fixas com prancheta; 4 caixas de som; 3 condicionadores de ar 18000 btus; 2 mesas de reunião; 1
Todos os cursos.
microcomputador; 1 mesa para projetor; 2 microfones; 1 quadro para
sala de aula; 2 telas de projeção; 2 tribunas em MDF
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LABORATÓRIOS – PINHALZINHO
N.

Área

Implantação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

1.

ACET

2004/2

64

65,84

113 – Informática

2.

ACET

2004/2

64

64,00

47 – Computação
Gráfica

3.

ACET

2007/1

32

127,63

113 – Informática

4.

ACH

2008/1

10

94,00

70 – Escritório modelo
de Direito (prática
jurídica)

5.

ACH

2008/1

10

94,00

6.

ACV

2011/2

40

37,79

280

379 – Espaço para
atividades jurídicas

44 – Clínica de psicologia

Equipamentos
65 cadeiras giratórias com rodas; 2 condicionadores de ar gree; 1
mesa do professor; 16 mesas para microcomputador; 31 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 1 mural de madeira com feltro; 2 quadros p/sala de aula; 1 tela retrátil fixa;
65 cadeiras giratórias comrodas; 2 condicionadores de ar gree; 1
mesa do professor; 16 mesas p/microcomputador; 31 microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 1 mural de madeira
com feltro; 2 quadros p/sala de aula; 1 tela retrátil fixa;
1 access point; 66 cadeiras giratórias comrodas; 2 condicionadores de ar gree; 1 mesa do professor; 16 mesas p/microcomputador; 32 microcomputadores; 38 monitores de vídeo lcd 20”;
1 mural de madeira com feltro; 2 quadros p/sala de aula; 2 tela
retrátil fixa;
1 access point; 3 armários com 2 portas; 3 arquivos de aço com
4 gavetas; 1 aparelho de telefone s/fil panasonic; 3 balões; 30
cadeiras fixas; 8 cadeiras giratórias; 2 cadeiras com 3 lugares; 2
condicionadores de ar; 2 estantes armário com 3 prateleiras; 1
impressora multifuncional brother mfc 8890dw;7 microcomputador; 8 monitor “17”; 8 mesas de escritório s/gavetas; 4 mesas p/

Cursos que utilizam este
laboratório

Todos os cursos.

Design.

Todos os cursos.

Direito.

leitura; 1 mesa redonda.
1 access point; 3 armários com 2 portas; 3 arquivo de aço com4
gavetas;1 aparelho de telefone s/fil panasonic; 3 balcao; 30
cadeiras fixas; 8 cadeiras giratórias; 2 cadeiras com 3 lugares;
2 condicionador de ar; 2 estante armário com 3 prateleiras; 1
Direito.
impressora multifuncional brother mfc 8890dw;7 microcomputador; 8 monitor “17”; 8 mesas de escritório s/gavetas; 4 mesas para
leitura; 1 mesa redonda.
05 armários altos com2 portas; 02 arquivo de aço; 01 balcão
baixo; 01 cadeira com3 lugares; 16 cadeiras fixa 4 pés; 03 cadeira
giratória; 02 ar condicionado; 03 mesa de trabalho; 01 mesa de
Psicologia.
reunião; 02 mesas simples; 02 microcomputador itautec infoway
st 4253; 02 monitor de vídeo ‘17’; 06 poltrona.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N.

Área

Implanta-

Capacidade

Área física

ção

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC) *

Cursos que utilizam este
laboratório

7.

ACV

2011/2

40

36,50

301 – Psicoterapia

05 armários altos com2 portas; 02 arquivo de aço; 01 balcão
baixo; 01 cadeira com3 lugares; 16 cadeiras fixa 4 pés; 03 cadeira
giratória; 02 ar condicionado; 03 mesa de trabalho; 01 mesa de
Psicologia.
reunião; 02 mesas simples; 02 microcomputador itautec infoway
st 4253; 02 monitor de vídeo ‘17’; 06 poltrona.

8.

ACH

2011/2

40

48,00

167 – Projeto e
desenvolvimento de
protótipos

40 prancheta tub-14 comrégua

9.

ACH

2011/2

50

35,00

281 – Design

10.

ACH

2011/2

50

35,00

122 – Máquinas e
Ferramentas

11.

ACH

2011/2

50

35,00

123 – Máquinas
elétricas

12.

ACH

2011/2

50

35,00

134 – Metalurgia

13.

ACH

2011/2

50

35,00

211 – Modelagem

14.

ACH

2013/1

40

37,38

206 – Design de
Moda

1 máquina pespontadeira; 3 mesa com estrutura de madeira; 5
mesa de madeira envelhecido; 2 mesa de madeira p/leitura; 2
microcomputador; 2 monitor.
1 máquina pespontadeira; 3 mesa com estrutura de madeira; 5
mesa de madeira envelhecido; 2 mesa de madeira p/leitura; 2
microcomputador; 2 monitor.
1 esmerilhadeira;1furadeira; 1 furadeira/parafusadeira; 1 lixadeira;
1 lixadeira; 1 moto esmeril bancada; 1 plaina; 2 retífica pin 1/4; 1
serra circular; 1 serra para esquadrias; 2 serra tico-tico; 1 torno de
bancada tri/som nr 5.
1 compressor de ar; 1 esmerilhadeira;1furadeira; 1 furadeira/
parafusadeira; 1 lixadeira; 1 lixadeira; 1 moto esmeril bancada; 1
plaina; 2 retífica pin 1/4; 1 serra circular; 1 serra para esquadrias; 2
serra tico-tico; 1 torno de bancada tri/som nr 5.
1 esmerilhadeira; 1 furadeira; 1 furadeira/parafusadeira; 1 lixadeira cinta; 1 lixadeira orbital; 1 moto esmeril bancada; 2 pistola pint
suc; 1 plaina; 2 retífica pin; 1 serra circular; 1 serra para esquadrias; 2 serra tico-tico; 1 torno de bancada tri/som nr 5.
1 cronômetro; 1 etiquetador; 1 ferro de passar commini caldeira;
1 interlock siruba commesa e motor; 5 manequim em ferro e fibra
para modelagem; 1 máquina de costura reta siruba com mesa;
motor e acessórios; 1 mesa de corte comestrutura de ferro; 1
mesa de passar;1 mesa em l com conexão oval e duas gavetas;
1 prancheta tub 14g comrégua paralela

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.

281

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

N.

Área

Implanta-

Capacidade

Área física

ção

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

15.

ACH

2013/1

50

48,00

12 – Arte gráfica e
ilustração

16.

ACH

2013/1

50

70,00

33 – Cerâmica

17.

ACH

2013/1

40

48,00

54 – Desenho

18.

ACH

2013/1

64

64,00

376 – Diagramação

19.

ACH

2013/1

64

64,00

56 – Editoração Eletrônica

20.

ACH

2013/1

50

37,38

209 – Estamparia
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Equipamentos
08 mesas em madeira/mdf; 40 bancos envernizados; 01 bancada;
01 armário com 4 portas; 01 quadro branco; 01 mural; 01 armário
para materiais de grande porte (chapas de acrílico). 40 prancheta
tub-14 comrégua paralela. 01 condicionador de ar; 01 mesa para
professor; 01 projetor multimídia; 01 mural em alumínio e feltro; 02
quadro p/sala de aula; 01 mapoteca horizontal com 10 gavetas.
1 máquina pespontadeira; 3 mesa com estrutura de madeira;
5 mesa de madeira envelhecido; 2 mesa de madeira p/leitura;
2 microcomputador; 2 monitor. 01 armário com 10 gavetas e 3
portas; 01 armário de aço com2 portas e 06 prateleira; 02 armário
tipo prateleira sem portas; 01 balcão em mdf com 05 gavetas e
14 portas; 01 bancada em madeira com tampo; 30 banco com
estrutura de madeira; 29 banco médio envelhecido;
40 prancheta tub-14 comrégua paralela. 01 condicionador de ar;
01 mesa para professor; 01 projetor multimídia; 01 mural em alumínio e feltro; 02 quadro p/sala de aula; 01 mapoteca horizontal
com 10 gavetas.
65 cadeiras giratórias comrodas; 02 condicionadores de ar
gree; 01 mesa do professor; 16 mesas p/microcomputador; 31
microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 01 mural de
madeira com feltro; 02 quadros p/sala de aula; 01 tela retrátil fixa;
65 cadeiras giratórias comrodas; 02 condicionadores de ar
gree; 01 mesa do professor; 16 mesas p/microcomputador; 31
microcomputadores; 32 monitores de vídeo lcd 20”; 01 mural de
madeira com feltro; 02 quadros p/sala de aula; 01 tela retrátil fixa;
1 cronômetro; 1 etiquetador; 1 ferro de passar commini caldeira;
1 interlock siruba commesa e motor; 5 manequim em ferro e fibra
para modelagem; 1 máquina de costura reta siruba com mesa;
motor e acessórios; 1 mesa de corte comestrutura de ferro; 1 mesa
de passar;1 mesa em l com conexão oval e duas gavetas; 1 prancheta tub 14g comrégua paralel03 cadeiras giratórias comrodas; 01
impressora jato de tinta hp designe jet-rsk 500-plotter; 02 mesas de
madeira p/leitura; 01 mesa p/microcomputador; 01 microcomputador itautec philco 01 monitor de vídeo 1; 01 nobreak; 01 prancheta

Cursos que utilizam este
laboratório

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.
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N.

Área

Implanta-

Capacidade

Área física

ção

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

ACH

2013/1

50

70,00

97 – Fotografia

22.

ACH

2013/1

50

70,00

101 – Gravura

23.

ACH

2013/1

50

70,00

162 – Pintura

24.

ACH

2013/1

50

140,00

170 – Prototipagem

25.

ACH

2013/1

50

37,38

187 – Serigrafia

Capacidade

Área física

Nova denominação

Atendimento

(m²)

(praticada pelo MEC) *

204,19

laboratório

MEC) *

21.

167

Cursos que utilizam este

Equipamentos

Auditório – Pinhalzinho

08 mesas em madeira/mdf; 40 bancos envernizados; 01 bancada;
01 armário com 4 portas; 01 quadro branco; 01 mural; 01 armário
para materiais de grande porte (chapas de acrílico). máquinas
fotográficas (6).03 cadeiras giratórias comrodas; 01 impressora
jato de tinta hp designe jet-rsk 500-plotter; 02 mesas de madeira p/
leitura; 01 mesa p/microcomputador; 01 microcomputador itautec
philco 01 monitor de vídeo 1; 01 nobreak; 01 prancheta
08 mesas em madeira/mdf; 40 bancos envernizados; 01 bancada; 01 armário com 4 portas; 01 quadro branco; 01 mural; 01
armário para materiais de grande porte (chapas de acrílico).
08 mesas em madeira/mdf; 40 bancos envernizados; 01 bancada; 01 armário com 4 portas; 01 quadro branco; 01 mural; 01
armário para materiais de grande porte (chapas de acrílico). 01
cabine de pintura; 01 armário de aço com2 portas e 6 prateleiras; 20 bancos médios
1 furadeira/parafusadeira; 1 moto esmeril bancada; 2 retífica pin
1/4;1 serra para esquadrias; 2 serra tico-tico; 1 torno de bancada tri/som nr 5; 1 compressor de ar;1 serra elétrica; 1serra-fita; 1
compressor; 1 aerográfo paasche; 1 soprador térmico; 3esmerilhadeiras; 3 furadeiras; 1 mesa p/desenho em fórmica; 1 micro retífica b&d-rt 650ka; 1 pistola de prego; 1 plaina; 1 politriz; 1 micro
retífica; 2 serras tico-tico super hobby;1 serra multi operacional; 1
switch;1 torno bancada.
1 cronômetro; 1 etiquetador; 1 ferro de passar commini caldeira;
1 interlock siruba commesa e motor; 5 manequim em ferro e fibra
para modelagem; 1 máquina de costura reta siruba com mesa;
motor e acessórios; 1 mesa de corte comestrutura de ferro; 1
mesa de passar;1 mesa em l com conexão oval e duas gavetas;
1 prancheta tub 14g comrégua paralela

Equipamentos
1 projetor, 1 amplificador, 2 banco médio, 25 cadeiras fixas com prancheta com3 lugares, 10 cadeira fixa com prancheta com 4 lugares, 52 cadeira fixa com prancheta, 9 cadeiras fixas, 6 caixa de som, 2 condicionador
de ar 60.000 BTUS, 1 equalizador, 3 mesas de reunião, 1 mesa de som, 2
microfone, 3 pedestal, 1 tribuna em MDF, 1 Rack com periféricos

Design.

Design.

Design.

Design.

Design.

Cursos que utilizam este laboratório

Todos os cursos.
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LABORATÓRIOS – SÃO JOSÉ DO CEDRO

Nº

Área

Implan-tação

Capacida-de
Atendimento

Área física
(m²)

1

ACET

2005/1

48

84,75

2

ACET

2006/1

35

28,25

3

ACET

2006/1

35

28,00

4

ACET

2006/1

30

9,10

5

ACET

2006/1

30

9,00

284

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

01 Access Point; 03 Armário paraprojetor de multimídia; 47 cadeira
giratória comrodas ; 02 condicionadores de ar 18000 btus ; 26 mesas
p/microcomputador; 01 mesa para professor; 27 microcomputadores;
113 – Informática
25 monitores de vídeo CRT 17”; 01 mural em madeira comfeltro; 04
nobreak 3.3 kva; 02 patch panel 24p; 02 quadros p/sala de aula; 01 rack
de parede; 01 switch d-link 48p; 04 tela paraprojetor; 01 Sofá infantil
com1 lugar.
01 Aparelho de som Shiba 400W; 48 Cadeira escolar cequipel; 01
Condicionador4 de ar; 01 Mural em madeira com filtro; 44 Prancheta e
54 – Desenho
mesa tub 14/s com régua paralela; 02 Quadro parasala de aula; 01 Tela
paraprojeção.
01 Balizas de ferro avr-20 peças; 01 Dosímetro de Ruídos com Certificado de Calibração; 02 Estantes de Aço com5 Prateleiras; 01 Luximetro
Digital Instrutherm LD-300; 01 miras de alumínio 4m alkon-10 peças;
32 – Cartografia
03 níveis automáticos comtripés de alumínio marca alkon; 03 teodolito
eletrônico comtripés marca alkon; 01 Termômetro de Globo Instrutherm
TGD-200. 06 Trenas 30m.
2 Agitador;7 Ap.de GPS; 1 Banho Maria;1 Bloco Digestor;1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor;1 dessecador;1 Destil. de água;1 Destil. de Nitrogênio,1 Espectofotômetro microprocessador;1 Estufa;1 Extrator de Amostras paraAnálise do Solo;1
173 – Química Analítica
Fotocolorimetro Microprocessado;1 Manta aquecedora;1 Mesa agitadora; 1 Micropipeta Mecânica; 1 Paquímetro;1 Phmetro de bancanda
digital;1 Proctor -Extrator de Amostra; 1 Termohigrografo; 1 Turbidímetro
microprocessado plus.
2 Agitador;7 Ap.de GPS; 1 Banho Maria;1 Bloco Digestor;1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor;1 dessecador;1 Destil. de água;1 Destil. de Nitrogênio,1 Espectofotômetro mi174 – Química Orgâcroprocessador;1 Estufa;1 Extrator de Amostras paraAnálise do Solo;1
nica
Fotocolorimetro Microprocessado;1 Manta aquecedora;1 Mesa agitadora; 1 Micropipeta Mecânica; 1 Paquímetro;1 Phmetro de bancanda
digital;1 Proctor -Extrator de Amostra; 1 Termohigrografo; 1 Turbidímetro
microprocessado plus.

Cursos que utilizam este
laboratório

Todos os cursos.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.

Agronomia.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

Atendimento

(m²)

6

ACET

2006/1

30

9,00

7

ACET

2006/1

30

9,00

8

ACET

2006/1

30

9,00

9

ACET

2006/1

30

9,00

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC) *
2 Agitador;7 Ap.de GPS; 1 Banho Maria;1 Bloco Digestor;1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor;1 dessecador;1 Destil. de água;1 Destil. de Nitrogênio,1 Espectofotômetro microprocessador;1 Estufa;1 Extrator de Amostras paraAnálise do Solo;1
83 – Físico Química
Fotocolorimetro Microprocessado;1 Manta aquecedora;1 Mesa agitadora; 1 Micropipeta Mecânica; 1 Paquímetro;1 Phmetro de bancanda
digital;1 Proctor -Extrator de Amostra; 1 Termohigrografo; 1 Turbidímetro
microprocessado plus.
2Agitador; 7Aparelho de GPS; 2 Balanças; 1Banho Maria; 1Bloco Digestor;1 Centrífuga; 1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico; 1
Compressor;1dessecador ;1Destilador de água; 1 Destilador de
Nitrogênio, 1 Espectofotômetro luz visível microprocessador; 1 Estufa;
81 – Fertilidade do Solo
1 Extrator; 1 Fotocolorimetro Microprocessado; 1 Fotometro de chama;
1 Manta aquecedora;1 Micropipeta Mecânica; 1Oxímetro Microprocessado; 1paquímetro; 1Phmetro de bancanda digital;1 Proctor- Extrator; 1
Pulverizador de Pesquisa.
1 Agitador magnético comcontrole de aquecimento; 1 Agitador Mecânico e Despersor de Solos; 7 Aparelho de GPS;2 Balanças precisão
eletrônica; 1 Banho Maria; 1 Bloco Digestor-Capacitade; 1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor; 1 desseca153 – Nutrição de
dor; 1 Destilador de água;1 Destilador de Nitrogênio,1 Espectofotômetro
Plantas
luz microprocessador; 1 Estufa com circulaçãode ara forçada;1 Extrator
de Amostras para Análise do Solo;1 Fotocolorimetro Microprocessado; 1
Fotometro de chama.
1 Agitador magnético comcontrole de aquecimento; 1 Agitador Mecânico e Despersor de Solos; 7 Aparelho de GPS;2 Balanças precisão
eletrônica; 1 Banho Maria; 1 Bloco Digestor-Capacitade; 1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor; 1 desseca202 – Zoologia
dor; 1 Destilador de água;1 Destilador de Nitrogênio,1 Espectofotômetro
luz microprocessador; 1 Estufa com circulaçãode ara forçada;1 Extrator
de Amostras para Análise do Solo;1 Fotocolorimetro Microprocessado; 1
Fotometro de chama.

Cursos que utilizam este
laboratório

Agronomia.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

10

ACET

2006/1

30

9,00

24 – Bioquímica

11

ACET

2006/1

30

9,00

29 – Bromatologia

12

ACET

2006/2

35

10,59

196 – Topografia

13

ACET

2006/2

35

40,00

122 – Máquinas e
Ferramentas

14

ACET

2006/2

35

40,00

128 – Mecânica dos
Fluídos

15

ACET

2006/2

35

40,00

129 – Mecânica de
Solos
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Equipamentos
1 Agitador magnético comcontrole de aquecimento; 1 Agitador Mecânico e Despersor de Solos; 7 Aparelho de GPS;2 Balanças precisão
eletrônica; 1 Banho Maria; 1 Bloco Digestor-Capacitade; 1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor; 1 dessecador; 1 Destilador de água;1 Destilador de Nitrogênio,1 Espectofotômetro
luz microprocessador; 1 Estufa com circulaçãode ara forçada;1 Extrator
de Amostras para Análise do Solo;1 Fotocolorimetro Microprocessado; 1
Fotometro de chama.
1 Agitador magnético comcontrole de aquecimento; 1 Agitador Mecânico e Despersor de Solos; 7 Aparelho de GPS;2 Balanças precisão
eletrônica; 1 Banho Maria; 1 Bloco Digestor-Capacitade; 1 Centrífuga
p/4 tubos;1 Chuveiro;1 Clinômetro eletrônico;1 Compressor; 1 dessecador; 1 Destilador de água;1 Destilador de Nitrogênio,1 Espectofotômetro
luz microprocessador; 1 Estufa com circulaçãode ara forçada;1 Extrator
de Amostras para Análise do Solo;1 Fotocolorimetro Microprocessado; 1
Fotometro de chama.
01 Balizas de ferro avr-20 peças; 01 Dosímetro de Ruídos com Certificado de Calibração; 02 Estantes de Aço com5 Prateleiras; 01 Luximetro
Digital Instrutherm LD-300; 01 miras de alumínio 4m alkon-10 peças;
03 níveis automáticos comtripés de alumínio marca alkon; 03 teodolito
eletrônico comtripés marca alkon; 01 Termômetro de Globo Instrutherm
TGD-200.
01 Batedor de grãos; 01 Grade niveladora; 01 Plantadeira hidráulica
marca IMASA phs-63; 01 Pulverizador; 01 Reboque agrícola ISOL.mod.
r-300 comcarroceria, freio e pneu; 01 Roçadeira central/lateral-marca
Becker; 01 Subsolador comchassis 3; Enxadas, serrote, mareta, picão,
martelo, foice, facão, alicates, troques, chaves e outros.
01 Batedor de grãos; 01 Grade niveladora; 01 Plantadeira hidráulica
marca IMASA phs-63; 01 Pulverizador; 01 Reboque agrícola ISOL.mod.
r-300 comcarroceria, freio e pneu; 01 Roçadeira central/lateral-marca
Becker; 01 Subsolador comchassis 3; Enxadas, serrote, mareta, picão,
martelo, foice, facão, alicates, troques, chaves e outros.
01 Batedor de grãos; 01 Grade niveladora; 01 Plantadeira hidráulica
marca IMASA phs-63; 01 Pulverizador; 01 Reboque agrícola ISOL.mod.
r-300 comcarroceria, freio e pneu; 01 Roçadeira central/lateral-marca
Becker; 01 Subsolador comchassis 3; Enxadas, serrote, mareta, picão,
martelo, foice, facão, alicates, troques, chaves e outros.

Cursos que utilizam este
laboratório

Agronomia.

Agronomia.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC) *

16

ACET

2007/1

30

8,10

10 – Anatomia Vegetal

17

ACET

2007/1

30

8,00

27 – Botânica

18

ACET

2007/1

30

8,00

146 – Morfologia
Vegetal

19

ACET

2007/1

30

8,00

138 – Microbiologia
Agrícola

20

ACET

2007/1

30

8,00

67 – Entomologia

1 Autoclave; 1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação
dupla; 1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1
Forno Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1 Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1
Televisor .
1 Autoclave Vertical 50 Litros AV 50; 1 Contador Mecânico de Colônia;1
Dessecador; 1 Desumidificador Automático; 15 Estéreo Microscópios
Tecnival comiluminação dupla; 1 Estufa de Esterelização e Secagem;
1 Forno Microondas; 1 Forno Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com
Adaptador paraMicroscópio; 1 Microscópio biológico trinocular com
4 objetivas; 15 Microscópio Bioval Binocular Acromático; 1 Mural em
alumínio comfeltro; 1 Televisor .
1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador
Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação dupla;
1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1 Forno
Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1
Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval
Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1 Televisor .
1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador
Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação dupla;
1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1 Forno
Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1
Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval
Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1 Televisor .
1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador
Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação dupla;
1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1 Forno
Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1
Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval
Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1 Televisor .

Cursos que utilizam este
laboratório

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

Atendimento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

21

ACET

2007/1

30

8,00

86 – Fisiologia Vegetal

22

ACET

2007/1

30

8,00

92 – Fitopatologia

23

ACET

2007/1

30

8,00

93 – Fitossanidade

24

ACET

2007/1

30

8,00

96 – Forrageiras

25

ACET

2012/1

40

31,22

142 – Mineralogia do
solo

26

ACET

2012/1

40

31,00

186 – Sementes

27

ACV

2015/2

40

540.000

80 – Fazenda Experimental
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Equipamentos
1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador
Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação dupla;
1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1 Forno
Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1
Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval
Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1 Televisor .
1 Contador Mecânico de Colônia;1 Dessecador; 1 Desumidificador
Automático; 15 Estéreo Microscópios Tecnival comiluminação dupla;
1 Estufa de Esterelização e Secagem; 1 Forno Microondas; 1 Forno
Mufla; 1 Máquina Fotográfica Digital com Adaptador paraMicroscópio; 1
Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval
Binocular Acromático; 1 Mural em alumínio comfeltro; 1 Televisor .
1 Autoclave Vertical 50 Litros AV 50;1 Contador Mecânico de Colônia;
01 Dessecador 250MM; 01 Desumidificador Automático; 15 Estéreo
Microscópios Tecnival comiluminação dupla; 1 Estufa de Esterelização
e Secagem;1 Forno Microondas;1 Forno Mufla;1 Máquina Fotográfica
Digital com Adaptador paraMicroscópio;1 Microscópio biológico trinocular com 4 objetivas; 15 Microscópio Bioval Binocular Acromático; 01
Televisor.
1 Autoclave Vertical 50 Litros AV 50; 1 Contador Mecânico de Colônia; 1 Dessecador 250MM; 1 Desumidificador Automático; 15 Estéreo
Microscópios Tecnival comiluminação dupla; 1 Estufa de Esterelização
e Secagem;1 Forno Microondas;1 Forno Mufla; 1 Máquina Fotográfica
Digital com Adaptador paraMicroscópio; 3 Mesas comtampo em granito;1 Mesa paraMicrocomputador;1 Microscópio biológico trinocular com
4 objetivas; 15 Microscópio Bioval Binocular Acromático; 1 Mural em
alumínio comfeltro; 1 Televisor 20p.
01 Gaveteiro com10 gavetas parageologia; 01 Mesa para professor; 01
Mural em madeira comfeltro; 01 Pedestal para amostra 648 lugares; 01
Quadro p/sala de aula.
01 Gaveteiro com10 gavetas parageologia; 01 Mesa para professor;
01 Mural em madeira comfeltro; 01 Pedestal para amostra 648 lugares;
01 Quadro p/sala de aula; 01 Expositor com sementes; Coleção de
sementes.
1 bomba d’água, 4 estante de aço, 1 mesa em L, 1 bomba para
coleta de suco ruminal, 1 abre boca para equinos com catraca,
2 espéculo para égua, 2 caixa d’água 10.000L, trator.

Cursos que utilizam este
laboratório

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.

Agronomia.

Agronomia; Agronomia de
Maravilha.
Agronomia de Maravilha.
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LABORATÓRIOS, QUADRAS E AUDITÓRIOS – CAMPUS DE VIDEIRA
Nº

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

Equipamentos

1

ACV

2002

40

97,66

Academia de Musculação

Bicicleta ergométrica; puxador 80 kg; remada baixa 100 kg; gráviton 80
kg; cadeira adutora e abdutora 90 kg; máquina de glúteo 70 kg; desenvolvimento com anilhas; cadeira bíceps com anilhas e barras; máquina
supino 80 kg; supino com barras e anilhas; PEC dec 70 kg; cadeira
extensora e flexora 60 kg; leg press com barras e anilhas; cadeira para
agachamento com barras e anilhas; remada alta; banco para abdominal; esteira ergométrica p/ avaliação e recuperação cardiovascular;
painel musculatura humana frontal; painel musculatura humana dorsal;
televisor.

2

ACH

2011

32

86,10

Administração

Bancada; 17 computadores; aparelho de ar condicionado; projetor
multimídia.

3

ACV

2004

30

42,73

Análises Clínicas

4

ACV

2002

12

36,88

Avaliação Física e
Treinamento

5

ACV

2003

40

50,74

Biologia Geral

Analisador bioquímico microprocessado; contador de células sanguíneas; capela de exaustão; refratômetro manual; refrigerador 280 l;
retroprojetor.
Balança capacidade 150 kg; cicloirgômetro; banco de Wells; estadiômetro; simetógrafo flexível; aparelhos de pressão; estetoscópios; flexímetro; leitor de relógio interface USB; metrônomo; paquímetro; plicômetro
científico; relógios medidores físicos.

Estereomicroscópio bi/trinocular; microscópio monocular; microscópio
binocular; lupa estereomicroscópio binocular.

Cursos que utilizam este
laboratório

Educação Física.

Administração;
Ciências Contábeis;
Ciências da Computação.
Farmácia;
Nutrição.

Educação Física;
Nutrição.
Farmácia; Nutrição;
Psicologia; Pedagogia;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial;
Colégio Superação;
Cosmetologia;
Educação Física.
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Nº

6

Área

ACV

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

2004

40

57,78

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

Biologia Molecular

7

ACV

2003

40

53,19

Biologia Vegetal

8

ACET
ACV

2011

24

74,98

Bioquímica

9

ACET

2004

40

45,94

Biotecnologia I

10

ACET

2012

10

18,20

Biotecnologia II

11

ACV

2004

20

60

Biotério

12

ACH

2011

20

265

Brinquedoteca

290

Equipamentos
Agitador de tubos; balança de precisão; balança analítica
eletrônica; balança eletrônica digital; banho Maria digital; ultracentrífuga para tubos Ependorf; centrífuga digital programável;
contador de células manual com oito teclas; contador de colônias; fotômetro c/ processador de dados; estufa de esterilização
e secagem; capela de exaustão; capela de exaustão de partículas; gabinete ultravioleta; lavadora ultrassom compacta com
timer; phmêtro; computador; refrigerador 280l; refrigerador 360l;
termociclador; aparelho de eletroforese; cuba vertical ajustável;
cuba p/ eletroforese em gel de agarose com bandeja; cuba
eletroforese horizontal; sistema fotodocumentação com câmara
escura; transluminador com filtro; centrífuga microprocessada.

Cursos que utilizam este
laboratório

Eng. Sanitária e Ambiental;
Nutrição; Farmácia;
Biotec. Industrial;
Eng. de Alimentos.

Farmácia;
Agitador magnético com aquecimento; umidificador ultrasônico; termohi- Pedagogia; Biotec. Indusgrômetro; interruptor de horário; autotransformador AT100.
trial;
Colégio Superação.
Auro clave; balança analítica eletrônica; bomba de vácuo; condutivíQuímica; Eng. Química;
metro; destilador de nitrogênio e proteína 4DK; espectrofotômetro com
Cosmetologia;
cubeta de vidro e adaptador; spectrofotômetro UU/VIS; estufa microFarmácia; Nutrição;
biológica; estufa de secagem; estufa bacteriológica; estufa incubadora
Biotec. Industrial;
microprocessada 280l; capela de exaustão; cabine de fluxo laminar;
Eng. Sanitária e Ambiental;
forno mufla; lâmpada LUVS portátil c/ filtro; medidor de oxigênio microEng. de Alimentos.
processado; turbidímetro de bancada microprocessado digital.
Biotec. Industrial;
Alambique de cobre com serpentina; dorna para fermentação; ebuliôEng. Química;
metro completo; queimadora a gás; refratômetro manual de precisão
Eng. de Alimentos;
três escalas; refrigerador 343l; vinagreira aço inox; tanques para microEng. Sanitária e Ambiental;
vinificação e fermentação em inox 15l; desengaçadeira;
Farmácia.
Biotec. Industrial;
Eng. de Alimentos;
Tanques de microvinificação e fermentação de 25l.
Farmácia; Eng. Química;
Química.
Mesa de inox para preparação de cadáveres; tanque para conservação
de cadáveres com elevador; tanque em fibra de vidro para conservação Farmácia.
de cadáveres.
Estantes de aço para armazenar brinquedos desenvolvidos pelos aluColégio Superação;
nos de Pedagogia; mesas e cadeiras.
Pedagogia.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

13

ACET
ACV

1996

40

48,84

Bromatologia

14

ACV

2004

30

10.000

Campo de Futebol

15

ACV

2009

40

46,19

Controle de Qualidade

16

ACV
ACET

17

ACV
ACET

18

ACET

2004

2009

2004

72

12

40

216,20

11,75

178,90

Equipamentos

Tecnologia de Alimentos

Cromatografia

Desenho I

Agitador magnético com aquecimento; agitador de tubos; balança
analítica; dois banhos Maria; banho Maria com agitador; banho Maria
ultrassônico sem aquecimento; centrífuga de butirômetro; dessecador
em vidro; destilador de Kjeldahl 42 tubos; espectrofotômetro; capela
de exaustão; forno mufla; homogeneizador de sangue; uma bateria de
aquecimento; uma centrígufa de Butiômetro.
Campo de futebol com dimensões oficiais e pista de atletismo.

Cursos que utilizam este
laboratório
Enga de Alimentos;
Nutrição; Farmácia;
Biotec. Industrial; Eng.
Química.

Educação Física.
Eng. de Alimentos; FarBalança analítica; capela de exaustão; liofilizador de bancada; refrigera- mácia;
dor 280l; ultracentrífuga para tubos Ependorf; armário para reagentes.
Biotec. Industrial.
Agitador magnético com aquecimento; amassadeira rápida de pão;
amassadeira de massa; armário vazio para 20 assadeiras; balança
digital 15 Kg; batedeira; cilindro com pedestal; digestor de proteínas;
divisora de massa em inox; espremedor manual de frutas; estufa
fechada 20 esteiras; estufa de circulação de ar; capela de exaustão;
fatiadeira de pão; fogão 4 e 6 bocas; forno elétrico; forno turbo gás 8 esteiras; forno micro-ondas; refrigerador 240l; refrigerador horizontal 213l;
liquidificador; liquidificador industrial 6 litros; mesa de inox; misturador
de massas; cabeçote para moinho cortador/triturador; ensacadeira de
linguiça 6 kg manual; processador de alimentos; refrigerador 343l; secadora vertical com circulação de ar quente; seladora com temporizador e
pedal; triturador com facas; fermentador.
Câmera fotográfica; bomba quaternária; injetor manual 77251
W/600; forno requer control; detector de índice de refração;
detector por fotodiodo; cafeteira expresso; degaseificador em
linha 4 canais; injetor automático; microcomputador; impressora;
capela de exaustão; UPS sistema de energia; refrigerador; liofilizador de bancada; phmêtro digital; sistema de filtração três provas;
sistema de ultrapurificação de água c/ lâmpada UV; software
empower personal SS W/BUSLACE INCLUDES.

Minicâmara color; 40 mesas de desenho ajustável Trident; mesa de luz
para desenho animado; retroprojetor.

Biotecnologia Industrial
Engenharia de Alimentos
Nutrição
Farmácia; Enga Química

Eng. Sanitária e Ambiental;
Farmácia; Eng. Química;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial.

Eng. Sanitária e Ambiental;
Design;
Artes Visuais; Tecn. Design
Interiores;
Arquit. Urbanismo;
Eng. de Alimentos.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

ACET

2012

36

86,10

Desenho II

10 mesas com 36 lugares para desenho; retroprojetor.

20

ACET

2015

36

86,10

Desenho III

10 mesas com 36 lugares para desenho; retroprojetor.

ACET

2007

40

42,31

22

ACV

2004

30

69

23

ACH

1994

40

315,53

24

ACH

1994

40

315,53

292

laboratório

MEC)*

19

21

Cursos que utilizam este

Eletrotécnica

Enfermagem

Escritório Modelo
Direito
Espaço para Atividade
Jurídica

Amperímetro alicate digital; conjunto para estudo da força magnética; conjunto para estudo da Lei de OHM; conjunto de magnetismo e
eletromagnetismo; fonte digital 30V/3ª; gerador elétrico manual de mesa
com blecaute; gerador elétrico manual portátil; gerador eletrostático de
correia tipo Van de Graaff; laboratório didático de eletricidade; motor
Weg trifásico 0;5 cv; motor Kohllach monofásico1/4CV 4P aberto; osciloscópio analógico; paquímetro universal; transformador desmontável;
voltímetro; wattímetro.
Armário guarda-roupa; armário vitrine duas portas; balança eletrônica
pediátrica 15 kg; balança eletrônica plataforma 300 kg; balança com
régua Welmy; balança digital doméstica para uso pessoal; cadeira de
rodas para banho; cama Fawler; carro padiola c/ grade; Hamper com
saco; cilindro de oxigênio medicinal; biombo triplo c/ tecido lonado;
foco clínico sem espelho; laringoscópio c/ três lâminas curvas; mesa
estofada de exames clínicos; simulador de cuidados c/ pacientes;
barco luxo para injeção; braço geriátrico avançado para treinamento de
injeção venosa; boneco criança cinco anos; bissexual para treinamento
de enfermagem; boneco bebê bissexual com órgãos internos; boneco
para cuidados com ostomias; conjunto para nebulização; otoscópio NG;
pirâmide tridimensional c/ kit modelos alimentos.

Enga Sanitária e Ambiental; Design; Arquitetura
e Urbanismo; Eng. de
Alimentos; Eng. Química.
Eng. Sanitária e Ambiental; Design; Arquitetura
e Urbanismo; Eng. de
Alimentos; Eng. Química.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Arquitetura e Urbanismo;
Eng. de Alimentos;
Colégio Superação; Eng.
Química; Ciências da Computação; Química; Design.

Cosmetologia; Farmácia;
Nutrição.

Computadores; sala de professores; biblioteca.

Direito.

Salas de atendimento individualizadas; computadores; impressoras;
sala de coordenação; ar condicionado.

Direito.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC)*

25

ACET
ACV

1996

40

53,82

Físico-Química

26

ACV

2003

40

41,58

Fitossanidade

27

ACH

2004

12

28,98

Fotografia  

28

ACET

2010

10

28,75

Geoprocessamento

29

ACV

2002

60

856,58

Ginásio Poliesportivo I

30

ACV

2004

200

985,30

Ginásio Poliesportivo II

31

ACET

2007

40

58,82

Monitoramento Ambiental I

32

ACET

2007

21

89,12

Computação Gráfica

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

Eng. Sanitária e Ambiental;
Farmácia; Nutrição;
Agitador magnético com aquecimento; balança de precisão; bomba a
Eng. de Alimentos;
vácuo; cadinho de platina; destilador de Kjeldahl semiautomático; estufa
Biotec. Industrial;
para esterilização e secagem; capela de exaustão; forno mufla inox;
Química;
politriz lixadeira metalográfica; bomba de vácuo.
Colégio Superação; Eng.
Química.
Farmácia;
Armário para reagentes; refrigerador 280l.
Biotec. Industrial;
Eng. de Alimentos.
Câmeras fotográficas com objetiva; fotômetro; flash; tripés de alumínio;
cinco câmeras fotográficas digitais; ampliador QIHE F; timer p/ amplifiDesign; Arquit. Urbanismo.
cador Ranger; marginador S&K; negatoscópio.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Aparelhos de GPS Garmin; estação total Gowin TKS202; microcompuArquitetura e Urbanismo;
tadores; software Topograph Educativo; software Track Maker.
Ciências da Computação.
Colégio Superação;
Quadra poliesportiva com demarcações de futsal, vôlei, basquete e
Educação Física; Pedagohandball.
gia; Psicologia.
Quadra poliesportiva com demarcações de futsal; vôlei; basquete e
Educação Física.
handball.
Chapa aquecedora; bureta digital; condicionador de ar; curvímetro CSR;
dessecador em vidro com tampa e luva; espectrofotômetro; capela de
exaustão; forno de micro-ondas; refrigerador; gabinete com lâmpada
Eng. Sanitária e AmbienUV; impressora jato de tinta; luxímetro Instrutherm LD 200; microcomtal; Eng. Química; Eng.
putador; medidor de PH de bancada; planímetro digital Geomaster;
Alimentos; Arquitetura.
pluviômetro Irriplus P300; refrigerador; seladora de cartelas; instrumento para determinação de DBO; aparelho jar test 6 provas; um medidor
de ph.
Ciência; Computação;
Design; Eng. Sanitária e
Bancadas; minicâmera color; 22 computadores; retroprojetor.
Ambiental; Eng. Química;
Ciências Contábeis.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

33

ACET

1995

34

105,98

34

ACET

1996

34

107,98

35

ACET

2004

11

35,82

36

294

ACET

1998

40

62,76

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

Computação I

Computação II

Computação III

Microbiologia

Bancadas; condicionador de ar; minicâmera color; 30 computadores.

Bancadas; minicâmera color; condicionador de ar; 35 computadores;
televisor.

Bancadas destinadas à montagem de hardware; minicâmera
color; um computador.

Agitador magnético com aquecimento; agitador de tubos; balança de
precisão; banho Maria com agitador; capela de fluxo laminar; condicionador de ar; 02 fornos de microondas; geladeira; homogeneizador de
amostra microbiológicas digital com timer; liquidificador industrial; carrinho 4 bandejas em polietileno; micropipeta digital; pipeta motorizada;
microscópio binocular; refrigerador 343 l; ebuliômetro completo.

Cursos que utilizam este
laboratório
Administração; Arquitetura;
Biotecnologia; Ciências
da Computação; Ciências
Contábeis; Design; Direito;
Ed Física; Eng. Alimentos;
Eng. Química; Eng. Sanitária e Ambiental; Farmácia;
Nutrição; Pedagogia;
Psicologia; Química;
Colégio Superação.
Administração; Arquitetura;
Biotecnologia; Ciências
da Computação; Ciências
Contábeis; Design; Direito;
Ed. Física; Eng. Alimentos;
Eng. Química; Eng. Sanitária e Ambiental; Farmácia;
Nutrição; Pedagogia.
Psicologia; Química;
Colégio Superação.
Administração; Arquitetura; Biotecnologia; Ciências da Computação;
Ciências Contábeis;
Design; Direito; Ed. Física;
Eng. Alimentos; Eng.
Química; Eng. Sanitária
e Ambiental; Farmácia;
Nutrição; Pedagogia;
Psicologia; Química;
Colégio Superação.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Ciências Biológicas;
Farmácia; Nutrição;
Eng. de Alimentos.
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Nº

37

38

Área

ACV

ACV
ACH
ACH

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

2003

1999

30

48

45,03

57,50

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

Microscopia

Anatomia Humana

Computador; 22 microscópios biológicos binoculares; incubadora BOD;
refrigerador; estufa microbiológica.
Armário para ossos; mesa inox para anatomia; dorso med. avançada
28 partes; série gravidez 8 módulos; pélvis feminina 2 partes; pélvis
masculina 2 partes; ligamento joelho; ligamento cotovelo; molar superior raiz dupla; olho na órbita; célula aumentada 400.000x; ligamento
quadril; ligamento ombro; coração funcionamento sistema circulatório;
molar superior raiz tripla; inciso superior; ouvido esquerdo gigante;
pulmão; sistema urinário bissex; torso em disco; figura muscular bissex
45 partes; superesqueleto humano 37 partes; torso muscular masculino
37 partes; mini torso c/ cabeça removível; coração desmontado; cérebro
neuroanatômico 8 partes; painel sistema vascular; painel sistema nervoso; painel musculatura humana frontal; painel musculatura humana
dorso; um esqueleto articulado e muscular; um esqueleto padrão; duas
articulações de ombro; uma articulação do quadril.
Motocompressor Jet Master; compressor a ar; motoesmerilhadeira;
bigornas; furadeiras de impacto; furadeira de bancada; lixadeira de fita;
lixadeira orbital; morsas; motoesmirilhadeira de bancada; paquímetros;
plaina elétrica; policorte; microrretífica; retroprojetor; serra tico-tico;
serra circular esquadrejadeira; serra fita; soprador térmico; aparelho de
solda; tupia portátil.

39

ACET

2009

48

196,27

Modelos; Maquetes e
Plástica I

40

ACET

2012

40

47,08

Modelos; Maquetes e
Plástica II

Três mesas com 30 lugares para os trabalhos; 30 cavaletes para pintura.

41

ACET

2009

15

44,78

Monitoramento Ambiental II

Bancada didática de mecânica dos fluídos; exaustor; miniestação de
tratamento de água; medidor Venturi; refrigerador 530l.

Cursos que utilizam este
laboratório
Eng. Sanitária e Ambiental;
Farmácia; Nutrição;
Eng. de Alimentos.
Cosmetologia; Eng. Química.

Educação Física;
Nutrição;
Farmácia;
Cosmetologia;
Direito;
Pedagogia;
Colégio Superação;
Psicologia.

Eng. Sanitária e Ambiental;
Eng. Química;
Arquitetura e Urbanismo;
Design.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Arquitetura e Urbanismo;
Design.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Arquitetura e Urbanismo;
Eng. de Alimentos; Eng.
Química.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

ACET

43

ACV
ACET

44

ACV
ACET

2004

40

34,80

Nutrição II

45

ACV

2004

30

365,00

Piscina

47
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ACET

ACV
ACET

2004

2011

2004

24

12

40

40

84,88

16,20

44,26

51,47

Equipamentos

MEC)*

42

46

2004

Nova denominação
(praticada pelo

Multimídia

Nutrição I

Química

Química Analítica

Bancadas; minicâmera color; condicionador de ar; 24 computadores;
televisor.

Balança de precisão; cabine de degustação; batedeira; cafeteira; cilindro de mesa; fogão 4 bocas; forno elétrico; forno micro-ondas; liquidificador; modeladora de massas e biscoitos; moedor de café e pimenta;
moedor de carne; multiprocessador de alimentos.
Adipômetro científico Cescorf; balança eletrônica 6 Kg; balança analítica Denver; purificador de água; cilindro elétrico para
massas; estadiômetro com 220 cm; estadiômetro infantil; forno
de micro-ondas; liquidificador; máquina para fazer macarrão;
um fogão industrial 4 bocas; um refrigerador comercial 4 portas;
duas batedeiras; dois liquidificadores industriais; um processador
de alimentos.
Piscina com 20 metros e cinco raias; sala de aula; retroprojetor.
Balança de infravermelho; balança analítica de precisão; moba a vácuo
e compressor de ar; fotômetro de chama; espectrofotômetro UV/VIS;
capela de exaustão; phmêtro microprocessado; refratômetro portátil
com compensação automática; refrigerador.

Espalhador com gabarito Prodicil; estante de alumínio para placas;
estufa de esterilização e secagem; capela de exaustão; manta de
aquecimento para balão fundo redondo; phmêtro de bolso com eletrodo
e cabo; prensa para lâminas; prensa para placas.

Cursos que utilizam este
laboratório
Administração; Arquitetura;
Biotecnologia; Ciências
da Computação; Ciências
Contábeis; Design; Direito;
Ed. Física; Eng. Alimentos;
Eng. Química; Eng. Sanitária e Ambiental; Farmácia;
Nutrição; Pedagogia;
Colégio Superação.
Nutrição; Farmácia;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial; Ed.
Física.
Nutrição; Farmácia;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial;
Eng. Química.
Educação Física.
Farmácia; Nutrição;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial; Cosmetologia; Eng. Química;
Eng. Sanitária e Ambiental;
Química.
Eng. Sanitária e Ambiental;
Farmácia; Nutrição;
Eng. de Alimentos.
Biotec. Industrial.
Eng. Química; Química;
Colégio Superação.
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Nº

Área

Implan-

Capacida-de

Área física

-tação

atendi-mento

(m²)

Nova denominação
(praticada pelo

Equipamentos

MEC)*

48

ACV
ACET

2004

40

55,60

Química orgânica

Chapa de aquecimento; bomba de vácuo; rota evaporador; capela de
exaustão; aparelho de ponto de fusão.

49

ACET

2002

19

60,70

Redes de Computadores

Bancadas; minicâmera color; 37 computadores.

50

ACV

2002

20

102,51

51

ACET

1997

24

52

ACV

2004

40

Dança

Biombos; ventilador; sala com espelho para aprimoramento dos movimentos; som.

87,84

Tecnologia da Informação

Bancadas; minicâmera color; condicionador de ar; 24 computadores;
televisor.

46,4

Tecnologia Farmacêutica

Armário para reagentes; balança eletrônica; balança analítica
Denver; capela de exaustão; phmêtro digital; chuveiro e lava
olhos de emergência.

Cursos que utilizam este
laboratório
Farmácia; Nutrição;
Eng. de Alimentos;
Biotec. Industrial; Eng.
Química; Eng. Sanitária e
Ambiental; Química.
Ciência; Computação;
Ciências Contábeis; Design; Eng. Química.
Colégio Superação;
Educação Física;
Pedagogia.
Administração; Arquitetura;
Biotecnologia; Ciências
da Computação; Ciências
Contábeis; Design; Direito;
Ed. Física; Eng. Alimentos;
Eng. Química; Eng. Sanitária e Ambiental; Farmácia;
Nutrição; Pedagogia;
Colégio Superação.
Farmácia; Eng. Química;
Cosmetologia.
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LABORATÓRIOS; QUADRAS E AUDITÓRIOS – CAMPUS XANXERÊ
N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

1

V

2016

45

34,47

2

CH

2001

35

50,22

3

CH
CET

2016

35

10, 00

4

CH

2001

35

50,22

298

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Equipamentos

1 estadiômetro; 8 cadeiras fixas; 1 trena de 20 metros; 9 trenas 2
metros; 4 cronômetros; 1 pedômetro; 19 réguas p/ medidas de
ângulos e alavancas; 1 monitor de frequência cardíaca polar; 2
monitores de frequência cardíaca polar; 3 cintos elásticos polar;
1 flexímetro; 1 monitor de pressão; 1 estetoscópio Rappaport; 1
Fisiologia do Exercício
estetoscópio Cardicomed; 1 esfignomanômetro anerodide; 1
estetoscópio premium; 1 monitor de lactato Cardiomed; 1 esteira
ergométrica p/ avaliação física; 1 bicicleta ergométrica p/ teste
de esforço; 5 adipômetro Sonny; 4 adipômetro Cescorf; 1 balança portátil.
1 climatizador; 12 banquetas; anemômetro digital; armário
madeira; bússola tipo brutos; 21 cadeiras estofadas; câmera
filmadora de segurança; cronômetro mondaine; decibelímetro
digital integrador; estante; luxímetro digital; 3 mesas madeira; 2
Conforto Ambiental
monitores; multímetro digital; osciloscópio 20 mhz; padrão de umidade/higrômetro registrador 175-20; pirômetro testa 925; psicrômetro giratório; mural c/ bordas madeira; quadro escolar; sensor
p/ termômetro; solarscópio; termoanemômetro digital.
1 armário; 1 apache tools SL 101; 4 CST/ BERGER; 11 tripés; 6 CST/
BERGER (régua); 2 níveis óticos; 1 CST/BERGER Automatic Level
Topografia
20X; 1 GLM 50 Basch professional; 1 pentax offset 30 mm; 1 transit
BT20A teodolito; 1 teodolito; 1 linertec LTS 205V; 1 CST/BERGER
CGT 10; 1 BT20 Transet; 1 mola kit estrutural; 1 GARMIN 3E.
Climatizador; 12 banquetas; Anemômetro Digital; Armário Madeira; Bússola Tipo Brutos; 21 Cadeira Estofada; Câmera Filmadora
de Segurança; Cronômetro Mondaine; Decibelímetro Digital
Integrador; Estante; Luximetro Digital; 3-Mesas Madeira; 2 MoniLuminotécnica
tor; Multímetro Digital; Osciloscópio 20 MHZ; Padrão de Umidade/
Higrômetro Registrador 175-20; Pirômetro Testa 925; Psicrômetro
Giratório; Mural c/ bordas Madeira; Quadro Escolar; Sensor p/
Termômetro; Solarscópio; Termoanemômetro Digital.

Cursos que utilizam este
laboratório

Educação Física.

Arquitetura e Urbanismo;
Design.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

5

CH

2009

35

43,99

Materiais de Construção – Sistemas
Estruturais

6

CH

2012

35

50,69

Instalações Hidrossanitárias e Elétricas

7

CH

2012

35

50,69

Concreto

8

CH

2012

50

35,84

Empresa Junior

9

CH
CET

2011

35

36,95

Arquitetura

10

CH
CET

2016

35

36,95

Engenharia Civil

11

CET

2016

35

16,95

Física Experimental

12

Todas

2003

50

95,40

Informática I

13

CH

2003

50

95,40

Informática II

Equipamentos
Armário Marfim e Fórmica; Balcão Madeira Azul; Bancada em
marfim/formica; 10 Banquetas; 2 Cadeiras estofadas Azul; 10
Cadeiras Estofadas Fixa Escolar; 2 Mesas; 1 CPU; 01 Monitor; 01
Prateleira; Retroprojetor TES 2020; Windows Software 175/E; Adesk
Education Suite; Software Active 3D Aplicativo para Auto Cad;
Termohigrômetro TFA; Ventilador.
12 Banquetas; 02 Balcão com Paianel; Cortador de Pisos Cerâmicos; Maquina Sahara p/ Tijolos; Maquinas Vergalhão; 02 Mesa;
Misturador/Triturador;03 Nível Cantoneira CST; 04 Prateleira MDF;
Quadro Estilo Lousa; Tablado de Madeira; 03 Trena.
12 Banquetas; 02 Balcão com Paianel; Cortador de Pisos Cerâmicos; Maquina Sahara p/ Tijolos; Maquinas Vergalhão; 02 Mesa;
Misturador/Triturador;03 Nível Cantoneira CST; 04 Prateleira MDF;
Quadro Estilo Lousa; Tablado de Madeira; 03 Trena.
03 Armários ;14 Cadeiras Estofadas Fixas; 01 Mesa de Reunião;
Mural; 05 Cadeiras Giratórias; 01 Poltrona Diretor; 02 Mesas; CPU;
Monitor.
Climatizador; 04 Armário Madeira Marfim; Arquivo aço; 02 Balcão
com gavetas; 06 Banquetas; 02 Cadeiras Giratórias; 02 Cadeira
Estofada Fixas Escolar; 03 Mesas; 02 CPU; 02 Monitor; 01 Mural.
Climatizador; 04 Armário Madeira Marfim; Arquivo aço; 02 Balcão
com gavetas; 06 Banquetas; 02 Cadeiras Giratórias; 02 Cadeira
Estofada Fixas Escolar; 03 Mesas; 02 CPU; 02 Monitor; 01 Mural.
1-Armário duas portas madeira; 6-Paquímetro Analógico; 2-Crônometro Running digital; 1-Balança 9094
10 Bancadas para Informática de Informática Branca; 44 Cadeira
Estofada Fixa; 06 Cadeira Escolar; 02 Câmera; 04 Carteira Escolar;
02 Condicionador de Ar; 01 Climatizador; 01 estabilizador; 01
Mesa; 29 CPU; 30 Monitor; 01 Mural; 01 Móvel para Projetor; 04
Switch.
Tela de Projeção retrátil; Balcão para Impressora; 11 Bancadas
Formicas Branca; Bracket Aço; 62 Cadeiras Estofadas Fixas; 03
Câmeras; 05 Carteiras Escolares; 02 Condicionador de Ar; 02
Climatizador; 02 Estabilizador; Impressora; 25 CPU; 25 Monitor;
Quadro em Formica; Suporte em Aço para TV; Switch; TV 29”.

Cursos que utilizam este
laboratório
Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia Civil.

Administração.

Arquitetura e Urbanismo.

Engenharia Civil.

Engenharia Civil.

Todos os cursos.

Administração;
Ciências Contábeis.
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

14

CH
CET

2003

35

69,50

15

Todas

2003

150

176,49

16

300

CH
CET
CV

2001

40

46,98

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Projetor Epson; 10 Bancadas Madeira Branco p/ Micro; Bracket
Arquitetura e Urbanismo;
em Aço; 45 Cadeiras Estofadas Fixas; Câmera Vigilância; 05 Car- Design;
Computação Gráfica teira Escolar; 02 Condicionador de Ar; 01 Mesa Madeira Branca;
Engenharia Bioenergé25 CPU; 25 Monitor; Quadro em Formica Branco; Suporte em Aço; tica;
Movel para projetor; Switch
Engenharia Civil;
Engenharia Florestal.
Balcão para Cafe em Lamina; 7 Cadeira Estofada; 30 Cadeira Estofada Auditorio C 5 L Bege; 07 Cadeira Estofadas Giratória Marrom; 05 Caixa de Som Acustica; Climatizador de Ar; Mesa De Som
Betringer Estante Madeira Marfim; Mesa Madeira; Mesa Madeira
Eventos I – Auditório
Uso Comum.
Branca; 05 Microfone S/ Fio; 2 Panópio em Madeira; Potência
Attack Stéreo Power Amplifier;
Retroprojetor 3M; Suporte em
Aço; Suporte de Mesa p/ Microfone; Tribuna Ferro .

Materiais de Construção

Equipamentos

Máquina Universal de Ensaios Eletromecânica Instron-Emic mod.
23-100; Prensa Hidráulica para concreto Emic mod. PC100C; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de prova de concreto
15x30; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de prova de
concreto 10x20; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de
prova de concreto 5x10; Cone de Abrams para ensaio de slump;
completos; Plataforma para ensaio de concreto auto adensável;
Conjunto de peneiras Série Normal com tampa e fundo; Frasco
de Chapman; Recipientes metálicos 31;6 X 31;6 com altura de
15;0; Recipientes metálicos 31;6 X 31;6 com altura de 20;00; Recipientes metálicos 44;7 X 44;7 com altura de 30;00; Agitador de
peneiras para análise granulométrica Solotest - ref. 1.202.230 - 220
V - 50/60Hz ;Bancadas de madeira 0;90 x 2;50 m; Computador
Infoway ST 4262 com monitor de 19”. Processador Intel Core 2Duo
HD 320GB

Arquitetura e Urbanismo;
Design;
Engenharia; Bioenergética;
Engenharia Civil;
Engenharia Florestal.
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N°

17

18

Área

CH
CET
CV

CH
CET
CV

Implan-tação

2001

2001

Capacida-de
atendi-mento

40

35

Área física
(m²)

46,98

6,56

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Ensaios de Materiais

Máquinas e ferramentas

Equipamentos
Máquina Universal de Ensaios Eletromecânica Instron-Emic mod.
23-100; Prensa Hidráulica para concreto Emic mod. PC100C; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de prova de concreto
15x30; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de prova de
concreto 10x20; Cilindros metálicos para moldagem de corpo de
prova de concreto 5x10; Cone de Abrams para ensaio de slump;
completos; Plataforma para ensaio de concreto auto adensável;
Conjunto de peneiras Série Normal com tampa e fundo; Frasco
de Chapman; Recipientes metálicos 31;6 X 31;6 com altura de
15;0; Recipientes metálicos 31;6 X 31;6 com altura de 20;00; Recipientes metálicos 44;7 X 44;7 com altura de 30;00; Agitador de
peneiras para análise granulométrica Solotest - ref. 1.202.230 - 220
V - 50/60Hz ;Bancadas de madeira 0;90 x 2;50 m; Computador
Infoway ST 4262 com monitor de 19”. Processador Intel Core 2Duo
HD 320GB
Balança Digital; 7-Câmera Digital; Cortador Azulejo; 3-Ferro de
Solda ; 2-Refletores Luminosos; 28-Fogões; Furadeira Bosch; Graminho Universal; Liquidificador Industrial; 3-Lixadeira Cinta; Martelete
Bosch; Metalofone; Morsa p/ Maquina Operatriz; Esmeril; 4-Objetiva Macro; 5-Paquimetro; Plaina; Serra Corta Mármore Ferrari;
2-Serra Elétrica Circular; Jg Serra Copo; Serra Bosch; 3-Serra Tico-

Cursos que utilizam este
laboratório

Arquitetura e Urbanismo;
Design;
Engenharia Bioenergética;
Engenharia Civil;
Engenharia Florestal.

Arquitetura e Urbanismo;
Design;
Engenharia Bioenergética;
Engenharia Civil;
Engenharia Florestal.

-Tico; Soprador Serigráfico; 5-soprador térmico

19

20

21

CH
CET
CV

CH

CH

2002

35

68,25

Materiais de Construção – Marcenaria

Arco de Pua c/ Catraca; Aspirador Pó/Liquido; 03 Carrinho
Madeira; Furadeira de Bancada; Lixadeira Cinta/Disco; Mesa
Madeira Mogno; Motor Elétrico; Plaina Desengrossaderia; Prensa
em Aço; Serra Cortes; Serra Fita Verde; Serra Fita Volante; Serra
Circular Eixo; Serra Tico-Tico; Torno Manual; Tupia Sahara.

2000

35

81,78

Fotografia

Uma mesa em madeira; 20 cadeiras estofadas.

217,47

04 Banqueta em Madeira; Cadeira Estofada Fixa; 65 Cadeira
Modelos, Maquetes e Escolar; 07 Estante em Aço; Fogão Industrial; 08 Mesa Madeira;
Plástica
02 Morsa ; Quadro Branco; 03 Torno Bancada;03 Ventilador. +
EQUIPAMENTO DO SEBRAE

2000

35

Arquitetura e Urbanismo;
Design;
Engenharia Civil;
Engenharia Bioenergética;
Engenharia Florestal.
Design.

Arquitetura e Urbanismo;
Design.
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N°

22

Área

CH

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

2000

35

87,61

Gravura

2002

35

68,25

Metalurgia

CH
23

24

CH

2000

35

303,27

Arte Gráfica e Ilustração

25

CH

2002

35

6,60

Cerâmica

26

CH

2001

35

59,87

Projetos

27

CH

2016

40

16,33

Brinquedoteca

302

Equipamentos
Balcão Madeira Padrão; Bancada Formica Branca; 02 Banqueta
em Madeira; Bebedouro Pressão Inox; Câmera de Vigilância;
Exaustor; Climatizador; 04 Estante em Aço; 05 Mesa em Madeira;
Quadro de ferro; Prensa para Gravar; Quadro em formica Branco; Secador de papel; Tanque em Inox; Ventilador
1-Câmera Vigilância; Mesa Madeira; Motor; 02 Pistola para pintura; Serra Tico Tico; Balcão Madeira c/ Pia; 10 Cadeira Escolar;
Carteira Escolar; Câmera de Vigilancia; Exaustor; Compressor; Filtro de Ar; Furadeira de bancada; Guilhotina de Pedal; Lixadeira;
Mesa; Mig Lab; Morsa Modular; Morsa para Maquina Operatriz; 03
Pistola; Pistola para pintura; Serra Circular; Tesoura Mec. Bancada
09 Banqueta em Madeira; 30 cadeira Escolar; 46 Cavalete
Madeira; 04 Mesa Madeira; Quadro Branco; Tablado; Tanque de
Lavar Branco; 06 Ventilador parede.
Cadeira Escolar; 02 Estante em Aço; Forno Jung.
03 Armário; 2 Mesas com Tubo de Metal; 2 Arquivo em Aço; 4
Bancada Fórmica; Banco Estofado Preto Recepção; Bracket
Fechado 7vsx570mm; 11 Cadeira Giratória; Carrinho Madeira
Auxiliar c/ Rodas; Climatizador de ar; 2 Estante em Aço Celi; Flip
Chat Madeira; Impressora; Mesa Digitalizadora; 02 CPU Infoway a
t4271; 02 Modulo Mini gbic 1000 basesx ; 2 Video Color lcd; Mural
de Avisos; Licenças cs5 Design Standard win/; Switch d-link des-3526ª; Ventilador de parede
15-Ábaco; 36- Alfabeto; 10-Barco geométrico; 5-Bloco lógico; 3-Boneco Bailarino; 2-Caixa numerais Libras; 4-Caixas de
encaixe em madeira; 5-Dominó diversos; 1-Ecoteca; 1-Jogos
diversos; 41-Móvel: sala de estar;6-Multitabuada; 20-Polígonos;2-Quadro Braille; 6-Quebra-cabeça; 5-Relógios diversos; s;2-Salão
de beleza; 3-Sistema Braille;1-Tabuleiro para multiplicar;2-Torre
inteligente;1-Trilha;14-Varal com letras

Cursos que utilizam este
laboratório
Arquitetura e Urbanismo;
Design;
Pedagogia.

Arquitetura e Urbanismo;
Design.

Arquitetura e Urbanismo;
Design.
Arquitetura e Urbanismo;
Design.

Design (NID).

Pedagogia.
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

28

CET

2016

40

43,80

29

CH

2003

70

1.263,02

30

CH

2004

40

185,30

31

Todas

2008

850

1.439,06

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

1-Agitador Magnético Aquecido; 3-Agitador Magnético Aquecido Placa Cerâmica;
1-Banho Maria oito bocas; 1-Barrilete para armazenagem e água
destilada; 1-Bateria de Pipetagem; 1-Bomba de vácuo; 1-Câmara de Neubauer/Hermatocimetro; 1-Capela para exaustão;
1-Centrifuga Clinica; 1-Chapa aquecedora em cerâmica grande
com indicação de função; 1-Chapa aquecedora plataforma
retangular; 1-Condutivimetro de bancada; 1-Deionizador de
Mecânica dos Solos
água;1-Estufa de secagem para solos;1-Fotômetro de chamas;
Engenharia Civil.
1-Medidor de PH microprocessado de bancada;1-Mesa agitador orbital; 2-Micropipeta labmate soft vol.variável;1-Oximetro
portátil medidor oxigenio Instrutherm digital;1-Phmetro de campo
portátil;1-Compensação de temperatura calibração digital;4-Macropipetador;1-Armário 2;35x2;00 branco;1-Bancada de
9;00x0;92 branca com granito;2-Carrinho para transporte de
produtos;1-Mesa agitadora orbital para 176 provas;2-Painel para
escorrer vidraria em PS/72 vastago
Pavilhão com 1.263;02m2; compões o mesmo: laboratórios;
Design
modelaria; studio; área de exposição; Núcleo de Inovação em
Design.
Design;
2 Adipometro Clinico; Armário; 2 Balança Digital; Banco Wells;3
Barra Cromada; 5 Bicicleta Spinin; Compasso Langer Dobras
Cutâneas; Cross Over TRG; Maquina Flezo; 5 Dumbell para ExercíAcademia de Muscu- cios; Eliption; Maquina para Bicips; Maquina de Gluteon; Splaldar;
Educação Física.
lação
5-Esteira Eletrônica; 2-Goniômetro; Leg Press; Maquina Roldana;
Mesa Flexora; MFC Medidor de Frequência Cardíaca; 2 Paquímetro; Peitoral; 2 Supino; Suporte para Halteres; Suporte para
Tornozeleiras; Suporte para Barras; 5 Ventilador Parede. Ok
Quadro Fórmica Lousa; 4 Balcão; Bebedouro De Pressão Inox 854
Poltrona Para Auditoria Verde Estofada; 42 Cadeiras Estofada
Verde Audi 4 Poltrona Para Auditorio; 2 Equalizador;5 Caixa Bose;
2 Amplificador; 2 Caixa Monitor Bose; 2 Caixa Attack Mp 200;
Eventos II – Anfiteatro
Uso Comum.
4 Microfone; 5 Pedestal; 2 Mesa Elástica I; Suporte Motorizado
Para Cortina; Móvel Para projetor Multimídia; 04 Suporte Araras
Suspensas; Switch Corporate 24 Port 10/100mbps 2-Port; Tela De
Projetção Motorizada De 4.06x3.04; Tribuna
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Equipamentos

32

CH
CV

2009

40

129,20

Anatomia Vegetal

Balança Eletrônica; Bancada em L; 02 Cadeira Fixa; 21 Cadeira
Escolar; 02 Carteira Escolar; 27 Estereomicroscopio; Estufa; Frezzer;
08 Mesas para Microscópio; Mesa; Quadro para Sala de Aula.

33

CH
CV

2009

40

129,20

Morfologia Vegetal

Balança Eletrônica; Bancada em L; 02 Cadeira Fixa; 21 Cadeira
Escolar; 02 Carteira Escolar; 27 Estereomicroscopio; Estufa; Frezzer;
08 Mesas para Microscópio; Mesa; Quadro para Sala de Aula.

34

CH
CV

2009

40

129,20

Plantas Medicinais

Balança Eletrônica; Bancada em L; 02 Cadeira Fixa; 21 Cadeira
Escolar; 02 Carteira Escolar; 27 Estereomicroscopio; Estufa; Frezzer;
08 Mesas para Microscópio; Mesa; Quadro para Sala de Aula.

35

CH
CV

2009

40

129,20

Fisiologia Vegetal

Balança Eletrônica; Bancada em L; 02 Cadeira Fixa; 21 Cadeira
Escolar; 02 Carteira Escolar; 27 Estereomicroscopio; Estufa; Frezzer;
08 Mesas para Microscópio; Mesa; Quadro para Sala de Aula.

36

CH
CV

2009

40

129,20

Tecnologia de Sementes

Balança Eletrônica; Bancada em L; 02 Cadeira Fixa; 21 Cadeira
Escolar; 02 Carteira Escolar; 27 Estereomicroscopio; Estufa; Frezzer;
08 Mesas para Microscópio; Mesa; Quadro para Sala de Aula

37

CH
CV

2009

40

96,00

Biologia Animal

Cadeira Escolar; Armário para Insetos; Armário; 02 Bancadas
Madeira; 25 Cadeira Estofada Fixa; Desumidificador; 23 Estereomicroscopio Binocular; 08 Mesa; Quadro Branco Sala de Aula

Morfologia
Animal

Cadeira Escolar; Armário para Insetos; Armário; 02 Bancadas
Madeira; 25 Cadeira Estofada Fixa; Desumidificador; 23 Estereomicroscopio Binocular; 08 Mesa; Quadro Branco Sala de Aula

38

304

CH
CV

2009

40

96,00

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia;
Zootecnia.
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia;
Zootecnia.
Agronomia;
Ciências Biológicas.
Engenharia Florestal.
Farmácia;
Pedagogia.
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia;
Zootecnia.
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia.
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia;
Zootecnia.
Agronomia;
Zootecnia;
Engenharia Florestal;
Ciências Biológicas;
Pedagogia.
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Equipamentos

39

CH
CV

2009

40

96,00

Zoologia

Cadeira Escolar; Armário para Insetos; Armário; 02 Bancadas
Madeira; 25 Cadeira Estofada Fixa; Desumidificador; 23 Estereomicroscopio Binocular; 08 Mesa; Quadro Branco Sala de Aula

40

CH
CV

2009

40

96,00

Paleontologia

Cadeira Escolar; Armário para Insetos; Armário; 02 Bancadas
Madeira; 25 Cadeira Estofada Fixa; Desumidificador; 23 Estereomicroscopio Binocular; 08 Mesa; Quadro Branco Sala de Aula

41

42

43

CH
CV

CH
CV

CH
CV

2010

2010

2010

40

40

40

66,00

66,00

66,00

Anatomia Humana

Fisiologia Humana

Embriologia

3-Mesa Necropsia; Coluna flexível c/Costelas e Cabeça; Crânio
c/Cérebro; Crânio Humano c/ Coluna Esp.Cervical; Esqueleto padrão c/rodas; Esqueleto Braço c/Omoplata e Clavícula; Esqueleto Humano c/Coluna Flexível; 4-Esqueleto Membros Inferiores c/
Meia Pelvis; Modelo de D.N.A.; Fig. Muscular 1/2 Tam. Nat. Bissexual; Fig. Muscular 1/2 Tam. Natural Feminino; Fígado c/ Vesícula
Biliar; Modelo de Coração c/ Veias; Rim c/ Glândula Adrenal 2
Partes; Torso Humano Bissexual; Torso Humano
3-Mesa Necropsia; Coluna flexível c/Costelas e Cabeça; Crânio
c/Cérebro; Crânio Humano c/ Coluna Esp.Cervical; Esqueleto padrão c/rodas; Esqueleto Braço c/Omoplata e Clavícula; Esqueleto Humano c/Coluna Flexível; 4-Esqueleto Membros Inferiores c/
Meia Pelvis; Modelo de D.N.A.; Fig. Muscular 1/2 Tam. Nat. Bissexual; Fig. Muscular 1/2 Tam. Natural Feminino; Fígado c/ Vesícula
Biliar; Modelo de Coração c/ Veias; Rim c/ Glândula Adrenal 2
Partes; Torso Humano Bissexual; Torso Humano
3-Mesa Necropsia; Coluna flexível c/Costelas e Cabeça; Crânio
c/Cérebro; Crânio Humano c/ Coluna Esp.Cervical; Esqueleto padrão c/rodas; Esqueleto Braço c/Omoplata e Clavícula; Esqueleto Humano c/Coluna Flexível; 4-Esqueleto Membros Inferiores c/
Meia Pelvis; Modelo de D.N.A.; Fig. Muscular 1/2 Tam. Nat. Bissexual; Fig. Muscular 1/2 Tam. Natural Feminino; Fígado c/ Vesícula
Biliar; Modelo de Coração c/ Veias; Rim c/ Glândula Adrenal 2
Partes; Torso Humano Bissexual; Torso Humano

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Engenharia Florestal;
Ciências Biológicas;
Pedagogia;
Zootecnia.
Agronomia;
Ciências Biológicas;
Engenharia Florestal;
Pedagogia;
Zootecnia.
Ciências Biológicas;
Educação Física;
Enfermagem;
Farmácia;
Pedagogia;
Psicologia.

Ciências Biológicas
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Pedagogia
Psicologia
Ciências Biológicas
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Pedagogia
Psicologia
Zootecnia
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Implan-tação
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Área física
(m²)

Nova denominação
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44

CH
CV

2010

40

36,00

Necropsia

45

CH
CV

2016

40

30,00

Enfermagem

46

CH
CV

47

CH
CV

306

2009

2009

40

40

139,20

139,20

Mineralogia do Solo

Nutrição de Plantas

Equipamentos
3-Mesa Necropsia; Coluna flexível c/Costelas e Cabeça; Crânio
c/Cérebro; Crânio Humano c/ Coluna Esp.Cervical; Esqueleto padrão c/rodas; Esqueleto Braço c/Omoplata e Clavícula; Esqueleto Humano c/Coluna Flexível; 4-Esqueleto Membros Inferiores c/
Meia Pelvis; Modelo de D.N.A.; Fig. Muscular 1/2 Tam. Nat. Bissexual; Fig. Muscular 1/2 Tam. Natural Feminino; Fígado c/ Vesícula
Biliar; Modelo de Coração c/ Veias; Rim c/ Glândula Adrenal 2
Partes; Torso Humano Bissexual; Torso Humano
1 oximetro; 1-manequim de enfermagem adulto; 1-balança
mecânica; 1-manequim para treinamento de primeiro socorros; 1-aspirador cirúrgico; 1-seladora de papel grau cirúrgico;
1-manequim bebe bissexual; 4-braço para treinamento de
injeção; 1-carro de curativo c/balde e bacia; 1-eletrocardiografo
desfibrilador; 1-bomba de infusão; 2- cama fawler c/sistema de
elevação; 3-suporte para saco; 2-escadinha pintada c/degrasus;
2-berços p/berçário; 1-cilindro de oxigênio.
Software de Gerenciamento de Analise de Solos; 4-Agitadores
Magnéticos; Balança Analítica; Balança Eletrônica; 5-Bancada;
Banho Maria; 36-Banquetas; 2-Barriletes; Bloco digestor; 2 Bomba
de Vacuo; Câmara; Capela; Carrinho para transporte; Centrifuga; Chapa Aquecedora; 2 Cilindro; Coifa; Climatizador; Deionizador; Destilador; 3 Espectrofotometro; Estufa; Refrigerador; 2
Impressora; Fotômetro de Chama; Mesa; CPU; Monitor; Nobreak;
02 Painel para escorrer Vidraria; Phmetro de Bancada; Pipetador
Software de Gerenciamento de Analise de Solos; 4-Agitadores
Magnéticos; Balança Analítica; Balança Eletrônica; 5-Bancada;
Banho Maria; 36-Banquetas; 2-Barriletes; Bloco digestor; 2 Bomba
de Vacuo; Câmara; Capela; Carrinho para transporte; Centrifuga; Chapa Aquecedora; 2 Cilindro; Coifa; Climatizador; Deionizador; Destilador; 3 Espectrofotometro; Estufa; Refrigerador; 2
Impressora; Fotômetro de Chama; Mesa; CPU; Monitor; Nobreak;
02 Painel para escorrer Vidraria; Phmetro de Bancada; Pipetador

Cursos que utilizam este
laboratório

Ciências Biológicas
Enfermagem
Farmácia
Psicologia

Enfermagem

Agronomia
Ciências Biológicas
Engenharia Florestal
Zootecnia

Agronomia
Ciências Biológicas
Engenharia Florestal
Zootecnia
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N°

48

49

50

51

52

Área

CH
CV

CH
CET
CV

CH
CV

CH
CET
CV

CH
CET
CV

Implan-tação

2011

2011

2011

2009

2009

Capacida-de
atendi-mento

40

40

40

40

40

Área física
(m²)

96,00

96,00

24,90

129,20

129,20

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Equipamentos

Biologia Molecular

Cadeira Escolar Fixa; 03 Frezzer; Bancada Completa 3 Lados; 28
Banqueta; Bioseg; Cadeira Estofada Fixa; Climatizador; Contador de Colônia; Cuba Eletroforese; Estabilizador; 06 Estantes em
Aço; Fonte Eletroforese; Incubadora; Medidor de PH; 03 Mesas;
04 Micropipeta; 04 Macropipetador; Quadro para sala de aula;
Fotodocumentador Kit; Termociclardor; Transluminador.

Biotecnologia

Cadeira Escolar Fixa; 03 Frezzer; Bancada Completa 3 Lados; 28
Banqueta; Bioseg; Cadeira Estofada Fixa; Climatizador; Contador de Colônia; Cuba Eletroforese; Estabilizador; 06 Estantes em
Aço; Fonte Eletroforese; Incubadora; Medidor de PH; 03 Mesas;
04 Micropipeta; 04 Macropipetador; Quadro para sala de aula;
Fotodocumentador Kit; Termociclardor; Transluminador.

Genética

1- Chapa aquecedora plataforma retangular; 1-autoclave
vertical mod av 75; 1-estabilizador eletrônico jr. plus(nf 824;1- termociclador modelo endurance tc 312; 1-cuba de eletroforese
horizontal 20x25;1- fotodocumentador kit contendo gabinete e
fonte eletroforese 300v; 1-transluminador marca uvp;4- micropipeta mecânica visor digital vol v; 1- centrifuga clínica centribio 12
tubos microscópio mono ocular; 1-estufa odontobras esterelização secagem; 2-frezzer 1 portas 246l consul cvu30 br 22.

Microbiologia Agrícola

Química Analítica

Agitador de Tubos; Balança; Bancada Branca; 30 Banquetas;
Bomba de Vacuo; Bioseg; Cadeira Estofada; Forno Microondas;
Refrigerador; Incubadora; 02 Lavador; Mesa para professores; 03
Mesas. Painel para escorrer Vidraria; Quadro de sala de aula.

Agitador de Tubos; Balança; Bancada Branca; 30 Banquetas;
Bomba de Vacuo; Bioseg; Cadeira Estofada; Forno Microondas;
Refrigerador; Incubadora; 02 Lavador; Mesa para professores; 03
Mesas. Painel para escorrer Vidraria; Quadro de sala de aula.

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Ciências Biológicas
Enfermagem
Farmácia
Engenharia Florestal
Zootecnia
Agronomia;
Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia Bioenergética
Engenharia Florestal
Zootecnia
Agronomia;
Ciências Biológicas
Enfermagem
Farmácia
Engenharia Florestal
Zootecnia
Agronomia;
Ciências Biológicas
Engenharia Bioenergética
Engenharia Florestal
Pedagogia
Zootecnia
Agronomia;
Ciências Biológicas
Engenharia Bioenergética
Engenharia Florestal
Farmácia
Zootecnia
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N°

Área

53

CH
CET
CV

54

CH
CV

55

CH
CV

56

57

308

CH
CV

CH
CV

Implan-tação

2009

2009

2009

2009

2009

Capacida-de
atendi-mento

40

40

40

40

40

Área física
(m²)

129,20

129,20

129,20

117,37

117,37

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Química Orgânica

Plantas Daninhas

Fitopatologia

Histologia

Microscopia

Equipamentos

Agitador de Tubos; Balança; Bancada Branca; 30 Banquetas;
Bomba de Vacuo; Bioseg; Cadeira Estofada; Forno Microondas;
Refrigerador; Incubadora; 02 Lavador; Mesa para professores; 03
Mesas. Painel para escorrer Vidraria; Quadro de sala de aula.

Agitador de Tubos; Balança; Bancada Branca; 30 Banquetas;
Bomba de Vacuo; Bioseg; Cadeira Estofada; Forno Microondas;
Refrigerador; Incubadora; 02 Lavador; Mesa para professores; 03
Mesas. Painel para escorrer Vidraria; Quadro de sala de aula.
Agitador de Tubos; Balança; Bancada Branca; 30 Banquetas;
Bomba de Vacuo; Bioseg; Cadeira Estofada; Forno Microondas;
Refrigerador; Incubadora; 02 Lavador; Mesa para professores; 03
Mesas. Painel para escorrer Vidraria; Quadro de sala de aula.
30-Microscópio; 3-Paquímetro; 12-Laminas Anatomia da Madeira; Laminas preparo de: parasitologia; Embriao de Galinha
5;6;7;8;9e10 dias; Tecido Adiposo Uni e Multilocular; Músculo
Estriado Esquelético e Lábio; Traqueia e brônquio; Ovário púbere;
Pele grosa e pele fina; Figado-Vesicula Biliar; Artéria Grande
Calibre e Coração; Vesícula Seminal e Próstata; Tuba Uterina e
Glândula Mamaria; Bexiga e Ureter; Feixe Vasculo-Nervoso; Ossificação Intramembranosa; Musculo Estriado; Tireoide e Paratireoide e Hipofise; Rim e Uretra; Cerebro e Cerebelo e Medula Espinal;
Testículo e Vagina; Fossa nasal
30-Microscópio; 3-Paquímetro; 12-Laminas Anatomia da Madeira; Laminas preparo de: parasitologia; Embriao de Galinha
5;6;7;8;9e10 dias; Tecido Adiposo Uni e Multilocular; Músculo
Estriado Esquelético e Lábio; Traqueia e brônquio; Ovário púbere;
Pele grosa e pele fina; Figado-Vesicula Biliar; Artéria Grande
Calibre e Coração; Vesícula Seminal e Próstata; Tuba Uterina e
Glândula Mamaria; Bexiga e Ureter; Feixe Vasculo-Nervoso; Ossificação Intramembranosa; Musculo Estriado; Tireoide e Paratireoide e Hipofise; Rim e Uretra; Cerebro e Cerebelo e Medula Espinal;
Testículo e Vagina; Fossa nasal

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Ciências Biológicas
Engenharia Bioenergética
Engenharia Florestal
Farmácia
Zootecnia

Agronomia;
Engenharia Florestal
Agronomia;
Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia Florestal

Agronomia
Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia Florestal
Farmácia
Pedagogia
Zootecnia

Agronomia
Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia Florestal
Farmácia
Pedagogia
Zootecnia
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

58

CV

2009

40

139,20

Bromatologia

59

CV

2009

40

139,20

Forrageiras

60

CV

2009

40

139,20

Agrostologia

61

CV

2009

40

139,20

Nutrição Animal

62

CET

2009

40

96,00

Meteorologia – Energias Renováveis

Equipamentos
Cadeira Escolar; Mesa ; Agitador Magnetico; Armario; 02 Balança; Balcão; 03 Bancada; Banho Maria; 22 Banqueta; Barrilete para agua destilada; 02 Digestor; 02 Bomba de Vacuo; 04
Cadeiras Fixa; Capela para exaustão de Gases; Deionizador; 05
Dessecador; Aparelho completo para destilação; 02 Destiladores;
Experctofotometro; 02 Estufas; Estuda circulação de ar; Extrator
de Oleos; Medidor de PH; Mesa; Painel para escorrer; Quadro
para Sala de Aula.
Cadeira Escolar; Mesa ; Agitador Magnetico; Armario; 02 Balança; Balcão; 03 Bancada; Banho Maria; 22 Banqueta; Barrilete para agua destilada; 02 Digestor; 02 Bomba de Vacuo; 04
Cadeiras Fixa; Capela para exaustão de Gases; Deionizador; 05
Dessecador; Aparelho completo para destilação; 02 Destiladores;
Experctofotometro; 02 Estufas; Estuda circulação de ar; Extrator
de Oleos; Medidor de PH; Mesa; Painel para escorrer; Quadro
para Sala de Aula.
Cadeira Escolar; Mesa ; Agitador Magnetico; Armario; 02 Balança; Balcão; 03 Bancada; Banho Maria; 22 Banqueta; Barrilete para agua destilada; 02 Digestor; 02 Bomba de Vacuo; 04
Cadeiras Fixa; Capela para exaustão de Gases; Deionizador; 05
Dessecador; Aparelho completo para destilação; 02 Destiladores;
Experctofotometro; 02 Estufas; Estuda circulação de ar; Extrator
de Oleos; Medidor de PH; Mesa; Painel para escorrer; Quadro
para Sala de Aula.
Cadeira Escolar; Mesa ; Agitador Magnetico; Armario; 02 Balança; Balcão; 03 Bancada; Banho Maria; 22 Banqueta; Barrilete para agua destilada; 02 Digestor; 02 Bomba de Vacuo; 04
Cadeiras Fixa; Capela para exaustão de Gases; Deionizador; 05
Dessecador; Aparelho completo para destilação; 02 Destiladores;
Experctofotometro; 02 Estufas; Estuda circulação de ar; Extrator
de Oleos; Medidor de PH; Mesa; Painel para escorrer; Quadro
para Sala de Aula.

Cursos que utilizam este
laboratório

Agronomia
Farmácia
Zootecnia

Agronomia
Zootecnia

Agronomia
Zootecnia

Agronomia
Zootecnia

03 Ampermetro Alicate; Mesa; Aquecedor Solar; Balcão Madeira; Engenharia Bioenergé02 Cadeiras Fixa; 07 Mesa; Quadro Sala de Aula.
tica

309

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

63

CV
CET

2009

40

96,00

64

CET

2012

40

96,00

65

CV

2011

40

92,66

66

CV
CET

1999

40

36,54

67

CV
CET

2006

35

18,72

68

CV

2002

35

150,00

69

CV

2002

35

72,81

310

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Cursos que utilizam este
laboratório
Agronomia;
Ciências Biológicas
Climatologia e Mete- 03 Ampermetro Alicate; Mesa; Aquecedor Solar; Balcão Madeira; Engenharia Bioenergéorologia
02 Cadeiras Fixa; 07 Mesa; Quadro Sala de Aula.
tica
Engenharia Florestal
Zootecnia
Bloco Digestor; 02 Phmetro; Mesa; Medidor de Oxigenio; CaloriQuímica Orgânica
metro; Valvula Reguladora; 03 Agitadores; Armário em Madeira;
– Biocombustível
Engenharia BioenergéBalança; Bancada; Banho Maria; 28 Banquetas; Barrilete; Bomba
Tratamento de Águas
tica
Vacuo; Cadeira Fixa; Capela de Exaustão; Dessecador; Mesa;
e Saneamento
Quadro de Sala de Aula.
Armario; 14 GPS; 02 Bancada; Bomba Costal Anti-Incendio; Botafogo; Cadeira Giratória; Climo-metro; 07 Hipsômetro; Maquinas de Compactar Substrato; Fita Diametrica; Medidor de PH;
Madeira: Tratamento,
Medidor de Espessura; Mesa; 02 CPU; Mochila Costal; 03 Monitor; Engenharia Florestal
Produção e Produtos
Motoserra; 02 Paquimetro; 04 Peneira; Plicometro; Relascopio;
Software Pacote Educacional; Software Nata Nativa; 02 Trado;
Vertex.
06 GPS ; 02 Armário; 06 Bancadas; 14 Cadeira Estofada GiratóAgronomia
Geoprocessamen-to
ria; 05 Cadeira Estofada Fixa; Clinômetro; 25 Estereoscopio de
Arquitetura e Urbanismo
– Topografia
Bolso; Hipsometro; 03 Medidor de Casca; 03 Trena; Pentaprisma;
Engenharia BioenergéNivel; Paquimetro; 02 Quadro Escolar;04 Relascopio; 04 Suta; 05
tica
Teodolitos; 03 Trena
Engenharia Florestal
Camara De Co² Acompanha Regulador; Carrinhos De Ferro Para Ciências Biológicas
Transporte De Cilindro; Cilindro Capacidade 4;5 Kg; 02 Exaustor;
Enfermagem
Biotério
Climatizador; 03 Estante Em Aço Cinza Duplas (Relação 1994); Es- Farmácia
tante Biblioteca 10 Prateleira C/ 2 Faces Cinza; 02 Gaiola; Quadro Medicina Veterinária
Branco Com Formica Lousa
Zootecnia
03 Armários Madeira; 03 Balcão Madeira Branco; 30 Banquetas
Estofadas; 02 Cadeira Escolar; Capela P/ Exaustão De Gases; 42
Agronomia
Anatomia Animal
Carteiras Escolares; 03 Exaustor; Fogão C/ 2 Bocas; Freezer Consul
Medicina Veterinária
Horizontal; Mesa Branca Marfim; 11 Mesas Em Inox C/Balde;
Zootecnia
Quadro Em Fórmica Escolar; Suporte P/ Esqueletos; Suporte Para
Esqueleto Em Aço; 07 Tanque De Inox; 06 Ventilador Parede Ok
1-Serra Fita DJ 350; 1-Mesa em Inox c/ Balde; 18-Banquetas
Agronomia
Necropsia
Estofadas Pretas; 4-Mesa para Necropsia; 1- Armario c/ rodas e
Medicina Veterinária
chave 2;00x1;70
Zootecnia
Equipamentos
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

70

CV

2003

35

101,00

Parasitologia

71

CV

2002

120

74,00

Eventos III – Auditório

72

CV

2002

35

64,00

Informática IV

73

CV

2002

35

70,00

Bioquímica

74

CV

2002

35

62,30

Microscopia

75

CV

2002

35

62,30

Histologia

76

CV

2002

35

70,00

Veterinária I – Microbiologia

Equipamentos
02 Armários; Balança Para Sementes; 05 Balcão Em Fórmica;12
Cadeiras Estofadas Fixa/Giratória; Carteiras Escolares; Estufa
Cultura Ecb 3 Odontobras; Refrigerador Eletrolux; Mesa; Cpu; 03
Microscopio; Quadro Escolar Em Formica Branco Ok
Projetor Epson S 12; Monitor Lg Brasil 18’5 Led; Movel Com Painel
Em Mdf; Bracket Fechado 5usx470mm;12 Cadeira Estofada
Giratória; Caixa De Som Ativa Entrada; 02 Condicionadores Ar
24000 Btus Evaporador De Ar; Pedestal Mic Pmv 01p; 44 Longarina
Estofada; Mesa P/ Audit. Em Lamina Frejó; Cpu Itautec; 02 Microfone Duplo Vhf;Tribuna Em Aço Metal; Tripe Suporte De Caixa Até
30 Kg
10 Bancadas P/ Micro; 41 Cadeira Estofada Fixa Preta; 02 Condicionador De Ar; Mesa Em Madeira; 30 CPU; 30 Monitor; No
Break;Quadro Brancon3;05x1;20; Suporte Em Metal P/ Tv E Video;
TV 29 Toshiba.
02 Armários em Madeira; 05 Balcões Madeira Branca; Cadeira
Estofada Fixa/Giratória Preta Cavaletti; Capela p/ Exaustão de
Gases; Chuveiro Lava Olhos de Emergência; 05 Copo Becker
Graduado 5000ML; Escada Interna 5 Degraus; Espectrofotometro
Digital 340 1000mm-Bivolt; 20 Frascos Reagent Boca Estreit; Funil
de Vidro; Mesa Madeira c/ 2 Gavetas Gelo-Florense; Ph Metro PG
1000; Quadro em Fórmica Branco Ok
08 Bancadas em Fórmica Branca; 20 Cadeira Estofada Preta;
Mesa em Fórmica; 26 Microscópio; Quadro Branco em Fórmica;
02 Suportes em Aço p/ TV e Vídeo; 02 TV 29 Philco
08 Bancadas em Fórmica Branca; 20 Cadeira Estofada Preta;
Mesa em Fórmica; 26 Microscópio; Quadro Branco em Fórmica;
02 Suportes em Aço p/ TV e Vídeo; 02 TV 29 Philco
02 Armários Madeira; 04 Balcões Branc Madeir; 21 Cadeiras Estofadas Fixa/Giratórias Preta-CavalettiCadeira Escolar Cequipel;
Carteira Escolar Cequipel; Quadro Escolar em Formica Branca;
Ventilador Britania Branco Mod. Fortis Ventus

Cursos que utilizam este
laboratório
Ciências Biológicas
Medicina Veterinária
Zootecnia

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária
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N°

77

78

79

80

81

312

Área

CV

CV

CV

CV

CV

Implan-tação

2005

2002

2005

2005

2005

Capacida-de
atendi-mento

35

35

35

35

35

Área física
(m²)

17,60

43,62

53,36

60,89

108,38

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

Patologia I

Radiologia

Reprodução Animal

Patologia II

Técnica Cirúrgica

Equipamentos
Balança De Precisão; Estufa De Secagem Leo; Refrigerador
Electrolux; Placa Aquecida Patpa 10 220v; Placa Refrigerada;
Aéreo Com Portas; 05 Bancada Com Gavetas E Microscopia
1;40x1;50x1;90;Banho Maria Sorologia; Banho Histológico Oma
Bm-03d; Dispensador De Parafina Oma; Microtomo De Rotação
M25
2 Negatoscopio Duplo Bivolt; Alfabeto De Chumbo; Avental De
Chumbo 0;5mm; Avental Odont Profissional; Colgadura Em Inox
2p 2m 2g; Climatizador; 06 Ecran-Chassi 24x30mm; Equipamento
De Raio X Siemens; Par De Luvas Plumbiferas; Platina Para Lupa
Te Digital Champion; Protetor De Tireoide; Quadro Elétrico Polymas Plus; Tanque De Triplex; Auto Trafo Trifasico; Transformador
De Alta; Ultra-Som Aquila Vct

Cursos que utilizam este
laboratório

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Abre Boca Equino C/ Catraca; 2 Balcão;Tampo Granito; Banheira
De Fibra; Botijão De Nitrogênio; ; Eletroejaculador; Emasculador;
Especulo Vaginoscopio; Refrigerador Consul; Sistema De Contraste De Fase Condensador; Camera Motic 1000; Mesa Aquecedora Medicina Veterinária
Digital; 4 Microscópio Biológico Binocular; Morsa (Torno Forjasul);
Zootecnia
Moto Esmeril Probe Ovino Mod. Texas; Termômetro Digital P/
Cong. De Semem Com Sonda
1-agitador de máquina;1-contador diferencial de células;
1-Centrifuga clinica angulo fixo; 1-centrifuga p/microhematocrito
mod q-222; 1-banho maria digital bath 60t 37/56c; 1-refratometro
portatil mod rtp 20atc; 1-analisador de bioquimica semi-automatica; 1-microscopio e2oo bivolt marca nikon; 1-pipeta repetidora
stepper 411 socore; 1-analisador automatioco de celulas sangui;
3-refrigerador consul 2 portas free branco.
07 Aparelhos Para Anestesia; 04 Banquetas Em Inox; 07 Calhas
Cirúrgica Grande; 08 Carros Auxiliar; Foco Cirúrgico; 02 Lavatórios Em Aço Inox 2;90; Maca Imobilizadora P/ Ovinos; 08 Mesas
Cirúrgica Regulável; Mesa Pantográfica; 08 Mesas Para Mayo;
Mesa Inox 1.00x50; 02 Mesas Instrumental; Negatoscopio 11v.

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

82

CV

2016

35

24,00

Biologia Molecular

83

CV

2016

35

24,40

Veterinária III – Sala
de Meio de Cultura

84

CV

2016

35

37,25

85

CV

2016

35

24,40

Equipamentos

1-sortware flow jo; 1-video color lcd-led 20; 1-centrifuga eppendorf mini spin plus; 1-vortex mixer modelo vx-200; 2-termociclador; 14-micropipeta eppendorf; 1-centrifuga 5427r; 1-banho
maria seco digital monobloco; 1-balança analítica digital cap
220g mod; 1-cuba de eletroforese horizontal minigel; 1-espectrofotometro model 20 genesys; 1-fonte para eletroforese
1000v/500ma/250w; 1-cuba acompanha 1 fonte p/eletroforese;
1-sistema modular de eletroforese vertical; 1-condicionador de
Medicina Veterinária
ar; 2-refrigerador; 1-microscópio trinocular; 1-mini centrífuga
(spin) 6400 rpm bivolt; 1-nonoespectro c/ faixa detecção; 1-forno
microondas; 1-agitador básico 3d velocidade5-40 rpm; 1-citometro de fluxo portátil; 2-micropipeta eppendorf com volume
variável; 1-sistema de imagem pc ou mac; 1-condicionador de
ar;1-freezer; 1-homogeneizador portátil de tecidos; 2-micropipeta
eletrônica mono; 1-máquina de gelo escama 20kg; 1-capela de
fluxo laminar vertical
1-nhs nobreak laser prime 3000va; 2-pipetador accujet pro auxiliar
de pipeta; 1-sistema de ultrapurificação de água mill; 1-bomba de vacuo/pressão 115v/60;1-destilador de agua; vidro mod
mega pure; 2-balança de precisão os 3y cap max. 4;5kg; 1-agiMedicina Veterinária
tador magnetico c/ aquecimento 20l 11;1-phmetro de bancada

mod star a111 brand;1-condicionador de ar;2-refrigerador;1-banho-maria de bocas microprocessadas;1-forno microondas
mex55 inox;1-autoclave vertical 40x80 av-100/2.
1-estufa de cultura bacteriolágica ecb1;1-refrigerador eletrolux
dc5l 2 portas 475; 1-microscopio e 200 bivolt nikon; 15-micropipeta eppemdorf 20-200ml;1-agitador magnetico c/ aquecimento
Veterinária IV – Micro20l 11; 2-homogeneizador tipo stomacger mod 400;1-dispensador
biologia
vol. variavel graduado; 2-vortex mixer modelo vx-200; 1-condicionador de ar; 2-refrigerador; 2-esterilizador de alças por infravermelho; 1-bioseg 18 area trab inox.
Veterinária V – Esteri- 2-freezer; 1-destilador de água; 1-estufa sec esteril. digital; 1-autolização

Cursos que utilizam este
laboratório

clave vertical 40x80 av-100/2

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária
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N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

86

CV

2016

35

27,73

Veterinária VI – Imunodiagnóstico

87

CV

2004

35

4.519,83

Hospital Veterinário

88

CV

2010

35

362,07

Veterinária II – Granja
de Suínos

89

CV

2011

35

250,85

Veterinária III – Granja de Aves

90

CH
CV

2004

40

125,50

Dança

91

CH
CV

2000

40

1.032,01

Ginásio Poliesportivo

314

Equipamentos
1-estabilizador 1kva nhs;1-note book dell 14e3450;1-microscopio
e200 bivolt marca nikon; 1-centrifuga eppendorf mini spin plus;
1-vortex mixer modelo vx-200;14-micropipeta eppendorf com volume variave;2-centrifuga 5810r; 1-incubadora de co² jag ar; cap
200l 220v;1-lavadora de microplaca 96 pçs mod 405ls;1-leitora de
microplaca universal mod elx;1-condicionador de ar; 1-refrigerador; 1-banho seco e bloco p/ 20 micro tubo; 1-banho-maria 60
tubos cont dig temp 22ov; 1-freezer vert fe26;1-capela de fluxo
laminar vertical 220; 1-capela fuv 09.
Hospital Veterinário com área construída de 4.519;83m2; compõe o mesmo: alojamentos; ambulatórios; baias; canil; farmácia;
laboratórios; salas de aula; salas de apoio; salas de cirurgia; sala
de isolamento; salas de preparo; salas de recuperação; sala de
professores; solário; sals de ultrassonografia; raio-x; vestiários; salas
de lixo.
Lavadora Jato; 02 Armário Em Mdf Com 15 Portas; Balcão De
294x90x51 Mdf Urânia; Bebe-douro Pressão Bag-40 Inox Ibbl; 40
Cadeiras Escolar Cequipel; 37 Carteiras Escolar Cequipel; Conservador De Semen 120 Lt; 02 Destiladores De Água; Espermodencimetro Bretanha; Sistema De Contraste De Fase; Câmera Motic
1000;Adapt. Para Câmera; Contraste De Fase Para E200 20x;
Mesa 270x80x50 Mdf Urânio; Trinocular Set Multi-Voltege; Quadro
Em Fórmica Para Sala De Aula.
Construção em Alvenaria de 250; 85m2
Analis. de Perfil Bioquimico; Aparelho de Som; 02 Aparelho de
Medir Pressão; Aneoroide; Apendice; Banqueta Regulavel; 03
Cadeiras Estofadas Escolares; Mini Cama Elastica c/ Proteção;
04 Espelho Sala de Ginástica; Interface Ir Polar;MFC Medidor de
Frequencia Cardiaca; Paquimetro; Quadro de Sala de Aula; 02
Step; Tela de Projeção.
04 Bancos Para Vestiário; Bebedouro MF 40 Pressão Pintado; 02
Colchões Lona 190x210x60cm; Estante c/ 5 Prateleira Madeira c/
Suporte Aço; Plisto Regular para Saltos; Quadro Escolar Fórmica
Branca; Rack para som completo mdf mel; 02 Tabela Basquete;
02 Trave Aço Branco

Cursos que utilizam este
laboratório

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária

Agronomia
Medicina Veterinária
Zootecnia

Agronomia;
Medicina Veterinária;
Zootecnia.
Educação Física;
Pedagogia

Educação Física
Pedagogia

Universidade do Oeste de Santa Catarina

N°

Área

Implan-tação

Capacida-de
atendi-mento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo MEC)

92

CV

2000

40

7.000,00

Campo de Futebol

93

CV

2000

40

300,00

Piscina (Alugado)

94

95

96

CV

CH

CET
CV

2012

2002

35

50

147,00

288,24

Clínica de Psicologia
(SAP)

Escritório Modelo
de Direito – Prática
Jurídica

Agronomia – Fazen2006

40

100.000

da Experimental

Equipamentos
Campo de futebol oficial com 7.000m2
Piscina semi-olímpica com 300m2
67 testes e folhas de teste correspondentes; 3 computadores;
1 impressora (compartilhada com o setor de Direito); 2 famílias
terapêuticas (sem genitais; conforme dito no documento anterior); 1 casa terapêutica; 2 televisões de 29’; 1 espelho; 1 mesa
coletiva infantil com 4 cadeiras; 3 tapetes; 5 poltronas individuais;
2 bancos coletivos (3 lugares) para sala de espera; 1 câmera
fotográfica Sony ICLE-3000k; 1 scanner USB.
4 Arquivos; 4 Arquivo em Aço; 2 Balcão; Bebedouro; 4 Conjunto;
Balcão Pia;
2 Balcão; Bebedouro; 4 Conjunto Espera; 3 Lugares Estofada; 27
Cadeira Estofada Fixa; 15 Cadeira Estofada Giratória; 2-Estabilizador; Estante em Aço; 23 Mesa; 11 CPU; 12 MONITOR; Mural;
Quadro em Formica Branco. RACK BRACKET PARA; SCANNER HP
SCANJET 64050; Licença de Uso Programa; Switch Intel Express; 4
Ventilador Britânia

Área de Terras Rurais com Estufas de 393;15m2 de área construída

Cursos que utilizam este
laboratório
Educação Física
Educação Física

Psicologia

Direito

Agronomia;
Ciências Biológicas
Engenharia Bioenergética;
Engenharia Florestal;
Medicina Veterinária
Zootecnia
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LABORATÓRIOS, QUADRAS, AUDITÓRIOS-CAMPUS DE CHAPECÓ
Nº

Área

Implan-tação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

1

2016

60

72,03

119 - Laboratório de
Informática I

36 computadores (i7, 16GB; 2GB Vídeo), 20 bancadas, 44 cadeiras, 1 condicionador de ar, 1 projetor, 2 quadros brancos, 1mesa,
SWITCH 24 PORTAS 10/100.

Todos os cursos

2

2016

45

72,03

119 - Laboratório de
Informática II

22 computadores, 6 microcomputadores, 12 bancadas, 4 mesas
centrais, 2 quadros branco, 1 projetor, 1 condicionador de ar, 22
cadeiras, 1 SWITCH.

Todos os cursos

3

2009

40

90,93

119 - Laboratório de
Informática III

29 computadores, 12 bancadas, 49 cadeiras, 1 condicionador
de ar, 1 projetor, 1 mesa balcão, 1 SWITH, 1 roteador, 1 quadro
branco.

Todos os cursos

4

2009

60

78,64

119 - Laboratório de
Informática IV

S328 - 31 computadores, 1 bancada, 32 cadeiras, 1 condicionador de ar, 1 projetor, SWITCH, 1 roteador, 1 quadro branco.

Todos os cursos

5

2014

30

38,36

119 - Laboratório de
Informática V

15 computadores (i7, 16GB; 2GB Vídeo), 11 bancadas, 18
cadeiras, 1 condicionador de ar, 1 projetor, 1 quadro branco, 2
armários, 1 SWITH.

Todos os cursos

6

2012

20

48,20

119 - Laboratório
Informática VI

19 computadores, 11 bancadas, 1 projetor, 1 condicionador de
ar, 26 cadeiras, 1 Rack, 1 quadro branco, 1 mesa.

Todos os cursos

Educação física e Psicologia

Educação física

7

ACV

2014

30

61,74

219-Brinquedoteca

7 brinquedos diversos (pega vareta gigante; bilboquê; ioiô; memória; pião; sobrado; toctoc); 35 jogos em madeira diversos; 117
jogos lúdicos diversos; 01 nitendo Wii; 01 aparelho de som com
entrada para CD e USB; 01 conversor VHS.

8

ACV

2012

40

100

207-Dança

Sala com espelho, barras de apoio (alongamento), armário, condicionador de ar, bolas, colchonetes, aparelho de som.
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Nº

9

Área

ACV

Implan-tação

2009

Capacidade
Atendimento

30

Área física
(m²)

90,11

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

9-Anatomia Humana

02 Armários, Bancada, 42 Banquetas, 01 quadro branco; 01 pia;
01 televisor; 02 microscópios; 02 Mesa Necropsia, cérebro neuro-anatômico (08 partes); Série “fisiologia dos nervos”; neurônios
das células do corpo; bainha de mielina do SNC; Célula de
Schwann do SNP; placo terminal isolada; medula espinha com
terminações nervosas; modelo de mitose; modelo de meiose; cd
rom de histopatologia; luvas, toalhas, 2 crânios, coluna, modelo
de cabeça, Sinapse, caixa em fibra de vidro, balcão móvel, 1
condicionador de ar, 1 projetor, 3 cadeiras, esqueleto, estetoscópio, geladeira, lâminas, célula nervosa, corte de pele, 2 modelos
muscular, dupla hélice DNA, músculo de cabeça e pescoço,
olhos em 6 partes, sistema nervoso, 6 mesas grandes, 1 mesa
pequena, tampa de fórmica, gaveteiro.

Educação física e Psicologia

10 colchonetes, 1 estetoscópio,2 adipômetro, 1 medidor de
gordura corporal, 1 trena máster de 50m, 1 balança digital
analógica, 10 fitas métricas de 1,5m, 1 calculadora científica,
8 cronometro, aparelho de pressão digital, 1 frequencímetro, 1
pedômetro com acelerômetro, 1 termômetro digital, kit primeiros
socorros, colete cervical, 2 armários, Bioimpedancia , Frequencimetro, Plicometro, 2 balanças, dinanometro, 2 estadiometro,
arquivo de aço, banco, mesa de reunião, computador, quadro,
3 mesas, 7 cadeiras, 1 maca.

Educação física

10

ACV

2010

30

45

16-Avaliação física e
treinamento

11

ACV

2010

50

10.000

31-Campo de futebol Campo de futebol com dimensões oficiais

Educação física

12

ACV

2014

20

61,74

148-Movimento
Humano

10 colchonetes, 1 estetoscópio,4 adipômetro, 1 medidor de
gordura corporal, 1 trena máster de 50m, 1 balança digital
analógica, 10 fitas métricas de 1,5m, 1 calculadora científica,
8 cronometro, aparelho de pressão digital, 1 frequencímetro, 1
pedômetro com acelerômetro, 1 termômetro digital, kit primeiros
socorros, colete cervical, 2 armários, Bioimpedancia , Frequencimetro, Plicometro, 2 balanças, dinanometro, 2 estadiometro,
arquivo de aço, banco, mesa de reunião, computador, quadro,
3 mesas, 7 cadeiras, 1 maca.

13

ACV

2009

40

720,61

100-Ginásio Poliesportivo

Quadra poliesportiva com demarcações de futsal, vôlei, basquete e handball

Educação física

14

ACV

2010

20

120

163-Piscina

Piscina 20m x 6m 3 raias, piscina 12,5 x 8m - 4 raias.

Educação física

Educação física
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Nº

Área

Implan-tação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

15

ACV

2012

40

100

184-Sala de ginástica

Sala com espelho, barras de apoio (alongamento), armário, condicionador de ar, bolas, colchonetes, aparelho de som.

Educação física

16

ACH

2011

20 (por semana)

750

70 - Escritório Modelo
de Direito (prática
jurídica)

Salas de atendimento individualizadas, computador, impressora,
sala de coordenação, ar condicionados. 10 notebooks; 8 computadores.

Direito

Cadeira adutora, abdutora, extensora, flexora, Mesa flexora,
Agachamento, Panturrilha, Paralela, Banco Schott e regulavél, Voador peitoral/costas, Supino reto/declinado, Puxada alta,
Remada baixa, Leg, Cross over angular, Elíptico, Bicicleta horizontal e vertical, 2 Esteiras, Dumbells, Tornozeleiras, Halteres, Anilhas,
19 Colchonetes, 6 Barras, Suporte para agachamento,,Bolas,
Cordas, 5 Elástico, 5 Cama elástica Balança, Estadiômetro, Esfigmomanômetro, Adipômetro, 2 banquestas, 1 banco, espaldas,
estante, suporte para barra, suporte para aniílea, suporte para
halteres, barra guiada, 2 caixas de som, amplificador, 3 condicionadores de ar, 1 mesa, 1 bebedouro, 3 cadeiras, armário 24
portas.

Educação física

1 - Academia de
musculação

17

ACV

2011

50

250

18

ACV

2012

30

100

183-Sala de artes
marciais

Sala com espelho, barras de apoio (alongamento), armário, condicionador de ar, bolas, colchonetes, aparelho de som, tatame.

Educação física

19

ACV

2009

ilimitado

15.000

373-Espaços para
esportes

Campo de futebol com dimensões oficiais e pista de atletismo.

Educação física

377-Empresa Junior

1 mesa para atendimento e cadeiras;

Administração; Ciências Contábeis, Direito,
Psicologia, Sistemas de
Informação.

44-Clinica de psicologia

6 armários; 3 mesas; mural; 6 cadeiras; tapete; 12 conjuntos de
família; 34 jogos diversos; 12 bonecas; 2 Casinha; cozinha; Berço;
Cestinha de compras; Caixa de areia; 8 Bolas de borracha; 2 Tapete; guache; Argila; Massa de Modelar; 4 Caminhão; 2Pequeno
construtor; 2 Carrinho de polícia; 2 Revólver; 2Barco; 2 Telefone;
2Bilboquê; 2Peteca; 2Ônibus; 2Boliche; 2Pega Varetas; 2Bolitas;
2Micro blocos; 2jogos animais; Arco e flecha;Escudo e espada; 2
Tangran ; 2 Baú pedagógico; Fantoches; Fantasias.

Psicologia

20

21

318

ACH

ACV

2012

2011

20

20 (por semana)

15m

79
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Nº

Área

Implan-tação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

22

ACV

2013

20 (por semana)

79

Laboratório de avaliação psicológica

Testes: D2; AC; AC-15; BGFM-2; BGFM-1; BFM-4; BFM-1; TDAH, TDE;
DFH; DFHIII; COLUMBIA; V- 47; TESTE DOS RELÓGIOS; TEI (2); G 36;
WAIS; EFS; AIP; SDT; EAP; Critérios para escolha Profissional; BENDER; ZULLIGER; BHS-Escalas Beck; IECPA; QSG; ISSL; ESI; QUATI; BPR
5; HIS; TAT; IFP; HTM; CPS; EFN; RORSCHACH; EMP; G -38; RAVEN
GERAL-Matrizes Progressivas; TEI (escala 3); BFM-3; Teste das Fábulas; Palagrófico; ETPC; CPS; BFM2; TEI.

23

ACV

2013

20 (por semana)

79

Laboratório de Psicologia organizacional
e do trabalho

1 armário; 1 computador; cadeiras, carteiras, condicionador de
ar, multimídia, quadro branco.

2015

40

70,37

24

11-Arquitetura

25
26

27

28

ACET

2015

2015

50

35

71,03

74,06

Cursos que utilizam este
laboratório

Psicologia

Psicologia
Arquitetura e Urbanismo

119-Luminotécnica

Serão implantados em 2018

Arquitetura e Urbanismo

12-Arte gráfica e
ilustração

1 Armário, 1 Mesa do professor; 35 Cadeiras escolares; 45 mesas
para desenho, 35 Pranchetas tubulares - 14g c/régua paralela;
01 Quadro p/sala de aula-branco; 01 Projetor de multimídia.

Arquitetura e Urbanismo

99-Geologia

1 Condicionador de ar , projetor, 2 quadros, 2 armário, 2 teodolitos eletrônicos, 2 niveis automáticos, estação total eletrônica,
armário 2 portas de corre, 4 aparelhogps, mesa professor, mesa
cinza, 2 mesas de desenho, 29 carteiras, 31 cadeiras, teodolito
eletrônico.

Engenharia Civil

121-Maquetes

Serra Fita e Circular, 2 Lixadeiras, 2 Furadeiras, exaustor, Moto
esmeril, 2 Tico-tico, 1 Furadeira bancada,10 Serra Sargentos,10
réguas de aço, prensas, 5 grampeadeiras, 10 martelos, 10 trenas,
5 soprador térmico, 5 secadores, 15 pistolas de cola quente, 6 esquadros de meta, l10 vidros temperados, 5 conjuntos de brocas,
5 alicates, 5 de bico, jogo de chaves de fenda, 2 jogos de formões, 5 conjuntos de limas e grosas, 1 armário de ferramentas, 1
balcão, pia, 4 bancadas , 34 mesas para desenho e maquete,
67 cadeiras, 22 banquetas, 1 escrivaninha, 1 esquadrilhadeira
pequena, 3 quadros, 4 mesas, Combo parafusadeira/furadeira, 3
pistolas de calor, Serra para esquadrilha, Motocompressor, Aspira
pó/água,
Coletor de pó.
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Nº

29

30

31

320

Área

Implan-tação

2015

2015

2016/1

Capacidade
Atendimento

35

35

35

Área física
(m²)

73,00

70,00

99,50

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

82-Física

Projetor multimídia, condicionador de ar, armário 24 portas, 3 balcões de mármore, 6 mesas granito, 30 bancos, plano inclinado,
conjunto lançador, cuba de ondas, fonte de alimentação, galvanômetro, banco óptico linear, conjunto básico para mecânica
fluidos, conjunto acústica, 2 transformadores, conjunto dilatação,
trilho de ar, balcão baixo, balança, mesa, 2 carteiras, 2 cadeiras,
quadro, conjunto gerador eletrostática, 2 kits educacional de
energia renovável, bomba de vácuo.

Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, Engenharia de Computação

172-Química

Projetor multimídia,quadro escolar,balcão de mármore,4 bancadas, condicionador de ar, balança eletronica digital, 2 mantas
aquecedoras, 2 chapas aquecedoras redondas, destilador de
água, estufa ester. Secagem, capela, forno mulha, phmetro,
balança eletrônica, balanca quadrupla, chuveiro lava olhos,
balcão, mesa do professor, 32 banquetas.

Arquitetura e Urbanismo,
Enga Civil, Enga Computação

66-Ensaios mecânicos

Agitador De Peneiras, Aparelho De Vicat C/ Agulha, Sonda De
Tetmayer, Aquecedor de água, balanças; Batedeira Planetaria;
Betoneira 120L; Bigorna Para Calibrar Esclerometro; 1 Broca Copo
Diamantada; 4 Bureta; Capela de Exaustão; Carrinho de mão; 2
Conjunto slumptest;; Desumidificador; Extensômetro; 30 Forma de
corpo de prova com diâmetro de 10 cm, 15 cm; Forno Elétrico;
Máquina P/Ensaio De Compressão; Retifica De Corpo De Prova;
Vibrador Para Concreto, sala de umidificação, dessecador, estufa de esterilização e secagem, peneirador, paquímetro analógico, retífica, compressor, 2 repartidores, prensa hidráulica, motor,
mesa, 3 balcões, condicionador de ar, fogareiro rústico, rack e
swtch, tanque inox, 12 moldes.

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Nº

32

33

Área

Implan-tação

2015/2

2015

Capacidade
Atendimento

35

50

Área física
(m²)

102,74

71,03

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

129-Mecânica dos
solos

200 Anilhas; 4 Aparelho de Casagrande; 2 Balanças Eletrônica e
1 Analítica; Cachimbo metálico; 2 Cones de penetração dinâmica e estática; 3 Conjuntos aparelho de Casagrande; 5 Conjunto
de plasticidade; 5 Conjunto proctor; 2 Conjunto Speedy; Densímetros; 2 destilador; 2 Dispersor de Solos; Estabilizador Eletrônico;
Estufa; Peneirador Eletromagnetico; 2 Permeâmetros Completos
de carga constante e variável; prensas de CBR; Quarteador médio e pequeno; 2 Tanques de armazenamento de CBR, dispensor
elétrico, 2 repartidores de amostras, extrator de amostras, 5trados
holandês, amostrador de solos, 56 moldes cilíndricos CBR completos, bomba de vácuo, destilador de água, dessecador.

Engenharia Civil

196-Topografia

Condicionador de ar ; projetor; 2 quadros; armário; 2 teodolitos
eletrônico; nível automático; 2 níveis automáticos; estação total
eletrônica; armário 2 portas de corre; aparelho gps; mesa professor; mesa cinza, 2 mesas de desenho, 29 carteiras; 31 cadeiras;

Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil

34

2016/1

35

99,50

65-Ensaio de materiais

Agitador De Peneiras, Aparelho De Vicat C/ Agulha, Sonda De
Tetmayer, Aquecedor de água, 2 balanças; Batedeira Planetaria;
Betoneira 120L; Bigorna Para Calibrar Esclerometro; 1 Broca Copo
Diamantada; 4 Bureta; Capela de Exaustão; Carrinho de mão;
2 Conjunto slumptest;; Desumidificador; Extensômetro;Formas de
corpo de prova com diâmetro de 10 cm, 15 cm; Forno Elétrico;
Engenharia Civil e EngeMáquina P/Ensaio De Compressão; Retifica De Corpo De Prova;
nharia de Computação
Vibrador Para Concreto, sala de umidificação, dessecador, estufa de esterilização e secagem, peneirador, paquímetro analógico, retífica, compressor, 2 repartidores, prensa hidráulica, motor,
mesa, 3 balcões, condicionador de ar, fogareiro rústico, rack e
swtch, tanque inox, 12 moldes.

35

2015

40

145,20

54-Desenho

1 Armário, 1 Mesa do professor; 35 Cadeiras escolares; 45 mesas
para desenho, 35 Pranchetas tubulares - 14g c/régua paralela;
01 Quadro p/sala de aula-branco; 01 Projetor de multimídia.

Arquitetura e Urbanismo
e Engenharia Civil

321

Aprovado pelo Conselho Universitário Resolução n. 98/CONSUN/2016, em 14 de setembro de 2016.

Nº

36

37

Área

Implan-tação

2016/1

2015

Capacidade
Atendimento

35

30

Área física
(m²)

99,50

71,03

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

48-Concreto

Agitador De Peneiras, Aparelho De Vicat C/ Agulha, Sonda De
Tetmayer, Aquecedor de água, 2 balanças; Batedeira Planetaria; Betoneira 120L; Bigorna Para Calibrar Esclerometro; 1 Broca
Copo Diamantada; 4 Bureta; Capela de Exaustão; Carrinho de
mão; 2 Conjunto slumptest; Desumidificador;Extensômetro; 30
Forma de corpo de prova com diâmetro de 10 cm, 15 cm; Forno
Elétrico; Máquina P/Ensaio De Compressão; Retifica De Corpo
De Prova; dispensor elétrico, 2 repartidores de amostras, extrator
de amostras, 5trados holandês, amostrador de solos, 56 moldes
cilíndricos CBR completos, bomba de vácuo, destilador de água,
dessecador.Vibrador Para Concreto, sala de umidificação

Arquitetura e Urbanismo
e Engenharia Civil

62-Eletrotécnica

15 OCILOSCÓPIO DIGITAL, 15 GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA, 15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 3 ARMÁRIOS, 31 CADEIRAS, 15 Multímetro Digital CATIII 3 5/6 Dig, 0 Multímetro Digital
31⁄2D/200Mohms/20A/cap./temp./freq.; 5 Multímetro Digital
31⁄2D-Teste Bateria/Corrente DC/Teste de hFE; 20 Protoboard
2420 furos “COM BASE”, 8 ProtoboardWnjie BB-4T7d-01; Modulos
de placas FPGA para todos: 20 MODULO 1298; 20 MODBOTOES;
20 MODLEDS; 20 MODDISP 78; 10 DISPMUX, 15 Bancadas, 1 quadro, 1 projetor, 1 condicionador de ar.

Engenharia Civil, Engenharia de Computação

Engenharia de Computação

Engenharia da Computação

38

2015

30

71,02

424-Circuitos digitais

15 OCILOSCÓPIO DIGITAL, 15 GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA, 15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 3 ARMÁRIOS, 31 CADEIRA, 15 Multímetro Digital CATIII 3 5/6 Dig, 0 Multímetro Digital
31⁄2D/200Mohms/20A/cap./temp./freq.; 5 Multímetro Digital
31⁄2D-Teste Bateria/Corrente DC/Teste de hFE; 20 Protoboard
2420 furos “COM BASE”, 8 ProtoboardWnjie BB-4T7d-01; Modulos
de placas FPGA para todos: 20 MODULO 1298; 20 MODBOTOES;
20 MODLEDS; 20 MODDISP 78; 10 DISPMUX, 15 Bancadas, 1 quadro, 1 projetor, 1 condicionador de ar.

39

2009

60

90,93

462-Computação

57 computadores (i7, 16GB; 2GB Vídeo), 26 bancadas, 41 cadeiras, 1 condicionador de ar, 2 projetores 2 quadros brancos, 1
carteira, SWITCH 24 PORTAS 10/100.
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Cursos que utilizam este
laboratório
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Nº

40

41

Área

Implan-tação

2014

2015

42

Capacidade
Atendimento

25

30

14

Área física
(m²)

38,36

71,03

38,36

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

440-Engenharia da
computação

14 computadores, 2 bancadas laterais, 4 mesas centrais, 1 quadro branco, 1 projetor, 1 condicionador de ar, 22 cadeiras, 25
Kits básicos Arduino, 10 Kits avançados, 1 Impressora, 1 Armário,
4 Raspberry, 1 Galileu, 2 Albatroz para Domótica, 4 Kits de Desenvolvimento PIC, 2 gravadores PIC, 1 Robô de competição, 2
robôs 3pi, 2 Robôs Zumo.

Engenharia da Computação e Sistemas de
Informação

132-Medidas elétricas

15 OCILOSCÓPIO DIGITAL, 15 GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA, 15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 3 ARMÁRIOS, 31 CADEIRA, 15 Multímetro Digital CATIII 3 5/6 Dig, 0 Multímetro Digital
31⁄2D/200Mohms/20A/cap./temp./freq.; 5 Multímetro Digital
31⁄2D-Teste Bateria/Corrente DC/Teste de hFE; 20 Protoboard
2420 furos “COM BASE”, 8 ProtoboardWnjie BB-4T7d-01; Modulos
de placas FPGA para todos: 20 MODULO 1298; 20 MODBOTOES;
20 MODLEDS; 20 MODDISP 78; 10 DISPMUX, 15 Bancadas, 1 quadro, 1 projetor, 1 condicionador de ar.

Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Engenharia de Computação.

363-Redes de computadores

14 computadores, 2 bancadas laterais, 4 mesas centrais, 1 quadro branco, 1 projetor, 1 condicionador de ar, 22 cadeiras; 2 KIT
LABORATÓRIO DE TREINAMENTO RACK 8U, 2 SWITCH HPN V1910-24G - 24 PORTAS 10/100/1000 +4 SFP, 2 - ROTEADOR MIKROTIK
RB751U-2HnD; 2 - ROTEADOR MIKROTIKRB1100; 4 Computadores
de servidor.

Engenharia da Computação e Sistemas de
Informação

Engenharia da Computação e Sistemas de
Informação

Engenharia da Computação

43

2014

25

38,36

182-Robótica

14 computadores, 2 bancadas laterais, 4 mesas centrais, 1 quadro branco, 1 projetor, 1 condicionador de ar, 22 cadeiras, 25
Kits básicos Arduino, 10 Kits avançados, 1 Impressora, 1 Armário, 4
Raspberry, 1 Galileu, 2 Albatroz para Domótica, 4 Kits de Desenvolvimento PIC, 2 gravadores PIC, 1 Robô de competição, 2
robôs 3pi, 2 Robôs Zumo.

44

2009

60

90,93

47-Computação
gráfica

57 computadores (i7, 16GB; 2GB Vídeo), 26 bancadas, 41 cadeiras, 1 condicionador de ar, 2 projetores.
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Nº

Área

Implan-tação

Capacidade
Atendimento

Área física
(m²)

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

45

2015

30

71,02

61-Eletrônica analógica e digital

15 OCILOSCÓPIO DIGITAL, 15 GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA, 15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 3 ARMÁRIOS, 31 CADEIRA, 15 Multímetro Digital CATIII 3 5/6 Dig, 0 Multímetro Digital
31⁄2D/200Mohms/20A/cap./temp./freq.; 5 Multímetro Digital
31⁄2D-Teste Bateria/Corrente DC/Teste de hFE; 20 Protoboard
2420 furos “COM BASE”, 8 ProtoboardWnjie BB-4T7d-01; Modulos
de placas FPGA para todos: 20 MODULO 1298; 20 MODBOTOES;
20 MODLEDS; 20 MODDISP 78; 10 DISPMUX, 15 Bancadas, 1 quadro, 1 projetor, 1 condicionador de ar.

46

2013

10

79

223-Clinica de terapia ocupacional

1 armário; 1 computador; cadeiras, carteiras, condicionador de
ar , multimídia, quadro branco.

Psicologia

47

2011

20

750

379-Espaço para
atividades jurídicas

Salas de atendimento individualizadas, computador, impressora,
sala de coordenação, ar condicionados. 10 notebook; 8 computadores.

Direito

220-Fisiologia do
exercício

10 colchonetes, 1 estetoscópio, 4 adipômetro, 1 medidor de
gordura corporal, 1 trena máster de 50m, 1 balança digital
analógica, 10 fitas métricas de 1,5m, 1 calculadora científica,
8 cronometro, aparelho de pressão digital, 1 frequencímetro, 1
pedômetro comacelerômetro, 1 termômetro digital, kit primeiros
socorros, colete cervical, cadeira presidente, 2 armários, quadro
branco, 3 mesas, condicionador de ar, 1 computador, 1 esteira,
1 analisador de gasas metabólicos, 1 desfibrador, 4 frequencímetros, 1 balcão, 1 Espectrofotometro, banho Maria, 1 carteira, 1
geladeira, 2 cadeiras, 1 centrífuga.

Educação Física

48

324

2014

20

61,74

Engenharia de Computação
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Nº

49

50

Área

Implan-tação

2009

2013

Capacidade
Atendimento

30

15

Área física
(m²)

90

79

Nova denominação
(praticada pelo
MEC) *

Equipamentos

Cursos que utilizam este
laboratório

143-Modelos Anatômicos

02 Armários, Bancada, 30 Banquetas, 01 Mesa, 01 quadro
branco; 01 pia; 01 televisor; 02 microscópios; 02 Mesa Necropsia,
cérebro neuro-anatômico (08 partes); Série “fisiologia dos nervos”; neurônios das células do corpo; bainha de mielina do SNC;
Célula de Schwann do SNP; placo terminal isolada; medula espinha com terminações nervosas; modelo de mitose; modelo de
meiose; cd rom de histopatologia; luvas, toalhas, 2 crânios, coluna, modelo de cabeça, Sinapse, caixa em fibra de vidro, bacão
móvel, 1 condicionador de ar, 1 projetor, 3 cadeiras, esqueleto,
estetoscópio, geladeira, lâminas, célula nervosa, corte de pele,
2 modelos muscular, dupla hélice DNA, músculo de cabeça e
pescoço, olhos em 6 partes, sistema nervoso, 6 mesas grandes, 1
mesa pequena, tampa de fórmica, gaveteiro.

Educação Física e Psicologia

171-Psicologia Experimental

Testes: D2; AC; AC-15; BGFM-2; BGFM-1; BFM-4; BFM-1; TDAH, TDE;
DFH; DFHIII; COLUMBIA; V- 47; TESTE DOS RELÓGIOS; TEI (2); G 36;
WAIS; EFS; AIP; SDT; EAP; Critérios para escolha Profissional; BENDER; ZULLIGER; BHS-Escalas Beck; IECPA; QSG; ISSL; ESI; QUATI; BPR
5; HIS; TAT; IFP; HTM; CPS; EFN; RORSCHACH; EMP; G -38; RAVEN
GERAL-Matrizes Progressivas; TEI (escala 3); BFM-3; Teste das Fábulas; Palagrófico; ETPC; CPS; BFM2; TEI.

Psicologia

325

