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Community University of Chapecó Region - Unochapecó - is a
community higher education institution which is deeply
attentive to the actions that boost the development in the
global context of the society and the education. Located in
Chapecó, western of Santa Catarina (SC) state, the university is
reference in undergraduate and graduate programs, research
and extension activities. Besides the campus in Chapecó, the
institution has other campi in the cities of São Lourenço do
Oeste and Xaxim both in Santa Catarina state.
Founded in 2002, Unochapecó is maintained by the University
Foundation for the Development of the Western Region
(FUNDESTE), which is also the maintainer of the Pharmacy and
Goio-en Institute. Differently from other institutions,
Unochapecó is recognized as a non profit university (regulated
by the Federal Law No. 12.881-13), which means that its main
role is to contribute to the social development through
investments in education, production and access of
knowledge, citizenship, culture and empowerment of the
social agents.

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó Unochapecó é uma instituição de ensino superior
comunitária, profundamente atenta às ações que
impulsionam o desenvolvimento no contexto global
da sociedade e da educação. Situada na cidade de
Chapecó, região Oeste de Santa Catarina (SC), a
universidade é referência no ensino de graduação,
pós-graduação, atividades de pesquisa e extensão.
Além do campus de Chapecó, a instituição possui
unidade nas cidades de São Lourenço do Oeste (SC) e
Xaxim (SC).
Criada em 2002, a Unochapecó é mantida pela
Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste
(FUNDESTE), que também mantém a Farmácia-Escola
e o Instituto Goio-En. Diferentemente de outras
instituições, a Unochapecó é reconhecida como
Universidade Comunitária (regulamentada pela Lei
Federal Nº12.881/13), sem fins lucrativos. Isso significa
que sua principal função é contribuir com o avanço
social por meio de investimentos no ensino, na
produção e no acesso ao conhecimento, cidadania,
cultura e no empoderamento de agentes sociais.

03

04 PORTFOLIO UNO

Chapecó
Founded in 1917, Chapecó was colonized mainly by Italians
and Germans, who were brought by Colonization Companies.
The creation of the city meant a huge progress in that time,
because of the political recognition of the State. However,
before of this, Indian tribes (Kaingang and Guarani) had already
explored the region and started the process of settlement.
Nowadays the city has about 200,000 inhabitants and is
considered the agribusiness center of the State, being a
reference in Brazil and also abroad. The agribusiness became
stronger in the beginning of 1970 and it is still a very influent
element in the macroeconomic context.
Along the last years, other sectors have been improving,
diversifying the economic scenario and boosting the
development of the region. Service, higher education, scientific
and technologic production are some of the new and
important segments for the consolidation of local economy.

Fundada em 1917, Chapecó foi colonizada
especialmente por italianos e alemães, trazidos por
Companhias de Colonização. A criação do município
significou um grande avanço à época, em razão do
reconhecimento político do Estado. Antes, porém,
tribos indígenas (Kaingang e Guarani) já haviam se
instalado na região e começado o processo de
povoamento.
Atualmente, o município possui aproximadamente
200 mil habitantes e é considerado polo agroindustrial
do estado, sendo referência no Brasil e exterior. O
agronegócio se fortaleceu no início da década de 1970
e continua como elemento influente no contexto
macroeconômico.
Nos últimos anos, outros setores têm se firmado,
diversificando a matriz econômica e fortalecendo o
crescimento da região. Prestação de serviços,
educação superior, produção científica e tecnológica
são alguns dos novos e importantes segmentos para a
consolidação da economia local.
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ARNI
The National and International Relations Office (ARNI) is the
sector of Unochapecó in charge of promoting a great number
of experiences focused on the internationalization, not only of
the knowledge that is produced in the university, but also of
practices that contribute to people intellectual formation.
Technical-scientific and cultural exchange programs are offered
with the objective of valorizing the different cultures and
approaching scientific dynamics. It is associated to many
different national and international exchange program
associations, Unochapecó has partnership with universities in
Argentina, Spain, Italy, United States of America, Portugal and
Mexico.

A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais
(ARNI) é o setor da Unochapecó responsável por
promover inúmeras experiências voltadas à
internacionalização, tanto do conhecimento
produzido na universidade quanto de práticas que
contribuam para a formação das pessoas. São
ofertados intercâmbios técnico-científicos e culturais
com a finalidade de valorizar as diversas culturas e
aproximar as dinâmicas científicas. Vinculada a
diferentes associações nacionais e internacionais de
intercâmbio, a Unochapecó possui convênios com
universidades da Argentina, Espanha, Itália, Estados
Unidos da América, Portugal e México.

Academic mobility
Mobilidade acadêmica

Unochapecó Interinstitutional Cooperation and Academic
Mobility Program provides the professors, students and
employees participation in exchange programs and activities
which are held in academically or scientifically biased
institutions, in Brazil or abroad. The stay through academic
mobility is in homestays which maintain a connection with
ARNI, thus receiving the participants in a voluntary way.
The intention of the program is to establish actions of
cooperation and mutual assistance through exchange
programs in the incoming and outgoing modalities. The
participants elaborate researches, studies, interinstitutional
actions and still contribute by applying knowledge in the
countries they visit.

O Programa de Cooperação Interinstitucional e
Mobilidade Acadêmica da Unochapecó possibilita a
participação de docentes, discentes e
técnicos-administrativos em intercâmbios e
atividades realizadas em instituições de caráter
acadêmico ou científico, no Brasil ou exterior. A
estadia através da mobilidade acadêmica é feita em
casas de famílias que mantêm vínculos com a ARNI e
recebem de forma voluntária os participantes.
A intenção do programa é estabelecer ações de
cooperação e assistência recíproca, por meio de
intercâmbios nas modalidades Incoming e Outgoing.
Os participantes elaboram pesquisas, estudos, ações
interinstitucionais e, ainda, contribuem com a
aplicação de conhecimentos nos países visitados.
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Structure
Estrutura

Library
Biblioteca

It has more than 280,000 copies of books, periodicals and
documents, Unochapecó's Library is the largest in the Western
region and the second largest regarding its collection in the
state. The works are from many areas of knowledge and
include technical (scientific) books and global literature.

Com mais de 280 mil exemplares de livros, periódicos
e documentos, a Biblioteca da Unochapecó é a maior
da região Oeste e a segunda maior em acervo do
Estado. As obras são de diversas áreas do
conhecimento e compreendem livros técnicos
(científicos) e literatura mundial.

Laboratories
Laboratórios

More than 140 laboratories inside Unochapecó to be used for
scientific practices and academic productions. In total, there
are 23 divisions that contain classrooms and administrative
sections. In the last few years new modern and well-equipped
installations have expanded the university's structure.

Mais de 140 laboratórios na Unochapecó podem ser
utilizados para as práticas científicas e produções
acadêmicas. Ao todo são 23 blocos divididos em salas
de aula e setores administrativos. Nos últimos anos,
novas instalações modernas e bem equipadas
expandiram a estrutura da universidade.
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Argos
Publisher

Spaces/services

Editora Argos

Espaços/serviços

The student may use different services that make their
everyday life easier, having no need of leaving the university.
Restaurants and snack bars
Dental Clinic
Nutrition Care Center
Gym
Art Gallery and Cafeteria
Public Transportation
Pharmacy
Bookstore
Bank Services

O estudante pode utilizar diferentes serviços que
facilitam seu dia a dia sem sair da universidade.
- Restaurantes e lanchonetes
- Clínica de Odontologia
- Ambulatório de Nutrição
- Academia de Musculação
- Galeria de Artes e Cafeteria
- Terminal de transporte público
- Farmácia-Escola
- Livraria Universitária
- Serviços bancários

Its main goal is valorize the literary and scientific productions
of the region. Since its foundation in 1992, more than 250 works
were published by Argos. Harmonically with the publishing
market evolutions, the publisher started to distribute even
e-books and translations of important books, stimulating links
with different cultures.
A number of prizes were handed to Argos as a way of
acknowledgment for the published works. These prizes
represent, essentially, the editorial importance of the published
works that foster the production of knowledge.

Com a finalidade de valorizar as produções literárias e
científicas da região, foi criada em 1992 a Argos
Editora. Desde sua fundação, mais de 250 obras foram
editadas pela Argos. Em sintonia com as evoluções do
mercado editorial, a Editora passou a publicar
também e-books e traduções de importantes livros,
estimulando laços com diferentes culturas.
Inúmeras premiações foram entregues à Argos como
forma de reconhecimento pelas obras publicadas. Os
prêmios representam, essencialmente, a importância
editorial das publicações que fomentam a produção
de conhecimento.
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Undergraduate
Studies
Graduação

Minding the new active and technologic methodologies and
also the intense interculturalism on higher education, the
courses that integrate Unochapecó's undergraduate programs
policies stimulate the student to assume the main role in the
search of skills that articulate the teaching, research and
extension to produce even more knowledge.
By considering that technical competence alone is not enough
for the sustainable development, cultural, ethical and
humanitarian values are principles that are adopted by the
university in the education of students. The purpose is to
consolidate an inclusive culture in the whole process of
learning. For this reason, aspects such as academic quality,
compromise with collective interests and the innovation in the
courses structures are frequently upgraded.
A large number of events, seminaries, conferences, national
and international travels, besides researches, internships and
tutoring are provided for undergraduate studies, which brings
the students closer to new experiences and professional life
scenarios.

Articulados às novas metodologias ativas e
tecnológicas e à intensa interculturalidade na
educação superior, os cursos que integram a política
de graduação da Unochapecó estimulam o estudante
ao protagonismo na busca de habilidades que
articulam o ensino, a pesquisa e a extensão para a
produção de novos conhecimentos.
Ao considerar que a competência técnica não é fator
suficiente para o desenvolvimento sustentável,
valores culturais, éticos e humanitários são princípios
adotados pela universidade na formação dos
estudantes. O propósito é consolidar uma cultura de
inclusão dos sujeitos nos processos de aprendizagem.
Por esse motivo, aspectos como a qualidade
acadêmica, compromisso com os interesses coletivos
e a inovação na estrutura curricular são
frequentemente aprimorados.
Inúmeros eventos, seminários, palestras, viagens
nacionais e internacionais, além de pesquisas,
estágios e monitorias, são realizados nos cursos de
graduação, o que aproxima os estudantes de vivências
e dos cenários de atuação profissional.
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Sciences and
Environmental Area

Humanities Area

Área de Ciências Exatas e Ambientais

Agricultural Sciences
Architecture and Urbanism
Biological Sciences
Computer Science
Civil Engineering
Food Engineering

Área de Ciências Humanas e Jurídicas
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas
Ciência da Computação
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Física
Matemática
Medicina Veterinária
Sistemas de Informação

Visual Arts
Library Science
Religious Studies
Law
Special Education
Languages - Portuguese/English

Production Engineering

Languages - Brazilian Sign Language

Electrical Engineering

(Libras)

Mechanical Engineering

Indigenous Intercultural Degree

Chemical Engineering

Pedagogy

Physics

Psychology

Mathematics

Social Service

Veterinary Medicine
Information Systems

Artes Visuais
Biblioteconomia
Ciências da Religião
Direito
Educação Especial
Letras - Português e Inglês
Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Licenciatura Intercultural Indígena
Pedagogia
Psicologia
Serviço Social
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Applied Social
Sciences Area

Health Sciences Area
Área de Ciências da Saúde

Physical Education
Nursery
Pharmacy
Physiotherapy

Área de Ciências Sociais Aplicadas
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Gastronomia
Medicina
Nutrição
Odontologia

Business
Accounting
Economics
Fashion Design

Gastronomy

Design - focused on Visual Design

Medicine

Digital Games

Nutrition

Journalism

Dentistry

Audiovisual Production
Advertising and Marketing

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Design de Moda
Design - Ênfase em Design Visual
Jogos Digitais
Jornalismo
Produção Audiovisual
Publicidade e Propaganda
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Extended and
Continuing
Education

Graduate
Programs
Pós-graduação stricto sensu

Especialização

Unochapecó offers more than 50 specialization courses which
are available for professionals who intend to improve their
skills focusing on the labor market. Annually, more than 35
courses connected to the four main areas of knowledge, are
offered by the university. The main characteristic of the
specialization courses is the practical application of the
contents that are studied.

A Unochapecó possui mais de 50 cursos de
especialização (lato sensu) que se voltam para os
profissionais que pretendem aperfeiçoar suas
habilidades, com foco no mercado de trabalho.
Anualmente, mais de 35 cursos ligados às quatro
grandes áreas do conhecimento são ofertados na
universidade. A principal característica da
especialização é a aplicação prática dos conteúdos.

The Graduate programs are privileged spaces for the
production of new knowledge. Through scientific researches
the programs make possible the construction of solutions and
the observation of everyday questions, strengthening practical
networks that are connected to consolidate the development
in all different areas of science.
The continued education favors the elaboration of
collaborative research, papers production and scientific
studies. At Unochapecó, the graduate programs provide
lectures, workshops, seminaries, courses and master classes
accordingly to the lines of research.

Os programas de pós-graduação stricto sensu são
espaços privilegiados para a produção de novos
conhecimentos. Por meio das pesquisas científicas, os
programas possibilitam a construção de soluções e a
reflexão sobre questões do cotidiano, fortalecendo
redes de práticas que se conectam a fim de consolidar
o desenvolvimento nas diferentes áreas da ciência.
A educação continuada favorece a elaboração de
pesquisas em conjunto, produção de artigos e estudos
científicos. Na Unochapecó, os programas de
pós-graduação stricto sensu realizam palestras,
workshops, seminários, cursos e aulas magnas, de
acordo com as linhas de pesquisa.
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Master in Accounting
and Business

Masters in Environmental
Sciences

Mestrado em Ciências Contábeis e Administração
The main objective is to train researchers, professors and
professionals with the ability of observation and analysis
directed to the production and application of new knowledge
and technologies, especially in controllership and
organizational management areas.
Line of research 1 - Accounting and
Management Control
It is focused on the studies and researches that treat the use of
accounting information in the mechanisms for management
control inside organizations.
Line of research 2 - Management and
Innovation in Production Chains
It is focused on the researches that deal with the choice of
control and planning mechanisms and the impacts on the
innovation in production chains.

Mestrado em Ciências Ambientais
O principal objetivo é formar pesquisadores,
professores e profissionais munidos de capacidade de
análise e reflexão direcionados à produção e
aplicação de novos conhecimentos e tecnologias,
especialmente nas áreas de controladoria e gestão
organizacional.
Linha de pesquisa 1 - Contabilidade e Controle de
Gestão
Concentra-se nos estudos e pesquisas que tratam da
utilização da informação contábil nos mecanismos de
controle de gestão das organizações.
Linha de pesquisa 2 - Gestão e Inovação em Cadeias
Produtivas
Volta-se às pesquisas que tratam da escolha de
mecanismos de controle e planejamento e os
impactos na inovação de cadeias produtivas.

It contributes to the comprehension of the environmental
dynamics of the region, in the broadest scope of the
Environmental Sciences, considering the physical, chemical,
biological, social, cultural, economic and political
environments.
Line of research 1 - Biodiversity and Sustainability
It analyses the biodiversity and the functioning of the
ecosystems in their different dimensions. The studies are
conducted to seek alternatives to the many
social-environmental problems, conservation of the
biodiversity and the sustainable use of the natural resources.
Line of research 2 - Environmental
Technologies and Bioprospection
It is mainly focused in the improvement of new processes and
materials for the conservation of the environment. It searches
viable solutions for energy efficiency, treatment and reuse of
residues and also to reduce environmental impacts.

Contribui para a compreensão das dinâmicas
ambientais da região, no âmbito mais amplo das
Ciências Ambientais, contemplando os espaços físico,
químico, biológico, social, cultural, econômico e
político.
Linha de pesquisa 1 - Biodiversidade e
Sustentabilidade
Analisa a biodiversidade e o funcionamento dos
ecossistemas nas suas diferentes dimensões. Os
estudos se conduzem na busca de alternativas às
problemáticas socioambientais, conservação da
biodiversidade e uso sustentável dos recursos
naturais.
Linha de pesquisa 2 - Tecnologias Ambientais e
Bioprospecção
Está direcionada ao aprimoramento de novos
processos e materiais para a conservação do meio
ambiente. Busca soluções viáveis para eficiência
energética, tratamento e reaproveitamento de
resíduos e também para reduzir impactos ambientais.
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Masters in Social Policies
and Regional Dynamics

Master in Law

Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais
It has the objective of preparing professionals of different areas
to work in the diagnostics elaboration of social problems, in
the formulation, execution and evaluation of policies and
programs that are implemented by public and private
organizations in the perspective of regional development.
Line of research 1 - Regional Problems
and Social Policies
It develops studies that focus on the policies actions of the
more frequent organizational models, like councils, forums,
NGOs, social movements, cooperatives, foundations and
corporate groups.
Line of research 2 - Territorial Dynamics
and Development
It investigates the economic, political, social-spatial and
cultural processes that are present in regional and
mesoregional dynamics that are dependent of the agribusiness
trade. It explores alternatives for the valorization of symbolic
sites that are necessary for the construction of new identities
and social and territorial solutions.

Mestrado em Direito
Tem como objetivo preparar profissionais de
diferentes áreas para atuar na elaboração de
diagnósticos de problemáticas sociais, na formulação,
execução e avaliação de políticas e programas
implementados por organizações públicas e privadas
na perspectiva do progresso regional.
Linha de pesquisa 1 - Problemáticas Regionais e
Políticas Sociais
Desenvolve estudos voltados às ações políticas dos
modelos organizacionais mais frequentes, como
conselhos, fóruns, ONGs, movimentos sociais,
cooperativas, fundações e grupos empresariais.
Linha de pesquisa 2 - Dinâmicas Territoriais e
Desenvolvimento
Investiga os processos econômicos, políticos,
socioespaciais e culturais presentes nas dinâmicas
regionais e da mesorregião, dependentes do comércio
externo do agronegócio. Explora alternativas de
valorização dos sítios simbólicos de pertencimento
para a construção de novas identidades e soluções
sociais e territoriais.

It is dedicated to researches that are connected to Law, Society,
Environment and State and Non-State Actors. It has the
objective of executing juridical researches that bring the
promotion of the rights of the citizenship in its environmental
and transnational aspects.
Line of research 1 - Law, Citizenship and
Socio-environmentalism
It comprehends the configurations acquired by the citizenship
considering the challenges that are imposed by the
socio-environmental crisis in the juridical field. It is also
destined to play the role of Law in the regulation of activities
that use natural resources, citizenship and technoscience.
Line of research 2 - Law, Citizenship
and International Actors
It establishes researches in the field of Law transnational
relations (bilateral, multilateral and global). It analyzes the role
played by the state and non-state actors in the production of
contemporary Law and the juridical instruments of protection
related to the access to Justice and its international dynamics.

Dedica-se às pesquisas ligadas ao Direito, à
Sociedade, ao Meio Ambiente, aos Atores Estatais e
Não-Estatais. Tem como finalidade a efetivação de
pesquisas jurídicas que levem à promoção dos
direitos da cidadania em seus aspectos ambientais e
transnacionais.
Linha de pesquisa 1 - Direito, Cidadania e
Socioambientalismo
Compreende as configurações que a cidadania
adquire frente aos desafios impostos pela crise
socioambiental no campo jurídico. Destina-se, ainda,
a interpretar o papel do Direito na regulação de
atividades que utilizam recursos naturais, cidadania e
tecnociência.
Linha de pesquisa 2 - Direito, Cidadania e Atores
Internacionais
Estabelece pesquisas no âmbito das relações
transnacionais do Direito (bilaterais, multilaterais e
globais). Analisa o papel exercido pelos atores estatais
e não-estatais na produção do direito contemporâneo
e dos instrumentos jurídicos de tutela, relativos ao
acesso à Justiça e suas dinâmicas internacionais.
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Master in Technology and
Innovation Management

Master in Education

Mestrado em Educação

It studies the preparation of educators, based on the
theoretical-conceptual and theoretical-methodological
dimensions. It allows a consistent analysis of the
epistemological references and the main theories, concepts
and categories in which they deal to treat, in a
multidimensional way, the complexities of the educational
phenomenon.
Line of research 1 - Preparation of Teachers, Production
of Knowledge and Pedagogical Processes
It produces researches about the production of knowledge in
the educational field, curriculum and culture, preparation of
teachers, memory, experiences and the teaching profession.
The line is directed to the initial and continued preparation,
phases of schooling, educative spaces and teaching methods.
Line of research 2 - Social Differences, Socio-cultural
Diversities and Educative Practices
It deepens the comprehension of complex processes of the
relations among education, groups and social movements, the
trajectories and the school and non-school socio-cultural
practices. It investigates micro and macrosocial dimensions of
the reality under the Social Sciences axis.

Mestrado em Tecnologia e Gestão da Inovação
Estuda a formação de educadores, ancorado nas
dimensões teórico-conceitual e teórico-metodológica.
Isso permite uma análise consistente dos referenciais
epistemológicos e das principais teorias, conceitos e
categorias com os quais lidam, para tratar, de forma
multidimensional, das complexidades do fenômeno
educacional.
Linha de pesquisa 1 - Formação de Professores,
Produção do Conhecimento e Processos Pedagógicos
Produz pesquisas sobre a produção do conhecimento
no campo educacional, currículo e cultura, formação
de professores, memória, experiências e trabalho
docente. A linha se volta à formação inicial e
continuada, etapas da escolarização, espaços
educativos e modalidades de ensino.
Linha de pesquisa 2 - Desigualdades Sociais,
Diversidades Socioculturais e Práticas Educativas
Aprofunda a compreensão dos processos complexos
das relações entre educação, grupos e movimentos
sociais, das trajetórias e das práticas socioculturais
escolares e não-escolares. Investiga dimensões micro
e macrossociais da realidade sob o eixo das Ciências
Sociais.

It points out the implications of technique, technology and
scientific knowledge for the innovation processes. Therefore, it
favors potentialities to generate innovative ideas in businesses
and productive sectors, in a way that promotes the
socio-economic development and that strengthen the relation
among university, businesses, government and society.
Line of research 1 - Technology and Innovation
Management in the Built Environment
It addresses studies to develop solutions using computational,
experimental and management aspects in the areas that are
connected to the built environment, such as Civil and Electrical
Engineering and Architecture. The studies are addressed in the
following Thematic Projects: a) Integrated systems in
management; b) Process of innovation and information
technology; c) Constructive systems.
Line of research 2 - Technology and Management
of Innovation in Agribusiness
It deepens in the agribusiness and its whole production chain,
with the objective of finding solutions, not only for the products
but also for the process, in order to increase competitiveness
and quality of agricultural products. The Thematic Projects of
this line are: a) New materials and processes; b) Technologies
of residues; c) Crop production and precision agriculture.

Evidencia as implicações da técnica, da tecnologia e
do conhecimento científico para os processos de
inovação. Portanto, favorece potencialidades para
gerar ideias inovadoras em empresas e setores
produtivos, de modo a promover o desenvolvimento
socioeconômico e fortalecer a relação entre
universidade, empresas, governo e sociedade.
Linha de pesquisa 1 - Tecnologia e Gestão da Inovação
no Ambiente Construído
Contempla estudos para desenvolver soluções com
uso de aspectos computacionais, experimentais e de
gestão nas áreas ligadas ao ambiente construído, tais
como Engenharia Civil e Elétrica e Arquitetura. Os
estudos estão contemplados nos seguintes Projetos
Temáticos: a) Sistemas integrados em gestão; b)
Processo de inovação e tecnologia da informação; c)
Sistemas construtivos.
Linha de pesquisa 2 - Tecnologia e Gestão da Inovação
na Agroindústria
Aprofunda-se na agroindústria e toda a cadeia
produtiva, com a finalidade de encontrar soluções,
tanto no produto quanto no processo, para aumentar
a competitividade e qualidade dos produtos agrícolas.
Os Projetos Temáticos desta linha são: a) Novos
materiais e processos; b) Tecnologia de resíduos; c)
Produção vegetal e agricultura de precisão.
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Masters in Health Sciences

Mestrado em Ciências da Saúde

It is guided by the principles of interdisciplinary and
intersectoriality, considering the complexity of the relations
among health, environment, process of preparation and labor
in the health area, focusing at regional, national and global
demands.
Line of research 1 - Preparation and Labor
in the Health Area
It produces interdisciplinary researches about the processes of
preparation and labor in the health area. It investigates
epistemological questions and fosters the production of
technologies and innovations to attend the health area.
Line of research 2 - Health and Environment
It elaborates basic and applied researches, of an
interdisciplinary nature, about the relations between health
and environment. It studies issues that are relevant to the
territory, vulnerability and risks in the health area, process of
human aging and promotion of health.

Orienta-se pelos princípios da interdisciplinaridade e
intersetorialidade, considerando a complexidade das
relações entre saúde, ambiente, processo de
formação e trabalho em saúde, com foco nas
demandas regionais, nacionais e globais.
Linha de pesquisa 1 - Formação e Trabalho em Saúde
Produz pesquisas interdisciplinares acerca dos
processos de formação e trabalho em saúde. Investiga
questões epistemológicas e fomenta a produção de
tecnologias e inovações para atenção à saúde.
Linha de pesquisa 2 - Saúde e Ambiente
Elabora pesquisas básicas e aplicadas, de caráter
interdisciplinar, sobre as relações entre saúde e
ambiente. Estuda temáticas pertinentes ao território,
vulnerabilidade e riscos em saúde, processo de
envelhecimento humano e promoção à saúde.
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Goio-En
Institute
Instituto Goio-En

The environmental responsibility and the compromise with the
development of the region are in the essence of the actions
that are practiced by Goio-En Institute. The organization acts
through studies for the preservation of migratory fish from
Uruguay River (the biggest of the Southern region of Brazil),
valuing fish farming and the regional biodiversity.
In the area of Environmental Education, the Institute articulates
a set of educational activities about the importance of
rescuing, constructing and preserving the socio-environmental
responsibility of individuals. Focusing on the ordered and
sustainable growth of communities, municipal and sectorial
plans are also developed through the area of Urban Planning.

A responsabilidade ambiental e o compromisso com o
desenvolvimento da região estão na essência das
ações praticadas pelo Instituto Goio-En. A organização
atua por meio de estudos para a preservação de
peixes migradores do Rio Uruguai (maior da região Sul
do Brasil), valorizando a piscicultura e a
biodiversidade regional.
Na área de Educação Ambiental, o Instituto articula
um conjunto de atividades educacionais sobre a
importância de resgatar, construir e preservar a
responsabilidade socioambiental dos indivíduos. Com
foco no crescimento ordenado e sustentável das
comunidades, planos municipais e setoriais também
são elaborados através da Área de Planejamento
Urbano.
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CEOM
Created in 1986, the Center of Memory of the Western Region of
Santa Catarina (CEOM/Unochapecó) promotes actions for the
preservation, valorization and propagation of the history and of
the cultural patrimony (material and non-material) of the
Western Region. Through researches and donations, the Center
has under its protection around 400 linear meters of historical
collection and approximately 100,000 archeological artifacts
that date back to more than 8,000 years of history.
CEOM has partnerships with national and international
institutions for researches and actions of protection of the
patrimony. The center is a reference in the preservation of
archeological artifacts, documents, photographs, audios and
videos that are available for consultation. Among the scientific
papers, there are four editorial lines: the collection "History and
Patrimony", the "CEOM Notebook", the series "Document" and
the collection "Local Histories."

Criado em 1986, o Centro de Memória do Oeste de
Santa Catarina (CEOM/Unochapecó) promove ações
de preservação, valorização e difusão da história e do
patrimônio cultural (material e imaterial) da região
Oeste. Através de pesquisas e doações, o Centro tem
sob sua proteção cerca de 400 metros lineares de
acervo histórico e aproximadamente 100 mil peças
arqueológicas que remontam a mais de 8 mil anos de
história.
O CEOM possui parcerias com instituições nacionais e
estrangeiras para pesquisas e ações de proteção do
patrimônio. O Centro é uma referência na preservação
de bens arqueológicos, documentais, fotográficos,
além de áudios e vídeos disponíveis para consulta.
Dentre as publicações científicas, há quatro linhas
editoriais: a Coleção História e Patrimônio, o Caderno
do CEOM, a Série Documento e a Coleção Histórias
Locais.
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University Forest
Plant Nursery
Viveiro Florestal Universitário

Idealized in 2001, the Plant Nursery realizes integrated actions
of teaching, research and extension to promote the
environmental education inside the academy and the
community. Around 95,000 seedlings are sown per year, and
this contributes to the recuperation and preservation of the
ecosystem.
With more than 120 species of seeds, the Plant Nursery
distributes and sells specimens to different states of Brazil,
what makes of it a national highlight in the cultivation of native
seedlings of the biome of the Atlantic Forest. Projects such as
"Selective Collection in the Campus", "Collection of Seeds",
"Use and Cultivation of Medicinal Plants" and "Composting"
are initiatives of this space.

Idealizado em 2001, o Viveiro realiza ações integradas
de ensino, pesquisa e extensão para promover a
educação ambiental dentro da academia e na
comunidade. Cerca de 95 mil mudas são plantadas
por ano, o que contribui com a recuperação e
preservação do ecossistema.
Com mais de 120 espécies de sementes, o Viveiro
distribui e comercializa espécimes para diferentes
estados do Brasil, o que lhe confere destaque nacional
no cultivo de mudas nativas do bioma Mata Atlântica.
Projetos como Coleta Seletiva no Campus, Coleta de
sementes, Uso e Cultivo de Plantas Medicinais e
Compostagem são iniciativas do espaço.
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Innovation
Network
Rede de Inovação

In consonance with the new models of knowledge production,
the Innovation Network was born and has consolidated itself
as a pioneer in social economic development in the Western
region. The initiative is an important mechanism that
restructures the social context, remodeling the economic
matrix providing space for the transformation of knowledge
into solutions.
Through the Innovation Network, Unochapecó accomplishes
the mission of developing the region and assumes the
protagonist role that is expected of it as a Community
University. The results are fruit of projects and partnerships
focused on the innovation and production of technologies.
This new method of thinking about the processes modifies the
institutional scenery, incorporating resources that boost
exchange programs with national and international
institutions.
The following sectors are connected to the Innovation Network:
"Chapecó Scientific and Technologic Park@", "Technologic
Incubator" (Inctech), "Projects and Services Office" (EPPS),
"Food Analysis Lab" (LAA), "Center of Residency in Software"
(CRS), "Innovation and Technological Transfer Core" (NITT),
"Business and Entrepreneurship Office", "Municipalities Office"
and "Software Testing Lab."

Em consonância com os novos modelos de produção
de conhecimento, a Rede de Inovação nasce e se
consolida como pioneira no desenvolvimento
socioeconômico da região Oeste. A iniciativa é um
importante mecanismo que reestrutura o contexto
social, remodelando a matriz econômica, e abre
espaço para a transformação do conhecimento em
soluções.
Através da Rede de Inovação, a Unochapecó cumpre a
sua missão de desenvolver a região e assume o
protagonismo que dela se espera enquanto
Universidade Comunitária. Os resultados são frutos de
projetos e parcerias com foco na inovação e na
produção de tecnologias. Este novo modo de pensar
os processos modifica a paisagem institucional,
incorporando recursos que impulsionam o
intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais.
Estão vinculados à Rede de Inovação os seguintes
setores: o Parque Científico e Tecnológico Chapecó@,
a Incubadora Tecnológica (Inctech), o Escritório de
Projetos e Prestação de Serviços (EPPS), o Laboratório
de Análise de Alimentos (LAA), o Centro de Residência
em Software (CRS), o Núcleo de Inovação e
Transferência Tecnológica (NITT), o Escritório de
Negócios e Empreendedorismo, o Escritório dos
Municípios e o Laboratório de Testes de Softwares.
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Scientific and Technologic
Park Chapecó@
Parque Científico e Tecnológico Chapecó@

One of the components of the Innovation Network, the
Scientific Park is conceived with the intention of transforming
the region in a reference regarding scientific and technologic
advances. It allows that initiatives are idealized and then
implemented by university projects, having in mind the
innovative entrepreneurship, generation of applied
technologies and the dissemination of knowledge, stimulating
the production of global solutions that were raised inside the
University.
Not only Unochapecó’s laboratories but also their professionals
and professors are at disposal of the Scientific Park, not to
mention any other spaces that are necessary for the
production of researches. The space of the Park has rooms for
services provision, an area for innovative companies and a
broad support structure to the technologic transfer and to the
generation of solutions. The organization is divided in four
major areas.

Um dos componentes da Rede de Inovação, o Parque
Científico é concebido com a intenção de transformar
a região numa referência em avanço científico e
tecnológico. Permite que iniciativas sejam idealizadas
e concretizadas por projetos universitários, tendo em
vista o empreendedorismo inovador, a geração de
tecnologias aplicadas e a disseminação do
conhecimento, estimulando a produção de soluções
globais nascidas no âmbito da Universidade.
Estão à disposição do Parque Científico os
laboratórios da Unochapecó, seus profissionais e
professores, além de outros ambientes necessários
para a produção das pesquisas. O espaço do Parque
abriga ambientes para prestação de serviços, área
para empresas inovadoras e uma ampla estrutura de
apoio à transferência tecnológica e geração de
soluções. A organização divide-se em quatro grandes
áreas.
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Chapecó@bio
It puts together studies that are related to environmental
solutions, preservation of ecosystems, family farming, organic
food growing, technologies for smallholdings and the
responsible use of natural resources.

Chapecó@social
Reúne estudos relacionados a soluções ambientais,
preservação de ecossistemas, agricultura familiar,
cultivo de alimentos orgânicos, tecnologias para
pequenas propriedades e o uso responsável dos
recursos naturais.

Chapecó@health
It integrates researches that promote the conscience of
prevention, effective processes and methods to promote
health, treatment of diseases and other treatments that have
effective applicability.

It covers programs and projects with ideas directed to
inclusion, capacitation, employment and income generation.
The objective is to implement new enterprises to boost the
socio-economic development, employability and regional
economy.

Engloba programas e projetos com ideias voltadas à
inclusão, capacitação, geração de emprego e renda. A
finalidade é implantar novos empreendimentos para
impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, a
empregabilidade e a economia regional.

Chapecó@tic
Integra pesquisas que promovem a consciência da
prevenção, processos e métodos eficazes para
promover a saúde, tratamento de doenças e outras
métodos que tenham aplicabilidade efetiva.

It is directed to the implementation of innovative projects,
creation and application of new technologies and to the
registration of new trademarks and patents. It also acts in the
elaboration of technologic resources (hardware, software and
telecommunications) and informational and communicative
processes.

Volta-se à implementação de projetos inovadores,
criação e aplicação de novas tecnologias e ao registro
de marcas e patentes. Atua, também, na elaboração
de recursos tecnológicos (hardware, software e
telecomunicações), processos informacionais e
comunicativos.
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