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INFORMATIVO DA GESTÃO

15 . JUNHO

Atendimento e fluxo de trabalho serão mais
ágeis e eﬁcientes na Unochapecó graças a
um projeto de reorganização administrativa e
operacional que está sendo implantado pela
gestão. As ações serão desenvolvidas durante
os meses de junho e julho a partir de apresentação aos técnicos dos setores envolvidos,
que puderam contribuir para fortalecer e
otimizar os processos da instituição.
08 . junho

Atividades fundamentais, como o atendimento
aos alunos e o dia a dia de trabalho de técnicos e professores, são potencializadas a partir
das ações. Acompanhe o que será desenvolvido através da Portaria 102/REITORIA/2016,
publicada no site da Uno.
Leia mais em uno.vc/1PtKELy

Ampliar o potencial da comunidade acadêmica é
uma busca constante na Uno. Com esse objetivo, o
Unoplus aumenta o leque de conteúdos e oferece um
curso de inglês interativo. Entre as vantagens, o aluno
pode estudar assuntos que realmente tem interesse,
além de explorar a plataforma online.
Leia mais em uno.vc/1UwO7KH

05 . MAIO

20 . junho

25 . MAIO

A Unochapecó reconhece e respeita a identidade de
gênero. Desde abril, o uso do nome social na instituição é regulamentado por resolução do Consun.
Estudantes, técnicos e docentes que não têm sua
identidade representada no registro civil podem incluir
o nome social nos registros da instituição.

Conhecimento integrado e acesso a livros e periódicos de bibliotecas virtuais estão mais acessíveis
para a comunidade da Unochapecó. Em ação conjunta, as diretorias de Apoio Acadêmico e de TI e a
Biblioteca disponibilizaram o acesso a exemplares da
Capes, Ebsco, Dynamed e Pearson no Minha Uno.

Iniciativas empreendedoras e o potencial inovador
de estudantes e egressos são estimulados na Uno.
Durante a Maratona da Inovação, boas ideias podem
ser colocadas em prática com apoio da Incubadora
Tecnológica. Increva-se e saiba mais em
uno.edu.br/maratonadainovacao.

Leia mais em uno.vc/299Lgdz

Leia mais em uno.vc/29aqqu3

Leia mais em uno.vc/27HIJyl

27 . junho

30 . MAIO

Cumprindo com a missão de difundir conhecimento,
a Unochapecó promove o 5º Encontro Brasileiro de
Orquestras de Câmara. O evento fomenta a música
instrumental, além de proporcionar um espetáculo
diferente às centenas de pessoas que compareceram
ao Centro de Cultura e Eventos.

Sustentando-se na transparência como um dos
pilares, a gestão disponibilizou dados institucionais
para conhecimento público. Agora, a comunidade tem
acesso a informações administrativas como orçamentos, estimativa de custos e convênios com outras
instituições em uno.edu.br/transparencia.

Leia mais em uno.vc/295rL2I

Leia mais em uno.vc/1TFayNG

21 . junho
09 . JUNHO

Ensino, pesquisa e extensão andam lado a lado com
a inovação na Unochapecó. E proporcionar uma
experiência inovadora é o objetivo da gestão ao trazer
o projeto Hackatruck no mês de setembro. Palestras
sobre inovação e TI, além de uma capacitação sobre
aplicativos, estão na programação inicial.

Com foco em ouvir os estudantes, a gestão
da Unochapecó organizou mais um encontro
do Programa de Gestão Compartilhada, o
Compartilha. Representantes de Centros e
Diretórios Acadêmicos da universidade
participaram da reunião, apresentaram
seus anseios, sugestões e contribuíram
na busca de soluções para minimizar os
problemas enfrentados.

Leia mais em uno.vc/28JqHHy

17 . MAIO

A oportunidade também foi para apresentar
a prestação de contas institucional, com
dados técnicos, administrativos, ﬁnanceiros
e acadêmicos.

Ser comunitária é, também, estar à disposição da
comunidade. Esse é um dos objetivos do Laboratório
de Análises de Alimentos, que realiza testes de
controle de qualidade e de monitoramento dos
processos produtivos que envolvem a fabricação
de alimentos.
Leia mais em uno.vc/1ssqmxD

Leia mais em uno.vc/29bMq7q

17 . JUNHO

A Unochapecó foi a melhor universidade do
estado e a 8ª melhor do país em competições universitárias em 2015 porque entende
que o esporte transforma o mundo. Através do
apoio a diferentes equipes e modalidades, a
Uno contribui para essa transformação.
Membro da equipe Elite Jiu-jitsu, apoiada pela
Unochapecó, o atleta Ronilson Silva visitou a
reitoria da instituição acompanhado por
representantes da Confederação Brasileira de
Jiu-jitsu (CBJJ), entre eles o ex-lutador de
MMA, Rodrigo Nogueira, conhecido como
Rodrigo Minotauro.

Leia mais em uno.vc/29lkGy8

06 . junho

Ação inédita na Unochapecó, o Compartilha está
ouvindo a comunidade acadêmica, diagnosticando
as melhorias necessárias e construindo soluções de
forma conjunta. Em sua primeira avaliação, 92% dos
técnico-administrativos consideram o Programa de
Gestão Compartilhada como ótimo ou bom.
Leia mais em uno.vc/1N6FDHD

Acompanhe tudo que a gestão está fazendo por uma Unochapecó cada vez melhor.

20 . JUNHO

Buscar alternativas para a permanência dos
estudantes no Ensino Superior é um dos
princípios que norteia a Unochapecó.
Em reunião com o MEC, em Brasília, o reitor da
universidade, professor Claudio Jacoski,
constatou que essa é uma das preocupações
compartilhadas pelo Ministério da Educação.
Além disso, o MEC pretende ampliar em 33%
o número de jovens no ensino superior nos
próximos oito anos e fortalecer os laços
com as Instituições Comunitárias de
Ensino Superior.

22 . JUNHO

Meio ambiente e desenvolvimento precisam estar
em equilíbrio. Atenta a essa questão, a Unochapecó
promoveu o 1º Encontro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento Regional na Grande Fronteira
Mercosul. Pesquisadores e estudantes debateram o
modelo de desenvolvimento regional e seus impactos.
Leia mais em uno.vc/295rSet

Leia mais em uno.vc/29arspC

06 . JUNHO

Além de excelência no ensino, pesquisa,
extensão e inovação, a Unochapecó investe
em Orientação Proﬁssional. Iniciou dia 1º de
junho o Circuito Uno, uma gincana voltada
para estudantes do Ensino Médio baseada nas
questões do Enem e vestibular que busca
ajudar na preparação dos alunos.
Além da interação e mobilização dos estudantes, o projeto leva conhecimento às escolas
através do Museu de Ciência e Tecnologia
itinerante da Uno. O projeto de preparação
para as provas vai passar por 12 escolas de
Chapecó até setembro, quando acontece a
disputa ﬁnal, na Unochapecó. Acompanhe o
projeto em uno.edu.br/circuitouno.
Leia mais em uno.vc/297FoDv

12 . junho

Melhorias no acesso e paisagismo estão concluídas
no campus de São Lourenço do Oeste. Além do
investimento de R$ 97 mil em drenagem pluvial,
pavimentação, passeio público e meio-ﬁo, a unidade
recebeu a reunião do Compartilha, que contou com a
participação de cerca de 180 estudantes.
Leia mais em uno.vc/29gps1Y

20 . JUNHO

29 . junho

09 . junho

Estudantes da Unochapecó conquistam espaço e
reconhecimento na Mostra Cine Oeste DOC. Entre os
documentários estão produções de estudantes da
Uno, que apoia e fomenta discussões sobre cultura,
povos indígenas, identidade, movimentos populares e
reforça seu papel de universidade comunitária.

A inclusão é pauta na Unochapecó em todos os seus
procedimentos. Com esse foco, a DDH e a Divisão de
Acessibilidade promoveram uma tarde de cadastro de
currículos de pessoas com necessidades especiais ou
deﬁciência, visando tornar mais acessíveis as vagas
para esse público.

Seis novos projetos passam a integrar a Incubadora
Tecnológica da Unochapecó, propondo novas
soluções. A INCTECh fomenta o desenvolvimento
econômico local e regional. Entre os novos negócios
na Iniciação Empresarial está um projeto para uso
inteligente de telefone móvel.

Leia mais em uno.vc/28JYUGN

uno.edu.br/compartilha

Leia mais em uno.vc/29aKBLY

@uno_chapeco

/unochapeco

Leia mais em uno.vc/297WwoD

