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Alguns anos depois de lançar o primeiro curso de
especialização da região, a Unochapecó agora conta com
o primeiro Doutorado. São oito vagas na área das Ciências
da Saúde com início das aulas previsto para o primeiro
semestre de 2017. Com duas linhas de pesquisa
('Formação e Trabalho em Saúde' e 'Saúde e Ambiente')
tem como proposta criar soluções e desenvolvimento
regional na área da saúde.

Diálogo e transparência são diretrizes vistas como
fundamentais pela Reitoria da Unochapecó. Foi nesse
contexto que surgiu o Programa Compartilha, momento
em que o reitor e os vice-reitores visitam diferentes setores
da Universidade, conversam com os colaboradores e
aproveitam para prestar contas da gestão.
A segunda etapa da ação aconteceu em agosto e
setembro e foram compartilhados os resultados da
contenção das despesas do primeiro semestre. Cerca de
200 pessoas participaram dos encontros que buscam
aproximar e estreitar a relação da Reitoria com todas as
esferas da Unochapecó.

Um marco importante na consolidação da Universidade,
apontando para um futuro promissor no desenvolvimento
do setor a partir da formação continuada de
pesquisadores, professores e proﬁssionais da área.
Leia mais em uno.vc/primeiro-doutorado

A Diretoria de Desenvolvimento Humano (DDH)
promoveu no dia 13 de setembro, uma
importante oﬁcina para esclarecer questões em
torno do tema assédio moral. O procurador
jurídico da Fundeste, professor Rudimar
Bortolotto, explanou aos diretores e
coordenadores de setor da Instituição sobre a
conduta, que pode causar graves consequências
à saúde física e mental das vítimas. Essa também
uma forma da Unochapecó evitar que práticas
desagradáveis como essa venham a acontecer no
ambiente de trabalho.

Leia mais em uno.vc/orientacao-assedio

Formada por técnicos-administrativos e
professores, uma comissão criada pela Gestão
revisou a estrutura de diversos setores da
universidade, com o objetivo de compreender os
problemas e as potencialidades de cada um.
Dessa análise, surgiu a necessidade de reestruturação administrativa e operacional de alguns
espaços para melhor atendimento e aperfeiçoamento do fluxo de trabalho. As transformações
você já pode conferir por meio das mudanças na
estrutura operativa realizadas em diversos setores
e que têm contribuindo com a proposta de
qualiﬁcar o trabalho.

A Universidade abriu em setembro o processo
seletivo para quatro mestrados: Ciências
Ambientais; Direito; Políticas Sociais e Dinâmicas
Regionais; e Tecnologia e Gestão da Inovação. Os
programas estão com inscrições abertas para as
turmas que iniciam em 2017. Os editais dos
processos seletivos estão disponíveis nas páginas
dos cursos e as inscrições podem ser feitas até o
dia 14 de novembro. A Unochapecó também
oferece os mestrados em desenvolvimento
(Educação, Ciências Contábeis e Administração e
Ciências da Saúde).

O mundo inteiro está atento à economia e
redução do impacto ambiental. Alinhada a esse
pensamento, a Universidade apresentou um
projeto de eﬁciência energética para as Centrais
Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e foi contemplada com recursos ﬁnanceiros para aquisição
mais de 13 mil lâmpadas de LED. A economia é
de aproximadamente R$ 14 mil por mês, o que
representa uma redução em torno de 17.7% nos
gastos na conta de luz.

Já pode anotar na sua agenda: 3 de dezembro é
dia de festejar. Os técnicos e professores da
Unochapecó estão convidados a celebrar o
fechamento de 2016 junto com suas famílias.
Um momento especial que a Reitoria está
preparando.
Aguarde!

Desde setembro, a comunidade conta com
atendimento ambulatorial qualiﬁcado, através
da Clínica Integrada da Unochapecó. Com o novo
espaço físico, o Ambulatório de Especialidades
Médicas passa a ter 11 consultórios, salas de
veriﬁcação de sinais vitais, simulação, aula e
estudos. O espaço será utilizado pelos estudantes
do curso de Medicina para atendimentos práticos.
Um esforço conjunto onde quem ganha é toda a
comunidade.
Leia mais em uno.vc/ambulatorio-especialidades

Leia mais em uno.vc/mestrados-inscricoes

Setembro foi de imersão na área da inovação e tecnologia na Unochapecó. Graças ao esforço da Gestão, a
Universidade foi a única de Santa Catarina a receber o
projeto Hackatruck, um laboratório itinerante que capacitou 50 estudantes na tecnologia Swift, uma linguagem de
programação da Apple para IOS.
A ação também contou com palestras gratuitas e visitação
ao caminhão que ﬁcou três semanas na Uno. O projeto é
uma parceria entre as principais empresas de tecnologia e
inovação do país: IBM Brasil, Flextronics, Instituto de
Pesquisas Eldorado, em colaboração com a Apple.

Qualidade de vida foi a pauta que norteou a 15ª
edição da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (Sipat) deste ano. Com o
tema “Saúde Física e Mental”, o evento contou
com atividades entre os dias 12 e 16 de setembro,
reunindo professores, técnico-administrativos e
estagiários da Unochapecó. O público participou
de palestras e oﬁcinas que trataram desde
alimentação saudável, assédio moral até autoestima das pessoas.

Leia mais em uno.vc/SIPAT-2016

O aplicativo da Unochapecó, que já facilitou o
cotidiano de muitos estudantes, agora tem
novas funcionalidades para agilizar o trabalho
dos professores. A atualização do app permite o
acesso aos componentes curriculares lecionados,
horários, perﬁl de cada turma, gênero, faixa etária
e os materiais de apoio cadastrados. Além disso,
a comunicação entre alunos e professores ﬁcou
mais acessível através de um chat. Todas essas
novidades já estão disponíveis na ferramenta.

Leia mais em uno.vc/minha-uno-profes

O dia 30 de agosto foi um dos momentos mais
especiais na vida de 287 formandos de 28
cursos da Unochapecó, que participaram da
Colação de Grau Institucional. Realizado
semestralmente pela Universidade, o evento
reuniu professores, formandos e familiares no
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes.
A colação é organizada pela Unochapecó e não
possui custo para os formandos.

Leia mais em uno.vc/colacao-institucional

A nova campanha institucional da Unochapecó está no ar
e já possui o maior engajamento da história da Universidade. O que era um grande desejo da Gestão se traduziu
em um trabalho com foco nas pessoas, em uma universidade forte, verdadeira, próxima e essencial para a região.

A reitoria da Unochapecó aproveita esse espaço para
esclarecer acusações do Sinproeste. A reitoria já se
manifestou diante da acusação amplamente divulgada
pelo Sindicato dos Professores do Oeste de Santa Catarina
- Sinproeste referente à Improbidade Administrativa
supostamente protagonizada pela atual vice-reitora de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Unochapecó.

O lançamento ocorreu em setembro e emocionou o
público devido ao teor humanizado das peças, divididas
em duas etapas: uma com dados reais da instituição e
outra direcionada às pessoas que fazem a universidade.
Com o mote "A Revolução do Conhecimento" mostra como
esse universo pode mudar o que está ao nosso redor.
Nesse contexto, inclui-se também o novo slogan
"A Comunidade do Conhecimento".

Os gestores lamentaram que o nome da Unochapecó e das
pessoas que nela trabalham sejam citados sem a devida
apuração pelo Sindicato, que agiu de forma irresponsável e
oportunista. Conﬁra a nota na íntegra por meio do link:

Leia mais em uno.vc/a-revolucao

O intercâmbio da Unochapecó está mais
acessível. A Assessoria de Relações Nacionais e
Internacionais - Arni agora ﬁca no Bloco A, ao lado
do setor de Estágios. Mais próxima dos acadêmicos, a Arni tem muitas oportunidades de formação proﬁssional no exterior, além de auxiliar em
experiências de estudo fora do país. Cada vez
mais a Unochapecó oferece oportunidades de
intercâmbio aos acadêmicos como forma de
qualiﬁcar o currículo e ampliar as experiências
durante a graduação.

A Unochapecó valoriza as pessoas e suas
contribuições para a construção de uma
universidade cada vez mais humana e comprometida com a sociedade. Portanto, celebrar o
tempo que os colaboradores dedicam à instituição é uma maneira de mostrar o quanto a
Universidade sente-se privilegiada em participar
de suas histórias de vida. Neste ano, as homenagens por tempo de casa acontecem no dia 15 de
novembro. Um grande momento para celebrar.

Decidir o que você quer ser diante de tantas
possibilidades nesse mundo não é nada fácil.
Mas o Mundo das Proﬁssões da Unochapecó está
aí para isso, para ajudar as pessoas nessa
escolha tão importante na vida. A edição deste
ano ocorre no dia 22 de outubro, com a expectativa de reunir 5 mil alunos concluintes do ensino
médio, além de pessoas que desejam ingressar
no ensino superior. As oﬁcinas de orientação
proﬁssional iniciam às 13h30. O evento encerra
com show da banda gaúcha Papas da Língua.

A caneca que está na sua mesa agora é mais
uma etapa do compromisso da Unochapecó na
preservação do meio ambiente e dos recursos
ambientais. Em agosto, todos os colaboradores
receberam uma caneca para café que substituiu
os copos plásticos. A propósito, você sabia que
são necessários apenas 300 ml e água para lavar
uma caneca, enquanto para fabricar um copo
plástico é preciso, em média, três litros de água?
Sem contar a economia de recursos ﬁnanceiros.

Olhando para o futuro, mas focada no que as
pessoas e o mundo esperam hoje. a Unochapecó
se prepara para ser a grande comunidade do
conhecimento do interior de Santa Catarina. Essa
é a nova missão da Gestão focada nos próximos
quatro anos: ser um grande centro de produção
de conhecimento e soluções para a comunidade
contribuindo com o desenvolvimento da região.
Não trata-se de aposta, trata-se de estratégia:
avançar na produção de inovação.

Para comemorar a chegada da estação das
flores e o clima da primavera, a Unovital por meio
do Ambulatório de Nutrição e do Projeto Ginástica
Laboral, realizou atividades em promoção da
qualidade de vida com o tema alimentação
saudável e atividades físicas. Na ocasião, os
funcionários da Unochapecó usufruíram do tempo
agradável da estação para realizar atividades
físicas e desfrutar de um lanche ao ar livre.

Leia mais em uno.vc/primeiro-doutorado

O Campus de São Lourenço do Oeste passou
recentemente por uma grande reforma nos
setores Administrativos e Biblioteca.
A Biblioteca migrou para o pavimento térreo, em
virtude de sua expansão e praticamente dobrou
de tamanho. A secretaria foi deslocada para perto
da entrada do campus proporcionando
visibilidade imediata do local de atendimento.
Também foram construídas salas para
coordenação, reuniões, direção, professores e
uma para práticas jurídicas. Mudanças
importantes que melhoram o atendimento
e o layout administrativo.

Pensando em estar próxima da sua comunidade,
a Unochapecó, através da Rede Inovação,
participou pela primeira vez 11ª edição da
Mercoagro - Feira Internacional de Negócios,
Processamentos e Industrialização de Carnes.
O evento aconteceu entre os dias 13 e 16 de
setembro, nos pavilhões da Efapi. Participaram
da feira, a Incubadora Tecnológica (Inctech),
o Laboratório de Análises de Alimentos a
Associação Polo Tecnológica do Oeste
Catarinense (Deatec).

Leia mais em uno.vc/uno-na-mercoagro

Incubada na Inctech, a Pack ID venceu um
programa de aceleração na Alemanha. O
AdMaCom (Advanced Materials Competition) é
organizado pela rede internacional INAM (Innovation Network Advanced Materials). Os empreendedores Caroline Dallacorte e Thales Akimoto
viajaram para Berlim, na Alemanha, para receber
treinamentos, orientações de negócios e tecnologia. A startup trabalha com tecnologia voltada
para soluções de temperatura na cadeia dos
alimentos.

Leia mais em uno.vc/estudantes-em-berlim

A Unochapecó esteve nas Olimpíadas Rio 2016. O
treinador da equipe de Atletismo da Uno, Ademar Kammler,
atuou como voluntário deste grande evento sediado pelo
Brasil. Além disso, a técnica da Associação de Ginástica
Olímpica de Chapecó (Agoch), Márcia Martins, companhou
de perto a equipe do Brasil nas apresentações da Ginástica
Artística masculina e feminina.
Já os técnicos da equipe de Tênis de Mesa de Chapecó,
apoiada pela Unochapecó, Giancarlo Valentini e Robson
Diefenthaeler, atuaram na arbitragem das Paralimpíadas.
Nas competições também estiveram as professoras do
curso de Ed. Física, Marizete Lemes da Silva Matiello,
Adriani Cristiani Stanga, Deizi Domingues da Rocha,
Jaqueline Reni Loss e Vanessa Gertrudes Francischi.
Leia mais em uno.vc/atletas-olimpiadas e uno.vc/profes-paralimpiadas

Leia mais em uno.vc/recepcao-primavera

Saiba mais em unochapeco.edu.br/arevolucao

