
MAIS QUALIDADE 
NO ENSINO SUPERIOR
PARTICULAR DE 
SANTA CATARINA



INVESTIR 
NA EDUCAÇÃO 
É PRECISO

SOMOS A AMPESC 
E VALORIZAMOS 
O ENSINO SUPERIOR 
CATARINENSE

Sabemos que a educação de qualidade é ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento de uma nação. 

Há algumas décadas, o Brasil precisava de políticas 

efetivas na área sócioeducativa. Uma dessas políticas 

era tornar possível o acesso e a permanência dos 

cidadãos de todas as classes sociais em instituições 

de ensino superior particular.  

Em 27 de junho de 2000, em Florianópolis, nasceu a 

AMPESC: um novo modelo de educação para o país.

Bem-vindo à AMPESC! 

Sempre em busca de um futuro melhor, com mais igualdade, 

qualidade e inclusão para todos, a AMPESC representa mais de 

80% do Sistema Privado de Ensino Superior no Estado de Santa 

Catarina. Sua estrutura educacional permite que milhares de 

cidadãos catarinenses estudem no seu curso de graduação, 

presencial e a distância, ou na pós-graduação e mestrado. São 

mais de 670 cursos das mais diversas áreas de conhecimento, 

ministrados por docentes altamente qualificados que atuam 

nas instituições de ensino superior, devidamente credenciadas 

pelo Ministério da Educação (MEC).



QUAL 
O PROPÓSITO 
DA AMPESC?

ALGUMAS FINALIDADES
DA AMPESC:

DADOS DA AMPESC:

Um dos principais objetivos do sistema é socializar o compromisso 

das suas instituições associadas à efetivação de práticas que

buscam o equilíbrio econômico, ambiental e social, potencializando 

uma contribuição mais eficaz para o avanço científico e tecnológico. 

• promoção de estudos e soluções de problemas relativos à qualificação do ensino 

superior;

• realização de eventos de capacitação que atentam às reais necessidades das

associadas, com preço especial;

• produção de projetos e pesquisas de caráter educacional;

• criação de periódicos com cunho institucional e com o objetivo de divulgar a atuação 

do setor privado;

• assessoramento pedagógico, administrativo, técnico e jurídico;

• encaminhamento de legislação e orientação em tempo real;

• convênios diversos e constantes agremiações para oferta diferenciada de produtos 

e serviços com descontos exclusivos.

• atualmente, reúne 80% das instituições particulares de Santa Catarina;

• o sistema AMPESC conta com uma proposta educacional responsável e inovadora;

• ensino diversificado que contribui para a formação do cidadão e de destaque na 

transformação social;

• a capilaridade da estrutura evita o êxodo dos acadêmicos de seu município, 

construindo vocações locais;

• estrutura educacional com capacidade para atender as demandas presentes e 

futuras.



OS NÚMEROS E A GRANDEZA 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PARTICULAR CATARINENSE

MISSÃO

VISÃO

VALORES

92
faculdades 
e centros 

universitários

3 MIL
Em torno de

atendimentos 
gratuitos 

à comunidade 
por mês

66
Presente em

cidades 
catarinenses

2.355
bolsas do Uniedu

35 MIL
Mais de

contemplados 
com os programas 

federais Prouni e Fies

1.000
Mais de

projetos de extensão 
com visão educativa 

em andamento 

Fonte: Dados estatísticos Ampesc 

670
Mais de

cursos de 
graduação

10 MIL
Mais de

professores

17.000
Aproximadamente

colaboradores 
diretos e indiretos

159.562
alunos 

matriculados 
na graduação

20.211
incentivos 

financeiros para 
a permanência 

do aluno

Promover o desenvolvimento do associado em prol da valorização do ensino 
superior catarinense.

Ser referência na sociedade como uma entidade que promove a educação
 superior de qualidade em Santa Catarina.

Representatividade
Valorização dos associados
Credibilidade
Ética em todos os valores
Excelência
Inovação

INSTITUTO AMPESC DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA
• O objetivo do INSTITUTO AMPESC é desenvolver a excelência profissional dos colaboradores das IES.
• Atuando há mais de 18 anos, o Instituto Ampesc contabiliza centenas de congressos, seminários, 
painéis e fóruns de debates, com milhares de participantes e aprovação de 96% deles em relação à 
metodologia apresentada, às suas expectativas e ao atendimento aos seus objetivos pessoais.



LEGENDA
NÚMERO DE IES 
POR CIDADE

A AMPESC EM 
SANTA CATARINA

A AMPESC está presente em todos os rincões catarinenses e é responsável por 

cerca de 40% das vagas na graduação. As Instituições de Educação Superior que 

congregam o Sistema Particular AMPESC têm um papel de destaque primordial na 

transformação social e comprovam, com credibilidade e ensino de qualidade, os 

eixos da proposta educacional responsável e inovadora. 

*Fonte: Censo Inep



Instituições Catarinenses Associadas



FVA - FACULDADE
DO VALE DO ARARANGUÁ

SOBRE

A r a r a n g u á / S C A Faculdade do Vale do Araranguá (FVA), situada no Município de Araranguá/SC, é uma 

Instituição de Ensino Superior de Direito Privado. A estruturação do projeto de implantação 

da Instituição de Ensino Superior iniciou no ano de 2008, recebendo aprovação de

credenciamento em 25 de maio de 2011. Os cursos de graduação ofertados pela IES 

são: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado), Educação Física 

(Licenciatura) e Enfermagem. Seus planejamentos estiveram atrelados à demanda 

no mercado de trabalho regional por profissionais dessas áreas. No âmbito da pós-

graduação, dois cursos de especialização lato sensu estão organizados e autorizados, 

especialização em Treinamento Funcional e Personal Training e MBA Executivo em Gestão 

de Pessoas e Coaching.

A FVA considera-se uma instituição genuinamente araranguaense. Por essa razão, 

assume junto à comunidade o compromisso de alavancar a região, constituindo-se 

agente estratégico na articulação do desenvolvimento do Extremo Sul Catarinense.

No papel de instituição difusora e produtora do conhecimento, a Faculdade do Vale 

do Araranguá tem por compromisso levar às diversas comunidades os benefícios 

advindos da aquisição e da aplicação dos saberes acadêmicos. A Política Institucional 

de Responsabilidade Social procura estimular o vínculo profícuo entre a sociedade em 

geral e o profissional em formação. Atividades como o Projeto Praça Viva, FVA na Escola, 

FVA Cidadã, Araranguá + Ativa e Sala de Espera refletem o compromisso social assumido 

com toda a região do Vale do Araranguá, auxiliando órgãos competentes e empresas no 

fomento a práticas sociais e sustentáveis.

www.fva.com.br



FACULDADE
AVANTIS
B a l n e á r i o  C a m b o r i ú / S C

SOBRE

A Faculdade Avantis foi fundada em 2002, em Balneário Camboriú, com o objetivo de 

ofertar educação superior acessível e de qualidade. Em 2017, conquistou o posto de melhor 

Faculdade de Santa Catarina, recredenciada com conceito 5, nota máxima emitida pelo 

Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, são mais de 30 cursos presenciais e EAD em diversos segmentos, como 

Engenharias, Saúde e outros. Com uma infraestrutura moderna, a Avantis proporciona 

formações extremamente práticas e alinhadas às necessidades e tendências do mercado, 

com professores mestres e doutores, que são referência em suas áreas de atuação.

A Avantis oferta todas as graduações no período noturno e disponibiliza uma série de 

possibilidades de bolsas e benefícios para facilitar o acesso à graduação.

É missão da Avantis desenvolver ensino de qualidade e disseminar o conhecimento com 

princípios éticos para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável.

A faculdade é atuante junto à comunidade, ofertando atendimento odontológico gratuito 

para todas as idades, incluindo Odontopediatria, em duas modernas clínicas odontológicas, 

além de orientação jurídica no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e acompanhamento 

psicológico no Núcleo de Práticas em Psicologia (NPP).

A Avantis também é engajada em iniciativas como o Dia da Responsabilidade Social e 

na criação de políticas de promoção e defesa dos Direitos Humanos, buscando formar 

profissionais que também atuem para um mundo mais justo e inclusivo.

www.avantis.edu.br



UNISOCIESC
B a l n e á r i o  C a m b o r i ú / S C

SOBRE

A UniSociesc Balneário Camboriú/SC conta com cursos de graduação, pós-graduação, 

sendo alguns cursos oferecidos por meio do convênio com a Fundação Getúlio Vargas, 

além de cursos de capacitação. Com o know-how de uma instituição que atua há quase 60 

anos no mercado educacional e que é referência no Sul do país, a unidade passou por uma 

reforma recente, que ampliou e modernizou sua estrutura física, oferecendo ambientes 

ainda melhores e mais completos para os seus estudantes. Os novos laboratórios de 

informática e gastronomia ganharam novos equipamentos, permitindo uma formação 

mais ampla do aluno, que terá uma experiência de aprendizagem na prática diferenciada.

A UniSociesc Balneário Camboriú busca oferecer aos seus estudantes uma educação 

para se orgulhar, baseada em uma formação prática que, ao mesmo tempo em que 

compartilha o conhecimento, também desenvolve as competências e habilidades do 

indivíduo. Para alcançar esse propósito com excelência, a instituição busca estreitar seu 

relacionamento com a comunidade e com as áreas em que forma profissionais. Sendo 

assim, promove constantemente eventos e palestras, para o público interno e externo, 

em que o aluno atua também como protagonista, desenvolvendo ações, projetos e 

atividades. A parceria com empresas possibilita a troca de conhecimentos e proporciona 

aos estudantes visitas técnicas, ampliando o seu entendimento da prática profissional.

www.unisociesc.com.br



FACULDADE
ÉPICA

SOBRE

B l u m e n a u / S C Instituição de Ensino Superior, a Escola Politécnica de Inovação e Conhecimento Aplicado 

(Épica) atua em áreas técnicas como a engenharia, buscando a aproximação entre a 

academia e o mercado e suas demandas. Oferece cursos técnicos, de graduação e pós-

graduação, cursos de aperfeiçoamento e extensão universitária.

A Épica é mantida pela Escola Superior de Cerveja e Malte (ESC), primeira instituição de 

ensino superior da América Latina focada exclusivamente no setor de bebidas e, assim 

como a cerveja reúne as pessoas, congrega todos os campos e níveis de estudo sobre a 

cerveja e oferece também a prestação de serviços técnicos especializados, integrando 

toda a cadeia produtiva do mercado cervejeiro.

A Faculdade Épica, por meio da ESCM, é grande incentivadora do mercado cervejeiro. Com 

o apoio a diversos projetos, desenvolve e participa de ações de expansão e melhoria da 

cadeira produtiva da cerveja artesanal, como o Vale da Cerveja, que abrange atrações 

turísticas cervejeiras do Vale Europeu; o Programa de Aproximação com o Mercado, espaço 

para relacionamento B2B entre empresas do setor cervejeiro; apoio técnico ao segmento 

da indústria de equipamentos cervejeiros, através de consultoria para o SIMMMEB e CNI. 

Como consultora, atua na implantação de cervejarias, suporte de informações a órgãos 

públicos e associações em todo o Brasil.

www.faculdadeepica.com.br



UNIASSELVI
B l u m e n a u / S C

SOBRE

Com início das atividades em 3 de fevereiro de 2003, a Uniasselvi Blumenau/SC possui 

mais de 50 opções de cursos de graduação presencial e a distância e pós-graduação. A 

identidade da instituição é construída continuamente, a partir de princípios ético-políticos, 

epistemológicos e educacionais. Os princípios ético-políticos que embasam o planejamento 

e as ações institucionais refletem-se nos valores e atitudes da comunidade acadêmica, 

nas atividades de ensino, nas relações entre as pessoas e destas com o conhecimento.

Localizada em uma das cidades com maior influência germânica em sua cultura e história, 

a Uniasselvi promove atividades e eventos de cunho social, como o Trote Solidário, a

Jornada de Integração Acadêmica (Joia), Março Roxo (Epilepsia), Programação de 

Extensão nas escolas municipais e estaduais, parceria com prefeituras nas ações sociais 

e apoio aos deficientes, atendendo a comunidade gratuitamente via Clínica Psicologia, 

Clínica Fisioterapia e Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Atividades de apoio artístico/cultural 

com o Coral Melhor Idade, participação nos desfiles da Oktoberfest e eventos regionais.

www.portal.uniasselvi.com.br



UNISOCIESC
B l u m e n a u / S C

SOBRE

A UniSociesc Blumenau/SC atua desde a educação fundamental I e II, por meio da Escola 

Internacional, até a graduação e pós-graduação. Na pós-graduação, oferta diversos 

cursos certificados pela Fundação Getúlio Vargas, por meio de convênio com a instituição. 

Atualmente, é a melhor faculdade do Vale do Itajaí, com Índice Geral de Cursos (IGC) 4. Os 

mais de 1.600 alunos contam com uma equipe experiente de professores, que aliam teoria 

à prática, proporcionando uma experiência de aprendizagem diferenciada e formação 

completa para os estudantes. O objetivo é despertar o melhor do aluno, tornando-o um 

agente transformador da sociedade.

Na UniSociesc Blumenau, a qualidade não é feita somente com o conhecimento técnico, 

existe a constante preocupação em estimular os alunos a interagir e desenvolver seu 

lado humano. Por isso, está sempre muito próxima da comunidade, buscando estreitar 

relações. Os alunos são incentivados, e contam com total apoio da instituição, para 

desenvolver práticas e ações voltadas para a comunidade, procurando entender suas 

necessidades e atender essas demandas.

www.unisociesc.com.br



UNIASSELVI
B r u s q u e / S C

SOBRE

A Uniasselvi Brusque/SC mantém suas atividades desde o dia 10 de março de 2003. Hoje, 

oferece à região do Vale do Itajaí Mirim mais de 50 opções de cursos entre graduação 

presencial e a distância e pós-graduação. A cidade apresenta grande potencial em 

compras de vestuário e tecidos com qualidade e preços diretos de fábrica. É uma 

Instituição de Ensino Superior preocupada em capacitar mão de obra qualificada para 

atender à demanda desse cenário e das novas profissões do futuro. Uma instituição 

jovem e inovadora que oferece cursos nas áreas de gestão, sociais, humanas e exatas.

A Uniasselvi Brusque possui o Programa Aluno Social (PAS), com o objetivo de estimular, 

dentro da instituição, a proatividade para o engajamento social e atividades de extensão 

na região. O programa incentiva os acadêmicos a participar e até mesmo realizar 

eventos em prol da comunidade com projetos de apoio ao meio ambiente, campanhas 

de integração social, doação de alimentos, entre outros. O Trote Solidário e a Jornada de 

Integração Acadêmica (Joia) são duas referências que reforçam a relação da Uniasselvi 

Brusque com a esfera social junto à comunidade.

www.portal.uniasselvi.com.br



FACULDADE
SÃO LUIZ

SOBRE

B r u s q u e / S C O São Luiz é mantido pela Associação Dehoniana Brasil Meridional - ADBM, vinculado a 

Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, presente em 39 países com 34 

centros educativos, e atua em Brusque na educação do ensino básico ao superior, tendo 

São Luiz Gonzaga, como seu patrono.

A Faculdade São Luiz, credenciada pelo MEC em 2004, insere-se em uma longa tradição 

de ensino em Brusque (SC). Com o padrão de Ensino Superior consolidado, começou seu 

processo de expansão. Oferece os cursos de Filosofia e Administração com Conceito de 

Curso nota 4 (de 1-5). Desde 2009 realiza programas de Pós graduação em parceria com a 

Business Marketing School – ESIC: Master em Marketing e Gestão de Negócios; Master em 

Direção de Finanças, e MBA Executivo em Gestão Empresarial. Através dos intercâmbios 

internacionais expomos uma visão clara do conceito de empresa internacional e seu 

papel na sociedade atual. 

www.saoluiz.edu.br/faculdade



FAMEPLAN
C a n o i n h a s / S C

SOBRE

A necessidade de mais opções de cursos de graduação e pós-graduação e opções mais 

acessíveis à realidade econômica local foram as premissas para a idealização de uma 

nova Instituição de Ensino Superior na região do Planalto Norte Catarinense.  

A Faculdade Metropolitana do Planalto Norte (Fameplan) está localizada no centro de 

Canoinhas e foi credenciada por meio da Portaria Nº 527 de 30/04/2008.

A faculdade conta com o curso presencial de Administração com cinco linhas de 

formação: Comércio Exterior, Marketing, Recursos Humanos e Sistemas de Informação 

Gerencial; além de diversos cursos de extensão e pós-graduação.

A Fameplan está inserida na comunidade com várias ações em conjunto com órgãos e 

associações da região, convênios com empresas e a sociedade civil organizada, tendo 

promovido gratuitamente cursos e palestras em escolas e empresas.

A IES tem uma empresa junior, a Fame-Junior, formada por acadêmicos orientados pelos 

professores, que presta assistência e consultoria gratuita à comunidade.

Ao longo de sua existência, a Fameplan tem como missão o ensino de qualidade tanto 

em seus conteúdos como em seus meios de colaborar para o desenvolvimento da 

comunidade onde está inserida.

www.fameplan.com.br



FUCAP - FACULDADE
CAPIVARI

SOBRE

C a p i v a r i  d e  B a i x o / S C A Faculdade Capivari (Fucap) está situada no município de Capivari de Baixo, centro da 

região da Amurel, entre as cidades de Laguna e Tubarão.  Foi fundada em 1999 e começou 

suas atividades em 2001, atuando em diversas áreas acadêmicas.  

Com a implantação do Parque Tecnológico, houve a necessidade de produção de 

equipamentos de precisão para os cursos de Engenharia, no programa de substituição 

de equipamentos importados, contribuindo para o desenvolvimento nacional, por meio da 

autonomia na fabricação de implementos e equipamentos de alta complexidade.

A curto prazo, a Faculdade Fucap busca a certificação dos laboratórios com a ISO 17025 

para atender o mercado brasileiro com análises químicas, biológicas e bromatológicas.

Na área social, apoia diversas organizações sociais, entre elas Lions Clube e Parque 

Ambiental Encantos do Sul. Em destaque o incentivo ao Beach Tennis e Basquetebol.

www.fucap.edu.br/portal



FACOC - FACULDADE
CENTRO OESTE
CATANDUVAS

SOBRE

C a t a n d u v a s / S C

A Cedac (Centro Educacional Águas Claras) foi fundada no ano de 2015. Mantenedora do 

Colégio Águas Claras e a da Facoc (Faculdade Centro Oeste Catanduvas), que teve seu 

credenciamento em 2017, tem como objetivo e finalidade o desenvolvimento do processo 

educacional voltado à formação acadêmica de profissionais nas áreas de negócios e 

tecnologias, com a formação das competências, habilidades e atitudes necessárias ao 

atendimento às demandas crescentes do atual cenário competitivo.

A Instituição de Ensino Superior FACOC enfatiza o compromisso de contribuir para a 

inovação e o desenvolvimento de novas oportunidades de mercado de formação 

profissional ética voltada ao empreendedorismo.

A Facoc, fundamentada em princípios democráticos sociais e éticos, tem por missão 

contribuir para o desenvolvimento da região, por meio da formação de profissionais 

éticos e tecnicamente capazes de transformar a realidade regional, em seus aspectos

tecnológicos, econômicos, sociais, políticos e culturais.

Para cumprir com a missão, instituiu-se princípios que norteiam seus objetivos e 

compromissos, baseados na democracia, qualidade e humanismo.  As ações da Facoc 

visam fortalecer a política socioeducacional voltada ao contínuo relacionamento da 

instituição com a comunidade local.

www.facoc.edu.br



FACULDADE SANTA RITA
C h a p e c ó / S C

SOBRE

A Faculdade Santa Rita, Campus de Chapecó, foi originariamente credenciada como

Faculdade Anglo-Americano de Chapecó, no ano de 2010. Em 2013, passou a fazer parte do 

Grupo Santa Rita e denominar-se Faculdade Santa Rita de Chapecó. Em 2017, passou pelo 

recredenciamento institucional, tendo obtido conceito 4. Com dez cursos de graduação, 

a maioria com conceitos no Enade  4 e 5, e mais de vinte especializações, a Faculdade 

Santa Rita de Chapecó tem como objetivo constituir-se em uma instituição educacional 

de qualidade, formadora de cidadãos competentes, criativos e inovadores, qualificados 

e preparados para o mercado de trabalho e para os desafios da sociedade, imbuídos de

responsabilidade social e compromissados com a ética, a preservação da cultura

nacional e o desenvolvimento sociocultural do Brasil.

A Faculdade Santa Rita, Campus de Chapecó, no cumprimento de seu mandado social, 

busca formar profissionais com qualidade, oferecendo cursos, oficinas e seminários de 

formação de professores e atendimento psicopedagógico, bem como participação em 

diversos projetos comunitários. Também por meio do Uniedu, oferece cursos de extensão 

com visão educativa, momentos em que a comunidade externa é também atendida com 

diversas ações, que vão desde orientação financeira, atividades com brinquedoteca, 

oficinas diversas, entre outras ações.

www.portalsantarita.com.br



UCEFF
C h a p e c ó / S C

SOBRE

A UCEFF é a maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense. Seu 

crescimento está baseado na tecnologia e na alta gestão, impulsionando a formação de

cidadãos inovadores, éticos e empreendedores. A UCEFF acredita que a evolução está na 

força do conhecimento e na qualidade de ensino.

São três unidades: Unidade Central e Centro Politécnico, em Chapecó, e a UCEFF Itapiranga. 

Somam-se 17 cursos de graduação na área de engenharias, saúde, negócios, agrária,

direito e humanas, além dos cursos de pós-graduação.

A UCEFF é uma instituição socialmente responsável porque entende que sua evolução 

também está associada a valores como solidariedade, cidadania e interação. Acredita 

que a interatividade e a conectividade com a comunidade acadêmica e a sociedade 

geram bons frutos para quem precisa.

Entre as atividades realizadas está o trabalho social do “Be Happy – Programa UCEFF

Odonto na Comunidade”, que busca, por meio da conscientização da saúde bucal, o 

sorriso no rosto das pessoas. Os acadêmicos do curso de Odontologia da UCEFF são os 

responsáveis pelas orientações de saúde bucal e pela entrega de escovas e creme dental 

para as comunidades carentes. A Uceff realiza todos os anos, no inverno, a Campanha do 

Agasalho para as famílias carentes atendidas por entidades, ONGs, escolas e instituições 

sem fins lucrativos e no ingresso dos calouros o Trote Solidário doando alimentos não 

perecíveis.

www.uceff.edu.br



FACC - FACULDADE
CONCÓRDIA

SOBRE

C o n c ó r d i a / S C A FACC (Faculdade Concórdia) é uma instituição privada, credenciada pelo Ministério da 

Educação (MEC), em 08 de dezembro de 2003, criada com o objetivo de promover a

educação de forma inovadora, com qualidade. Entre seus princípios, destaque para a 

formação do cidadão e o desenvolvimento local e regional, por meio de um processo de 

gestão inovadora, ambiente criativo e adequado à construção de competências e

habilidades profissionais.

São 15 anos de atuação e construção que permitem grandes diferenciais no Ensino

Superior do Meio Oeste Catarinense. Os cursos de graduação e pós-graduação lato

sensu são altamente qualificados, primando pela relação teórica prática e uma forte

proximidade com os setores da sociedade, oferecendo uma visão empreendedora,

baseada na geração de oportunidades e um forte apelo à empregabilidade.

“Somos parte de uma comunidade viva, que espera o melhor de Entidades como a nossa. 

É por isso que fizemos questão de integrar ações e resultados ao meio em que estamos 

envolvidos”, destaca o diretor da FACC Faculdade Concórdia, Dr. Cesar Antonio Schwertz.

Por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), a FACC oferece atendimento à comunidade, 

resolvendo conflitos, auxiliando em processos, sempre sem custos à população.

A IES também contribui diretamente à sociedade com o Núcleo de Práticas Agronômicas 

(NPA).  Os Acadêmicos possuem a oportunidade de aulas práticas em Agronomia, onde 

são promovidos o plantio e a colheita de alimentos. Em todas as colheitas, a FACC procura 

beneficiar entidades como o Recanto dos Idosos.

www.facc.com.br



FACULDADES
ESUCRI

SOBRE

C r i c i ú m a / S C A Escola Superior de Criciúma (Faculdades Esucri) iniciou suas atividades no ano de 2001 

na cidade de Criciúma/SC. Desde então, apresenta um diferencial no ensino superior 

com projetos pedagógicos baseados em duas premissas básicas: qualidade no ensino 

superior e que esteja voltado para as realidades e potencialidades regionais. Atualmente, 

conta com as faculdades de Administração Gestão, Arquitetura & Urbanismo, Ciências 

Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Marketing & Publicidade, Psicologia 

e Sistemas de Informação. Contribui para o desenvolvimento econômico e social da região 

ao formar profissionais responsáveis e cidadãos valorizados. Estrutura própria e ampla, 

que propicia o acesso/permanência do aluno em um ambiente agradável, motivando o 

processo ensino-aprendizagem.

A Esucri, consciente de sua responsabilidade social, mantém um programa de auxílio 

financeiro para alunos carentes, viabilizando a sua permanência no ensino superior 

ao tempo de permitir que estes cidadãos possam realizar o seu sonho: construir uma 

carreira profissional de sucesso e ser um cidadão vencedor. Mantém serviços gratuitos 

para a comunidade em diversas áreas com a supervisão de professores a prática dos 

alunos como: SPAE — Serviço de Psicologia Aplicada Esucri, com atendimentos na área 

de Psicologia, Orientação Vocacional e Orientação em grupos de dependência química; o 

Emaje — Escritório Modelo de Assistência Jurídica Esucri, com atendimentos no campo do 

Direito, Benefício Assistencial e Juizado Especial Federal - Lei 10.259/2001; o LMCC/LMS — 

Laboratório Materiais de Construção Civil e Mecânica de Solos, com prestação de serviço 

gratuito em escolas da rede pública e instituições filantrópicas.

www.esucri-univer.com.br



FACULDADE
SATC

SOBRE

C r i c i ú m a / S C Atuante nos mais variados níveis educacionais, do ensino infantil ao mestrado, a Satc 

impulsiona o ramo educacional há quase seis décadas. Fundada em maio de 1959, se 

divide entre colégio, faculdade e os cursos livres, formando mão de obra qualificada para 

empresas de Criciúma/SC, da região e fora dela. A Faculdade Satc forma profissionais na 

graduação e pós-graduação com cursos voltados às áreas de tecnologia e inovação, 

como os tecnólogos, engenharias e a comunicação. A faculdade também oferta

o mestrado profissional em Engenharia Metalúrgica, entre outros cursos de pós-

graduação. Os cursos livres são mais uma opção de formação continuada e pesquisa 

em parceria com o Centro Tecnológico do Carvão Limpo (CTCL), responsável por pesquisa, 

consultoria e assessoria ambiental, englobando cursos de curta e média duração em 

áreas que passam pela automobilística, química, gestão, informática, design, entre outras.

A entidade sem fins lucrativos, filantrópica e pertencente ao segmento comunitário, ainda 

se mantém como um braço social da atividade carbonífera, tendo como mantenedora a 

indústria carbonífera. A Satc, atualmente Associação Beneficente da Indústria Carbonífera 

de Santa Catarina, segue formando cidadãos nas mais variadas áreas profissionalizantes 

e do conhecimento. A relação da Satc com o setor empresarial é marca

registrada nestes 59 anos. As parcerias realizadas com empresas consagradas 

permitiram a ampliação de conhecimento dos estudantes e a resolutividade de problemas 

enfrentados no cotidiano industrial. Nos últimos anos, convênios firmados resultaram 

em projetos sociais de importância regional, como a confecção de kits com brinquedos 

de montar entregues para 25 mil estudantes da rede pública de ensino ou ainda pelas 

cadeiras de rodas elétricas doadas para o asilo da cidade.

www.faculdade.satc.edu.br



AERO TD
F l o r i a n ó p o l i s / S C

SOBRE

A Faculdade de Tecnologia AERO TD está localizada na cidade de Florianópolis, Estado de 

Santa Catarina.  A ideia de criação de um curso superior remonta à origem da criação da 

AERO TD (Escola de Aviação Civil Ltda.), em agosto de 1997. Inicialmente, os empreendedores 

implantaram o curso de Comissário de Voo e, em seguida, vieram os demais cursos. Além 

dos cursos regulares, a instituição ministra cursos de extensão de curta duração. Todos 

os cursos, tanto o Técnico em Manutenção de Aeronaves quanto os profissionalizantes 

— Comissário de Voo, Piloto de Helicóptero, Piloto Comercial e Piloto Privado —

seguem as normas regulamentadoras (técnicas e pedagógicas) da ANAC (Agência 

Nacional de Aviação Civil) e são por ela credenciados.

Considerando as perspectivas futuras e atendendo um de seus antigos objetivos que 

era o de atuar no ensino superior, a AEROTD consegue a autorização do Curso Superior 

de Tecnologia em Transporte Aéreo pelo MEC, por intermédio da Portaria nº 484/2011, e o 

Reconhecimento do curso, por meio da Portaria MEC nº 326/2016, publicada no DOU nº 141, 

de 25/07/2016. Pela Portaria MEC nº 1475/2011, foi credenciada a Faculdade de Tecnologia 

AEROTD pelo MEC.

A atividade aeronáutica civil encontra-se em expansão, necessitando de

profissionais altamente qualificados para suprir essa demanda que cresce dia a dia.

A formação acadêmica vem para suprir essa lacuna até então encontrada na realidade 

brasileira.

www.aerotd.com.br



FACULDADE
CESUSC

SOBRE

F l o r i a n ó p o l i s / S C A Faculdade Cesusc, de Florianópolis/SC, tem 20 anos de projeto e oferece cursos 

de graduação em Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de 

Interiores, Direito, Gestão Comercial (online), Marketing, Produção Multimídia e Psicologia, 

bem como cursos de pós-graduação especialização (lato sensu) nas áreas de Gestão,

Tecnologia da Informação, Psicologia e Direito. A Faculdade ainda desenvolve uma série de 

atividades, por meio de seus Núcleos de Estudos e Pesquisas.

Os Programas de Pesquisa e Extensão e de Responsabilidade Socioambiental oferecem 

atividades culturais e acadêmicas abertas à comunidade. A faculdade ainda desenvolve 

importantes atividades assistenciais e de pesquisa, por meio dos Núcleos de Pesquisa e 

Extensão.

As atividades e Programas de Extensão, orientados pelos professores, mas 

desempenhados pelos alunos, estão concentrados em todos os cursos de graduação. 

Os serviços conferem aos alunos preparo para o exigente e competitivo mercado de 

trabalho. A comunidade tem à disposição serviços de qualidade e sem custo algum. É o 

caso de projetos como o Centro de Produção de Saberes e Práticas em Psicologia (CEPSI), 

o Núcleo de Assessoria Jurídica Emancipatória (Naje), o Núcleo de Prática Jurídica em 

Arbitragem Empresarial (Nupa), o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (Najup), o Núcleo 

de Estudos em Preconceito e Intolerância (Nepi), além do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Escritório de Atendimento Jurídico (Esaj) e do Escritório 

Júnior de Desenvolvimento em Gestão e Empreendedorismo (Edge Jr.) que oferecem 

atendimentos gratuitos à comunidade.

www.cesusc.edu.br



FACULDADE DE
TECNOLOGIA EM SAÚDE
CIEPH

SOBRE

F l o r i a n ó p o l i s / S C

A Faculdade de Tecnologia em Saúde (CIEPH) está comprometida com a valorização do 

desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Seu desenvolvimento integral capaz 

de dar conta das novas condições emergentes, e, ainda, contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento harmônico da região onde está inserida. Por outro lado, mecanismos 

de estímulo à qualidade, melhoria da gestão, eficiência no gasto público, redução dos 

desperdícios, adequação da estrutura organizacional e elevação da produtividade 

do serviço público nas áreas meio e fim só poderão ser alcançados se houver o 

comprometimento de todos os segmentos que compõem a comunidade, e, ainda, se 

forem construídos de forma participativa e democrática os instrumentos de gestão.

Por meio da Clínica Escola de Terapias Naturais da Faculdade CIEPH, atende no bairro 

de Coqueiros em Florianópolis, onde presta serviços comunitários com professores, 

auxiliados pelo acompanhamento de estagiários.

A Faculdade CIEPH tem como referência de sua identidade a formação de excelência e 

atendimento social. A preocupação com a condição socioeconômica dos pacientes que 

são atendidos pelos alunos demonstra uma dinâmica de responsabilidade e

transparência. Durante o curso, os alunos acompanham o desenvolvimento do paciente. 

Alguns procedimentos clínicos são ofertados gratuitamente para os pacientes e 

conforme o tratamento é possível o parcelamento, assegurando o funcionamento dos

cursos. 

www.cieph.edu.br



FACASC - FACULDADE
CATÓLICA DE SANTA
CATARINA

SOBRE

F l o r i a n ó p o l i s / S C

A Faculdade Católica de Santa Catarina (Facasc) é uma instituição de cunho educacional, 

confessional, sintonizada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Tem 

por finalidade a promoção da educação superior em nível de graduação, pós-graduação 

lato sensu e extensão comunitária. Sua missão é “qualificar e aperfeiçoar profissionais, 

habilitando-os a atender às necessidades da sociedade, com formação cristã e valores 

éticos, a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável regional e nacional”.

A Facasc foi credenciada em 30 de dezembro de 2011 pela Portaria Ministerial nº 1823 

e está situada no bairro Pantanal, Florianópolis. A Facasc herdou a tradição de quatro 

décadas de atuação do Instituto Teológico de Santa Catarina (ITESC) e continua a formar 

presbíteros e lideranças comunitárias para todo o estado de Santa Catarina.

A Facasc entende que, pela concepção humanista e cristã de seu projeto pedagógico 

institucional, tem uma significativa responsabilidade social. Nesse sentido, julga importante 

manter relação permanente com a sociedade. Para isso, investe constantemente no 

Programa de Extensão Comunitária que tem como objetivo ampliar as relações do meio 

acadêmico com a sociedade, realizando a formação de lideranças comunitárias, por meio 

de cursos nas áreas bíblica, teológica, pastoral e social. Além disso, promove atividades 

educativas, religiosas, sociais, culturais, artísticas e científicas, dentro e fora de sua sede.

É a partir de sua inserção na sociedade que a FACASC concebe os desafios 

socioeconômico-culturais que deve enfrentar em seu projeto pedagógico. E é em vista da 

inserção e da ação social que busca formar seus estudantes.

www.facasc.edu.br



FACULDADE
ENERGIA

SOBRE

F l o r i a n ó p o l i s / S C Criada em 2011, a Faculdade Energia de Administração e Negócios (Fean) está localizada 

no Centro de Florianópolis, oferecendo 04 cursos de graduação: Administração, Ciências 

Contábeis, Design e Sistemas de Informação. Recentemente, em 2017, foi recredenciada 

pelo MEC, com conceito 4.

A Fean integra o ecossistema de inovação de Florianópolis, considerada como polo 

da inovação no Brasil e assim desenvolve uma formação que busca unir a visão 

empreendedora às novas tecnologias, integrando o desenvolvimento do acadêmico com o 

ambiente de negócios local, fortemente ligado ao novo perfil da economia mundial. Foca nos

interesses e aptidões individuais de seus estudantes, incentivando-os a ampliar a 

capacidade de executar ideias, inovar em seus objetivos e empreender melhor os projetos.

As diretrizes de extensão, na Fean, apontam para garantir ao estudante uma práxis com 

questões que norteiam a realidade social e coletiva. Nesse sentido, instituiu o Programa 

Energia Cidadã, ação permanente para promover a melhoria e o desenvolvimento da

população.

Na região central de Florianópolis, onde existem os principais grupos ligados à cultura, 

às artes e à vida social e política do estado, a IES se faz presente fomentando projetos e 

favorecendo a participação de seus estudantes. Entre as atividades estão o Centro

Sapiens, que objetiva revitalizar a região leste do Centro Histórico de Florianópolis, para torná-

lo um espaço de convivência e um distrito criativo; e Traços Urbanos, onde os estudantes 

planejam, incentivam e atuam para melhorar o convívio na cidade e integrar o ser humano 

ao espaço público, por meio da Economia Criativa.

www.fean.com.br



UNISOCIESC
F l o r i a n ó p o l i s / S C

SOBRE

A UniSociesc Florianópolis/SC iniciou suas atividades em 2003 e, desde então, seu 

propósito é preparar os estudantes para o mercado de trabalho contemporâneo por 

meio de projetos pedagógicos inovadores, que se fundamentam na qualidade do ensino-

aprendizagem, contando, para isso, com um corpo docente altamente qualificado e com 

ampla vivência profissional. Atualmente, a unidade conta com ensino fundamental I e II e 

ensino médio, por meio da Escola Internacional, cursos de graduação, pós-graduação nas 

áreas de engenharia e saúde, cursos de MBA certificados pela Fundação Getúlio Vargas 

na área de gestão, além de cursos de capacitação empresarial e cursos in company.

A tríade Ensino, Investigação Científica e Extensão é a base de atuação da instituição, que 

está sempre em busca de um ensino que construa conhecimento, desenvolva ciência 

e enfatize o homem como essência da tecnologia. Essa é também a premissa do seu 

relacionamento com a comunidade. Para fortalecer esse compromisso, são ofertadas 

palestras, seminários e cursos de capacitação com profissionais de renome regional e 

nacional, nas mais diferentes áreas de conhecimento, sempre abertos à comunidade, 

promovendo uma educação inclusiva. Além disso, a instituição ainda desenvolve projetos 

de extensão que discutem temas relevantes, como sustentabilidade socioambiental, 

cultura, questões étnico-raciais, direitos humanos e desenvolvimento local.

www.unisociesc.com.br



UNIASSELVI
G u a r a m i r i m / S C

SOBRE

Tendo sua fundação em 04 de agosto de 2001, a Uniasselvi Guaramirim/SC oferece mais 

de 50 opções de cursos de graduação presencial e a distância e pós-graduação. Está 

situada no Vale do Itapocu, região que tem um forte viés industrial, altos índices de renda 

per capita e IDH de 0,787, ou seja, muito maior que a média nacional, sendo responsável 

por mais de 5,6% do PIB catarinense. Com aproximadamente um terço da sua população 

formada por pessoas com idades até 19 anos, registra-se uma interessante dinâmica 

populacional local, apontando-se para uma taxa de analfabetismo inferior a 6,3%, o que 

justifica sua localização.

Fortalecendo o âmbito social, a Uniasselvi Guaramirim assegura seu elo de responsabilidade 

social promovendo eventos e atividades como o Trote Solidário e a Jornada de Integração 

Acadêmica (Joia). Além disso, possui o Núcleo de Prática Jurídica de Direito e o Serviço 

Escola de Psicologia, que realizam atendimento à população de baixa renda da região. A 

extensão universitária e atividades realizadas junto à comunidade são constantes na 

Uniasselvi Guaramirim, que busca estar sempre próxima à população, atendendo às suas 

demandas.

www.portal.uniasselvi.com.br



UNIASSELVI
I n d a i a l / S C

SOBRE

Com o objetivo de dar acesso ao ensino superior para a população do Médio Vale do Itajaí, a 

Associação Educacional Leonardo da Vinci (Asselvi) foi fundada em 22 de fevereiro de 1999, na 

cidade de Indaial. Na busca pelo título de instituição universitária, registrou um fato inédito no 

ensino superior brasileiro, no dia 2 de setembro de 2004, com a publicação da Portaria 2.686, 

do Ministério da Educação (MEC), que conferiu a IES a denominação de Centro Universitário.  A 

Uniasselvi passou a prestar serviços educacionais em todos os Estados brasileiros através 

da educação a distância e hoje soma um total de mais de 300 polos.

A Uniasselvi possui grande interação com a comunidade. Oferece vários cursos/palestras para 

as mais variadas classes sociais. Além disso, a Uniasselvi assegura seu elo de responsabilidade 

social, promovendo eventos e atividades como o Trote Solidário, a Jornada de Integração 

Acadêmica (Joia), a Semana de Integração com o Mercado (Sim) e os atendimentos gratuitos 

realizados pelo Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito. A extensão universitária e 

atividades realizadas junto à comunidade são constantes na Uniasselvi Indaial, que busca 

estar sempre próxima à população, atendendo às suas demandas.

www.portal.uniasselvi.com.br



UCEFF - CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE
ITAPIRANGA

SOBRE

I t a p i r a n g a / S C

O Centro Universitário UCEFF Itapiranga está localizado no Extremo Oeste Catarinense. Atua 

com 12 cursos de graduação, dos quais 10 são reconhecidos pelo MEC, com conceitos 

muito bom e excelente: Administração, Ciências Contábeis, Agronomia, Matemática, 

Direito, Medicina Veterinária, Pedagogia, Tecnologia em Alimentos, Gestão da Tecnologia 

da Informação e Engenharia Civil. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de 

Produção estão em processo de reconhecimento, aguardando a visita do MEC.

A UCEFF Itapiranga consolida-se e engaja-se nos desafios do ensino superior, contribuindo 

para o aperfeiçoamento humano, profissional e científico na sua região de abrangência. 

Pauta por possibilitar oportunidades de formação e trabalho, o que, consequentemente, 

promove o desenvolvimento regional.

A IES mantém uma relação de proximidade com a comunidade local e regional, firmando 

o compromisso com ações voltadas à sustentabilidade e responsabilidade social da IES.

A UCEFF Itapiranga dispõe de programas e serviços os quais beneficia a comunidade e 

são desenvolvidos nas áreas do ensino, extensão e pesquisa, dentre os quais destacam-

se: Programa UCEFF nas Escolas; Serviço de Assistência Judiciária Gratuita (Sajug); 

UCEFF Premium Consultoria; Brinquedoteca; Núcleo de Práticas Veterinárias; Programa 

Desenvolver; Leau.

A IES incentiva e fomenta a cultura, nos diferentes grupos sociais, etnias e representações. 

Apoia atividades de inserção na comunidade, mantém parcerias com empresas locais e 

regionais e é parceira da Cooperativa de Crédito-Sicredi, com o Programa A União Faz a 

Vida, que presta assessoria pedagógica aos municípios conveniados.

www.uceff.edu.br



SOBRE

J a r a g u á  d o  S u l / S C

UNISOCIESC
A instituição iniciou suas atividades na cidade de Jaraguá do Sul/SC, no ano de 2004 por 

meio do Credenciamento de sua mantida, a Faculdade Jangada. A proposta inicial, que se 

mantém aperfeiçoada até a presente data, foi a de organizar uma IES dedicada à formação 

de profissionais da área da saúde. Principalmente por entender que qualquer ação da pessoa 

somente poderá ser realizada se ela estiver em condições plenas de bem-estar físico e 

emocional e que isso acontece tendo-se profissionais formados na área da saúde capazes 

de pensar coletivamente a saúde como um direito inalienável de todos. Além da formação de 

profissionais, a instituição desenvolve diversas atividades de saúde com a comunidade da 

cidade e da região que contribuem para a melhora da condição de vida destas pessoas.

A Faculdade desenvolve o Programa de Responsabilidade e de Inclusão social, que é planejado 

e executado NAPPEX. Por meio dele, existem vários projetos sociais, tais como: Reinserção, 

para comunidades terapêuticas; Educação para o Uso e Descarte Consciente e Correto de 

Medicamentos; Tenn Inter Kids, atende crianças e adolescentes em condições de vida menos 

favorecidas, afim de despertar o sentimento de capacidades, potencialidades e talentos, 

contribuindo para o sentido do viver socialmente integrados; Inter Idade, atende idosos em 

grupos comunitários e academias ao ar livre, promovendo atividades físicas orientadas 

com práticas regulares, na promoção de ações que promovem a manutenção de uma vida 

saudável para as pessoas da comunidade que encontram nesta faixa etária. Além disso, a 

Clínica de Educação para Saúde (CEPS) da Faculdade, realiza atendimentos clínicos para as 

comunidades menos favorecida da cidade e da região. Recentemente a Faculdade Jangada 

se uniu à UniSociesc, por meio da Ânima Educação. Essa integração fortalecerá ainda mais o 

patamar do ensino superior em Jaraguá do Sul e em todo o estado de Santa Catarina.

www.unisociesc.com.br



ACE - FACULDADE
GUILHERME GUIMBALA

SOBRE

J o i n v i l l e / S C Fundada em 1969, a ACE é a primeira mantenedora particular catarinense. Nos últimos 

anos, recebeu destaque pelo investimento e ações institucionais para a implantação de 

novos laboratórios de práticas de ensino e de informática, construção de novas salas e 

adequação, revitalização e manutenção das salas antigas, evidenciando os avanços 

galgados pela Nova Direção Geral da ACE/FGG.

São mais de 1.400 profissionais formados nos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Assim, com a tradição de 49 anos formando a juventude catarinense, a ACE, por intermédio 

da FACULDADE GUILHERME GUIMBALA, dará continuidade ao lema DISCE DOCENDO ADHUC: 

“Aprende Enquanto Ensinas”.

 A Faculdade Guilherme Guimbala (FGG) realiza ações voluntárias e gratuitas para a 

comunidade joinvilense nas áreas de seus cursos de graduação. A FGG presta serviços 

gratuitos à comunidade, como a Pedagogia Hospitalar, Laboratório de Aprendizagem, 

Núcleo de Prática Jurídica, o inovador Núcleo Maria da Penha, Serviço de Psicologia, Clínica 

Escola de Fisioterapia, Centro de Reabilitação Infantil (Fisioterapia) e Clínica Escola de Terapia

Ocupacional.

www.ace.br



FACULDADE DE
TECNOLOGIA
ASSESSORITEC - FTA

SOBRE

J o i n v i l l e / S C

A Associação Educacional e Tecnológica de Santa Catarina, mantenedora da Faculdade de 

Tecnologia ASSESSORITEC (FTA) é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

que tem por missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e promover 

a formação de cidadãos comprometidos com a sociedade. Fundada em maio de 1998, em 

Joinville/SC, a ASSESSORITEC iniciou suas atividades oferecendo assessoria a empresas, 

ensino profissionalizante e preparatório para o exame supletivo do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Em 2007, a Assessoritec iniciou sua jornada no ensino superior com cursos 

de graduação em tecnologia. Atualmente, a instituição oferece cursos de capacitação 

profissional, cursos técnicos (presencial e EAD); ensino de Jovens e Adultos (EJA); 

graduação e pós-graduação.

Com a visão de constituir uma educação igualitária, coexistente e que garanta padrão 

de qualidade do conhecimento globalizado, como intermediador entre o homem e a 

sociedade, a instituição mantém diversos programas sociais, bem como a produção 

e incentivo a diversos eventos artísticos, esportivos e de utilidade pública. Possui uma 

política de inclusão para alunos por meio do Programa Interno de Bolsas de Estudos e 

Pesquisa pela mantenedora, pelo Programa de Bolsas Universitárias de SC (UNIEDU), 

programas de inclusão digital, dentre outros.

www.assessoritec.com.br



FCJ - FACULDADE
CNEC

SOBRE

J o i n v i l l e / S C Inspirada pela missão “Promover a formação integral, com compromisso social”, a 

CNEC objetiva transformar seres humanos conscientes de seus direitos e deveres, 

favorecendo a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

A Unidade da CNEC em Joinville segue o modelo de gestão democrática oriunda da história 

cenecista que abrange o Colégio Cenecista José Elias Moreira e a Faculdade CNEC Joinville.

A FCJ, que foi autorizada em 2000 pela Portaria nº 859, é mantida pela Campanha Nacional 

de Escolas da Comunidade Cnec.

A Faculdade CNEC Joinville atua nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e nos Eixos 

Tecnológicos de Gestão e Negócios, seguindo as características macroeconômicas da 

região em que se insere e a demanda de profissionais.

A FCJ está comprometida com a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, 

haja vista que seu público é formado por estudantes que pagam os custos educacionais 

e por estudantes bolsistas.

As atividades sociais e beneficentes são realizadas por meio do Projeto Integrador (PI), 

que objetiva proporcionar aos acadêmicos trabalhos práticos e produção científica de 

relevância, promovendo a integração de conteúdos programáticos com a realidade social 

do município. Várias ações sociais já foram realizadas, como campanha de doação de 

órgãos, alimentos, kits de higiene pessoal, livros infantis e até festa junina em lar de idosos.

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) oferece assistência judiciária a pessoas carentes, 

encaminhando processos sem custos advocatícios.

www.faculdadejoinville.cnec.br



INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR SANTO
ANTÔNIO - INESA

SOBRE

J o i n v i l l e / S C

O Instituto de Ensino Superior Santo Antônio (Inesa), fundado em 2004, atua na cidade 

de Joinville, atendendo cerca de 350 acadêmicos nos cursos de Bacharelado em 

Administração, Ciências Contábeis e Licenciatura em Pedagogia, além das turmas de pós-

graduação nas áreas de gestão e formação docente. A Faculdade Inesa faz parte do 

consolidado grupo Sociedade Educacional Santo Antônio com mais de 40 anos de atuação.

Em 2009, o MEC divulgou o Índice Geral de Cursos (IGC), reconhecendo a Inesa como o melhor 

Ensino Superior Privado de Joinville e a 6ª melhor Instituição de Ensino Superior de Santa 

Catarina. Esse resultado enaltece o trabalho desenvolvido pelo Santo Antônio, confirmando 

a qualidade em educação que há muito vinha sendo percebida pela comunidade joinvilense.

www.inesa.com.br/portal



FACULDADE
REFIDIM

SOBRE

J o i n v i l l e / S C A Faculdade Refidim foi criada em 1999, como instituição educacional possui como 

responsabilidade participar ativamente da construção humana no mundo, seja em 

sua individualidade ou coletividade. Um dos meios adequados para cumprir com este 

compromisso é a educação. A Faculdade Refidim, localizada em Joinville/SC, tem realizado 

sua missão educadora, oferecendo o curso de Bacharel em Teologia Presencial, o curso 

de Bacharel em Teologia (EaD) e pós-graduação e cursos livres de extensão em Teologia 

para a capacitação de liderança, com propósito de servir as comunidades eclesiais.

A Faculdade Refidim possui como objetivo a promoção da educação contextualizada, ou 

seja, que se realiza a partir da realidade sócio-histórica e cultural do país e em vista da sua 

transformação, na perspectiva do ser humano integral e pela via da confessionalidade 

evangélico-pentecostal que ela representa.  

Quanto à visão social, a Faculdade Refidim tem como objetivo desenvolver projetos 

socioeducacionais que atendam às necessidades mais urgentes, bem como as mais 

importantes da região onde estão inseridos. Para isto, ela possui as seguintes finalidades:

a) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da comunidade, e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de formas de comunicação;

b) formar profissionais de nível superior, capazes de contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida e para o estabelecimento de uma sociedade justa e fraterna;

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

nacionais e regionais;

d) prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação de 

reciprocidade.

www.faculdaderefidim.edu.br



UNISOCIESC
J o i n v i l l e / S C

SOBRE

A UniSociesc é uma das maiores instituições de ensino do Sul do país. Desde 1959, dedica-

se a formar profissionais e transformar vidas por meio da educação. Com professores 

experientes e infraestrutura moderna, que contempla mais de 80 laboratórios, a 

UniSociesc está presente em sete cidades de Santa Catarina: Balneário Camboriú, 

Blumenau, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville (dois campi) e São Bento do Sul; 

e em Curitiba, no Paraná (dois campi). Conta com mais de 40 cursos de graduação e 50 

de pós-graduação, além de um sistema integrado de ensino, que vai do fundamental ao 

mestrado, permitindo uma formação completa ao estudante. Presta, também, serviços 

de engenharia e consultoria tecnológica para empresas e indústrias.

Na UniSociesc, tão importante quanto ensinar a teoria com excelência, é preparar o 

profissional para a prática. Por isso, a instituição busca ampliar constantemente a área 

de aprendizagem dos estudantes, por meio de projetos especiais, de apoio ao esporte, 

internacionalização e empregabilidade. Periodicamente, os alunos são incentivados e 

apoiados a desenvolver atividades direcionadas para a comunidade, como as semanas 

acadêmicas, palestras, workshops e outras ações específicas que buscam oferecer 

atendimento e assessoria nas diversas área de atuação da instituição. O Núcleo de 

Práticas Jurídicas, que atua no atendimento jurídico gratuito à população, é um exemplo 

de projeto desenvolvido com foco na comunidade.

www.unisociesc.com.br



FACULDADE
SINERGIA

SOBRE

N a v e g a n t e s / S C A Faculdade Sinergia, localizada em Navegantes/SC, na foz do Rio Itajaí-Açu, completa 

17 anos de fundação em 2018 e é referência na preparação de profissionais para o 

mercado de trabalho. Boa parte dos egressos é ocupante de cargos importantes de 

chefia em empresas de médio e grande porte ou mesmo empresas multinacionais de 

outros centros, com atuações de destaque. Sendo assim, o sucesso dos alunos é o fator 

motivador do trabalho na instituição, que investe constantemente em melhorias. Uma 

das mais recentes é a construção da nova biblioteca, que além de possuir vasta oferta 

de livros e periódicos, atualizados semanalmente, conta com vista panorâmica para o 

mar. O ambiente atrativo tornou-se o centro do saber da instituição e do próprio município. 

A biblioteca Sinergia é a única em Navegantes aberta para a comunidade e têm todas 

suas publicações à disposição para consultas e estudos.

O Núcleo de Prática Jurídica, da Faculdade Sinergia, atende o curso de Direito nas disciplinas 

previstas no Projeto Pedagógico do Curso e convênio estabelecido com o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina para realização das audiências conciliatórias do Juizado 

Especial Civil. Configura-se como um importante instrumento de responsabilidade social 

da instituição para garantia dos direitos e da cidadania, especialmente da camada da 

população com menores condições de contratar um advogado. Vale salientar que o NPJ 

é um dos itens analisados pelo Ministério da Educação, na mais recente avaliação feita in 

loco pelo órgão, a qual concedeu a nota máxima ao curso de Direito – 5 estrelas. No ano de 

2017, o NPJ chegou a ter 370 pessoas na lista de espera. Como parâmetro, em um único 

semestre, 86 pessoas foram atendidas e 50 processos judiciais foram gerados.

www.sinergia.edu.br



FATENP - FACULDADE
DE TECNOLOGIA NOVA
PALHOÇA

SOBRE

P a l h o ç a / S C

Implantada em 2011, A Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (Fatenp) oferece 15 cursos 

presenciais em graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, 

Design de Interiores, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Farmácia, Fisioterapia, Gestão Pública, Jogos Digitais, Logística, Medicina Veterinária e 

Processos Gerenciais. Também é polo do Ensino a Distância (EaD) da Universidade do Grande 

Rio (UNIGRANRIO), com 22 cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia de Produção, Física, 

Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

História, Letras Português, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Processos Ge

renciais, Química, Redes de Computadores, Serviço Social e Teologia.. Em 2017, a Fatenp 

foi avaliada como a melhor Faculdade de Palhoça e uma das melhores Instituições 

de Ensino Superior do país pelo MEC, que concedeu conceito quatro no processo de 

recadastramento.

A Fatenp assume o compromisso público de impactar de forma positiva a comunidade ao 

entorno. Para isso, são desenvolvidas diferentes estratégias. Durante todo o ano letivo, 

são realizados eventos gratuitos e abertos, voltados à capacitação e à profissionalização 

nas áreas ofertadas da graduação. A FATENP tem ainda a premissa de transformar o 

aluno em um protagonista e, por isso, incentiva o acadêmico a ser um transformador 

social. Um exemplo é a implantação de quadra poliesportiva no Centro de Assistência e 

Desenvolvimento Integral (Cadi) da Comunidade de Frei Damião, uma das mais carentes 

de Santa Catarina. A proposta foi desenvolvida por alunos da disciplina Projetos 

Organizacionais, do curso de Administração.

www.fatenp.com.br



FACULDADE
SANTA RITA

SOBRE

P a l m i t o s / S C A Faculdade Santa Rita, Campus de Palmitos, foi originariamente credenciada como

Faculdade Regional Palmitos, no ano de 2009. Em 2013, passou a fazer parte do Grupo 

Santa Rita e a denominar-se Faculdade Santa Rita de Palmitos. Obteve, por três vezes 

consecutivas, conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). Com seis cursos de graduação, 

a maioria com conceitos no Enade 4 e 5, e mais doze especializações, a Faculdade 

Santa Rita de Palmitos tem como objetivo constituir-se em uma instituição educacional 

de qualidade, formadora de cidadãos competentes, criativos e inovadores, qualificados 

e preparados para o mercado de trabalho e para os desafios da sociedade, imbuídos 

de responsabilidade social e compromissados com a ética, a preservação da cultura 

nacional e o desenvolvimento sociocultural do Brasil.

A Faculdade Santa Rita, Campus de Palmitos, no cumprimento de seu mandado social, 

busca formar profissionais com qualidade, oferecendo cursos, oficinas e seminários de 

formação de professores e atendimento psicopedagógico, bem como participação em 

diversos projetos comunitários. Também por meio do Uniedu, oferece cursos de extensão 

com visão educativa, momentos em que a comunidade externa é também atendida com 

diversas ações, que vão desde orientação financeira, atividades com brinquedoteca, 

oficinas diversas, entre outras ações.

www.portalsantarita.com.br



HORUS
FACULDADES

SOBRE

P i n h a l z i n h o / S C A Horus Faculdades atua desde 2003 na região de Pinhalzinho/SC, oferecendo ensino de 

excelência em graduação, pós-graduação e cursos técnicos. Proporciona a

democratização do acesso ao ensino através das tecnologias da informação, com

ênfase na inovação, flexibilidade, seriedade e responsabilidade social.  

É uma IES democrática, inclusiva, inovadora com planejamento econômico sustentável, 

articulada com as organizações públicas, privadas e terceiro setor. Prima pelo respeito 

à diversidade e responsabilidade ética, com visão inovadora e proativa, oportunizando 

uma formação humana transformadora, contribuindo para o desenvolvimento regional 

e nacional.

A Horus Faculdades é comprometida com a responsabilidade social e efetiva as ações 

na comunidade em que está inserida por meio do Instituto Horus Faculdades de Ensino, 

Pesquisa, Tecnologia e Projetos Socioculturais como Horus Saúde, Informática para 3ª 

Idade e crianças carentes, Festival Horus de Atletismo Escolar, Open Horus Vôlei de Areia, 

Festival de Handebol, Corrida Rústica, Trote Solidário, Programa Eco Pinhalzinho, Campanha 

de Doação de Sangue, apoio a Fundação Municipal de Esportes, escolas de iniciação 

desportiva, apoio a equipes amadoras de futsal, vôlei e atletismo. De utilidade pública 

estadual, a IES tem suas ações pautadas em projetos e parcerias governamentais, 

promovendo ações sociais para o desenvolvimento humano.

www.horus.edu.br



UNIASSELVI
R i o  d o  S u l / S C

SOBRE

A Uniasselvi Rio do Sul/SC iniciou suas atividades em 26 de fevereiro de 2007, visando 

produzir ensino de qualidade, extensão e parcerias solidárias com a comunidade, a fim de 

solucionar problemas locais e globais. Os primeiros cursos ofertados foram Administração, 

Design de Moda e Sistemas de Informação e, aos poucos, em virtude do forte apelo 

profissional da região, foi se concretizando como um importante polo de Engenharias e 

Arquitetura. Atualmente, dispõe de mais de 50 opções de cursos de graduação presencial 

e a distância e pós-graduação.

As atividades sociais estão vinculadas ao Departamento de Extensão, Atividades 

Acadêmicas Supervisionadas e Estágios, e compreendem ações prioritárias como o 

Trote Solidário, atendendo as demandas de instituições carentes da região; a Jornada de 

Integração Acadêmica, que socializa o conhecimento dos acadêmicos; apoio às atividades 

da Rede Feminina de Combate ao Câncer, por meio do fomento de campanhas solidárias; 

confecção de bolsas retornáveis que são gratuitamente entregues à população. Ocupa 

uma função de destaque por meio de iniciativas com incidência direta nos desafios 

socioeconômicos, culturais e da gestão pública da cidade e região.

www.portal.uniasselvi.com.br



SENAC - SERVIÇO
NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL

SOBRE

FACULDADES SENAC

S a n t a  C a t a r i n a

O Senac, uma instituição privada sem fins lucrativos, iniciou as operações em Santa Cata-

rina em 1947. Desde então, empresários do comércio de bens, serviços e turismo e a co-

munidade catarinense desenvolvem suas habilidades profissionais por meio dos cursos 

e atividades promovidos pelo Senac/SC. O crescimento da organização acompanhou a 

evolução econômica do Estado. Hoje, o Senac está presente em toda Santa Catarina com 

um Departamento Regional e 29 pontos fixos de atendimento, sendo 16 unidades ofer-

tantes de ensino superior, dois centros especializados, como também centros de

educação profissional e unidades móveis.

A instituição oferta mais de 400 cursos em diferentes eixos tecnológicos: desenvolvimen-

to educacional e social; ambiente e saúde; gestão e negócios; turismo, hospitalidade e laz-

er; informação e comunicação; infraestrutura; produção alimentícia; produção cultural e 

design; recursos naturais; e segurança. O Senac/SC oferece cursos superiores de tecno-

logia com duração média de dois anos e que certificam os profissionais como tecnólogos 

– com habilidades para atender as demandas do mercado, além de cursos superiores de 

pós-graduação e cursos a distância, oferecidos desde 2010.

Faculdade Senac Blumenau

Faculdade Senac Caçador

Faculdade Senac Chapecó

Faculdade Senac Concórdia

Faculdade Senac Criciúma

Faculdade Senac Florianópolis

Faculdade Senac Jaraguá do Sul

Faculdade Senac Palhoça

Faculdade Senac São Miguel do Oeste

Faculdade Senac Tubarão

www.portal.sc.senac.br



UNISOCIESC
S ã o  B e n t o  d o  S u l / S C

SOBRE

A UniSociesc São Bento do Sul atua com cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas 

de gestão, saúde, engenharia, educação, produção e finanças. Alguns cursos de pós-

graduação são certificados pela Fundação Getúlio Vargas, por meio de convênio com a 

instituição. Também oferece diversos cursos de capacitação, com formação em diversas 

áreas de acordo com a necessidade do mercado. A instituição ainda realiza assessoria 

técnica e treinamentos in company para indústrias e empresas da região. O foco da 

UniSociesc São Bento do Sul é incentivar o aluno a ser protagonista da sua formação. Para 

isso, a instituição conta com professores experientes, que trabalham seus conteúdos de 

maneira ativa e prática, formando o aluno para o mercado de trabalho.

Na UniSociesc São Bento do Sul, o grande diferencial é valorizar as atividades práticas 

e extraclasse como extremamente relevantes para o currículo do aluno. Dessa forma, 

é possível assegurar os melhores profissionais para o mercado de trabalho. E essa 

preocupação vai ao encontro com a relação que estabelece com a comunidade. Por meio 

de projetos e diversas ações, coloca o aluno em contato com a comunidade, ofertando 

assessoria e orientações nas diversas áreas em que atua. Os cursos de saúde, por 

exemplo,  já desenvolveram diversas ações em locais públicos da cidade, oferecendo 

orientações em saúde, avaliações de peso, testes glicêmicos, entre outros.

www.unisociesc.com.br



FLT - FACULDADE
LUTERANA DE TEOLOGIA

SOBRE

S ã o  B e n t o  d o  S u l / S C A FLT (Faculdade Luterana de Teologia) é uma Instituição de Ensino Superior, sem fins 

lucrativos, com sede na cidade de São Bento do Sul/SC. A instituição foi criada em 1987,

atuou como seminário superior em teologia até 2000. Em 2001, foi a primeira IES de SC e 

a nona no Brasil a ser credenciada pelo MEC a ofertar cursos de teologia. É uma entidade 

filantrópica, possui o “Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social“ (CEBAS 

Educação). Sua contribuição social se dá, entre outros, mediante oferta de bolsas de 

estudo integrais e parciais a seus estudantes. Destaca-se no cenário brasileiro pela 

reconhecida oferta de cursos de teologia, da família e da dependência química.

A FLT atua no ensino, na pesquisa e na extensão. Oferece um curso de graduação, o 

Bacharelado em Teologia. Oferece cursos de pós-graduação nas áreas da teologia cristã, 

da terapia familiar sistêmica, do aconselhamento familiar, da gerontologia multidisciplinar 

e da dependência química. Nessas áreas, oferece ainda diversas atividades de extensão, 

voltadas à prestação de serviços e à formação comunitária, merecendo destaque o 

desenvolvimento de “cursos da fé”. Além de formar teólogos e agentes para a pastoral 

e a missão em igrejas, sua oferta na área da terapia familiar e da dependência química e 

seu tratamento e prevenção é uma das mais destacadas no Brasil. Nessas áreas, a IES 

está iniciando sua trajetória em nível de mestrado profissional.

www.flt.edu.br



UNIASSELVI
T i m b ó / S C

SOBRE

A Uniasselvi Timbó/SC, criada em 2008, foi fundada com o intuito de formar egressos 

em áreas com forte apelo profissional na região, principalmente em cursos ligados às 

engenharias e tecnologia. Foi esse apelo e essa demanda que determinaram a vocação 

dessa unidade, que já formou centenas de engenheiros e arquitetos no Vale do Itajaí.

Timbó recebe ações socialmente responsáveis por parte da Uniasselvi desde o ano de 

sua fundação. Hoje, a Uniasselvi Timbó oferece cinco cursos de graduação presenciais: 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharias de Produção, Elétrica, Mecânica e Civil. A Uniasselvi 

de Timbó, por meio de seus docentes, alunos e corpo técnico-administrativo, tem grande 

relevância no cenário local, formando anualmente centenas de jovens para o mercado 

de trabalho, e ocupa função de destaque no meio social em que se insere por meio de 

atividades acadêmicas supervisionadas, atividades de extensão universitária, estágios 

e iniciativas com incidência direta sobre desafios socioeconômicos da cidade e região.

www.portal.uniasselvi.com.br



CELER
FACULDADES

SOBRE

X a x i m / S C A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA, CELER Faculdades) foi fundada em 1999 

no município de Xaxim, Santa Catarina. A instituição tem o objetivo de formar profissionais 

qualificados para atender às demandas do mercado de trabalho regional. São 11 cursos 

oferecidos na graduação com o compromisso de fazer a diferença, configurando-se 

como uma instituição empreendedora e inovadora na geração e difusão da ciência e do 

conhecimento.

Na pós-graduação, a Celer Faculdades oferece especialização em diversas áreas do 

conhecimento. A instituição fomenta de forma significativa o conhecimento científico através 

da Revista Conversatio e conta com ampla Biblioteca e laboratórios específicos como TV, 

Rádio, Química, Microbiologia, Física, Fisiologia Academia, Ginásio Poliesportivo e outros.

A Celer Faculdades está diretamente relacionada com a comunidade regional. Por meio de 

projetos de extensão, presta serviço à comunidade de forma gratuita. Entre os projetos, 

está o Escritório de Práticas Jurídicas que atende a comunidade carente dos municípios 

de Xaxim, Lajeado Grande e Marema. O curso de Psicologia desenvolve junto às escolas o 

projeto Orientação Vocacional e Profissional, que tem o objetivo de despertar nos alunos as 

competências necessárias e o interesse em relação à escolha do seu futuro

profissional. Outros projetos, como CINECELER, Aluno Multi-Integral, Bullying, Escolinha de 

Atividades Coletivas, Empresa Júnior e Clínica Escola, também proporcionam a aproximação 

entre a instituição e a comunidade.

www.celer.com.br



Fone:  48 3225-2445

www.ampesc.org.br

contato@ampesc.org.br
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