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Fernando Luiz Zancan

Em setembro de 2015, 193 Estados-membros das Nações Unidas 
(ONU) adotaram o documento "Transformando o nosso mundo: a 
Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável", que inclui um 
conjunto de metas e ações para 2015-2030. O Brasil, como sede da 
Conferência Rio+20, em 2012, exerceu papel fundamental na promo-
ção do diálogo entre a sociedade civil e governos, para a construção 
coletiva da Agenda 2030, que contempla 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e 169 metas associadas, aplicáveis a 
todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Os 17 ODS representam um abrangente plano de ação mundial que 
remetem as dimensões do desenvolvimento sustentável – econômica, 
social, ambiental e institucional – de maneira integrada, indivisível e 
transversal. Alcançar os ODS exigirá de todos os setores e partes 
interessadas que os incorporem em suas práticas, sendo necessário a 
cooperação entre governos, ONGs, parceiros de desenvolvimento, 
setor privado e a sociedade em geral.  

A Agenda 2030 representa uma ferramenta orientadora para planeja-
mento de ações e políticas públicas capazes de levar o Brasil ao 
alcance do desenvolvimento sustentável. Em busca do equilíbrio 
entre a prosperidade humana e a proteção do planeta, seus principais 
focos são: i) acabar com a pobreza e a fome; ii) proteger o planeta da 
degradação e combater as mudanças climáticas; iii) progresso econô-
mico, social e tecnológico em harmonia com a natureza; iv) promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas; v) desenvolvimento de parce-
rias para implementar esta Agenda por meio de uma Parceria Global 
para o Desenvolvimento Sustentável. 

A Satc incorpora a Agenda 2030 em seu planejamento estratégico, 
com ações concretas, relatadas em nossa Vitrine Social, tendo 
como principal ODS o 4, oferecendo educação de qualidade e benefi-
ciando com bolsas de estudo os alunos vulneráveis socioeconomica-
mente comprovados, pois tem seu trabalho direcionado a transformar 
o jovem, que aqui estuda, em um profissional diferenciado. 

Desde 2008, a Satc, com seu sistema de gestão ambiental certificado 
pela NBR ISO 14001, encaminha para reciclagem 91% dos resíduos 
gerados na instituição, desenvolve tecnologias de baixo carbono e 
cria ambientes de inovação. Aplicamos cotidianamente um moderno 
código de conduta, em consonância com a Lei anticorrupção em seus 
contratos com fornecedores. Assumimos o compromisso regional de 
coordenar o Comitê Criciúma do Movimento Nacional ODS de SC, 
buscando atingir o Objetivo 17, que é a formação de parcerias e 
meios de implementação.  

Você é convidado para conhecer, através da Vitrine Social, parte das 
ações que a Satc executa de forma responsável, com números 
fidedignos e com projetos que transformam a vida dos que por aqui 
passam. Faz parte de nossa rotina receber feedbacks de nossos 
ex-alunos, assim como suas visitas que muito nos alegram. Educação, 
tecnologia e inovação, estão e continuarão fazendo parte de nossa 
história. 
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educação e
profissionalização

Saúde e
bem-estar

alunos com bolsa
integral ou parcial
no Colégio Satc

691

acadêmicos contemplados
com bolsa integral ou parcial
- ProUni, Faculdade Satc

382

288
beneficiados
com o Programa de
Apoio ao Aluno Bolsista
do Colégio Satc

participantes dos
Cursos Livres com
bolsas de estudos

37

alunos com
bolsa integral ou parcial
nos cursos de Idiomas 

221 1.550
alunos orientados
sobre práticas e valores
do Código de Convivência

participantes da
Semana Tecnológica

550

80
alunos do Ensino Médio
do “Projeto de Vida”

692
alunos do Ensino Técnico 
encaminhados para Estágio

participantes do
programa Ensaiando
para o Sucesso
do Ensino Técnico

250

participantes do projeto 
“Informação Profissional”, 
esclarecendo dúvidas sobre 
a escolha do curso técnico

160

alunos dos 3os anos
do Ensino Médio
orientados para o estágio
e mercado de trabalho

450

participantes do
Projeto Transição
do Fundamental
para o Ensino Médio

191

alunos do Ensino
Médio participantes
do programa +Saber

80
alunos do Ensino Médio 
no workshop de 
Curriculum Vitae

290

160
alunos participantes
do Papo Legal, projeto
sobre rotina de estudos

atendimentos com a 
técnica de enfermagem

3.541

atendimentos de 
Serviço Social

1.800

atendimentos
odontológicos

445

atendimentos psicológicos
para familiares e alunos

1.100

doadores de sangue 
para o Hemosc

50

aulas do projeto Corpo em 
Movimento para colaboradores

120

participantes do Consciente ao Cubo: setembro 
amarelo, outubro rosa e novembro azul, com 
ações solidárias, prevenção e conscientização

2.000

1.895
pessoas envolvidas em treinamento pela 
CIPA e pelo Grupo de Apoio Interno

alunos atendidos na 
orientação pedagógica

1.650

08 cadeiras de rodas adquiridas 
com o projeto Lacre Solidário

01
adaptação de 
cadeira de rodas

10
encontros do NINA - Núcleo
de Acessibilidade Institucional

Cultura e
Meio ambiente

25
apresentações e
55 componentes da
Banda Marcial

400
alunos participantes
do Arte e Letras

30
alunos no projeto
Horta Escolar

498
funcionários treinados
em Certificação
Ambiental

91%
dos resíduos da
Satc são reciclados
ou reaproveitados

450
participantes
do Projeto Cultura
e História
Afro-brasileira:
Igualdade de direitos

30
alunos da Satc participantes do projeto Arca 
de Noé, voltado à consciência ambiental

30kg
de tampinhas plásticas 
arrecadadas para a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer e para a 
ONG Amigo Fiel

inclusão, interação
familiar e comunitária

70
visitas domiciliares

70
brinquedos coletados
na Campanha
Natal Solidário
da Cruz Vermelha

50
prendas doadas
para APAE

40.608
peças de Brinquedo
Educativo produzidas
para 1.047 crianças
da AFASC pelo curso
de Engenharia
Mecânica 

500
brinquedos de
pular corda distribuídos
para alunos da Satc,
fabricados pelo curso
de Engenharia Mecânica

60
pessoas presentes no 
evento Arduino Day, do 
curso de Engenharia 
Mecatrônica

70
pessoas receberam 
informações, nas 
comunidades, sobre 
elétrica e eletrônica, por 
alunos dos cursos técnicos

550
crianças do Bairro
da Juventude assistiram
o projeto de cartoon
animado produzido
pelo curso de Design07

deficientes visuais
participantes do projeto
“Cerâmica Além da Visão”

02
escolas contempladas
com o projeto
“Melhoria da Rede
Elétrica de Escolas
Públicas“ pelo curso
de Engenharia Elétrica

150
alunos de Forquilhinha
beneficiados com aulas 
práticas de laboratório 
oferecidas pelo curso 
de Engenharia Química 
in loco

20l
de shampoo produzidos por 
acadêmicos de Engenharia 
Química e doados para 
ONG de proteção animal

48
encontros do projeto
“Exercendo a Cidadania”

1.100
refeições por dia
oferecidas na
Merenda Escolar

50
crianças atendidas
com o projeto
“Casinha de
Caixas de Leite
Reutilizadas”,
do curso de
Engenharia Química

634
alunos de escolas 
públicas, contempladas 
pelo projeto Ciência 
para Todos do curso de 
Engenharia Mecânica

200m
lineares de piso tátil 
confeccionados por 
acadêmicos de 
Engenharia Mecânica

494kg
de alimentos doados à
Casa Guido, ABADEUS
e Nossa Casa. Arrecadados
durante a GINTEC

02
brinquedos doados 
para auxiliar o 
aprendizado de 
autistas, criados 
pelo curso de 
Engenharia Elétrica

3.924
alunos de escolas públicas 
orientados sobre eficiência 
energética, promovido 
pelo curso de Engenharia 
Mecatrônica30 pontos de rede de internet revitalizados 

em escolas públicas. Projeto realizado pelo 
curso de Engenharia da Computação
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