


Não seguimos moda,
geramos tendência

Coleção Satc 2015
Vitrine Social

Ao longo de sua jornada, a Satc vem contribuindo na melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar das pessoas da região de Criciúma. 
São mais de 50 anos gerando tendências em práticas sociais. E esta 
é uma história que está só no começo.

Exemplo disso foi o ano de 2015. Através da sua Vitrine Social, a 
Satc buscou novamente expressar o melhor como instituição 
cidadã. Com ações nas áreas da cultura, inclusão, interação familiar, 
educação, profissionalização, meio ambiente e saúde, a Satc vem se 
consolidando não apenas com o ensino de qualidade, mas também 
como parte ativa da sociedade.

É com esta premissa que apresentamos a seguir mais do que uma 
série de ações sociais. Apresentamos o que forma uma instituição 
preocupada com o homem e o seu meio. Esta é a Satc!

Aproveite e inspire-se!

Expediente: Ruy Hülse - Presidente de Honra; Fernando Luiz Zancan - Diretor Executivo; Marcio 
Zanuz - Diretor Administrativo Financeiro; Carlos Antonio Ferreira - Diretor Faculdade; João Luiz 
Novelli - Diretor Edutec;  Claudia Natal Corrêa Pizzetti - Assistente Social, Coordenação Vitrine Social 
Satc; Imagens - Maristela Correa, Felipe Aguiar, Luana Mazzucchello, Acervo Satc; Revisão - Núcleo 
Multimídia Satc; Projeto Gráfico e Diagramação - Laboratório de Orientação em Design (LOD Satc)



Inclusão
Handebol Sobre Rodas
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Merenda
Escolar
A merenda na SATC representa 
uma economia significativa no 
orçamento familiar de nossos 
alunos, assim como propicia 
hábitos alimentares saudáveis. 
São fornecidas duas refeições 
diariamente.  

Beneficiados em 2015: 1200 ao dia 

Inclusão Vitrine Social 7 

Promove por meio do handebol, o 
acesso de pessoas com deficiên-

cias físicas na prática esportiva. É 
uma iniciativa pioneira na região, 

que utiliza o esporte como uma 
ferramenta de desenvolvimento 

pessoal e inclusão social.

Beneficiados em 2015: 19   

Inclusão6 Vitrine Social

Handebol 
Sobre Rodas



Promove oficinas de cerâmica para por-
tadores de deficiência visual que pos-

suem vínculo com associações e ONGs. 
Desenvolve a parte sensorial e motora 

através da prática. Com estes trabalhos 
criativos muitos se destacam no mercado 

de trabalho.

Beneficiados em 2015: 12

Inclusão8 Vitrine Social

Cerâmica
Além  da Visão

Os envolvidos recebem ensinamentos, 
através da prática de técnicas em cerâmica 
artesanal. Deste modo ampliam o proces-
so criativo, a socialização e desenvolvem 
melhor coordenação motora. A atividade é 
direcionada a crianças e adolescentes que 
frequentam projetos sociais ou ONGs.

Beneficiados em 2015: 15       

Inclusão Vitrine Social 9 

Modelando Novos
Horizontes



Promove a integração da família no 
ambiente escolar, através de palestras 

realizadas uma vez ao mês para os pais, 
alunos, colaboradores e comunidade. 

Abordam temas que contribuam para a 
formação pessoal como: humanização, 

saúde, economia entre outros.

Beneficiados em 2015: 235

Interação Familiar10 Vitrine Social

Escola de Pais
Visitas são feitas pela assistente social da instituição, 
onde são coletados dados socioeconômicos que 
servem de base para um melhor entendimento sobre 
a realidade dos alunos e sua família. Através destes 
dados, é possível oferecer um atendimento mais 
justo em situações que envolvem bolsas de estudos 
e a relação entre a família e a escola. 

Beneficiados em 2015: 40     

Interação Familiar Vitrine Social 11 

Visitas
Domiciliares



Proporciona a permanência de alunos 
matriculados na instituição, que não 
dispõe de condições financeiras para 
arcar com seus estudos. A concessão de 
bolsas integrais ou parciais possibilita o 
acesso à educação, da mesma forma que 
concretiza a cidadania. 

Beneficiados em 2015: 1251

Educação Vitrine Social 13 

Bolsa Educação 
Básica e Técnica 

Viabiliza cursos em diversas áreas de nível básico, 
adequados às necessidades do mercado de 

trabalho regional. Contribui para a formação e 
melhorias das condições de competitividade dos 

participantes, nas áreas de: automotiva, design, 
eletroeletrônica, gestão, comunicação, marketing, 

informática, mecânica e segurança do trabalho.  

Beneficiados em 2015: 3430

Educação12 Vitrine Social

Formação
Continuada



Possibilita o acesso à apren-
dizagem de um segundo idioma, 
de forma prática e com custo 
acessível. A Unidade de Idiomas 
da instituição oferece cursos de 
italiano, espanhol e inglês.

Beneficiados em 2015: 332         

Educação Vitrine Social 15

Unidade de
Idiomas

Este programa potencializa os 
alunos que possuem bolsa de 
estudo, fornecendo material 

didático para seu aprendizado 
diário, sem custo algum.

Beneficiados em 2015: 1251

Educação14 Vitrine Social

Apoio ao Aluno 
Bolsista



Disponibiliza aos estudantes, um 
laboratório móvel que vive a ciência 
através de experiências, possibili-
tando a interação com o universo 
científico, estimulando o conheci-
mento e o interesse pela pesquisa.

Beneficiados em 2015: 708      

Educação Vitrine Social 17

Ciência para
Todos

Possibilita o ingresso e a permanência 
de acadêmicos com carência econômica 

através de programas como ProUni, Artigo 
170/171, Bolsa de Monitoria de Disciplina 

e Estudo Superior. Promovendo o desen-
volvimento regional através da educação.

Beneficiados em 2015: 270

Educação16 Vitrine Social

Bolsa de Estudo 
Graduação



Contribui para o aprendizado de 
ferramentas e técnicas criativas, 
assim como a prática do design social 
para os acadêmicos da graduação em 
Design Gráfico. Também auxilia no 
posicionamento de instituições sem 
fins lucrativos socialmente engajadas.

Beneficiados em 2015: 40

Profissional Vitrine Social 19

Criação de
Identidade Visual

Possibilita o acesso de 100% dos alunos 
dos cursos técnicos da instituição no 
mercado de trabalho. Durante todo o 

estágio, a instituição oferece apoio peda-
gógico para que o aluno passe por esse 

processo de profissionalização de forma 
eficiente e com segurança.

Beneficiados em 2015: 1001   

Profissional18 Vitrine Social

Estágio



Projeto voluntário do curso de Jornalismo 
que, através da sua assessoria de impren-
sa, cuida da comunicação e da imagem da 
ONG Observatório Social. A ação busca 
uma melhor aproximação dos veículos de 
imprensa, favorecendo a divulgação de 
suas atividades.     

Profissional Vitrine Social 21

Exercendo a
Cidadania

Em 2015 o projeto ocorreu no 28° 
GAC nas salas de aula do pelotão 

Esperança. Na oportunidade foi 
realizado levantamento de todas as 
necessidades e elaborado o projeto 
de ambiência mais propício ao pro-

cesso de ensino aprendizagem.

Profissional20 Vitrine Social

Revitalizando
Ambientes



Projeto desenvolvido pelo setor de psicolo-
gia da instituição, com o intuito de auxiliar o 
aluno na tomada de decisões em relação a sua 
carreira profissional. Os encontros promovem 
reflexões sobre assuntos que influenciam nas 
escolhas, como: autoconhecimento, valores e 
tendência de mercado.

Beneficiados em 2015: 104         

Profissional Vitrine Social 23

Descobrindo
Talentos

Projeto realizado em parceria com 
a Polícia Militar, onde são feitos em 

média 05 consertos mensais na oficina 
de mecânica automotiva. Possibilita o 

aprendizado prático aos alunos do curso 
técnico de Mecânica Automotiva im-

pactando a sociedade de forma positiva.

Beneficiados em 2015: 90   

Profissional22 Vitrine Social

Manutenção
de Viaturas



Realizado em parceria com a Fundação 
do Meio Ambiente, como parte do 
programa municipal “Adoção de Logra-
douros”. Tem como finalidade atuar na 
proteção do meio ambiente, embelezar 
e urbanizar as praças e áreas públicas 
da cidade de Criciúma.  

Ambiental Vitrine Social 25

Cidadania e
Urbanização

Incentiva o contato e a responsabi-
lidade com a natureza, assim como 

os hábitos alimentares saudáveis. 
É ação pedagógica interdisciplinar 
importante e promove o trabalho 

em equipe.

Beneficiados em 2015: 572   

Ambiental24 Vitrine Social

Horta Escolar



Oferece atendimento e serviços 
de primeiros-socorros a todos que 
circulam dentro do ambiente escolar. 
Além de realizar encaminhamentos 
e contatos necessários aos pais ou 
atendimento médico-hospitalar.

Beneficiados em 2015: 2924       

Saúde Vitrine Social 27

Atendimento de
Enfermagem

Prestamos serviços nesta área, com-
batendo doenças de boca e gengiva, 

executando limpeza, e tratando a 
dentição com eficácia.  O profissional 

que trabalha em ambiente escolar 
e atua também esclarecendo e ori-

entando sobre higiene bucal. 

Beneficiados em 2015: 431 

Saúde26 Vitrine Social

Atendimento
Odontológico



Além de representar historicamente 
a instituição em vários eventos, 
possibilita também a apreciação 
musical e cultural como fonte de 
aprendizado. Esta experiência torna 
os participantes proativos em suas 
relações com as comunidades. 

Beneficiados em 2015: 45       

Cultura Vitrine Social 29

Banda Marcial
Auxilia alunos e acadêmicos, através 
de atendimento psicológico, a solu-

cionar conflitos emocionais e outras 
demandas. A instituição conta com 
três profissionais, que atendem em 

todos os níveis de ensino.

Beneficiados em 2015: 583   

Saúde28 Vitrine Social

Atendimento
Psicológico





www.portalsatc.com


