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Social
SATC

2017

décadas, cumprimos nossa missão colaborando com a
coletividade e trazendo luz ao caminho de milhares de
jovens, que tiveram suas vidas transformadas e hoje
colaboram para uma sociedade mais justa, gerando
emprego, renda e diminuindo a desigualdade em nosso
País.

No Brasil, temos por hábito esperar a chegada do “Salvador da Pátria” para resolver os problemas que enfrentamos em nosso dia a dia. Sempre esperamos que
as soluções venham de Brasília, ou de um líder. Talvez
isso tenha origem no nosso sistema patrimonialista, mas
na realidade as coisas não se resolvem assim. Um país
com muitas diversidades, com problemas sociais, econômicos, uma enorme desigualdade, tem dificuldade de
ser gerido por um Salvador da Pátria e por um sistema
burocrático.

As ações sociais que a SATC executa, entretanto, vão
além da educação. Os nossos jovens alunos têm a oportunidade de viver e conviver em um meio social onde a
ética e a moral são valores pétreos, onde o respeito ao
meio ambiente é norma e o desenvolvimento sustentável é parte de suas vidas. Para que tudo isso possa acontecer, todavia, há a contribuição econômica da Indústria
Carbonífera Catarinense, que desde 1959, empenha-se
no compromisso social de transformar a sociedade em
que está inserida. O diamante, símbolo da SATC, é a forma mais pura do carbono e representa esta indústria do
carvão.

A solução dos nossos problemas está em atuar em nossas comunidades. No mundo real, muitas coisas podemos resolver onde temos acesso, desde que tenhamos
um mínimo de organização e confiança em nosso poder
de, como cidadãos, atuar na sociedade.
A SATC, fundada em 02 de maio de 1959, por iniciativa
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, tinha como
objetivo a assistência social a comunidades carentes e
evoluiu ao longo de seis décadas, focando sua atuação
na principal iniciativa de transformação social: a educação. Formamos ao longo dessa trajetória mais de 13 mil
técnicos que contribuíram com a movimentação econômica de nossa região e de Santa Catarina. Ao longo de

A SATC, onde a indústria partilha seus resultados econômicos com a sociedade e aqueles que podem contribuir
ajudam a viabilizar a mobilidade social, é um exemplo de
ação da sociedade civil organizada. Esta, estruturada e
agindo de forma colaborativa, exerce seu poder de transformar o nosso município em um lugar para viver em paz
e para criar nossos filhos como cidadãos produtivos e felizes. A ação local é efetiva e, se todos fizerem sua parte,
construiremos um Brasil melhor, sem a necessidade de
um Salvador da Pátria.

Eng. Fernando Luiz Zancan
Diretor Executivo da SATC
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Inclusão

Saúde

Atendimento
Psicológico

Cerâmica
Além da
Visão

601

pessoas atendidas
gratuitamente entre alunos,
pais e colaboradores.

Atendimento
Odontológico

509

Projeto
Evolvere

7

participantes.

Oficina de cerâmica artística artesanal para pessoas
com deficiência visual, ensinando técnicas para a elaboração de utensílios, esculturas e souvenir.
Estimula não só o tato, como também a criatividade,
a coordenação motora e a autoestima, possibilitando
melhora na qualidade de vida e inclusão social por
meio da geração de renda.

alunos bolsistas
e funcionários
atendidos
gratuitamente.

Campanha
do Agasalho

peças de
roupas.

pares de
sapatos.

Handebol
SATC Sobre
Rodas

Iniciativa pioneira na região.
Estimula a reabilitação dos domínios motores, além da inclusão
social, e do desenvolvimento interpessoal e cognitivo de cadeirantes através da atividade física.

18

117

atletas
participantes.

doadores de sangue
mobilizados durante
a GINTEC.

Melhoria da
Rede Elétrica de
Escolas Públicas

Contribuindo para o
aprendizado acadêmico
e melhorias para a Rede
Pública Municipal,
o projeto consiste na cooperação técnica do curso de
Engenharia Elétrica para levantamento de necessidades, laudos das instalações elétricas existentes e elaboração de novos projetos elétricos com as melhorias
necessárias.

5

Promoção de um estilo de
vida mais saudável através
da ginástica laboral.

110

aulas
realizadas.

70

funcionários
participantes.

Merenda
Escolar

1100
Caminhadas
e Corridas
Orientadas

30

cobertores.

4889

atendimentos à
comunidade escolar, prestando
primeiros socorros e encaminhando aos pais ou ao atendimento médico-hospitalar de
emergência quando necessário.

Doação
de Sangue

Projeto
Corpo em
Movimento

Campanha promovida
pela Cruz Vermelha e
parceiros. Foram arrecadadas:

1345
5
94

Foco na conscientização e
prevenção.
Redução significativa de cáries e
doenças periodontais.

Atendimento
Técnico de
Enfermagem

Utiliza a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas para buscar soluções inovadoras, como o projeto Pediasuit,
desenvolvido pelos acadêmicos
de Engenharia Mecânica para a
APAE do Sangão.

funcionários
participantes.

refeições
servidas

Objetivo de melhorar
qualidade de vida por
meio da adoção de
hábitos saudáveis e
da promoção da saúde preventiva.

Além de uma economia significativa no orçamento familiar
de nossos alunos, oferece alimentação nutritiva favorecendo hábitos alimentares saudáveis.

2x

Exercendo a
Cidadania

ao dia.

Os acadêmicos do curso de
Jornalismo da Satc, prestaram
assessoria de imprensa gratuita para entidades beneficentes
como Casa Guido, Nossa Casa
e ABADEUS. O projeto inclui a
participação ativa e voluntária no
Observatório Social de Criciúma.
O OS Criciúma é uma entidade
não governamental, formada por
pessoas apartidárias, que tem
interesse em observar como os
recursos públicos são aplicados.

escolas
beneficiadas.

Revitalização de
Redes e Internet para
Escolas Públicas
Por meio de parceria entre a graduação de Engenharia da Computação e a EMEIEF Pascoal Meller (bairro
Santa Augusta), os estudantes do curso realizam análise de materiais, verificação in loco, execução do cabeamento e adequação à certificação técnica.

Brinquedo
Educativo

185.000

1050

alunos de escolas
públicas beneficiados.

blocos de montar produzidos.
O projeto tem por objetivo fabricar brinquedos do tipo
bloco de montar para distribuição gratuita nas escolas
da Rede Pública que trabalham com alunos de 3 a 7
anos. É realizado pela graduação em Engenharia Mecânica em parceria com o SINPLASC (Sindicato das
Indústrias Plásticas do Sul Catarinense).

Educação
Bolsas de
Estudos
Colégio SATC
Bolsas parciais e integrais
para alunos dos Ensino Fundamental, Médio e Técnico,
que atendam aos critérios
estabelecidos pela legislação vigente da filantropia.

Bolsas de
Estudos
Faculdade SATC

381

Laboratório móvel
de ciência para alunos da Rede Pública de Ensino.

Ciência
para Todos

1278

alunos
atendidos.

6

Interação
Familiar

escolas
visitadas.

Escola de
Pais

497
366

bolsas integrais

Realização de palestras periódicas para os pais, responsáveis, colaboradores e comunidade em geral,
com o objetivo de integrá-los no ambiente escolar.

bolsas parciais

118

As modalidades de bolsas
oferecidas aos alunos da
faculdade SATC são: Artigo
170, PROUNI, Bolsas SATC
e Bolsas de monitoria de
disciplina.

Profissional

Visitas
Domiciliares

bolsas integrais.

120

bolsas parciais.

Estágio
Programa de
Apoio Aluno
ao Bolsista

863
Cursos
Livres

Disponibilização de material
didático a todos os alunos do
Colégio SATC que possuem
bolsa parcial ou integral, de
acordo com a mesma.

530

Oferece qualificação profissional por meio de cursos de
curta duração, proporcionando
melhoria de renda para os alunos matriculados, atualização
profissional e preparação de
jovens para o mercado de trabalho.

66

bolsas
integrais
e parciais.

Descobrindo
Talentos

429

150
162

bolsas
integrais.

bolsas
Parciais.

Cultura

Projeto de orientação profissional, que oportuniza aos
alunos a resolução de dúvidas e conflitos vivenciados
neste momento importante
de escolhas.

alunos atendidos.

Banda Marcial
SATC
Feira da
Empregabilidade
A feira aproxima nossos
alunos e empresas catarinenses, potencializando a
empregabilidade futura.

Rodada de
Negócios

Cursos de inglês, espanhol e italiano para crianças, adolescentes,
e adultos. Os cursos são abertos
a alunos, funcionários e comunidade.
Turmas de no máximo 10 alunos
e material didático de referência.

Após identificar a necessidade,
a assistente social da SATC visita as famílias para conhecer
melhor as condições socioeconômicas e culturais dos alunos.
Permite um atendimento mais
justo na determinação de percentuais de bolsas de estudos.

alunos
encaminhados
ao estágio.

alunos
beneficiados.

Áreas de:
Automotiva,
Design,
Eletroeletrônica,
Gestão,
Informática,
Mecânica,
Metalurgia,
Mineração,
Segurança,
Programa Jovem Aprendiz

Cursos de
Idiomas

65

visitas.

Tem por objetivo inserir no
mercado de trabalho os alunos da 5ª fase dos cursos técnicos da instituição.

participantes
em 2017.

42

12
16

40
30

anos de
tradição.

empresas
participantes.

alunos
participantes.
apresentações.

Participação de eventos promovidos por mineradoras, escolas públicas e outros em Criciúma e Região.
Em 2017, a banda foi responsável pela organização
do Festival de Bandas e Fanfarras SATC, que contou com nove participantes, de cidades da AMREC e
AMUREL.

empresas
participantes.

Objetivo de apresentar a SATC e
suas unidades de negócios (Colégio
SATC, Cursos Técnicos, Faculdade,
Pós-Graduação, Cursos Livres, Centro Tecnológico, Idiomas e Instituto
de Pesquisas) para empresas, com o
intuito de mostrar a gama de serviços oferecidos.

Arte e
Letras

Evento de lançamento do livro
“Contos, Crônicas e Poemas”,
com obras literárias desenvolvidas pelos alunos.

158
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obras literárias
selecionadas
para o livro.
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Meio
Ambiente
Horta
Escolar

479

alunos participantes.

Alunos do Ensino Fundamental puderam vivenciar
na prática conceitos sobre
recursos naturais, agricultura orgânica, preservação
do solo, compostagem,
plantio, colheita e consumo
de alimentação saudável.

Por meio do projeto, turmas
do infantil integral, entre 2 e 5
anos, aprendem sobre o meio
ambiente e a importância de
uma alimentação saudável
alunos
através do consumo regular
participantes. de legumes e verduras.

Tomates
na Janela

20

Alunos foram apresentados a diversos tipos de tomates, tipos de
solos, puderam plantar as sementes, regá-las por dois meses e levar
para degustar com a família.

150

+Saber

alunos do
1º ano do EM
participantes.

Monitoria gratuita nas áreas de matemática, física e química, além de um espaço
de discussão sobre temas da atualidade
e melhoria da produção textual.

Ética e
Combate à
Corrupção
Palestras e discussões sobre
valores morais e éticos, bem
como o combate à corrupção,
preparando nosso jovem cidadão de direitos e deveres para
ser sujeito de transformação.

248

alunos
participantes.

Ruy Hülse

Presidente de Honra

Fernando Luiz Zancan

Pedagógico

Consciência
Ecológica Educação Ambiental
O projeto tem por objetivo,
sensibilizar os alunos a respeito do descarte correto do
lixo, e seu reaproveitamento,
cultivo de plantas e respeito
ao meio ambiente.

Certificação
Ambiental

60

alunos do 1º e
6º ano do Ensino
Fundamental
Integral
participantes.

A SATC é certificada com o

ISO 14001
desde 2008.

Norma internacional que comprova que
a instituição mantém um Sistema de
Gestão Ambiental, com compromissos
de melhoria contínua na área de sustentabilidade.
Desde 2017 os colaboradores são treinados pelo SGI - Sistema de Gestão Integrada, em relação ao descarte correto
de resíduos e seu aproveitamento.

Diretor Executivo

Marcio Zanuz

Diretor Administrativo Financeiro

Carlos Antônio Ferreira

120

Conscientização
sobre Drogas

alunos participantes
do 9º ano.

Trabalho da temática dentro do ambiente escolar, por meio da condição ideal
para propor reflexão e formação de valores éticos e morais na prevenção do uso
de drogas.

Diretor SATC

Jovani Castelan

Coordenador Geral Faculdade

Izes Ester Machado Beloli
Coordenadora Geral Colégio

Luciano Dagostin Bilessimo
Disponibilização de informações
para orientar crianças e adolescentes sobre riscos de utilização
da internet.

Segurança
Virtual

151

alunos
participantes.

Conversas
sobre a
Adolescência

188

Coordenador Geral Centro Tecnológico

Cláudia Natal Corrêa Pizzetti
Assistente Social e Coordenadora do
Vitrine Social Satc

www.satc.edu.br

Palestras e diálogos sobre temas como relacionamentos,
família, bullying, preconceitos,
entre outros.

alunos
do 8º ano
participantes.

@satceducacao
@satcfaculdade
satceducacao
satcfaculdade
fb.com/satceducacao
fb.com/satcfaculdade

Cidadania e
Urbanização
Em parceria com a FAMCRI ( Fundação do Meio Ambiente ), como parte do Programa de Adoção de Praças e Logradouros Públicos, a SATC é responsável pelo
cuidado do canteiro central da Avenida Centenário, na
altura do bairro Pinheirinho, onde está localizado o
monumento de 50 anos da Escola Técnica.
O projeto auxilia na preservação ambiental, embelezamento e urbanização das praças e áreas públicas da
cidade.
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Um Compromisso Social da Indústria Carbonífera de Santa Catarina

