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agir • transformar • inspirar

APRESENTAÇÃO

Agir • Transformar • Inspirar
Três palavras que quando associadas ao Vento,
representam as mudanças que ele pode ocasionar. Este mesmo conceito resume o espírito de
comprometimento em suas ações que a SATC
tem com a sociedade e o meio ambiente.
Como instituição filantrópica voltada para a
educação toma para si a responsabilidade de
auxiliar na mudança de aspectos socioambientais negativos. Desta forma, através de suas
Ações que envolvem as áreas da cultura, inclusão, interação familiar, educação, profissionalização, meio ambiente e saúde; possibilita caminhos para a Transformação da comunidade e
do indivíduo, e assim Inspira outros a seguirem
esta corrente.
Esta iniciativa, intitulada Vitrine Social SATC,
apresenta um pouco do que foi desenvolvido no
ano de 2013 pela instituição em sua missão de
contribuir para esta mudança.
Que bons ventos a tragam!

Saiba mais sobre o Vitrine Social Satc em:
www.portalsatc.com/link/vitrine
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Cultura
Interação

banda marcial

Além de representar historicamente a instituição, ela é sempre requisitada em nossa
região para apresentações em festas cívicas,
feiras, escolas municipais, etc. Incentiva o
processo de ensino aprendizagem de todos
os seus membros.
Objetivo: Oportunizar a apreciação musical e cultural dos alunos, desenvolvendo talentos e promovendo oportunidades para a
família e a escola, visando a integração com
a sociedade.

Beneficiados: 60

Interação
Inclusão

CERÂMICA ALÉM DA VISÃO

Promover oficina de cerâmica artesanal
para pessoas que possuem vínculo com Associação de Deficientes Visuais do Sul, visando a prática de técnicas para elaboração de
utensílios, esculturas e souvenirs.
Objetivo: Desenvolver a parte sensorial
através da cerâmica, estimulando a criatividade, coordenação motora e principalmente
a autoestima, oportunizando a aprendizagem
de técnicas de cerâmica artística artesanal,
para melhorar a qualidade de vida e também
para o aumento de renda.

Beneficiados: 12

Interação
Inclusão

ACESSIBILIDADE

Este projeto constitui na construção e instalação de um guincho que ajudará no deslocamento de um deficiente físico da cadeira
de rodas para a cama e vice-versa. Foi realizada parte de construção civil, feito uma
furação no piso da residência, com chumbador feito em aço para fixação do guincho, foi
necessária a inserção de dois equipamentos
fornecidos pela Satc.
Objetivo: Promover a melhoria contínua
na vida do deficiente agregando valor e facilitando o convívio familiar.

Interação
Inclusão

HANDEBOL SOBRE RODAS

Possibilita a inclusão social, pois permite
ao participante a reabilitação nos domínios
motores, cognitivo, afetivo-social e psicológico, bem como reforça o sentimento de confiança em si mesmo.
Objetivo: Promover o acesso da pessoa
com deficiência física na prática esportiva
do Handebol com ênfase na inclusão social,
contribuindo para o desenvolvimento de sua
independência, potencialidades e melhora da
qualidade de vida, reduzindo desigualdades
sociais, ampliando horizontes e possibilitando a socialização.

Beneficiados: 17

Interação
Inclusão

ACADEMIA AO AR LIVRE

Composta por dez aparelhos de múltiplas
funções, o projeto foi desenvolvido com a
supervisão de professores e alunos do curso
técnico de Manutenção Automotiva. A academia foi doada para a Apae do município de
Criciúma-SC após seus dois meses de fabricação. A instalação e possíveis manutenções
são de responsabilidade da Satc.
Objetivo: Promover a qualidade de vida
aos deficientes, gerando motivação para os
mesmos e para a comunidade.

Beneficiados: 220

Interação Familiar

VISITAS DOMICILIARES

A instituição conta com uma assistente
social em específico neste trabalho, que se
desloca até a residência dos alunos para coletar dados, em busca de esclarecimentos,
com a finalidade de interpretar estes dados a
partir de um referencial teórico e elaborar um
parecer de forma justa e igualitária.
Objetivo: Conhecer as condições socioeconômica dos alunos, bem como analisar,
compreender e interpretar a realidade em
que vivem e entender os aspectos das suas
relações cotidianas.

Beneficiados: 48

Interação Familiar

Escola de Pais

Uma vez por mês são realizadas palestras
para pais, alunos, colaboradores e comunidade em geral, com temas variados, que venham a contribuir na formação cidadã/social
destes.
Objetivo: Integrar a família no ambiente
escolar, melhorando as relações humanas e
contribuindo para desenvolvimento de cidadãos com a garantia de direitos e melhoria no
processo de ensino e aprendizagem.

Beneficiados: 189

Interação Familiar

MODELANDO NOVOS
HORIZONTES

Direcionado a crianças e adolescentes que
frequentam algum projeto social ou ONG. Em
2013 o projeto fez parceria com o Bairro da
juventude e o Pelotão Esperança do 28º GAC.
Onde os alunos aprenderam técnicas em cerâmica artística artesanal como: tornearia
cerâmica, modelagem, esmaltação e queima
(fornos) das peças produzidas.
Objetivo: Desenvolver a habilidade da
arte cerâmica, vislumbrando sua profissionalização e melhorando a coordenação motora,
a criatividade e concentração, e posterior aumento de renda familiar.

Beneficiados: 30

Interação
Educação

bolsa de estudo
graduação

Quatro programas que beneficiam acadêmicos com carência econômica são oferecidos pela Faculdade Satc. Eles são: programa
Artigo 170; programa PROUNI; programa de
Bolsa de Monitoria de Disciplina; programa
de Bolsa de Estudo Superior.
Objetivo: Promover a melhoria e o desenvolvimento regional por meio dos cursos oferecidos. Oferecer bolsas de estudos, integrais
ou parciais aos estudantes carentes, que não
possuem diploma de nível superior.

Beneficiados: 1.493

Interação
Educação

BOLSA DE ESTUDO da educação BÁSICA E TÉCNICA

Destina-se a alunos que apresentam grau
de carência econômica comprovado por meio
de avaliação socioeconômica anual.
Objetivo: Permitir o acesso e permanência à educação básica e técnica a alunos com
carência econômica; promoção da aprendizagem e da cidadania; reconhecimento pelas
famílias e alunos bolsistas da importância
do projeto para sua melhoria de condição de
vida.

Beneficiados: 5.406

Interação
Educação

PROJETO UNIDADE DE
IDIOMAS

Os cursos oferecidos são Inglês regular
(crianças, adolescente e adultos) e inglês
para áreas técnicas. Todas as turmas são
compostas no máximo por 10 alunos. Há ainda a disponibilidade de cursos de Italiano,
Alemão, Espanhol e Mandarim no mesmo formato.
Objetivo: Facilitar o estudo e aprendizagem de um segundo idioma, de forma prática, acessível e de baixo custo.

Beneficiados: 505

Interação
Educação

Apoio ao Aluno
Bolsista

Para atender especificamente os alunos
bolsistas, a instituição custeia o material didático, garantindo o desempenho destes alunos e ampliando o atendimento social.
Objetivo: Disponibilizar material didático
(apostila escolar) gratuitamente a todos os
alunos bolsistas com gratuidade parcial ou
integral.

Beneficiados: 1.097

Profissional

Estágio

São desenvolvidas ações durante o ano
letivo, com intuito de inserir no mercado de
trabalho 100% dos alunos dos que estão na
5ª fase dos cursos técnicos da instituiçã o.
Objetivo: Intermediar o processo de inserção no mercado de trabalho. Cumprindo a
missão da instituição de oportunizar a inclusão social, a Coordenação de Estágio busca
a abertura de vagas no mercado, de forma a
que todos os alunos possam ter a oportunidade de desenvolver na prática os conhecimentos adquiridos na escola.

Beneficiados: 788

Interação
Profissional

Qualificação de Nível
Básico

Esta atividade viabiliza cursos em diversas áreas de nível básico, que são adequados
às necessidades de nossa região, como: Manutenção Mecânica, NR 10, Solid Works, Torneiro Mecânico, entre outros.
Objetivo: Contribuir para a formação continuada atendendo as necessidades do mercado de trabalho regional, assegurando a
melhoria das condições de competitividade
dos participantes.

Beneficiados: 3.973

Interação
Profissional

descobrindo talentos

O projeto é de orientação profissional, elaborado pelo setor de psicologia, que desenvolveu uma reflexão sobre a multiplicidade
de aspectos envolvidos na escolha profissional. Oportuniza ao aluno a resolução de dúvidas e conflitos vivenciados neste momento
importante de sua vida.
Objetivo: Desenvolver ações, que favoreceram o amadurecimento do jovem quanto à
escolha profissional, através de orientações e
direcionamentos.

Beneficiados: 452

Interação
Profissional

criação de identidade
visual

Na disciplina de Projeto Gráfico: Identidade Visual, do curso de Design da Faculdade
Satc foi desenvolvida a Identidade Visual para
a associação Cidadania em Ação, situado em
Criciúma-SC. A ONG oferece acompanhamento assistencial para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social.
Objetivo: A atividade teve como objetivo
contribuir no aprendizado de ferramentas e
técnicas criativas dos educandos da 2ª fase
da graduação em Design. E auxiliar a sociedade como um todo no posicionamento da
ONG.

cidadania
em ação

Boas ações sempre retornam

Interação
Ambiental

horta escolar

Consiste em implantar no ambiente escolar uma horta para fins pedagógicos, estimulando a construção dos princípios e responsabilidade com a natureza e adoção de hábitos
alimentares saudáveis. Projeto realizado com
alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.
Objetivo: Desenvolver ações pedagógicas
de forma interdisciplinar, permitindo o trabalho em equipe, o contato real com a natureza
e adoção de hábitos alimentares saudáveis.

Beneficiados: 484

Interação
Ambiental

ação cidadania e
urbanização

A Satc é parceira da Fundação do Meio
Ambiente de Criciúma no programa municipal de “Adoção de Logradouros”, cuja finalidade é sempre buscar novas oportunidades
de atuação na área de proteção ao meio ambiente. As atividades realizadas no canteiro
adotado são: plantio e corte de grama, controle de ervas daninhas, ajardinamento e limpeza do espaço.
Objetivo: Embelezar e urbanizar a cidade
de Criciúma, assim como praças e áreas públicas.

Interação
Ambiental

Coleta de Óleo de
Cozinha Usado

Possui o intuito de promover a conscientização ambiental para preservação dos recursos naturais, bem como a produção de sabão
a partir deste resíduo com trabalhos práticos
realizados pelos alunos em laboratório.
Objetivo: Promover a conscientização da
preservação dos recursos naturais, melhorar
a qualidade do meio ambiente local, reduzir
o descarte indevido desse resíduo no meio
ambiente, melhorando assim a qualidade de
vida da comunidade envolvida.

Beneficiados: 45

Interação
Saúde

atendimento
odontológico

Procedimentos como a aplicação de flúor,
profilaxia, raspagem, restaurações de amálgama, restaurações de resina, selantes, entre outros, foram realizados no consultório
odontológico por profissional qualificado.
Objetivo: Melhorar das condições de saúde bucal dos alunos em caráter preventivo
para haver redução da doença cárie e dos
problemas periodontais em geral e esclarecimento dos cuidados necessários para a obtenção de dentes e gengivas mais saudáveis.

Beneficiados: 434

Interação
Saúde

atendimento TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

A Satc possui uma enfermaria equipada
com materiais de primeiros-socorros, um técnico em Enfermagem e a CEPROVI (empresa
com serviço especializado na área da saúde
com enfermagem 24 horas na Satc, em caráter de urgência, transporte de pacientes).
Objetivo: Atender e prestar primeiros-socorros à comunidade escolar, encaminhando
e acompanhando os alunos aos pais quando
impossibilitados de permanecer na escola ou
ao atendimento médico-hospitalar de emergência se for constatada a real necessidade.

Beneficiados: 4.526

Interação
Saúde

atendimento
psicológico

Direcionado aos alunos que necessitam
atendimento psicológico ou psicopedagógico.
Quando necessário é discutido com os pais e
professores e alguns casos são encaminhados a outros profissionais da saúde. A instituição conta com o trabalho efetivo de três psicólogas, distribuídas pelos níveis de ensino.
Objetivo: Orientar os alunos, pais e colaboradores na resolução de conflitos emocionais, a fim de estabelecer certo equilíbrio psíquico, para maior qualidade de vida.

Beneficiados: 506
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