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//Sua Jornada

Aqui, seus sonhos
se transformam em
conquistas. Descubra
a jornada que
espera por você!

SÃO MAIS DE
40 CURSOS
PARA VOCÊ
ESCOLHER
A ESPECIALIDADE
QUE MAIS
TE COMPLETA
E LIGAR O PLAY
EM UMA JORNADA
TRANSFORMADORA.

ENTRE ELES,
11 CURSOS NOVOS
Farmácia, Fisioterapia,
Estética e Cosmética,
Engenharia Química,
Engenharia Mecatrônica,
Publicidade e Propaganda,
Música,
Gestão Empresarial - EAD,
Gestão de Varejo - EAD,
Gestão Comercial - EAD,
Gestão e
Empreendedorismo - EAD.
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VAGA
DOS SONHOS
Com a nossa Central
de Carreiras, você
estará conectado
com mais de 1.000
empresas. Suas
chances de iniciar
um estágio
aumentam muito.

SOFT SKILLS
Para desenvolver
suas habilidades
socioemocionais com
temas que vão
do autoconhecimento
ao empreendedorismo
e equilíbrio.

PROCESSO SELETIVO
Há muitas maneiras
de ingressar na Católica SC,
escolha a que mais
combina com você:
Vestibular agendado
2ª graduação
Transferência
ENEM
ACAFE
Vestibular de bolsas
Bolsa Acima da Média

APRENDIZAGEM
COLABORATIVA
Para você se inspirar
com metodologias
que unem
disciplinas para
solucionar
problemas reais.
Temos até um espaço
para que você
troque conhecimento
com pessoas da sua
futura área de atuação.

FESTA
DAS CORES
Para você ser
recepcionado com
uma superfesta.
É o momento de se
enturmar e começar
com o pé direito.

QUANTA HISTÓRIA
Você certamente
passará por momentos
difíceis, às vezes
pensará em desistir,
mas irá construir
amizades - e saberes para toda a vida.
Ao todo, 10 mil alunos
já vivenciaram a jornada
Católica SC.

NETWORK
E esses amigos serão
também o início do
seu networking.
Lembre-se que a
sua rede está sendo
construída aqui.

POSSO DAR
UMAS DICAS?
Leia muito, aproveite
os conteúdos, trabalhe
duro, mas desfrute
o caminho.

FORMATURA
Porque num piscar
de olhos, você estará
preparado para
transformar tudo
à sua volta.

MUITOS EVENTOS
Ufa! No meio disso
tudo, você passará
por mais de 100
eventos ao ano.
ENADE
O ENADE é a reta ﬁnal
que consolidará toda
a sua formação. Nesta
etapa, você é representante
máximo da nossa instituição.
CURSOS LIVRES
E se quiser ainda mais,
terá a oportunidade de
se aperfeiçoar na sua
área através dos cursos
livres da Católica SC.
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//Redes
Sociais_

Vamos compartilhar
tudo o que nos une?
FACEBOOK E INSTAGRAM
Como todos bem sabem, somos sociáveis e muito
abertos a novas experiências. Nossos canais
no Insta e no Face são prova disso. Sempre
atualizados, eles convidam todos, inclusive quem
convive conosco, a compartilhar um pouco da sua
jornada universitária, momentos e vivências.

facebook.com/catolicasc
instagram.com/catolicasc

LINKEDIN
Uma boa rede de network começa na universidade.
Por isso, é sempre bom lembrar que sua rede de
relacionamento deve ser sempre cultivada, dentro
e fora da Católica SC. Um jeito legal de fazer isso
é por meio do Linkedin. Ao se conectar conosco,
você fica por dentro das últimas vagas na sua
área, através das publicações da nossa Central de
Carreiras. E ainda pode acompanhar a oferta de
cursos livres e de pós-graduação e mais novidades.

TWITTER
O pássaro azul está sempre levando novidades
para quem o segue. Desde informações sobre
aquele evento que vai rolar na semana que vem,
ou uma notícia superatualizada sobre uma nova
unidade da Católica SC, até aquele programa de
bolsas que vai salvar seu caixa. Para não perder
nenhuma nova, basta seguir a gente lá e ficar
sempre bem informado.

twitter.com/CatolicaSC

YOUTUBE
Mesmo perto de completar 50 anos, somos
megatecnológicos. E como todo bom geek, temos
uma quedinha pelo YouTube. Prova disso é o nosso
canal com um conteúdo rico sobre os cursos,
cobertura de eventos, entrevistas com nossa
equipe e corpo docente. Uma área completa para
aproveitar ao máximo as possibilidades deste
recurso tecnológico.

youtube.com/catolicadesantacatarina
linkedin.com/school/catolicasc
10
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Apresentação_
Tem muita coisa esperando por você nesta jornada universitária.
Pode esperar por novas amizades, experiências transformadoras e muitas
trocas. Afinal, é só o início de um capítulo que marcará sua vida para sempre.
Provas que desafiam o seu melhor, momentos que colocarão à prova sua
resiliência e, é claro, muitas descobertas prazerosas acompanharão você
neste caminho. E sabe o que é melhor? Nós estamos ao seu lado para o que
der e vier.
Lembre-se que, a partir de agora, você faz parte de uma instituição que desde
1976 dedica-se à formação humana e técnica de seus estudantes. Somos
uma entidade sem fins lucrativos, e nossa razão de ser é coparticipar da
realização de seu projeto de vida. Por isso, fazemos o que está ao alcance para
proporcionar experiências valiosas à sua evolução acadêmica, humana e social.
Este manual é um exemplo disso. Ele foi desenvolvido pensando em você e em
facilitar suas rotinas, tornando a ambientação por aqui muito mais prazerosa.

Câmpus - Jaraguá do Sul

Câmpus - Joinville

Unidade - Itajaí

Unidade Florianópolis

Os capítulos foram pensados para auxiliar nos processos de educação
e aprendizagem. A partir das informações aqui disponíveis, você poderá
conhecer melhor a Católica SC e acessar todas as informações que forem
necessárias no seu dia a dia acadêmico. A dica é para que leia muito, aproveite
cada segundo, faça network (sim, os colegas ao seu lado serão a sua rede
profissional futura), pergunte, questione e use toda a nossa estrutura a seu
favor. Ah, não esqueça de guardar o manual em um local de fácil acesso. Não
deixe de consultá-lo sempre que preciso.
Nosso objetivo é estar junto em cada passo da sua vida universitária. Se ainda
tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, através de nossas
centrais de atendimento ou no 0800 600 0005.
Abraço.
Equipe Católica SC

12

13

Egressos Católica SC.
O que eles dizem?
Os anos passam, mas o orgulho de ser Católica SC fica. São mais de 10 mil
estudantes formados. Imagine quantos sonhos foram realizados.
Dá só uma conferida no que dizem nossos ex-estudantes.

10 MIL ESTUDANTES FORMADOS = 10 MIL SONHOS REALIZADOS

Gisele Vasel
Graduada em Administração pela
Católica SC - Jaraguá do Sul

“A Católica SC tem ótimos profissionais em seu quadro de colaboradores, um
ambiente propício ao aprendizado e à troca de experiências e qualidade do ensino.
Tudo isso fez e faz com que me sinta supersatisfeita por ter estudado nesta
instituição. Guardo na memória as amizades, tanto com colegas quanto com
professores e colaboradores; as dificuldades e cobranças, que nos fizeram ser
alunos melhores e, assim, profissionais mais capacitados; e os bons momentos
vividos ao longo de todo o curso. Quando você se dispõe a fazer um curso presencial,
de quatro anos, a faculdade torna-se praticamente a sua segunda casa.

Tanara Arenhart
Graduada em Biomedicina pela
Católica SC - Joinville
“A Católica abriu muitas portas para mim, pois foi por
meio dela que iniciei meu estágio extracurricular em
um laboratório de Análises Clínicas, onde estagiei
por dois anos, e depois fui contratada um mês
antes da formatura. Além disso, também me auxiliou
a passar no processo seletivo do mestrado que
estou cursando atualmente na UFSC, por meio de
minicursos fornecidos pela universidade, e também
por todo o conhecimento que adquiri durante o curso,
principalmente na realização do meu TCC.”

Patrícia Girardi
Graduada em Nutrição pela
Católica SC - Joinville
“Estudar na Católica foi uma ótima escolha.
Aprendi muito, principalmente pelo corpo docente.
Tivemos um acompanhamento excelente, desde a
coordenação até os professores. Foi um momento
de bastante evolução, de inúmeras descobertas e
de caminhos que se abriram. A Católica deu suporte
em todos os momentos que precisei. Carrego comigo
valores como a ética profissional, que foi transmitida
em diferentes disciplinas, e o estímulo a me
aprofundar no conhecimento.”

Desde que comecei a trabalhar, sempre estive ligada a cargos administrativos.
Portanto, o curso de Administração foi perfeito para o meu aperfeiçoamento
profissional. Era colocar em prática o que aprendíamos diariamente na teoria! E isso
é perfeito! Acredito que seja o sonho de todo jovem que começa a trabalhar logo que
sai do Ensino Médio: atuar na mesma área do seu curso superior.”
14
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Diego de Souza
Graduado em Engenharia Mecânica pela
Católica SC - Jaraguá do Sul
“Uma das fases mais marcantes de minha vida
foi quando estudei na Católica SC, onde além de
conquistar o aprendizado e a experiência acadêmica
necessária para minha vida profissional, conquistei
amizades que carrego até hoje. Cresci com a ajuda de
grandes professores, com os quais tive oportunidade
de aprender, e por meio dos desafios apresentados.
O real aprendizado se ganha com desafios, e isso não
faltou nos anos em que estive na Católica. O ingresso
no meu atual ramo de atuação profissional se deu
em função de um trabalho acadêmico, o qual gerou
o meu interesse pessoal em aprofundar os meus
conhecimentos no assunto e buscar oportunidades
na área.”

Luís Fernando Almeida
Graduado em Direito pela
Católica SC - Jaraguá do Sul
“A palavra que pode resumir o sentimento de como
foi estudar na Católica SC não poderia ser outra
que não fosse GRATIFICANTE. Construí laços de
amizade que até hoje se mantêm firmes. Amizades
com professores e demais alunos. Por ter feito parte
do movimento estudantil (presidente do Centro
Acadêmico do Curso de Direito e Diretório Central dos
Estudantes - DCE), são várias lembranças que até
hoje carrego comigo. Uma das principais é o dia em
que nos manifestamos em favor da manutenção de
uma determinada área de lazer e prática de esporte
do município. Ali eu pude perceber que tinha ao meu
lado valorosos alunos que, ao serem instigados,
lutaram em prol de uma boa causa de repercussão
estadual.”

Charles Zimmermann
Graduado em Administração pela
Católica SC - Jaraguá do Sul
“Estudar na Católica SC foi uma experiência única, um
divisor de águas em minha vida. Durante o período
de estudos, professores despertaram em mim o
interesse pelo mundo, visões de vida diferentes,
maneiras distintas de fazer negócios. Ou seja, houve
o ‘start’, ou despertar, do meu interesse e de minha
identificação com negócios internacionais. Foi onde
me tornei um leitor, onde percebi ser um cidadão
curioso e também que estudar é um aprendizado
contínuo.”

Câmpus - Joinville - Laboratório de Química e Bioquímica II
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//Conheça a Católica SC_

Para falarmos da criação da Católica de Santa Catarina, é preciso voltar um pouco
no tempo e lembrar da criação da sua mantenedora: a Fundação Educacional
Regional Jaraguaense (FERJ), uma instituição comunitária sem fins lucrativos.

1973

O padre Elemar Scheid alia-se a outras lideranças
locais e torna realidade a Fundação Jaraguaense
(FERJ), instituída pela Lei Municipal nº 439/73.

1976

Início do curso de Estudos Sociais, primeiro a ser
oferecido pela então FERJ com o objetivo de formar
professores.

1985

O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina
(CEE-SC) institui o Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul.

2000

O Centro Universitário do Sul (Unerj) é credenciado
pelo CEE-SC.

2009

A FERJ obtém credenciamento para o Campus
Joinville.

2010
2011
2017
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Reitoria_
Reitor
Diogo Richartz Benke

Pró-reitor
administrativo:
Cleiton Vaz

Pró-reitora
acadêmica:
Anadir
Elenir Pradi
Vendruscolo

A FERJ firma uma aliança educacional com a
Pontifícia Católica do Paraná (PUCPR) para
incrementar a capacidade de inovação tecnológica da
instituição e contribuir para o desenvolvimento social.
A UNERJ passa a se chamar Centro Universitário
Católica de Santa Catarina.
A Católica SC lança dez novos cursos superiores na
modalidade EAD, levando a qualidade já reconhecida
dos cursos presenciais para a Educação a Distância.

2019

Dois novos polos. Expansão para Itajaí e Florianópolis.

2020

Nova unidade Jaraguá do Sul Centro

Câmpus Jaraguá do Sul
21

se você não personificar boa parte dessas características e não
souber autogerenciar sua carreira, em poucos anos você pode estar
desatualizado para o mercado.

//Palavra
do Reitor_
Caro Estudante,

Entre tais características, podemos citar a proatividade, liderança,
criatividade, resiliência, boa comunicação, capacidade de recomeçar e
se reinventar, e suportar pressão. Convenhamos que todas elas podem
ser aplicadas também enquanto colaborador de uma empresa e não
somente sendo dono do seu negócio.
Tenho a convicção de que todas as suas expectativas quanto à nossa
instituição serão superadas. Afinal, não é de hoje que estamos nos
preparando para entregar a você o que há de melhor.
Despeço-me com um até breve, na certeza de que nos encontraremos
logo mais.
Um forte abraço e seja muito bem-vindo(a) a um dos melhores centros
universitários do Brasil.

Enquanto Reitor da Católica de Santa Catarina, gostaria de expressar
a minha gratidão e alegria por saber que você tomou a melhor decisão
para seu futuro, que é a busca do saber e da formação superior.
Estamos caminhando a passos largos rumo a meio século de
existência. Mas, longe de se apoiar no passado, a instituição de ensino
tem os olhos voltados completamente para o futuro e já começa a
implantar uma série de mudanças em busca de adaptação constante.
Neste sentido, um conceito-chave é a capacidade de empreender.
Santa Catarina tem essa vocação e a Católica SC procura adaptar
sua grade curricular para inserir profissionais capacitados no mercado
de trabalho. Quando utilizamos a palavra “empreendedor”, fazemos
questão de quebrar o paradigma daquela pessoa que deseja abrir uma
empresa.
Falamos também de ser um “empreendedor da sua carreira”. Tais
mudanças no mercado de trabalho acontecem naturalmente e,
22

Reitor
Diogo Richartz Benke
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//Identidade
da Católica SC_

A Católica de Santa Catarina segue uma filosofia cristã e solidária
que
promovede
o diálogo
entre assegue
ciências,
sociedades
A Católica
Santa Catarina
umaasfilosofia
cristãe eassolidária
culturas.
que promove o diálogo entre as ciências, as sociedades e as
culturas.

Experiências que
constroem_
Crie uma carreira de sucesso com competências
diferenciadas
Empreenda: seja um protagonista preparando-se para
os desafios do futuro
Desenvolva criatividade, atitudes éticas e comportamentos
certos para vencer

Missão_
Nessa perspectiva, a Católica SC tem a missão de desenvolver e
difundir o conhecimento e a cultura, e formar cidadãos humanos,
éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade, por
meio de processos educacionais de excelência, pelas modalidades
da educação presencial e da educação a distância através de seus
polos.

Alcance uma formação reconhecida e valorizada pelo
mercado
Conecte-se com marcas e pessoas de referência

Missão_

Nessa perspectiva, a Católica SC tem a missão de desenvolver e
difundir o conhecimento e a cultura, e formar cidadãos humanos,
éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade, por
meio de processos educacionais de excelência, pelas modalidades
Ser
como a melhor
universidade
privadaatravés
de Santa
dareconhecida
educação presencial
e da educação
a distância
de seus
Catarina.
polos.

Visão_

Laboratório de Química e Bioquímica II - Joinville
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Valores_

A Católica de Santa Catarina tem uma razão de ser que se
materializa nos seus valores, a seguir.

AMOR AO TRABALHO
Realizar o trabalho com disposição, excelência,
perseverança, generosidade e espírito cooperativo,
desenvolvendo os talentos a serviço do bem
comum.

ESPIRITUALIDADE
Viver a espiritualidade mariana e apostólica,
encarnada, relacional e afetiva, fundamentada
em Jesus Cristo e no seu Evangelho, legada
por São Marcelino Champagnat. Por meio dela,
orientar nossa compreensão do mundo e o nosso
relacionamento com Deus, com nós mesmos, com
as pessoas e com a natureza.

PRESENÇA
Ter presença significativa e acolhedora junto
às pessoas, com disponibilidade, transparência,
confiança, justiça, vivendo relações que
testemunhem o cuidado e o respeito.

EFETIVIDADE
Na indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão e na integração e inserção comunitária.

INTERCULTURALIDADE
Buscar a unidade na diversidade, por meio do
respeito, do diálogo, da acolhida e da sinergia
resultante das relações entre as diferentes
identidades e culturas, seus agentes e suas
respectivas expressões e contextos.

SIMPLICIDADE
Viver a simplicidade nas ações, relacionamentos
e processos, com autenticidade e humildade,
disponibilizando potencialidades em favor
da missão, em um esforço contínuo de
reconhecimento e superação de nossas limitações.

ESPÍRITO DE FAMÍLIA
Afirmamos nosso espírito de família,
compreendendo-nos como diferentes e
complementares ao vivenciar o acolhimento, o
amor, o diálogo e a esperança, na ação constante
para construir comunidades como espaços de vida.

SOLIDARIEDADE
COMPROMETIMENTO
Com a qualidade de ensino e com a
sustentabilidade financeira, oferecendo uma
formação integral do ser humano, com a
responsabilidade ética, ambiental e social.
28

Somos comprometidos e perseverantes na busca
do bem comum, na promoção e defesa dos direitos,
preferencialmente com os pobres e excluídos
que vivem em situação de fronteira, criando laços
de responsabilidade recíproca e equânime na
construção da paz, da justiça socioambiental, como
sinal de esperança no mundo.
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Estamos perto,
para você ir longe_

Conheça
nossas unidades_
Cada espaço possui uma personalidade própria, mas todos eles
materializam a excelência Católica SC.

A Católica de Santa Catarina alia uma estrutura moderna ao capital
humano, garantindo a qualidade de ensino em todos os níveis. São
cinco unidades localizadas em Jaraguá do Sul, Joinville, Florianópolis
e Itajaí. Nelas, o estudante encontra salas com ambiente climatizado,
equipamentos multimídia, laboratórios e quadros interativos, uma ampla
área de convívio e todos os recursos necessários para o crescimento
acadêmico.
Além disso, os espaços favorecem o saber colaborativo, a concentração
e o desenvolvimento de novas habilidades. A Sala de Aprendizagem
Colaborativa e a biblioteca são exemplos disso, espaços inteiramente
dedicados à pesquisa e interação em grupo.

CAMPUS JARAGUÁ DO SUL

Rua dos Imigrantes, 500 – Rau

UNIDADE JARAGUÁ DO SUL - CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 632, Centro
0800 600 0005

CAMPUS JOINVILLE

Rua Visconde de Taunay, 427 - Centro
0800 600 0005

A instituição dispõe de unidades de atendimento acadêmico e
laboratórios preparados para as aulas práticas.

UNIDADES DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
UNIDADE ITAJAÍ

Rua Samuel Heusi, 234 - Itajaí Shopping
Piso L3 - Centro
0800 600 0005

UNIDADE FLORIANOPÓLIS

Rua Esteves Júnior, 280 - Centro
0800 600 0005

30
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Unidade Rau
Jaraguá do Sul_
Uma das maiores estruturas de Santa
Catarina.
São mais de 30.000 m² em uma estrutura completa, com
laboratórios modernos, salas de aula equipadas e muito verde.
•
•
•
•
•
•

Mais de 30 cursos
Salas de aula com equipamentos multimídia e ar-condicionado
Biblioteca com acervo atualizado
Laboratório de Informática, Fotografia, Robótica e Engenharia
Sala de aprendizagem colaborativa
Estacionamento gratuito com vagas para estudantes e
professores

Unidade Centro
Jaraguá do Sul_
Em 2019, a Católica SC inaugurou uma nova unidade no Centro
de Jaraguá do Sul. Entre outras facilidades, os estudantes podem
estar mais próximos da área central da cidade.
UNIDADE JARAGUÁ DO SUL - CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 632
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Unidade
Joinville_
Mais de 40 cursos.
•
•
•
•
•
•
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Estrutura central e moderna
Salas de aula com equipamentos multimídia e ar-condicionado
Biblioteca com acervo atualizado
Laboratório de Informática e demais especialidades
Estacionamento gratuito com vagas para estudantes e
professores
Sala de aprendizagem colaborativa
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Unidade

Itajaí e Florianopólis_

A unidade da Católica SC em Itajaí e Florianopólis é voltada aos
cursos de EaD. Disponibilizamos uma estrutura para realização de
provas, além da mesma expertise e qualidade de ensino dos cursos
presenciais. É a Católica SC na versão 4.0 para te acompanhar
sempre, onde você estiver.

36

37

Tudo para você
realizar muito mais_
Estrutura física conta muito. Mas a Católica SC também
disponibiliza diversos serviços para conectar você com empresas,
lugares e pessoas.

Aprendizagem Colaborativa
Você é do tipo que gosta de aprender na prática?
Então temos muito em comum. Durante seu
curso, você irá trilhar várias matérias para
adquirir conhecimento e muito conteúdo. E sabe
o que vem depois disso? Mão na massa!
Integramos conhecimento teórico com
aplicação prática, por meio de aulas dinâmicas,
colaboração em grupo e troca de conhecimento
com pessoas da área.

Soft Skills
Central de Carreiras
Sabe aquele estágio que você tanto quer? Temos
uma equipe focada em conectar você com as
principais empresas da região. Assim, fica muito mais
fácil dar o primeiro passo na carreira.
Parcerias Renomadas

Soft o quê? Calma, a gente explica. Estamos
falando das suas habilidades socioemocionais,
que serão desenvolvidas aqui com abordagens
sobre: autoconhecimento, liderança,
empreendedorismo e muito mais. Saber lidar
com esses pontos ajudará você em todas as
fases, durante e após a graduação – inclusive
para se destacar no mercado de trabalho.

Grandes instituições do Brasil abrem suas portas
para quem faz parte da Católica SC. Seu currículo
ganha ainda mais prestígio com as parcerias
renomadas que colocamos à disposição para
enriquecer sua jornada, entre elas: PUCPR, Hotmilk
Aceleradora, ABRH, IBM (Eng. Software) e várias
outras.

Sociedade Cultural Ar tística
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Uma rede
de cidadania_
Extensão e Projeto Comunitário
Quer contribuir efetivamente para a construção de um mundo
melhor? Então, nós temos muito em comum. O objetivo é a
inserção do estudante na comunidade, favorecendo a troca de
saberes e a aprendizagem humanística.
As ações do Projeto Comunitário, além de estarem em consonância
com os valores da Católica de Santa Catarina, propiciam
aprendizagens que extrapolam os livros e a rotina acadêmica
tradicional.

Saiba tudo sobre o
Projeto Comunitário:
Jaraguá do Sul
Bloco A
Telefone: (47) 3275-8330
E-mail: projetocomunitario@catolicasc.org.br
Joinville
Bloco Administrativo
Telefone: (47) 3145-9755
E-mail: pc.joi@catolicasc.org.br
40
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//Nossa Equipe_

Equipe de Apoio
Temos uma equipe preparada para te ajudar a desenvolver
competências e melhorar o rendimento dos seus estudos em toda a
sua jornada:

Para você ter a melhor experiência, vai contar com:

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Docentes
Para você ter a melhor experiência, vai contar com:

Responsável pelas solicitações e demandas
acadêmicas, foi criada com o intuito de solucionar
situações administrativas, financeiras e acompanhar
os demais assuntos relacionados à vida universitária,
desde a inscrição no curso até a emissão do diploma.

COORDENADOR DE CURSO
Elabora o Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
verifica as metodologias propostas pelos
professores das disciplinas e supervisiona todas
as ações desenvolvidas, a fim de garantir aos
acadêmicos a formação prevista no PPC.

CENTRAL DE CARREIRAS

PROFESSOR DA DISCIPLINA

SOU - Serviço de Orientação Universitária

Planeja os conteúdos, as atividades realizadas em
sala e a avaliação da disciplina. Também elabora o
Plano de Ensino (PE) com indicações pedagógicas
que garantem uma experiência de aprendizagem
adequada ao conteúdo.

Por meio da Central de Carreiras, uma equipe
experiente e uma plataforma de estágios e
empregos conectará você a empresas que
procuram pessoas com o seu perfil.

Promover espaços de formação e atendimento ao
acadêmico universitário, visando à dimensão biopsico-social-espiritual e o humanismo cristão. O
programa contribui para a materialização da missão
institucional – principalmente com ações educativas
voltadas à formação humanística, orientando os
acadêmicos quanto a sua manutenção no Ensino
Superior.

PROFESSOR TUTOR ON-LINE
Especialista na área de conhecimento da disciplina,
acompanha todas as atividades on-line e monitora
a evolução dos acadêmicos. Acione-o sempre
que tiver alguma dúvida sobre as agendas e os
conteúdos trabalhados.
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PASTORAL

A Pastoral da Católica SC busca o protagonismo
juvenil por meio de atitudes transformadoras,
conectando o jovem com questões mais sensíveis
da sociedade. O objetivo é despertar a espiritualidade
por meio da livre adesão.
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//Portal
do Aluno_

No portal, o acadêmico tem acesso ao horário, consulta de sala
de suas disciplinas, acompanhamento de notas, solicitação de
documento, além de acesso aos boletos e ao AVA (Ambiente Virtual
de Aprendizado).

Como você acessa:
1. Site da Católica SC:

www.catolicasc.org.br

2. No menu superior, clique em Espaço do Aluno

3. Após, clique em “Portal”

Ambiente Virtual
de Aprendizagem_
O ambiente foi desenvolvido para que os professores disponibilizem
aos acadêmicos material de estudo complementar, atividades e
conhecimento, além da sala de aula.
A Católica SC oferece flexibilidade para que você defina como e
onde estudar. Foi programada com acessibilidade e usabilidade,
ou seja, adapta-se ao aparelho pelo qual é acessada, seja um
notebook, desktop, smartphone ou tablet.
Assim, você poderá realizar suas atividades a qualquer hora e lugar
com o melhor aproveitamento.

4. Digite o seu login e senha de acesso
1. Site da Católica SC:

www.catolicasc.org.br
2. No menu superior, clique em Espaço do Aluno
Obs.: o login e senha usados aqui são os mesmos que você recebe
no ato da confirmação de matrícula via e-mail.

App - A Católica SC na versão de bolso.
O app é uma versão para levar as facilidades Católica SC sempre
com você. Informações sobre cotidiano, como comunicados, avisos,
lembretes, notas, frequência, extrato financeiro, ocorrências e uma
triagem das notícias mais relevantes. O conteúdo abrange todas as
unidades.

3. Após, clique em “AVA”

Baixe pelo:
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//Orientações
a você,

universitário_

Aqui você vai encontrar dicas valiosas para o seu dia a dia de
acadêmico.

Calendário
Acadêmico_
O Calendário Acadêmico define a organização do ano letivo e
orienta o acadêmico no que diz respeito às datas de início e de
término de semestre, período de matrículas e transferências,
recessos acadêmicos e demais atividades previstas pela
instituição. Sua disponibilização é anual. Assim, sempre que você
tiver alguma dúvida no que diz respeito a datas, acesse o portal do
acadêmico para consulta.

Frequência_
A presença para disciplinas EaD é medida pela participação
nas atividades e cumprimento das agendas disponibilizadas na
Sala Virtual. É importante que você esteja atento aos avisos,
cronogramas e prazos estipulados e os cumpra pontualmente,
para garantir a sua frequência.
Para disciplinas presenciais, é obrigatória a frequência às
atividades correspondentes a cada disciplina de, no mínimo, 75%
da carga horária. Para as atividades de estágio, a frequência
exigida é de 100%.
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Avaliações_
O sistema de avaliação da Católica SC compreende as provas
como meios de verificação do processo de construção do
conhecimento. Com isso, a instituição pode acompanhar e
redirecionar a aprendizagem do acadêmico para garantir o melhor
aproveitamento das disciplinas. A partir dos resultados, a Católica
SC também estuda o (re)planejamento dos conteúdos.

Disciplinas EAD
A Média Final (MF) de cada disciplina é composta por três Notas
Parciais (NPs):
NP1 – Agendas: participação e cumprimento das atividades
propostas. Corresponde a 20% da Média Final;
NP2 – Avaliação on-line: atividade específica na Sala Virtual com
peso de 20% da MF;
NP3 – Avaliação presencial: prova realizada no Polo EAD ao
término da disciplina. Vale 60% da MF. Desse modo, o cálculo da
MF é feito com a seguinte fórmula:
MF= [(NP1.2) + (NP2.2) + (NP3.6)] / 10
A divulgação do processo de avaliação de aprendizagem e as
respectivas notas de cada atividade são publicadas no portal do
acadêmico.

Disciplinas Presenciais
As atividades acadêmicas, para fins de rendimento, estão
previstas no plano de ensino de cada disciplina. O aproveitamento
será obtivo por, no mínimo, três atividades acadêmicas para fins
de plano de ensino de avaliação por semestre, com atribuição
de nota de 0 a 10. Será considerado aprovado o acadêmico que,
além de ter 75% de frequência, obtiver média semestral igual ou
superior a 6,0 (seis).
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Avaliação
da Instituição_
A Comissão Própria de Avaliação – CPA é composta por
representantes de todos os segmentos da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada. A comissão
analisa, delibera, articula, sugere ações de melhoria e conduz os
processos internos de Avaliação Institucional.
De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), a Avaliação Institucional caracteriza-se
como um dos indicadores da qualidade na gestão das políticas
administrativa, pedagógica e financeira. Nesse sentido, é
concebida como elemento essencial para gerir mudanças, a partir
dos dados e informações dos diferentes processos da Católica de
Santa Catarina.
Durante o ano são realizadas diversas pesquisas, algumas anuais
e outras semestrais, por isso, participe! Sua opinião é muito
importante para a Católica SC.

Requerimento_
O requerimento deve ser aberto dentro do Portal do Aluno, no
item “protocolo”. Seu principal objetivo é a formalização de um
pedido (exemplos: declaração de matrícula, histórico escolar,
atestado de frequência, etc.) visando ao atendimento de uma
demanda. O requerimento é padronizado, entretanto, segue
uma série de critérios comuns, o que facilita a compreensão da
mensagens e mantém a organização.
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Matrícula
A matrícula é realizada após a aprovação no processo
seletivo e pagamento da primeira mensalidade. Fique atento à
documentação necessária. Caso você tenha alguma pendência,
não será possível emitir o diploma de conclusão do curso. Os
documentos podem ser entregues na Central de Atendimento, ou
enviados para o e-mail:
Jaraguá do Sul: atendimento.jaragua@catolicasc.org.br
Joinville: atendimento.joi@catolicasc.org.br
Confira a documentação de matrícula a seguir:
• Histórico Escolar do Ensino Médio
• Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
• RG e CPF
• Certidão de Nascimento ou Casamento
• Comprovante de residência
• Certificado Militar – Reservista e Alistamento Militar
• Título de Eleitor
• Comprovante de quitação eleitoral
• Boletim de desempenho (para ingressos via ENEM)
• Diploma de Ensino Superior (para ingressos via 2ª graduação)

Renovação de Matrícula
As matrículas são renovadas semestralmente, mediante o
pagamento da mensalidade do mês correspondente à troca de
semestre, bem como aceite de contrato on-line e seleção das
disciplinas a serem cursadas, via Espaço Aluno/Portal.
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Aproveitamento de Disciplinas
Os aproveitamentos são gerados em transferências externas ou
internas, ou segunda graduação. Se você não solicitou essa forma
de entrada na hora da inscrição, procure a Central de Atendimento
com a seguinte documentação:
•

•
•

Histórico Escolar original da Instituição de Ensino Superior
(IES) contendo as notas ou conceitos, carga horária, ano/
semestre cursado e forma de ingresso/vínculo que deseja
aproveitar;
Conteúdos programáticos (planos de ensino) assinados e
carimbados pela IES;
Cópia do ato de autorização ou reconhecimento de curso e da
Instituição de Ensino Superior de origem.

Documentos Acadêmicos
Declarações de Matrícula, Histórico Escolar, atestado de
frequência e índice de rendimento são solicitados e retirados
pessoalmente na Central de Atendimento.

Transferência Interna
A mudança de curso pode ser efetuada, desde que haja vaga no
curso de interesse. Essa transferência interna está disponível
no Portal do Acadêmico, no menu Secretaria> Documentos e
Serviços. Ao requerer a mudança, o seu pedido será analisado pela
coordenação dos cursos. Aprovada a solicitação, será realizada
a análise de aproveitamento de disciplinas e o acadêmico é
comunicado para comparecer à Central de Atendimento para
matrícula no curso desejado.

Trancamento
Corresponde à suspensão das atividades acadêmicas e pode
ser requerido, conforme prazos definidos semestralmente, por
acadêmicos com situação financeira regular (exceto calouros).
Após conversar com o coordenador do curso, comparecer
à Central de Atendimento para formalização do pedido de
trancamento, cuja taxa é atualizada.
Para estudantes EaD, a solicitação deve ser feita pelo portal do
aluno.

Demais documentos devem ser solicitados via Protocolo no
Espaço Aluno/Portal.
O prazo para a emissão é de 72 horas úteis e a retirada é feita
na Central de Atendimento, somente pelo próprio acadêmico,
mediante apresentação de documento com foto.
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Retorno do Trancamento
Solicitado via protocolo no portal do aluno, devendo se enquadrar
na matriz vigente.
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Orientações Financeiras_
Desistência / Abandono
A desistência de curso corresponde ao cancelamento da
matrícula e efetiva perda de vínculo com a instituição. Caso o
acadêmico deseje, deve solicitar reingresso e participar de novo
processo seletivo. Em caso de desistência, não haverá devolução
dos valores pagos, salvo as situações enquadradas no Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais.

Formatura
Somente poderão colar grau os acadêmicos que concluírem
integralmente a grade curricular do curso, bem como as demais
disposições legais vigentes (ENADE). A participação na Outorga de
Grau é obrigatória para receber o grau do seu curso e as datas da
colação estão estabelecidas em calendário acadêmico.

Emissão do Diploma
A primeira via do diploma será emitida no prazo de 90 dias, após a
Outorga de Grau. Você receberá um e-mail de confirmação quando
o processo de registro for concluído e o diploma estiver disponível
para retirada.

Emissão de Boletos
Todos os meses, você deverá acessar o portal do aluno e gerar o seu
boleto, que fica disponível também para impressão. Lembrar que o
vencimento sempre será no 6º dia útil de cada mês.
Você pode reemitir o seu boleto com até 30 dias de vencimento no
portal do acadêmico. Após fazer login, vá ao menu lateral e clique em
Financeiro > Extrato Financeiro. O portal exibirá as mensalidades em
aberto. Clique na mensalidade desejada e emita a 2ª via. Caso não
consiga acesso ao documento, entre em contato com a Central de
Atendimento.
Reemissão de boletos até 30 dias após vencimento.

Renegociações
Considerando a cláusula décima do contrato de prestação de serviços
educacionais:
• Títulos vencidos a partir de 30 dias serão enviados para o escritório de
cobranças.
• As propostas e acordos devem ser realizados apenas pelo escritório
contratado pela Católica de Santa Catarina.
• Inclusões no Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa):
- 90 dias para mensalidades de acadêmicos ativos;
- 30 dias para demais situações de acadêmicos inativos.
• A cobrança judicial será tratada pontualmente pelo Comitê de
Cobrança da Católica de Santa Catarina.
• Parcelas vencidas serão acrescidas de multa contratual de 2%, além
de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pró-rata die,
independente do encaminhamento a empresas de cobrança e aos
órgãos de restrição ao crédito, com todos os custos e encargos legais.
• Em caso de inadimplência, o CONTRATANTE perderá o direito à vaga e
rematrícula para o semestre subsequente.
(Portaria 04/2019 – PRÓ ADM).
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//Bolsas
e Financiamentos_

UNIEDU

ATÉ

100%

A Católica SC abre anualmente centenas de vagas através
do UNIEDU, com bolsas de até 100%. Para participar, basta
ser estudante da Católica SC e realizar a inscrição.

Convênio Empresa 15% O CURSO TODO
A gente aposta no sonho de quem busca no Ensino Superior
formas de realizar seus projetos de vida. Por isso, oferecemos
inúmeras bolsas e facilidades aos estudantes e à população em
geral. A inclusão social, por meio da educação, tem tudo a ver com
a Católica SC.

Inúmeras empresas mantêm convênio conosco. Assim,
colaboradores e dependentes de primeiro grau (filhos ou
cônjuges) das empresas parceiras possuem bolsas de 15%
nas mensalidades dos cursos de graduação.

Segunda Graduação

As bolsas disponíveis hoje na Católica de Santa Catarina são:
ATÉ

100%

Fazer a diferença na vida das pessoas é um propósito da
nossa atuação. Por isso, oferecemos bolsas que podem
variar de 25% a 100%, conforme análise socioeconômica.
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O CURSO TODO

Também oferecemos 20% para formados nos cursos de
outras instituições de ensino que pretendam fazer uma nova
graduação.

Bolsas_
Bolsa Social

20%

Graduação Simultânea

20%

O CURSO TODO

O universitário que estiver cursando duas graduações
simultaneamente tem direito a 20% de bolsa no curso de
menor valor.
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Transferência

30%

NA PRIMEIRA MENSALIDADE

Quer mais tradição e reconhecimento para a sua formação?
Então peça transferência para a Católica SC. O universitário
ganha 30% de bolsa no primeiro semestre para
transferências.

Ex-aluno Católica SC

30%

O CURSO TODO

A gente dá o maior valor para quem não para de estudar. Por
isso, oferecemos 30% de bolsa para ex-alunos da Católica
SC cursarem uma nova graduação por aqui.

Bolsa Familiar

10%

O CURSO TODO

Imagine compartilhar toda a excelência de ensino Católica
SC com alguém da sua família. Não espere mais. Se você
possui algum familiar de primeiro grau (filhos, pais ou
cônjuge) estudando na Católica SC, poderá contar com
bolsa de 10% nas mensalidades dos cursos de graduação.

Colaborador Católica SC

ATÉ

50%

O CURSO TODO

A formação continuada é uma forma de incentivarmos a
melhoria contínua de nossos processos. Por isso, se você
é colaborador, pode contar com bolsa de até 50% nas
mensalidades nos cursos de graduação e pós-graduação.
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Financiamentos_
Comece a estudar pagando menos. Financie até 50% de sua graduação
através de um crédito facilitado e com mais prazo para quitação. Acesse e
simule: www.fundacred.org.br ou www.pravaler.com.br
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//Serviços Disponíveis_

Biblioteca_
A Católica SC dispõe de ricos acervos de literatura, tanto físicos
quanto digitais.

Bibliotecas Físicas

Biblioteca Digital
Congrega todos os exemplares em formato digital presentes no
acervo da instituição.
Empréstimo de Livros
A Biblioteca disponibiliza aos acadêmicos um acervo diversificado
e possibilita o empréstimo de livros, que pode ser realizado on-line
ou presencialmente.

Confira as bibliotecas disponíveis:
Biblioteca Pe. Elemar Scheid – Jaraguá do Sul
Com uma área de 1.000m², possui um acervo de quase 150 mil
títulos e conta com uma rede de computadores para pesquisas
em geral e elaboração de trabalhos acadêmicos.
Contato: biblio.joi@catolicasc.orgr.br
Biblioteca Joinville
A Biblioteca da Católica de Santa Catarina em Joinville conta com
um acervo de quase 30 mil títulos. O espaço moderno, de 328 m²,
também dispõe de computadores para consultas e elaboração de
trabalhos.
Contato: biblio@catolicasc.org.br

Pastoral Universitária
Segundo o Papa João Paulo II, a Pastoral Universitária concretiza
a missão da Igreja na universidade e faz parte da sua atividade e
estrutura. A Pastoral na Católica SC busca salvaguardar o legado
de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto dos Irmãos
Maristas, por meio de formações, momentos de espiritualidade,
ações comunitárias e outras iniciativas para vivência dos
colaboradores, professores e acadêmicos.
O principal objetivo é incentivar a prática solidária por meio de
atividades voluntárias ou mesmo de atitudes no dia a dia, sempre
visando ao ecumenismo e o diálogo inter-religioso. Quem participa
das atividades da Pastoral tende a desenvolver consciência da
responsabilidade social e cristã, com solidariedade aos que estão
vulneráveis e sofrem injustiças nos campos econômico, social,
cultural e religioso.
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Contato Jaraguá do Sul: pastoral@catolicasc.org.br
Contato Joinville: pastoral.joi@catolicasc.org.br
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SOU

Serviço de Orientação Universitária_

Objetiva promover espaços de formação e atendimento ao
acadêmico universitário, visando à dimensão bio-psico-socialespiritual e o humanismo cristão. O programa contribui para a
materialização da missão institucional – principalmente com
ações educativas voltadas à formação humanística, orientando os
acadêmicos quanto a sua manutenção no Ensino Superior.
Dentre as atividades desenvolvidas pelo SOU, estão: Serviço de
Assistência Social e Atendimentos Psicopedagógico e Pastoral.
A pedagoga do SOU faz um primeiro contato com o estudante,
que solicita atendimento e então direciona o acadêmico para o
profissional responsável por atender à demanda.

Para solicitar atendimento, entre em
contato por e-mail:
Câmpus Jaraguá do Sul - Florianopólis - Itajaí
e-mail: sou@catolicasc.org.br
Câmpus Joinville
e-mail: sou.joi@catolicasc.org.br

A Católica SC disponibiliza um ambiente próprio para que
os profissionais (assistente social, psicólogo, pedagogo,
psicopedagogo e assistente da Pastoral) façam os atendimentos à
comunidade acadêmica, garantindo a privacidade dos envolvidos.
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Central de
Carreiras_
Por intermédio da Central de Carreiras, uma equipe experiente
e uma plataforma de estágios e empregos conectará você a
empresas que procuram pessoas com o seu perfil.
A Central de Carreiras quer fortalecer o relacionamento com
alunos e egressos e atuar como elo entre os estudantes e o
mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de
competências e para o planejamento de carreira, apoiando-os no
autogerenciamento da sua trajetória profissional e elevando sua
empregabilidade.
Estamos sempre em busca de oportunidades que tragam vivência
e agreguem valor ao currículo, por meio de projetos e parcerias, a
fim de nos mantermos alinhados às expectativas do mercado.
No portal de carreiras da Católica SC, os alunos e egressos podem
visualizar e se candidatar às vagas de emprego e estágio, agendar
atendimento para orientação de carreira e análise de currículo,
realizar a simulação de entrevistas online, solicitar feedback,
confirmar a participação em capacitações e eventos, e muito
mais.

Central de
Estágios_
O estágio é uma atividade programada, orientada e avaliada, que
proporciona aprendizagem profissional, social e cultural por meio
de atividades de trabalho vinculadas à sua área de formação. É
uma oportunidade de unir a teoria adquirida em sala de aula com a
prática adquirida no cotidiano profissional.
Os estágios se dividem entre Estágio Obrigatório e Não
Obrigatório. O primeiro está previsto na matriz curricular
do respectivo curso de graduação e sua realização integral
é necessária para a conclusão do curso. Já o Estágio Não
Obrigatório pode ser realizado a qualquer momento da graduação,
desde que o aluno esteja regularmente matriculado e com
frequência efetiva no curso correspondente à sua área de
atuação.
Ambos os estágios somente poderão ser realizados em
organizações parceiras que tenham o Termo de Convênio assinado
com a Católica SC. Consulte as empresas cooperadas em nosso
site: www.catolicasc.org.br
Contato: estagios@catolicasc.org.br

Portal de acesso: https://catolicasc-csm.symplicity.com/
Contato: catolicacarreiras@catolicasc.org.br
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Central de
Atendimento_

Pós-graduação
Cursos Livres_

A Central de Atendimento tem uma equipe dedicada a resolver e
solucionar dúvidas, efetivar matrículas e orientar você.

Ao ingressar na Católica SC, você entenderá que, além da
graduação, há muitas oportunidades para estar sempre atualizado
com as habilidades e conhecimentos que o mercado de trabalho
exige. São centenas de cursos livres e mais de 70 opções em
pós-graduação para você dar continuidade a sua formação. Fique
atento, que há sempre um curso acontecendo bem perto de você.

Jaraguá do Sul:
atendimento.jaragua@catolicasc.org.br
Joinville:
atendimento.joi@catolicasc.org.br

Contato: educon@catolicasc.org.br – 47 3145-9750

Egressos Católica SC têm 15% de bolsa para
cursos de pós-graduação e/ou cursos livres.

Pesquisa
Se seu sonho está relacionado a pesquisas científicas, você
terá diversas oportunidades de se desenvolver. São mais de
20 projetos de pesquisa com a orientação de professores
especializados para lhe dar todo o suporte. Todo ano há o evento
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, em que você expõe os
resultados parciais ou finais da sua iniciação científica, e durante
o qual ainda pode participar de eventos nacionais e internacionais.
Muitos estudantes possuem bolsas. Converse com seu
coordenador de curso e faça parte desse time de cientistas.
Contato: proinpes@catolicasc.org.br - 47 3275-8330

76

Internacionalização
Sonha em conhecer outras partes do mundo, sempre com uma
educação de qualidade e inovação ao seu lado? Boa notícia:
a Católica SC, em convênio com a PUCPR, oferta por meio da
coordenação de Internacionalização várias oportunidades para
você realizar seu intercâmbio ou participar de programas de
mobilidade internacional.
Contato: maikon@catolicasc.org.br – 47 3275-8219
ou 47 3145-9750
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