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Palavra da Fundação

Anualmente a Universidade de Cruz Alta divulga o 

seu relatório social com o objetivo de publicizar 

ações desenvolvidas

Como instituição de ensino superior comunitária 

e comprometida em cumprir a sua missão, as suas 

ações visam à sustentabilidade em todas as suas 

dimensões, fazendo com que os desafios diários 

busquem proporcionar o desenvolvimento regional.

As ações desenvolvidas no ano de 2015 

representam projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

executados pela comunidade acadêmica que 

promovem a justiça social e a democracia. 

A execução dos projetos possibilita aos 

discentes, docentes e técnicos a habilidade crítica, 

ética e solidária no contato com a realidade social. 
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HISTÓRICO DA 

A Universidade de Cruz Alta está inserida no contexto histórico da Região Noroeste do 

Estado desde a década de 40; primeiramente, sob a forma da Associação de Professores da 

Escola Técnica de Comércio "Cruz Alta". A Associação iniciou suas ações como mantenedora 

do Curso Técnico em Contabilidade. Em 1958, a entidade passou a denominar-se Associação 

dos Professores de Cruz Alta - Aprocruz, constituída por faculdades isoladas. A primeira 

criada foi a Faculdade de Ciências Econômicas (1958) e, na sequência, vieram as de Direito 

(1968), Filosofia, Ciências e Letras (1969) e Educação Física (1972).

A transformação dessas faculdades isoladas em uma Universidade resultou da 

mobilização da comunidade regional. No ano de 1988 é instituída, através do Decreto 97.000, 

de 21 de outubro de 1988, a Universidade de Cruz Alta - Unicruz, sob a forma de Fundação 

Universidade de Cruz Alta, mas com personalidade jurídica de direito privado. A seguir, foram 

desencadeadas ações necessárias para a efetiva instalação da Universidade que foi 

reconhecida pela Portaria do MEC nº 1704, de 03 de dezembro de 1993. A partir desse ano, 

houve acelerada criação de novos cursos.  

A Unicruz é uma instituição de Ensino Superior, de natureza comunitária, sem fins 

lucrativos, reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social como uma Entidade 

Beneficente de Assistência Social, integrante do Consórcio das Universidades Comunitárias 

Gaúchas – COMUNG, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias - ABRUC e 

Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto Jacuí – COREDE Alto Jacuí.

INSTITUIÇÃO
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CENTROS DE 

    A Universidade está estruturada em dois centros, os quais congregam cursos por 
afinidades, considerados as grandes áreas do conhecimento, sendo estes:

·  Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências 

Contábeis, Ciências Aeronáuticas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Jornalismo, Letras - Português/Espanhol e Pedagogia Licenciatura.

·  Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física Licenciatura, 

Educação Física Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina Veterinária, Tecnologia em Estética e Cosmética.

ENSINO

CCHSCCHS
Centro de Ciências Humanas e Sociais

CCSACCSA
Centro de Ciências da Saúde e Agrárias
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PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural: 

Tem por objetivo ofertar aos profissionais autônomos, bem como àqueles vinculados a 

empresas do ramo do agronegócio, de organizações da sociedade civil e de órgãos públicos da 

região, a oportunidade de formação técnico-científica, buscando a transformação, a 

potencialização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do espaço rural, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida do homem no campo e na cidade.

Mestrado Acadêmico em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social: 

Visa à potencialização de saberes e teorias que permitam aprofundar a leitura da região 

para a promoção de práticas de intervenção social, articulando elementos necessários à 

compreensão da dinâmica do desenvolvimento econômico que cria problemas sociais, 

ambientais e culturais, os quais se colocam como entraves para o desenvolvimento 

sustentável regional.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde:

Formar profissionais que construam habilidades e competências que lhes permitam 

conceber, formular e implementar ações, políticas sociais e de educação para a saúde, bem 

como desenvolver pesquisas aplicadas à resolução de problemas concretos nesses diferentes 

campos. Além disso, possibilita atuar no Ensino Superior na área da saúde. O programa é 

desenvolvido em associação ampla entre a Universidade de Cruz Alta (Unicruz) e a 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

 STRICTO SENSU



7

MISSÃO

"A Universidade de Cruz Alta tem como MISSÃO a produção e 
socialização do conhecimento qualificado pela sólida base científica, 
tecnológica e humanística, capaz de contribuir com a formação de 

cidadãos críticos, éticos, solidários e comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável.”

Relatório Social 2015

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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INSERÇÃO REGIONAL – LOCALIZAÇÃO

www.unicruz.edu.br

Universidade de Cruz Alta - RS
Campus Universitário Dr. Ulysses Guimarães
Rodovia Municipal Jacob Della Méa, Km 5.6 - Parada Benito
CEP: 98.005-972 - Caixa Postal: 838 Cruz Alta/RS

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Gestão e Relacionamentos
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS
Um dos avanços significativos em relação aos direitos sociais ocorreu na década de 80. Com a 

Constituição Federal de 1988 abriu-se a possibilidade da criação de mecanismos de controle social, 

como, por exemplo, os conselhos de direitos, de políticas e de gestão de políticas sociais específicas.

A Universidade de Cruz Alta participa de diversos Conselhos de Gestão de Políticas Públicas na 

esfera municipal e estadual que têm por finalidade gerir e fiscalizar as políticas públicas de 

determinado segmento social ou temática específica, geralmente possuindo composição paritária 

entre membros do poder público e da sociedade civil, e de classe, que representa uma respectiva 

categoria profissional com objetivo de estabelecer normas relativas às condições para o exercício de 

determinada profissão. Com isso, atua de forma efetiva no processo decisório democrático e de 

avanço social.

    Auxílio Creche: Esse auxílio é concedido aos colaboradores como forma de reembolso das despesas 

com creche de filhos de até quatro anos de idade, conforme Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e 

dissídio da categoria.

·   Planos e Convênios de Assistência à Saúde: A Unicruz possui convênio com prestadores de serviço, 

os quais oferecem procedimentos de atendimento médico, exames complementares, hospitalização e 

procedimentos cirúrgicos. A Instituição oferece o Plano de Saúde Empresarial Unimed, que concede 

subsídio de 50% de desconto sobre o valor da mensalidade, podendo o colaborador optar por realizar 

desconto em folha, ou até o parcelamento de seus gastos com atendimentos em saúde. Além deste, a 

Universidade possui convênio com o Plano Cliente Saúde do Hospital Santa Lúcia que também oferece 

50% de desconto nas mensalidades para um titular e mais três dependentes.

RELAÇÃO COM OS COLABORADORES

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Plano Institucional de Capacitação Docente – PICD: O PICD  tem a finalidade de oportunizar a 

habilitação de docentes interessados em continuar sua formação docente em nível de pós-graduação 

stricto sensu na modalidade doutorado, em programas reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, atendendo ao previsto no Regulamento do 

PICD da Universidade de Cruz Alta, que tem por objetivos: melhorar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, através da capacitação e qualificação de seus recursos humanos; formar docentes para 

intervir de forma criativa, critica e produtiva nas suas atividades acadêmicas; fomentar e incentivar a 

participação dos professores da Instituição em atividades internas e externas de formação, 

capacitação e aprimoramento; normalizar a participação dos docentes na Unicruz em cursos internos 

e externos, de acordo com as políticas institucionais.

Bolsa Institucional de Formação para Funcionários, Professores e Dependentes: O benefício 

para graduação é de 80% de desconto do valor total dos créditos cursados, para colaboradores e seus 

dependentes, podendo variar de acordo com a carga horária do colaborador. Em 2015, 117 

colaboradores e dependentes foram beneficiados com este recurso. Quanto aos cursos de pós-

graduação, são concedidas bolsas de 50% do valor da mensalidade para colaboradores da Instituição, 

conforme critérios de seleção pré-estabelecidos.

Segurança e Medicina do Trabalho: É responsável por acompanhar a saúde e a segurança dos 

colaboradores, tendo como ações preventivas o desenvolvimento de projetos e acompanhamento 

voltados ao bem-estar no ambiente de trabalho e na prevenção de doenças ocupacionais, também com 

fiscalizações nos postos de trabalhos, a fim de evitar acidentes. Este setor, em conjunto com a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, realiza anualmente a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes - SIPAT com diversas atividades de prevenção e conscientização relativas ao 

tema.



12Relatório Social 2015

Programa 
O Programa Pedagogia Universitária tem por objetivos possibilitar a permanente 

formação docente, a atualização e consolidação de práticas educativas comprometidas com a 

missão da Unicruz, com seu PPPI, PDI e PPC dos cursos. Objetiva também consolidar a prática 

educativa como geradora de conhecimentos, como possibilidade de ser planejada, refletida e 

vivenciada pelos sujeitos do processo, capazes de uma ação sólida e comprometida com as 

dimensões do espaço e tempo que vivemos.

Pedagogia Universitária

PEDAGOGIA
UNIVERSITÁRIA

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Programa de Incentivo à 

O PIPPCT tem por objetivo apoiar os docentes que publicarem artigos, livros ou 

capítulos de livros, contribuindo para consolidar a produção científica dos docentes da 

Unicruz, visando viabilizar a construção de propostas sólidas de programas de Pós – 

Graduação stricto sensu.

Programa de 

O PFDEPD da Unicruz objetiva: oferecer condições para o desenvolvimento da política 

de pós-graduação, criar as bases necessárias para consolidar a pós-graduação stricto 

sensu, contribuir para o aprimoramento dos docentes doutores, estabelecer, para a 

produção científica gerada, 

padrão de qualidade exigido pela 

CAPES e contribuir para a 

permanência de professores 

doutores com potencial para 

atuação na Pós-Graduação. 

Publicação da Produção Científica e  
Tecnológica – PIPPCT

Docente - Fixação de Doutores e Estímulo à Produção 

PFDEPD
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Programa de Apoio à 

O PAPCT é um programa de pesquisa, cujo objetivo é apoiar a consolidação de 

pesquisas e o incremento da produção científica em áreas do conhecimento 

estratégicas para a consolidação dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

Este programa é destinado a Professores doutores ou em final de doutoramento 

em Programas reconhecidos pela CAPES. 

Os projetos submetidos ao edital são avaliados por consultores externos ad hoc 

que fazem a referida avaliação in loco. Essa comissão é chamada de Comissão 

Científica Externa (consultores/avaliadores ad hoc in loco), e os professores que a 

compõem são profissionais vinculados a outra instituição de ensino e/ou pesquisa.

Neste programa há também a participação de um acadêmico bolsista, que 

recebe bolsa para auxiliar na pesquisa, sob a coordenação do professor pesquisador.

Produção Científica e Tecnológica – PAPCT

Relatório Social 2015

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Comissão Própria de Avaliação - 
A CPA é o órgão promotor da autoavaliação Institucional e estrutura-se pela Lei 10.861 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

A avaliação institucional, em suas diferentes dimensões, tem sido objeto de crescente 

discussão na educação superior. O aprimoramento dos processos avaliativos propostos pelo 

SINAES demonstra o avanço do debate e desafia a instituição a tornar sua avaliação cada vez 

mais abrangente, participativa e integrada.

CPA
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Comitê de Ética em Pesquisa -  

Comitê de Ética no Uso de Animais - 

   O CEP/Unicruz defende os interesses do sujeito da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e contribui no desenvolvimento da pesquisa dentro do padrão ético. Ao CEP 

compete regulamentar, analisar e fiscalizar a realização de todos os trabalhos de 

pesquisa envolvendo seres humanos no âmbito da instituição, seguindo a legislação 

vigente.

   O CEUA/Unicruz tem por finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito da Unicruz e 

nos limites de suas atribuições, o disposto na legislação aplicável à criação e/ou 

utilização de animais para o ensino e para pesquisa.

CEP

CEUA

Relatório Social 2015
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INTERVALO – 
O projeto INTERVALO - ATIVO tem como 

finalidade favorecer a prática regular de exercício 

físico orientado aos funcionários e professores da 

Unicruz, com perspectivas de melhoria da qualidade 

de vida, da saúde e do rendimento no trabalho. 

· Musculação = Segunda a sexta

· Step/local - Terça e quinta

· Jump/local = Terça e quinta

· Esporte (voleibol e futsal) = Segunda e quarta

ATIVO
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Setor de Recursos Humanos -
O setor de Recursos Humanos é responsável pela equipe de trabalho de uma 

organização, visa o bem estar e o bom andamento e desenvolvimento da mesma. 

Destacam-se a organização de processos seletivos de colaboradores docentes e 

administrativos e a realização de programas de treinamento e desenvolvimento do quadro 

funcional.

 RH
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Ações Afirmativas, Fidelização, 
Pesquisa e Extensão
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Programa Intersetorial de Assistência Social – 
Vinculado a Fundação Universidade de Cruz Alta, o PIAS é o setor encarregado 

pelos processos de criação, regulação, divulgação, execução e acompanhamento das 

políticas institucionais relacionadas a área de assistência educacional. Além disto, 

contribui em Projetos Sociais da Unicruz como: Profissão Catador, Aprendiz Especial, 

Loteamento João de Barro, ProEnem e outros.

O Programa também engloba a coordenação da Comissão Intersetorial de 

Assistência Educacional – CIAE, do Programa de Bolsas Institucionais – PROBIN e da 

Comissão Local de Avaliação e Controle Social do PROUNI - COLAP. Além destes, atua 

diretamente como executor de programas como o ProIES, FIES, PROFINS, Sicredi 

UPA, CrediUNI e outros.

Em novembro de 2015, esteve representado em Coimbra – Portugal, na 5ª 

Conferência Fórum da Gestão no Ensino Superior dos Países e Regiões de Língua 

Portuguesa – FORGES, onde foi apresentado o relato da Universidade de Cruz Alta 

relacionado às Políticas de Assistência Educacional, em especial o ProUni, e da 

importância destas no processo de inclusão social e seu papel no desenvolvimento 

regional através da garantia do acesso e da permanência no Ensino Superior.

PIAS
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Programa de Bolsas Institucionais – 
Destina-se a incentivar a formação técnico-científica de recursos humanos que 

possibilite, de forma integrada, o desenvolvimento regional e a capacitação profissional dos 

alunos da Universidade de Cruz Alta, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, 

éticos, solidários, comprometidos com o desenvolvimento sustentável da comunidade, e 

voltados à promoção da melhoria da qualidade de vida da sociedade.

O Programa de Bolsas Institucionais – PROBIN é constituído de duas modalidades

I – Público Externo: constituído pelo corpo discente da Universidade Cruz Alta e 

oferecido em cinco modalidades:

a) Experiência I: para alunos entre 50 (cinquenta) anos até 59 (cinquenta e nove) anos. 

Desconto de 40% (quarenta por cento) do valor da mensalidade.

b) Experiência II: para alunos com 60 (sessenta) anos ou mais. Desconto de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da mensalidade.

c) Grupo Familiar: desconto de 10% (dez por cento) do valor da mensalidade para o 

segundo integrante do grupo familiar e 15% (quinze por cento) a partir do terceiro integrante 

do grupo familiar.

d) Segundo Curso de Graduação: desconto de 30% (trinta por cento) do valor da 

mensalidade.

e) Segundo Curso de Graduação Simultâneo: desconto de 40% (quarenta por cento) 

do valor da mensalidade do segundo curso de graduação simultâneo.

PROBIN

Relatório Social 2015
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II – Público Interno: constituído pelos corpos docente e técnico-funcional da 

Universidade Cruz Alta, é ofertado três modalidades:

a) Segundo Curso de Graduação: desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade.

b) Pós-Graduação – lato sensu: desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade dos cursos de Pós-Graduação lato sensu, limitado a 04 (quatro) bolsas por 

programa.

c) Pós-Graduação – stricto sensu: desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, limitado a 01 (uma) bolsa por 

programa.

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Programa Universidade para Todos – 
 O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas e comunitárias de educação superior. Criado pelo Governo 

Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, 

oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino 

que aderem ao Programa. 

A Unicruz possui, além do Programa Institucional de Bolsas de Estudos e o 

PROUNI, outros convênios que favorecem o ingresso e a permanência qualificada do 

acadêmico, como: FIES, APLUB, convênios com empresas, instituições bancárias, 

militares, entre outros.

PROUNI

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Descontos
Acadêmicos
Beneficiados em 2015

PROUNI 100%                            378

PROUNI 50%                                58

PROIES 100%                               67

Bolsa de Estudo
Institucional 50%                           

157

FIES                                                 916

Bolsa Institucional
de Formação para Funcionários,

Professores e Dependentes                   
117

APLUB 50%                                                

Probin                                               

Outros                                              

Total                                             

16

49

84

1842

Relatório Social 2015
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Programa Institucional de Bolsas de Extensão – 
Este programa é destinado aos acadêmicos de graduação e visa, por meio da 

concessão de bolsas em projetos, a formar recursos humanos e estimular a 

consolidação da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o que torna 

a produção do saber, na Universidade, engajada nas questões e nos desafios da 

contemporaneidade, inerente às instituições de ensino superior comunitárias, 

através do desenvolvimento de projetos de extensão.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

O PIBIC é um programa de pesquisa, cujo objetivo é apoiar a iniciação científica 

dos acadêmicos de graduação da Unicruz. O encaminhamento do projeto é feito por um 

professor da ICES, com titulação de Mestre ou Doutor; se aprovado, a pesquisa será 

coordenada pelo referido docente.

O edital PIBIC/UNICRUZ prevê a concessão de  bolsa para o acadêmico executar 

a pesquisa, sob a orientação do professor coordenador da pesquisa pelo período de 

doze meses. Acadêmicos voluntários também podem participar dos projetos, desde 

que devidamente cadastrados na Coordenação de Pesquisa.

PIBEX

PIBIC/Unicruz
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Núcleo de Apoio ao Estudante - 
   Visa oportunizar as pessoas com necessidades especiais e 

a todos os acadêmicos um apoio pedagógico e 

psicopedagógico em seu processo de ensino aprendizagem. 

Proporciona, também, espaços de discussões, diálogo e 

esclarecimentos com os professores e funcionários de toda a 

universidade sobre a inclusão das pessoas com necessidades 

especiais e desenvolve oficinas, palestras e discussões sobre 

a inclusão e acessibilidade de todos no espaço universidade.

NAE
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Programa Aprendiz Especial 
O Programa de Inclusão para Aprendiz Especial na Universidade de Cruz Alta permite a 

formação profissional de adolescentes, jovens e adultos com deficiência sem comprometer 

seus estudos e seu desenvolvimento pessoal, facilitando, deste modo, o ingresso no mercado 

de trabalho. O Programa tem como objetivos: desenvolver e proporcionar a formação 

profissional, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico dos participantes 

com deficiência; aprimorar e ampliar as competências pessoais necessárias ao exercício 

profissional, no campo de auxiliar administrativo para pessoas com deficiência; oportunizar 

interações que permitam a construção de saberes visando a organização, a eficiência nas 

ações, a responsabilidade individual, o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal, a 

criatividade e a capacidade de comunicação.

Os alunos do Programa no curso de auxiliar 

administrativo recebem formação no período de 24 meses, 

o qual compreende 500 horas de curso e 600 horas de 

atividades práticas em estágios. 

O curso propõe possibilitar o desenvolvimento de 

atividades de qualificação do auxiliar administrativo 

visando para o desenvolvimento das atividades de apoio 

administrativo nas organizações de pequeno, médio e 

grande porte.
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Agência de Empreendedorismo, Inovação e Transferência 
de Tecnologia - START

Agência é o órgão responsável pelo gerenciamento e operacionalização das atividades 

de empreendedorismo, captação de recursos, inovação tecnológica, registro de propriedade 

intelectual/industrial, serviços sociais e tecnológicos, constituição de incubadoras e 

atividades do Polo de Inovação Tecnológica.

Esta, tem como objetivo, promover a articulação entre o espaço acadêmico, as 

empresas e diversos setores da região com vistas ao aprimoramento de processos, produtos 

e serviços necessários, adicionalmente, objetiva criar sinergias entre pesquisadores, 

extensionistas, profissionais da instituição e empreendedores, atuando enquanto agente 

facilitador e congregando esforços pró – desenvolvimento regional.

A Agência está subordinada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 

UNICRUZ e possui as seguintes unidades:

I – Núcleo de Captação de Recursos.

II – Escritório de Empreendedorismo.

III – Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia.

IV – Serviços Sociais e Tecnológicos.

V – Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí.

VI – Incubadora Social.

VII – Incubadora Tecnológica.

Relatório Social 2015
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A INATECSOCIAL - visa promover a incubação e aceleração de negócios sociais, segundo 
os princípios da economia solidária e da economia criativa, da região de abrangência da 
Universidade de Cruz Alta.

A INATECSOCIAL tem por missão fomentar processos e políticas de integração 
universidade, empresa, poder público e sociedade, possibilitando a
formação técnico científica através de ações sustentáveis com base nos princípios do 
associativismo, economia solidária, economia criativa, comércio justo e negócios sociais, com 
vistas à geração de trabalho e renda e à inclusão social.

Os objetivos da INATECSOCIAL são:
I – Fomentar empreendimentos para desenvolver projetos através da extensão

Universitária;
II – Implantar a política de negociação, criação, gestão e controle de projetos de 

negócios sociais em processo de formação e/ou aceleração;
III – Acompanhar a implantação e o desenvolvimento de projetos contratados e/ou 

conveniados;
IV – Promover a aproximação entre a academia, negócios sociais, economia

solidária, economia criativa e associativismo;
V – Provocar discussões técnico-científicas sobre a sustentabilidade, voltadas às 

demandas da sociedade;
VI – Contribuir para o cumprimento da função social da universidade;
VII – Manter intercâmbio com universidades e ITCP'S.

Incubadora e Aceleradora Tecnológica de Negócios Sociais 
da Universidade de Cruz Alta - INATECSOCIAL



30

Área de abrangência 
da INATECSOCIAL:

Empreendimentos Incubados e acelerados 
pela INATECSOCIAL:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ACSJ - Associação dos catadores de Salto do Jacuí 

Inicio da organização 

Inicio da organização 

ARCA – Associação dos  recicladores de Cruz Alta – bairro 
Acelino Flores  de Cruz Alta 

AREPRICA – Associação dos recicladores do bairro 
Primavera de Cruz Alta 

ATRECA – Associação dos trabalhadores recicladores de 
Cruz Alta – bairro Planalto/Progresso de Cruz Alta  

AMARCA  – Associação de materiais recicláveis castilhense  

ARTMD – Associação de Recicladores de Tupanciretã - 
Terra de Mãe de Deus  

ACSJ - Associação dos catadores de Salto do Jacuí 

REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

ACCA – Associação dos catadores de Cruz Alta – bairro dos 
Funcionários  

ACI - Associação dos catadores de Ibirubá 

Inicio da organização de 01 
associação de catadores 

04 Projetos de Pesquisa e 05 Projetos de Extensão  
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Internacionalização e 
Desenvolvimento Econômico e Social

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Assessoria de Assuntos Internacionais - 
A Universidade de Cruz Alta oferece a seus alunos a possibilidade de ampliar 

conhecimentos acadêmicos, viver experiências culturais e aperfeiçoar uma língua 

estrangeira através de programas de intercâmbio acadêmico.

Para auxiliar na busca de novos caminhos na internacionalização, a Universidade 

de Cruz Alta passou a contar desde o ano de 2011 com um setor voltado a atender 

esta demanda que cresce dia após dia.

Atualmente a AAI possui 25 convênios em 09 países. Até o ano de 2015, cerca 

de 30 alunos estiveram ou estavam em Mobilidade acadêmica. Destaca-se também o 

expressivo crescimento na participação de docentes e discentes em eventos no 

exterior, bem como, a vinda de profissionais de outras instituições para os eventos 

realizados em nossa Universidade.

AAI

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Projeto Profissão Catador

A trajetória da Universidade de Cruz Alta voltada aos catadores de materiais recicláveis 

iniciou em 2005 a partir de projetos de extensão universitária que visavam construir 

coletivamente alternativas para a organização desses grupos, no município de Cruz Alta, 

tendo como foco a geração de trabalho e renda e melhoria das condições de vida desses 

trabalhadores e seus familiares. 

Os projetos, desde o início, contaram com a parceria do poder público municipal e apoio 

financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, Rede de 

Parceria do Estado do Rio Grande do Sul, Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania.

Atualmente, através de convênio com a Secretaria de Economia Solidária – SENAES e 

patrocínio do Programa Petrobrás Socioambiental, a Unicruz, por intermédio do Projeto 

Profissão Catador II, expandiu sua atuação para outros quatro municípios da região, sendo 

estes: Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Salto do Jacuí e Ibirubá. A intenção é formalizar uma 

rede de comercialização de materiais recicláveis, onde os resíduos serão comercializados de 

forma coletiva, por meio da de uma rede regional de comercialização que incluirá os cinco 

municípios que integram o projeto. Em longo prazo tem-se a intenção de replicar a tecnologia 

social de organização associativa para outros municípios da área de abrangência do COREDE 

Alto Jacuí que apresentam demandas de organização dos catadores de materiais recicláveis.

Como resultados gerais do projeto, destaca-se a melhoria das condições de trabalho do 

público alvo do projeto;  elevação da renda per capita dos participantes em 210%;  a a

ampliação da rede de parcerias com empresas que destinam seus materiais recicláveis para 

as associações, atualmente o projeto conta com 95 parceiros;  formação política dos grupos a
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refletida na maior participação em instâncias representativas, como audiências públicas, 

reuniões, fóruns, encontros e seminários, apresentando seu posicionamento em defesa da 

atividade de catação de materiais recicláveis e dos seus direitos sociais; maior 

reconhecimento da profissão catador e sua importância para preservação ambiental através 

de inúmeros convites aos catadores de materiais recicláveis e equipe para desenvolverem 

atividades educativas voltadas ao tema da reciclagem em escolas municipais e estaduais, bem 

como foi solicitado pelo poder público municipal de Cruz Alta o encaminhamento de uma 

proposta de prestação de serviço de coleta seletiva para Prefeitura Municipal pelas 

associações de Cruz Alta em dois bairros da cidade entre outros.

Em 2015 o Profissão Catador conquistou o Prêmio “Pioneiras da Ecologia”, proposto 

pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do RS. Também recebeu o 

certificado do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. O projeto ainda 

participou do Stand da PETROBRAS na EXPOCATADORES em São Paulo através da 

socialização da experiência de organização.
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Núcleo do 
O Núcleo do Projeto Rondon da Unicruz visa o desenvolvimento de ações a nível 

local nas comunidades da região do Alto Jacuí, viabilizando a participação de 

acadêmicos e professores da Unicruz nos processos de desenvolvimento local 

sustentável, fortalecendo a cidadania, a responsabilidade social e o conhecimento da 

realidade regional. Com isso, os acadêmicos que integram o Núcleo estão em 

constante processo de capacitação para as operações a nível nacional realizadas pelo 

Ministério da Defesa. 

Projeto Rondon

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS



36Relatório Social 2015

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

Observatório Social de Cruz Alta – 
O OSCA, destinado a promover a cidadania fiscal e o controle da qualidade na 

aplicação dos recursos públicos com sede na Universidade de Cruz Alta – Unicruz, e 

foro no Município e Comarca de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. As instituições 

parceiras e mantenedoras do OSCA são Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC, Unicruz, Lions, Associação Comercial e 

Industrial - ACI, dentre outras. 

OSCA
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Núcleo de Práticas Jurídicas - 
O NPJ é um órgão vinculado ao Curso de Direito e supervisionado por um professor 

Coordenador, integrante do quadro de docentes da Universidade de Cruz Alta e alocado no 

Curso de Direito.

O objetivo geral do Estágio de Prática Jurídica é proporcionar ao aluno atividades 

práticas, reais e simuladas, de aplicar a casos concretos o conhecimento teórico construído 

através da interação teórico-prática, visando à formação prática do acadêmico no que se 

refere ao desenvolvimento das habilidades, aptidões e competências necessárias ao exercício 

da profissão jurídica. 

NPJ

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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NÚCLEO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO ALTO 

JACUÍ/Unicruz
O Projeto permitiu a identificação do perfil setorial da região do Corede Alto Jacuí 

para uma atuação mais consistente e repasse de tais percepções aos poderes 

públicos competentes para a formulação e ampliação de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento.

NEPI - UNICRUZ

I v ço oe

Exten o
o tI

Núcleo de

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

Inclusão Social, 
Ambiental e Cultural
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Coleta Seletiva Solidária -  
O projeto da Coleta Seletiva Solidária na Unicruz é um projeto de extensão em que a 

Universidade destina os materiais recicláveis descartados na instituição para as associações 

de catadores de Cruz Alta. Para estimular o descarte correto através do projeto são 

realizadas atividades educativas permanentes buscando a modificação de atitudes da 

comunidade acadêmica em relação ao tema da sustentabilidade, especialmente no que refere- 

se ao questionamento dos padrões de produção e consumo e a possibilidade de geração de 

trabalho e renda para os trabalhadores da catação, através da comercialização dos 

recicláveis.

Desde a implantação da coleta seletiva na Instituição, aponta-se como principais 

resultados: a conscientização da comunidade acadêmica com relação ao impacto ambiental 

dos resíduos, o aumento significativo no volume dos materiais recebidos pelos catadores e a 

melhoria na qualidade dos materiais enviados para as associações que, passaram a  

apresentar  melhores  condições  para  o  reaproveitamento,  o  que consequentemente 

contribuiu para o incremento da renda das famílias de catadores de materiais  recicláveis. A 

Unicruz destina mensalmente uma média de 370 a 400 kg de materiais recicláveis para as 

ssociações.a

CSS

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

Núcleo de Conexões Artístico-Culturais – 

O NUCART tem como principal objetivo congregar 

diferentes atividades culturais, concebidas e vivenciadas pela 

comunidade acadêmica. Através da arte e da cultura, busca 

contribuir para a transformação social, sendo canal de diálogo 

entre os saberes desenvolvidos e construídos na Universidade e 

os diferentes agentes e instâncias com os quais a Instituição 

interage na região. 

NUCART

Semana da Consciência Negra

A Semana da Consciência Negra, através de sua 

programação, objetiva oportunizar situações para 

reflexão, formação de atitudes, construção de 

conhecimento, bem como a busca de um sentimento de 

valorização e reconhecimento da importância de estudos 

Afro-brasileiros no contexto histórico, social, artístico e 

estético cultural, envolvendo a educação, a tecnologia, e 

as áreas de humanas e linguagens.
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

Formatura Crioula
A Formatura Crioula do Curso de Direito da Universidade de Cruz Alta ocorreu 

pela primeira vez no ano de 2004, quando os professores foram procurados por um 

grupo de alunos do Curso de Direito a fim de ser comemorado o Dia do Gaúcho de uma 

maneira especial. Dessa forma, para se comemorar essa data na comunidade 

acadêmica, surge a ideia de ser realizada uma Formatura Simbólica nos exatos moldes 

de uma formatura tradicional, substituindo-se as becas dos formandos e professores 

pela indumentária gaúcha.
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

Laboratório de Estética
Como forma de estimular o exercício de atividades práticas aos alunos e atender 

a comunidade, o curso de Estética e Cosmética da Universidade de Cruz Alta 

disponibiliza uma série de serviços capilares, faciais e corporais, com o objetivo de 

melhora da qualidade de vida e bem estar. O diferencial é o baixo custo em comparação 

aos salões e clínicas.
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Clínica de Fisioterapia
O Curso de Fisioterapia realiza atividades de atendimento, nos ambulatórios da 

Clínica Escola do Hospital São Vicente de Paulo, Postos de Programas de Saúde da 

Família, Asilo Santo Antônio, Centro de Saúde da Mulher, Centro de Equoterapia 

EASA/UNICRUZ na Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas - EASA e 

Laboratório do Curso de Fisioterapia, no Campus Universitário. Como atividades do 

estágio, o Curso oferece atendimento à comunidade no Hospital Escola São Vicente de 

Paulo, no ambulatório, nos leitos e centro de tratamento intensivo.

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Universidade Aberta da Terceira Idade - 
Este projeto tem como objetivo a promoção da saúde de idosos, bem como a prevenção 

de riscos, sendo que o aumento desta população representa mais uma alternativa de inserção 

da Universidade na comunidade.

Dessa forma, cabe à Universidade de Cruz Alta o desenvolvimento de ações que 

contribuam efetivamente com a promoção da saúde e práticas de prevenção dos fatores de 

risco, favorecendo também a qualidade de vida da comunidade. 

UNATI

Inclusão Digital na Terceira Idade
O projeto destina-se a pessoas com idade 

acima de 60 anos, idosos do projeto Universidade 

Aberta a Terceira Idade da Universidade de Cruz Alta 

(UNATI) e também da região. Busca oferecer aulas de 

informática básica para público de terceira idade, 

proporcionando a melhoria na qualidade de vida dos 

idosos.

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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Projeto Rede Escola de Governo
A Rede Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal 

ser um Sistema Integrado para a Formação Continuada de servidores públicos e agentes 

sociais. Justamente para não criar novas estruturas físicas na figura de “uma escola” 

pensou-se em elaborar uma rede de parcerias com Instituições de Ensino Superior do Estado 

do Rio Grande do Sul, para que essas, em parceria com o Governo do Estado, executem ações 

educativas em áreas do conhecimento que contribuam para uma formação integral e mais 

humanizadora desses agentes sociais.

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS

PROENEM
A partir da adesão ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 

Instituições de Ensino Superior - Proies, a Universidade de Cruz Alta se comprometeu com a 

comunidade regional em aumentar o número de alunos da região com bolsas na Instituição. 

Para tanto, implantou um projeto de extensão com o objetivo de equiparar o ensino oferecido 

nas escolas em relação às exigências da prova do Enem. Para a efetivação do objetivo, o 

projeto previu a criação do Proenem, curso preparatório para a prova do Enem, o qual 

oportunizou aos terceiranistas ou sujeitos que já tivessem concluído o Ensino Médio em 

escola pública, a aprimorarem seus estudos, obtendo assim, uma chance maior de 

ingressarem no ensino superior, a partir da elevação da nota na referida prova.

enemenemPRO
UNICRUZ
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