MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-1

Campi:
Araranguá
Braço do Norte
Içara
Tubarão
UnisulDigital
Pedra Branca
Florianópolis

Equipe CPA Unisul Universidade
Representante do Corpo Docente
Dâmaris de Oliveira Batista da Silva
Representante do Corpo Docente
Flávia Wagner
Representante do Corpo Técnico-Administrativo
Salete Cecília de Souza
Representante do Corpo Técnico-Administrativo
Júlia Cardoso Stapassoli
Representante do Corpo Discente
Pedro Henrique da Silva Almeida
Representante do Corpo Discente
Julia Vieira
Representante da Sociedade Civil Organizada
Ingo Louis Hermann
Representante da Sociedade Civil Organizada
Honório Gotardo

Aspecto: acessibilidade
Informações gerais/institucionais
*Importante salientar que as ações do NAPI se mantiveram remotas atendendo
aos protocolos Covid-19.
✓ Reformulada a página, no portal UNISUL, do PPA para NAPI
(www.unisul.br/napi);
✓ Implementado sistema de agendamento online;
✓ Incorporação de ferramentas de gestão NAPI em alinhamento ao NAPI
Nacional;
•

NAPI UNISUL integrou o GT de Acessibilidade para contribuir
com os estudos em melhoria de acessibilidade digital e
pedagógica das Escolas Anima;

•

NAPI converteu e adaptou 6.790 páginas de referência
bibliográfica básica e complementar para os estudantes com
deficiência visual;

•

NAPI traduziu para a LIBRAS 1.71 páginas de referência
bibliográfica básica e complementar para os estudantes
Deficientes auditivos e surdez.

Campus Tubarão
Atividade de Acompanhamento de Professora Auxiliar no Curso de Pedagogia
– UA Fundamentos e Metodologias de Língua Portuguesa para os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental
Professora regente: Marilane Mendes Cascaes da Rosa
Professora Auxiliar: Jaqueline L. S. Duarte

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Intéprete Luciene K. Pereira acompanhando o estudante Jean Mendes da Silva
– Curso de Arquitetura em Campo de Estágio.

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Interpretação de Libras na Colação de Grau da estudante Tayna C. da Silva –
Curso Tecnólogo em Estética e cosmetologia
Intérprete: Andresa Fogaça.

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Participação dos professores auxiliares e intérpretes de Libras nas atividades
do Sala+.

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Campus Pedra Branca
Atividade Roda de Conversa com o artista plástico Catarinense Bruno Barbi no
encerramento do Projeto “Racismo e Sexismo” do Anima Plurais – Projeto
transversal NAPI.

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Interpretação de Libras da Defesa Pública da tese de Doutorado do intitulada
“Corpos Surdos na Arte De’VIA: resistência política das imagens” da estudante
Gabriele V. Neves.
Intérpretes: Fadia Nor e Luciene K. Pereira

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Reunião inicial da organização da Semana Inclusiva SC 2021 onde a UNISUL
é uma das organizações apoiadoras e faz parte do GT de Acessibilidade.

Fonte: NAPI Unisul Universidade. Dados disponibilizados em 30 de agosto de 2021.

Aspecto: qualificação infraestrutura física e tecnológica
Campus Pedra Branca
Qualificação:
do Hospital Simulado
Laboratório paciente ator
Laboratório de simulação
Laboratório morfofuncional

Fonte: Laboratório paciente ator, Gerência Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados
em 9 de setembro de 2021.

Hospital Simulado

Fonte: Hospital Simulado. Gerência Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados em
9 de setembro de 2021.

Laboratório Simulado:

Fonte das imagens: Gerência Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados em 18 de agosto
de 2021.

A seguir, imagens da qualificação do Laboratório Morfofuncional – campus
Pedra Branca.

Fonte: Gerência do Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados em 18 de Agosto de
2021.

Qualificação do Laboratório Morfofuncional – campus Pedra Branca.

Fonte: Gerência do Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados em 18 de Agosto de 2021

Qualificação do Laboratório Morfofuncional – campus Pedra Branca

Fonte das imagens: Gerência Campus Pedra Branca. Dados disponibilizados em 10 de
setembro de 2021.

Campus Tubarão
•

Qualificação da infraestrutura física: sala de estudos Saúde – Medicina

Fonte: Gerência do Campus Tubarão. Dados disponibilizados em 23 de
Agosto de 2021.

Qualificação do laboratório morfofuncional:

Fonte: Gerência do Campus Tubarão. Dados disponibilizados em 23 de
Agosto de 2021

Qualificação do Hospital Simulado

Fonte: Gerência do Campus Tubarão .Dados disponibilizados em 23 de Agosto de 2021.

Qualificação do consultório paciente ator e da Ala Médica.

Fonte: Gerência do Campus Tubarão. Dados disponibilizados em 23 de agosto de 2021.

Ampliação comunicação para os cuidados sanitárias. Compra e distribuição de
equipamentos para aferição de temperatura, dispenser para higienização das
mãos com álcool 70º .

Fonte: Gerência do Campus Tubarão. Dado disponibilizado em 23 de agosto de 2021

Qualificação do espaço para atendimento especializado,
modalidade presencial, ao candidato:

Fonte: Gerência Campus Tubarão. Dado disponibilizado em 23 de agosto de 2021.

Qualificação da infraestrutura tecnológica :
• Finalização do projeto de revitalização e modernização do
sistema de wifi. novas aquisições de kits de notebook para
colaboradores, mantivemos a a disponibilização de
Chromebooks para os estudantes.

Campus Araranguá
Implantação de nova rede sem fio de última geração, com tecnologia wifi6
(802.11ax).
Foram instalados 28 pontos de acesso distribuídos no Campus, com
capacidade total para suportar cerca 3.584 dispositivos.
A quantidade e distribuição dos pontos de acesso foram implantados de forma
que nenhum espaço físico interno fique sem sinal de wifi.
A conexão com a rede ficou mais fácil de acessar através do SSID UNISUL,
contando com um captive portal interativo, contemplando usuários internos
(Alunos, Professores, Colaboradores) como também visitantes.

Fonte: Gerência Campus Araranguá. Dado disponibilizado em 9 de setembro de 2021.

Campus Florianópolis
Reestruturação da sala dos Coordenadores na Unidade Trajano

Sala Coordenações, Unidade Trajano. Fonte: Gerencia do Campus Florianópolis. Dados
disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

Reestruturação da sala dos Professores, Unidade Trajano.

Sala dos Professores, Unidade Trajano. Fonte: Gerencia do Campus Florianópolis. Dados
disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

Melhoria espaço coletivo Biblioteca Unidade Trajano

Biblioteca, Unidade Trajano. Fonte: Gerencia
disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

do

Campus

Florianópolis.

Dados

Reorganização SAIAC

Sala para atendimento aos estudantes, Unidade Trajano. Fonte: Gerencia do Campus
Florianópolis. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

Melhoria infraestrutura Unidade Dib Mussi – Campus Florianópolis

Espaço de convivência, Unidade Dib Mussi. Campus Florianópolis. Fonte: Gerência do
Campus. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

Campus Içara

Compra e instalação de data-show fixo para todas as salas de aula. Fonte: Gerência do
campus. Dado disponibilizado em 11 de setembro de 2021.

Aspecto: qualificação atendimento ao discente

Campus Tubarão:
Criação de espaços físicos e especializados para atendimento de
candidato a estudante e estudante. Qualificação do atendimento
especializado.
Qualificação do atendimento mediante especialização: atendimento ao
candidato. Na imagem: Bloco Pedagógico, Campus Tubarão

Fonte: Gerência do Campus Tubarão. Dado disponibilizado em 23 de agosto de 2021.

Disponibilizado ampliação do atendimento também na modalidade
online como pelo WhatsApp e pelo Zenvia:

Fonte: Gerência Campus Tubarão. Dado disponibilizado em 23 de agosto de 2021.

A ampliação da comunicação e do relacionamento, para a modalidade
também remota, inicia pelo Portal via “Fale conosco”:

Fonte: www.unisul.br . Acesso em 10 de setembro de 2021.

Aspecto: eventos à qualificação da aprendizagem discente
Região Grande Florianópolis
Eventos de Extensão aos estudantes campi da região Grande Florianópolis.
U_NM_EVENTO

TESTE DE PROGRESSO INDIVIDUAL – TPI
INSPIRALI PB
Engajamento Social do Componente Curricular Vida
e Carreira - PB
VIII TROCA DE EXPERIÊNCIAS DO NÚCLEO DE
FORMAÇÃO COMUNITÁRIA EM DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: RELATOS DE
QUEM ACOLHE
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA FLORIANÓPOLIS
SEMINÁRIO DE DEFESA DE TCC - ODONTOLOGIA
UNISUL - PEDRA BRANCA - PEDRA BRANCA
PROVA DE NIVELAMENTO PARA O PROGRAMA
DE LÍNGUAS FP (APENAS PARA INGLÊS)

CAMPUS Participantes

GF

869

GF

661

GF

58

GF

41

GF

23

GF

8

Fonte: Planejamento Acadêmico. Dados disponibilizados em 17 de agosto de 2021.

Região Tubarão
Eventos de Extensão aos estudantes campi da região Tubarão.
U_NM_EVENTO

Engajamento Social do Componente Curricular
Vida e Carreira - TB
TESTE DE PROGRESSO INDIVIDUAL – TPI
INSPIRALI TB
UC DUAL EM PARCERIA COM A FNQ
AULA MAGNA DE GESTÃO E NEGÓCIOS REGIONAL SUL
Patrimônio Cultural Preservado: o caso da
Imigração Italiana em Santa Catarina
Curso de Educação Audiovisual e Quadrinhos
para Professores
WORKSHOP
INOVAÇÃO
SISTÊMICA:
CARREIRAS DO FUTURO
INOVAÇÃO
SISTÊMICA:
FUTURO
DO
TRABALHO E TRABALHO DO FUTURO
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
INGLESA - 2021 - TUBARÃO
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESPANHOLA - 2021 - TUBARÃO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE
COVID-19 E O SUPORTE REMOTO ÀS VITIMAS
CORES, AROMAS E SABORES - DESCUBRA A
MAGIA FLUSS HAUS
DECLARE CERTO E DOE FIA

CAMPUS Participantes

TB

922

TB
TB

609
196

TB

192

TB

182

TB

172

TB

121

TB

119

TB

104

TB

41

TB

39

TB
TB

20
17

Fonte: Planejamento Acadêmico. Dados disponibilizados em 17 de agosto de 2021.

Campus Braço do Norte:
Alianças e Parcerias com insituições públicas e privadas para análise, planejamento,
prospecção e execução de oportunidades para o ensino, a pesquisa, a extensão. Cursos de
Graduação, cursos in company, dentre outros.

Fonte: Algumas das imagens das dezenas de parcerias firmadas na região do campus de
Braço do Norte. Gerência do Campus. Dados disponibilizados em 16 de setembro de 2021.

Aspecto: qualificação da ação docente
291 professores dos campi Unisul Universidade qualificados no curso
Código de Conduta e Ética Ânima

Curso Código de Conduta e Ética Ânima, modalidade remota. Fonte Gente, Cultura e Gestão,
agosto de 2021.
•

Criação e disponibilização em modo contínuo de cursos de curta
duração para docentes e quadro técnico administrativo.

Cursos ofertados na plataforma ECOA Educação Corporativa Ânima.

Fonte Gente, Cultura e Gestão, agosto de 2021 e Ulife ECOA. Acesso em 9 de setembro de
2021.

Cursos ofertados:
Feedback Assistido
Analisar Problemas e tomar decisões
Arenas ECOA – HSM Expo
Assertividade
Atendimento ao aluno – conhecendo o Enade
Atendimento ao aluno – financeiro
Atendimento ao aluno – financiamento FIES
Atendimento ao aluno – formação técnica – atendimento
Atendimento ao aluno – novas unidades – atendimento
Atendimento ao aluno – política de bolsas de estudo Ânima
Atendimento ao aluno – processos PROUNI
Atendimento ao aluno – Programa de Atendimento da coordenação
Atendimento ao aluno – regra de encantamento
Atendimento ao aluno – remanejamento de alunos calouros
Atendimento ao aluno – salesforce
Autocontrole em momentos difíceis
Bibliotecas Virtuais e pergamum
Business Plan
Código de conduta e ética
Competências emocionais
Comunicação assertiva
Conduzir reuniões eficazes
Construir confiança
Construir uma cultura de engajamento
Controle de vagas
Criar uma rotina produtiva
Curso de excel do básico ao avançado
Desenvolver disciplina para alcançar metas
Desenvolver inteligência social
Design thinking nos negócios
Despertar a criatividade
Diversidade cultural

Diversidade e cultura organizacional
Diversidade, inclusão e formação de lideranças
Diversidade: conceitos básicos para o respeito e inclusão no mundo do
trabalho
Empatia no atendimento
Empowerment
Ensino híbrido – orientações para docentes em disciplinas digitais
Excel – fórmulas poderosas
Excel – gráficos
Excel – planilhas práticas
Excel – relatórios gerenciais
Feedback assertivo
Feedforward
Focar em momentos de pressão
Força dos diálogos
Formação docente – LAI
Formação docente – Sala +
Gerenciar gerações
Gerenciar o estresse
Gerenciar projetos
Gestão ágil na prática
Gestão da Execução
Gestão da mudança
Gestão de conflitos
Gestão do tempo e prioridades
Habilidade de escuta
Integração
Jornada e bem-estar
Lidar com a ansiedade
Lidar com reclamações
Liderança baseada na Psicologia Positiva
Liderança estratégica
Liderança por influencia a distancia
Liderança transformadora e sucessão empresarial
Liderando equipes virtuais
Liderar reuniões produtivas
Lideres – rh on line para gestores

Matriz E2A
Melhorar as técnicas de fechamento em vendas
Mindfulness
Mindset Ágil
Negociação básica para vendedores
Onboarding comercial
Organização no trabalho
Organizar o trabalho
Paradigma
Pensar fora da caixa
Produtividade em word
Projeto Montanha
Proteção de dados
Repositório digital vida e carreira
Sair da autossabotagem
Sala de estar
Sala + 2021 1
Salesforce – comercial
SBPL
Ser um coach
Sistemas Ânima
Tableau
Talento e criatividade em powerpoint
Ter aliados no trabalho
Trabalho remoto
Transformar equipe em grupo
Treinamento EPI
ULIFE – guia básico
Usar o Canvas para planejar
Vencer o medo de falar em público
Vencer objeções
Venda consultiva
Visão sistêmica
Disponibilizdaos via Ulife – ECOA. Acesso em 9 de setembro de 2021.

Encontros e eventos para docentes e quadro técnico-administrativo com foco
em Cultura Organizacional, Saúde, Live com Presidente, Bem-estar e
Qualidade de Vida, Diversidade.
Destacamos, em imagem, convites enviados aos educadores e educadoras,
temas voltados à saúde física, mental, emocionaL, qualidade de vida e
diversidade.

Fonte: Gente, Cultura e Gestão. Enviado em 5 de fevereiro de 2021 a todos os trabalhadores
e trabalhadoras.

Fonte: Gente, Cultura e Gestão. Enviado em 19 de fevereiro de 2021 a todos os trabalhadores
e trabalhadoras.

Fonte: Gente, Cultura e Gestão. Enviado em 16 de março de 2021 a todos os trabalhadores e
trabalhadoras.

Neste semestre de 2021.1 o espaço de formação continuada para o
docente da Unisul, que é o Sala Mais, aconteceu antes do início das
aulas do semestre letivo: nos dias 09, 10 e 11/02/2021. Segue a
distribuição por área da participação dos professores no evento:

Fonte: VPA. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

Os docentes foram reunidos para debater, refletir e propor ações sobre
temas relacionados ao trabalho pedagógico e à sua organização. Os
temas abordados no Sala Mais em 2021/1 foram:
- acolhimento dos alunos com foco nos ingressantes e ingressantes
tardios, considerando o contexto atual que envolve estes alunos;
- a hibridez materializada na rotação por estações;
- a Busca Ativa como parte do planejamento da Unidade Curricular,
considerando que a pesquisa é parte do ensino;
- planejamento de Unidades Curriculares do semestre.
Para que seus objetivos fossem cumpridos, contamos com uma equipe
de multiplicadores, os quais são professores em jornada parcial e em
jornada integral, os coordenadores de grande área, os gestores de área,
os coordenadores regionais, além de alguns professores convidados
pelos gestores. Com a avaliação realizada junto aos professores que
participaram do evento, obtivemos os seguintes resultados:

Fonte: VPA. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

- organização geral foi avaliada nos seguintes quesitos: material
disponibilizado, condução das atividades, gestão do tempo e divisão dos
grupos. O resultado demostrou que 70% dos participantes consideraram
a organização geral como excelente e ótima, 23% como boa e 7% dos
participantes avaliaram como regular e ruim.

- ficou evidenciado que a formação alcançou os objetivos propostos no
que se refere aos temas discutidos e à organização de forma geral.
Primando pelo diálogo e aprimoramento contínuo do Sala Mais,
destacamos algumas falas que consideraram a proposta de formação
exitosa, assim como a sugestões de melhorias. Todas as contribuições
que surgiram na avaliação fazem parte da construção coletiva e são
tratadas como fonte de aprimoramento para as próximas formações.

- a percepção quanto ao alcance dos objetivos no que se refere ao
acolhimento, à pesquisa aplicada, à hibridez e à rotação por estações,
apresentou a média 93%, quando disseram que a formação superou as
expectavas ou que os objetivos propostos foram alcançados de forma
satisfatória.

7% respondeu que os objetivos foram alcançados

superficialmente ou não foram alcançados.

Fonte: VPA. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

- os(as) docentes em formação, também se autoavaliaram. Em uma escala de
1 a 5, na qual 1 representa a pior avaliação e 5 a melhor avaliação, 46% se
atribuíram a nota máxima (5), 49% se atribuíram a nota 4 e 3% as nota 3 ou
1.

Fonte: VPA. Dados disponibilizados em 10 de setembro de 2021.

- O espaço aberto destinado aos comentários dos professores e
professoras em formação, possibilitou a análise qualitativa das
respostas. Algumas estão destacadas a seguir: “Muito boa a abordagem
e capacidade de condução dos mediadores. O melhor Sala Mais que
participei nesses anos todos de Instituição.”
“Excelente abordagem, com leveza e trocas de conhecimento e de
experiências. Gratificante.” “Capacitação muito boa e importante para
todos os docentes. No entanto, é necessário ter mais capacitações
específicas de cada temática, pois os assuntos foram abordados de
forma superficial por conta do tempo.”

Biblioteca Universitária – Serviços 2021/1
Melhorias Biblioteca Universitária – Serviços 2021 1

No 1º semestre de 2021 as Bibliotecas da Unisul atenderam a
comunidade acadêmica de forma presencial e on-line. As Bibliotecas
realizaram atendimento presencial nos serviços de empréstimo e
devolução de materiais do acervo, sendo que em alguns campi os espaços
para estudo também estavam abertos com limitação de pessoas,
respeitando os decretos sobre distanciamento social.
De forma on-line foram ofertadas oficinas e atendimentos individuais
agendados via Teams, Zoom e Meet. Nos campi Tubarão e Pedra Branca
o atendimento remoto se deu também via watsApp corporativo.
O acesso às bases de dados foi ampliado com a assinatura das bases
Biblioteca Proview, Coleção ABNT e EBSCO host.
Os dados estatísticos referentes aos serviços prestados pelas
Bibliotecas da Unisul no 1º semestre de 2021 estão descritos a seguir:

Oficina Fontes de Informação (on-line) – Oficinas com orientações sobre
a realização de pesquisas em bases de dados. Durante a pandemia este
serviço foi adaptado no formato on-line. Os números se referem ao quantitativo
de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

410

Pedra Branca

157

Total

567
Oficina WORD (on-line) – Consiste na orientação específica dos

usuários no uso do editor de texto Word para a normalização dos trabalhos
acadêmicos, que pode ser realizado pelos bibliotecários ou auxiliares de
biblioteca. Durante a pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line.
Os números se referem ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Pedra Branca

21

Total

21
Oficina ABNT (on-line) – Oficinas com orientações sobre o uso das

normas da ABNT para trabalhos acadêmicos (principalmente a NBR 6023 e
NBR 10520). Durante a pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line.
Os números se referem ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

310

Pedra Branca

86

Total

396

Oficina Vancouver (on-line) – orientação quanto ao uso da norma da
Vancouver com foco na aplicação em trabalhos acadêmicos. Durante a
pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line. Os números se referem
ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

39

Total

39
Oficina Gerenciadores de Referencias (on-line) – orientação quanto

ao uso de gerenciadores de referência. Durante a pandemia este serviço foi
adaptado no formato on-line. Os números se referem ao quantitativo de alunos
orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

1

Pedra Branca

22

Total

23

Oficina RUNA (on-line) – Oficinas com orientações sobre o processo
de auto arquivamento no Repositório Institucional da Ânima. Durante a
pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line. Os números se referem
ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

409

Pedra Branca

75

Total

484

Atendimento Word / Fontes de Informação / ABNT / Vancouver /
Gerenciadores de Referência (on-line) – Consiste na orientação dos usuários
em relação ao uso das normas da ABNT ou Vancouver com foco na
apresentação de trabalhos acadêmicos, pesquisa em fontes de informação,
orientação sobre os recursos do Word para aplicação em trabalhos
acadêmicos e orientação quanto a utilização de Gerenciadores de Referência.
Durante a pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line. Os números
se referem ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de alunos

Tubarão

144

Pedra Branca

28

Oficina RUNA (on-line) – Oficinas com orientações sobre o processo
de auto arquivamento no Repositório Institucional da Ânima. Durante a
pandemia este serviço foi adaptado no formato on-line. Os números se referem
ao quantitativo de alunos orientados.
Biblioteca

Quantidade de Alunos

Tubarão

409

Pedra Branca

75

Total

484

Solicitação de Empréstimo
Biblioteca

Quantidade
solicitados

Tubarão

247

Braço do Norte

17

Araranguá

37

Içara

5

Pedra Branca

105

Trajano

83

Total

494

de

materiais

Empréstimos
Biblioteca

Quantidade
emprestados

Tubarão

3.066

Braço do Norte

17

Araranguá

81

Içara

28

Pedra Branca

1.390

Fpolis Trajano

412

Total

4994

de

materiais

Comutação

Bibliográfica

-

cópias

de

artigos

de

periódicos

especializados nacionais ou estrangeiros, teses, trabalhos publicados em
anais de congressos e capítulos de monografias não existentes no acervo da
Biblioteca podem ser obtidos por meio dos programas COMUT on-line e
BIREME, via internet pelo software Ariel ou outros meios.
Biblioteca

Quantidade

Pedra Branca

7

Ficha Catalográfica – Catalogação na fonte exigida pela Unisul para
as dissertações e teses de seus cursos de pós-graduação.
Biblioteca

Quantidade

Tubarão

12

Pedra Branca / Unisul Digital / Ed. 50
Unisul
Total

62

Fonte: Equipe Biblioteca Unisul. Dados disponibilizados em 9 de setembro de 2021.

