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Mapa do Brasil 



População 

+6,800 milhões  
3,3% população Brasileira 

13º  Estado com mais população 

1% Território Brasileiro 

6ª economia 
215 bilhões PIB 

IDH 2015 

3º Estado 



Sistema ACAFE 

• A ACAFE é uma sociedade civil sem fins lucrativos (1974) que 

congrega as Fundações Educacionais públicas não estatais 

criadas no Estado de Santa Catarina por lei dos poderes 

públicos estadual e municipais. 

 

• O objetivo desta união é promover o intercâmbio administrativo, 

técnico e científico entre as Instituições de Educação Superior, 

na busca de soluções para problemas comuns na áreas de 

ensino, pesquisa, extensão e administração. 

 
Fonte: Sistema Acafe 2016.  



+70% 

Cobertura do  

ensino superior  

Municípios de  

Santa Catarina 

53 

IES  

Comunitárias 

16 
Alunos 

beneficiados com 

bolsas de estudos 

+50mil 

Pessoas assistidas 

em atividades de  

extensão e pesquisa  

+1milhão 

Capilaridade Regional 

Total Alunos 

155mil 

Fonte: Sistema Acafe 2016.  



Fonte: Sistema Acafe 2016.  

Sistema ACAFE 

• 16 Instituições associadas 

• 53 cidades atendidas 

• 154.718 alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação 

• 9.836 professores (dos quais 4.188 mestres e 1.779 doutores) 

• 8.084 funcionários 

• 967 cursos de graduação 

• 505 cursos de pós-graduação 

• 464 grupos institucionais de pesquisa 

• 17 incubadoras com 209 empresas incubadas 

• 47.461 alunos beneficiados com bolsas de estudo (becas) 

• 5.456 projetos de pesquisa, extensão e iniciação científica 

• 1.501 laboratórios 

• Mais de 2,5 (dois milhões e quinhentos mil) livros na biblioteca 



Visão Tradicional x Visão Atual 

PÚBLICAS 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

(Comunitárias) 

PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 

A Personalização Jurídica 

(Visão Tradicional) 

PÚBLICAS ESTATAIS 

COMUNITÁRIAS 

(Públicas não estatais) 

PRIVADAS 

A Nova Esfera Pública 

(Visão Atual) 



Tripés e suas Articulações 

A Nova Esfera Pública 

(Visão Atual) 

Intensificação da Pesquisa 

Expansão do conceito de Extensão 

(Inclusão Social) 

Ensino (Mercantilização) 

PÚBLICAS ESTATAIS 

COMUNITÁRIAS 

(Públicas não estatais) 

PRIVADAS 

Principais 

Direcionamentos 



O Desafios de Articulação nas Comunitárias 

Transformação 

Social 

Visão Global e 

Sistêmica 

Ambientes 

Inovadores de 

Aprendizagem 

Empreendedorismo, 

protagonismo e 

liderança 



Ganhos de ser 
Comunitária 

• Possibilidade de atuar em rede, como Sistema, em 

intensa sintonia com as comunidades locais. 

• Ter acesso aos editais públicos de órgãos 

governamentais de fomento direcionados às 

instituições públicas. 

• Receber recursos orçamentários do poder público 

(emendas parlamentares p. ex.) para o 

desenvolvimento de atividades de interesse público. 

• Ser alternativa na oferta de serviços públicos.  

• Oferecer de forma conjunta com órgãos públicos 

estatais, mediante parceria, serviços de interesse 

público.  

• Estabelecer Termos de Parceira. 



Valores Indissociáveis 

  COOPERAÇÃO 

  SINERGIA 

  INTEGRAÇÃO 

  CAPILARIDADE 

  VOCACIONAMENTO 

  PROTAGONISMO 

  VISÃO SISTÊMICA 

Relacionamento com o propósito de congregar ideias, talentos e competências em prol do 

desenvolvimento regional e do fortalecimento institucional. 

Convergência de valores, de trajetórias e de conhecimentos que estabelecem elos, qualificam 

a vida e agregam valor à sociedade. 

Espírito de empatia, de diálogo e de cocriação para concretizar e potencializar aspirações e 

conquistas. 

Presença local com visão global para reter talentos, preservar a unidade familiar e enriquecer 

as oportunidades regionais. 

Respeito à tradição, à identidade cultural e às competências instaladas e requeridas em 

sintonia com os anseios das comunidades.  

Vanguarda, liderança e comprometimento diante dos movimentos e dos desafios da 

educação.  

Compreensão do caráter comunitário para a conexão de saberes que aportem para soluções 

estruturantes. 



Premissas - Conceitos 

RELEVÂNCIA 

SOCIAL 

VISIBILIDADE & 

ARTICULAÇÃO 

MODELOS 

EDUCATIVOS 

INOVADORES 

GOVERNANÇA & 
SUSTENTABILIDADE 

LIDERANÇA 
TRANSFORMACIONAL 

 

Compromisso com 

uma educação de 

excelência e 

transformadora, em 

sintonia com os 

anseios e os 

desafios 

comunitários, 

estabelecendo 

vínculos, 

significados e 

possibilidades que 

promovam a 

sociedade do 

conhecimento. 

 

Referência 

comunitária 

enquanto sistema 

de ensino superior, 

vocacionado às 

realidades locais e 

conectado às 

tendências globais, 

capaz de dialogar 

com agentes de 

transformação e 

gerar sentido de 

pertencimento. 

 

Pioneirismo na 

adoção de práticas 

pedagógicas e na 

distribuição social 

do conhecimento, 

visando o 

desenvolvimento 

das potencialidades 

do ser humano em 

sua plenitude, e ao 

longo da vida, para 

o seu bem-estar e 

da coletividade. 

 

Construção coletiva 

que qualifica os 

processos - da 

tomada de decisão, 

passando pela 

implementação e 

retroalimentação 

sistemática – para 

um desempenho 

econômico-

financeiro 

equilibrado, efetivo 

e transparente. 

 

Atitude 

empreendedora que 

articula, engaja e 

inspira, com um 

olhar social e plural, 

para a consolidação 

de uma cultura de 

pertencimento que 

influencie 

positivamente na 

sociedade. 



Mapa Estratégico ACAFE 

       ASPIRAÇÕES O ‘SISTEMA’ 

ACAFE 
+ COESA    + INOVADORA    

+ RELEVANTE 

UCC 
UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA 

CATARINENSE 

CONQUISTAS 
INCLUSÃO ACESSO PERMANÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
TOLERÂNCIA CIDADANIA 

GLOBAL 

MOBILIDADE SOCIAL 

FELICIDADE 

RELEVÂNCIA SOCIAL Ampliar o acesso e a permanência Incrementar o impacto social no entorno 

VISIBILIDADE & ARTICULAÇÃO Promover articulação Fortalecer identidade Implementar avaliação 

PREMISSAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LIDERANÇA 

TRANSFORMACIONAL 
Fortalecer a integração Ampliar as qualificações 

MODELOS EDUCATIVOS 

INOVADORES 
Prover aprendizagem significativa Integrar ambientes de inovação 

GOVERNANÇA & 

SUSTENTABILIDADE 

Otimizar recursos Incrementar fundos de fomento 

Implementar sistema de gestão Assegurar os requisitos legais 





Os Centros de Inovação vão beneficiar Santa 

Catarina com a criação de negócios de alto valor 

agregado, fomentando o empreendedorismo, 

dinamizando a economia e as cadeias regionais e 

fortalecendo a atração de investimentos. 



Joinville Itajaí 

Joaçaba 

Chapecó Florianópolis 

Criciúma 

Blumenau 

Jaraguá do Sul 

Brusque 

Tubarão 

Concórdia 

São Bento do Sul 



TUBARÃO 

Saúde, Energias Renováveis e 

TICs. 



Lages 



OPORTUNIDADES 



SINERGIAS ESTRATÉGICAS 
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Muchas Gracias! 

Muito Obrigado! 

Thank you very much! 

Merci beaucoup! 
 

 
Prof. Sebastião Salesio Herdt 

salesio@me.com  

mailto:salesio@me.com

