
 

 O Centro de Educação Superior do 

Alto Vale do Itajaí (Ceavi), promoveu o 1º 

Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex) 

no dia 4 de setembro para avaliar os resulta-

dos das ações dessas três áreas no âmbito 

regional.  

 A Udesc Ibirama mantém desde 2009 uma incubadora de empresas com a finalidade 

de estimular a criação, implantação e consoli-

dação de companhias inovadoras. Atualmen-

te desenvolve 10 projetos, sete deles com a 

participação de alunos, professores e egres-

sos.  

Udesc Ibirama realizou encontro com comunidade para 

avaliar ações de ensino, pesquisa e extensão 

Incubadora estimula criação de empresas inovadoras com 

participação de alunos e professores 

Informativo Udesc Ibirama 

1 2 - 2 0 1 4  6 ª  E D I Ç Ã O  

BADMINTON 

 Criado pelos hindus no século 13, o badminton é um esporte de raquetes jogado 

com uma pequena peteca em quadras divididas por uma rede de 

1,55 metro de altura. Nesta edição veja as principais atividades 

desenvolvidas durante o ano pelo projeto Treinamento e Prática 

de Badminton com a Comunidade”.  

http://www.ceavi.udesc.br/
http://www.ceavi.udesc.br/
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Mensagem da Direção Geral 

 

O ano de 2014 está nos deixando com uma generosa conquista, e uma equi-

pe de pessoas construída por servidores (decentes e técnicos), alunos e dedi-

cados colaboradores. Equipe que superou toda e qualquer dificuldade, todo e 

qualquer obstáculo, antecipou soluções, promoveu a autoestima e a união 

que se identificou com a instituição construindo um ambiente acadêmico de 

rara felicidade. 

Todas as conquistas (foram muitas) são méritos desta maravilhosa equipe, 

que é pequena ainda, mas que sabe planejar, fazer e sabe construir como se 

gigante fosse. 

Esta é a poderosa força que nos faz antever a certeza de que faremos, cons-

truiremos e transformaremos muito mais em 2015. 

Assim, é hora de agradecer esta virtuosa equipe, pelo que representou e pelo 

que representará para a educação superior neste nosso belo e grande Alto 

Vale do Itajaí. 

É tempo de, comunitariamente, nos unirmos na mesma fé e no mesmo espíri-

to de desprendimento e de paz. 

É tempo de refletir, de superar a insignificância do “Eu” para que sobressaia 

a do “Nós”. 

É tempo de transformar e demover o espírito do poder para surgir em nós à 

prática do servir. 

É tempo de suplantar a qualidade do “Eu” pela humilde virtude do 

“Ser mais humano e comunitário”. 

Com muita felicidade na alma, encaminho todos para um Feliz Natal 

e para um Ano de 2015 iluminados pela paz e sabedoria do Espírito 

Santo. 

Dario Nolli 

Diretor Geral da Udesc Ibirama 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  



 

Udesc Ibirama realizou I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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 A ideia do encontro 

foi de aproximar a universi-

dade da comunidade regio-

nal, debater sobre as ações 

com a população e saber 

que outros projetos preci-

sam ser desenvolvidos nes-

ses três setores. 

 Segundo o Diretor 

Geral, Dario Nolli 

“O Sepex serviu como o-

portunidade para mostrar o 

valor da Udesc Ibirama no 

desenvolvimento regional e 

preparar os alunos bolsistas 

para apresentarem seus 

trabalhos nos encontros 

oficiais da universidade”. 

 Realizado no Giná-

sio da Escola Christa Sedla-

cek, de Ibirama, o evento 

reuniu alunos, professores e 

comunidade em geral.  

 A pro-

gramação con-

tou com apre-

sentação da 

Instituição, mesa-redonda 

com explanação dos objeti-

vos do evento e rodada de 

discussão sobre perspecti-

vas do envolvimento da U-

desc Ibirama no desenvolvi-

mento regional. 

dar uma lidinha no assunto, seja por 

resumo, anotação, mapa mental ou 

leitura de doutrina. O mais aconse-

lhável é que nós leiamos todos os 

dias nem que seja um pouquinho.  

É com esse trabalho de formigui-

nha, juntando pedrinha por pedrinha, 

que um dia iremos conseguir cons-

truir nosso castelo. 

Seguem algumas dicas de como ser 

produtivo nos estudos: 

Outras dicas importantes você en-

contra em: www.brasilescola.com/

dicas-de-estudo  

 Nosso cérebro é meio fan-

farrão: na hora de pensar em estra-

tégias para aquele jogo complicado 

de videogame ou de ler aquela re-

vista que você adora, ele coopera 

facilmente. Mas quando é preciso 

sentar e estudar um pouco, parece 

não haver jeito de alcançar a con-

centração. 

 Muitas vezes não consegui-

mos fazer um bom planejamento de 

estudos por vários motivos, mas 

isso não é desculpa para não estu-

dar. Sempre há um jeitinho de você 

Legenda 

da imagem 

ou do ele-

mento 

gráfico. 

Como ser mais produtivo nos estudos 
Faça 

perguntas 

pertinentes 

durante as 

aulas 

Durma bem. 

Estude em um 

ambiente 

organizado.  

Faça paradas 

durante os 

estudos.  

Evite álcool e 

drogas  

http://www.brasilescola.com/dicas-de-estudo
http://www.brasilescola.com/dicas-de-estudo
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“A capacitação 

profissional de-

ve ser uma 

constante, e por 

isso é necessá-

rio estar sem-

pre estudando e 

buscando infor-

mações. Um 

profissional atu-

alizado tem 

mais respaldo e 

segurança em 

seu trabalho”. 

Disciplina incentivou a prática de atividade física  

Quadro Pessoal 

Vanessa Carla do Livramento 

 Secretária de Ensino de Graduação  

 Em 2010, Vanessa Carla do Livramento, Secretária de Ensino de Graduação da Udesc 

Ibirama ingressou como servidora na Universidade. Segundo ela o motivo inicial foi a abertura 

do concurso público para a Udesc. Anteriormente ela era servidora pública estadual em outro 

órgão e trabalhava também na Secretaria, realizando o registro de alunos, emissão de certifica-

dos e demais atividades oriundas do setor.  

 Vanessa conta que a experiência de trabalhar na UDESC é ótima, pois a rotina de 

trabalho possibilita a realização de uma variada gama de atividades, o que permite um bom a-

prendizado e crescimento profissional.  Acrescenta que o fato de passar por situações diversas 

no trabalho é sempre marcante. “Os períodos de matrícula são tumultuados, mas bem intensos, 

pois a Secretaria é o primeiro setor que os alunos têm contato ao ingressarem na UDESC”, 

ressalta. 

 Ela espera que tanto a universidade como o centro possam continuar crescendo e 

consolidando seus cursos. Segundo Vanessa a capacitação profissional deve ser uma constante, e 

por isso é necessário estar sempre estudando e buscando informações. Um profissional atualiza-

do tem mais respaldo e segurança em seu trabalho. Desse modo, sua pers-

pectiva é manter-se sempre atualizada para poder continuar aprendendo e 

auxiliando no crescimento da instituição.  

 Vanessa é natural de Rio do Sul, onde mora com seu marido. 

Gosta de passar o tempo cultivando orquídeas, lendo e assistindo seriados 

ou filmes. Recentemente os dois foram para Buenos Aires e vivenciaram 

ótimos momentos lá. 

genharia Sanitária, Enge-

nharia de Software e Ci-

ências Contábeis neste 

semestre letivo. 

 A iniciativa, já 

adotada em anos anterio-

res, visa incentivar a prá-

tica de atividades físicas 

pelos acadêmicos. As au-

las foram ministradas no 

 Foi ofertada a 

disciplina de Educação 

Física aos cerca de 600 

alunos dos cursos de En-

ginásio da Escola Munici-

pal Christa Sedlacek pelo 

o professor Osvaldo An-

dré Furlaneto Rodrigues, 

do curso de Engenharia 

de Software, as aulas se-

rão validades como ativi-

dade complementar me-

diante aprovação do alu-

no no fim do semestre. 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

Aniversário 

08 de fevereiro 

Livro de cabeceira 

A menina que roubava livros 

Passeio inesquecível 

Bonito - MS 

Uma paixão 

Meu marido  

Culinária 

Comida Japonesa  
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 A Direção de Pesquisa e Pós-Graduaçãorealizou a cerimônia 

de entrega dos certificados de conclusão do primeiro curso de pós-

graduação lato sensu em nível de Especialização da Udesc Ibirama.  

 As aulas da Especialização em Engenharia de Software inicia-

ram em agosto de 2012 e em abril desse ano foram apresentadas as 

primeiras monografias. Os primeiros concluintes foram: Juliane Menin 

Ambrósio, Christian Rogério Câmara de Abreu, Cléber Nardelli, Ricar-

do Schroeder, Tiago Vanderlinde e Vilmar Eduardo Ramos.  

 Para ele “seria bom que a universidade 

proporcionasse mais momentos de entretenimento a 

exemplo dos jogos internos, pois para quem partici-

pou foi muito divertida e forneceu aquela descontra-

ção durante o semestre. Acredito que eventos desta 

forma, que forneçam uma interação entre os acadê-

micos devessem ocorrer com mais frequência e seri-

am de grande importância”.  

 Hoffmann finaliza sua participação dizendo 

“só tenho que agradecer ao pessoal da secretaria e 

de extensão, que sempre estão atentos, seja para 

sanar nossas duvidas, ou para nos ajudar em outras 

necessidades”. 

 Quem abre nossa conversa é o Alu-

no Erick Luiz Hoffmann do curso de Siste-

mas de Informação: 

 Erick escolheu a Udesc por ser uma facul-

dade de boa qualidade e bem vista pelo mercado. 

Bolsista no Escritório Modelo de Desenvolvimento 

de Software, sua convivência quase que constante 

com professores e veteranos do departamento de 

Engenharia de Software faz com que adquira uma 

boa experiência e conhecimentos além dos obtidos 

em sala de aula. Professores capacitados e com 

excelente formação superam a modesta estrutura 

que atualmente comporta o Centro. 

Opinião 

Além desta, outras duas turmas estão também em fase de conclusão, sendo 

uma em Engenharia de Software e outra em Controladoria e Finanças  

A partir desta 

edição, o 

Informativo 

Udesc Ibirama 

abre espaço 

para os 

acadêmicos 

deixarem suas 

experiências 

na Udesc. 

Entrega de certificados do primeiro curso de pós-graduação lato sensu   

Medalha de Mérito Funcional 

 

A UDESC desde abril de 2008 elege na Reitoria e em cada Centro de Ensino servidores indicados à medalha de 

mérito funcional da UDESC. Dentre esses, é sorteado o servidor que será homenageado também pelo Governo do 

Estado. A homenagem da UDESC é realizada em evento próprio ou na abertura dos Jogos de Integração da 

UDESC. Neste ano a Udesc Ibirama elegeu o professor Rogério Simões – Diretor de Ensino do Centro. 



 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  
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Relação dos perfis dos gestores e dos consumidores da cidade 

Egresso da Udesc Ibirama se destaca em pesquisas sobre rotas mais 

rápidas para mobilidade urbana 

Professores e Acadêmicos participam do  34º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Computação 2014 

 O trabalho “Pizza Mia: Dinâmica Vivencial para Apoio ao Ensino de Gerencia-

mento de Projetos baseado no Pmbok (Project Management Body of Knowledge )” do 

professor Pablo Schoeffel, que relata a metodologia aplicada em uma atividade realiza-

da em duas turmas do curso de especialização em Engenharia de Software foi apresen-

tado e escolhido como o melhor na categoria experiência no 22º WEI – Workshop 

sobre Educação e Computação, integrante do Congresso da Sociedade Brasileira de 

Computação (CSBC) 

 Outro artigo denominado SIGMAOn – Sistema de Informação Geográfica 

para Monitoramento de Alagamentos Online, de autoria dos professores Jaison Ade-

mir Savegnani e Fernando dos Santos e dos acadêmicos Diogo Pietro Scoz e David de 

Melo, do curso de Engenharia de Soft-

ware,  também foi apresentado. 

 Ricardo Grunitzki, egresso do curso de Sistemas de Informação concluiu seu 

mestrado sobre mobilidade urbana . 

 Grunitzki agradeceu o apoio recebido do Departamento de Engenharia de 

Software durante o período de realização do curso. "Há dois anos, eu mal sabia o que 

desejava da vida. Hoje, aos 22 anos, me sinto muito à vontade para dizer que quero 

seguir a carreira de professor", diz. 

 No trabalho, o egresso da Udesc Ibirama tenta demonstrar que os veículos 

que buscam rotas para beneficiar o sistema acabam tendo seu tempo de viagem reduzi-

do. "Ou seja, quando os agentes buscam minimizar o tempo de viagem do sistema, eles 

acabando gerando uma cooperação implícita que é benéfica a todos os veículos", expli-

ca. 

do Alto Vale do Itajaí (Reavi), da Udesc 

Ibirama. 

 A partir da análise dos dados, 

os pesquisadores da Udesc Ibirama suge-

rem aos gestores algumas estratégias 

para elevar a satisfação dos consumido-

res de Ibirama. Uma delas é levar em 

conta os gostos e as preferências do 

consumidor na elaboração das estraté-

gias de vendas.  

 A pesquisa elaborada pelos do-

centes Marino Luiz Eyerkaufer e Marines 

Lucia Boff e pela aluna Flávia de Sousa, 

constatou que 49% dos consumidores 

compram por necessidade, 44% se basei-

am na oferta do produto e que apenas 

8% adquirem o produto com base nas 

suas sensações, sentimentos, imagens e 

emoções que as mercadorias geram.  

 O trabalho foi publicado na 

edição deste ano da Revista Eletrônica 

Ricardo Grunitzki apresen-

tou dissertação sobre rotas 

mais atraentes para veícu-

los . 

Entre os dias 28 e 31 de julho de 2014, os profes-

sores Pablo Schoeffel, Osmar de Oliveira Braz 

Junior e os acadêmicos Diogo Scoz e Diogo Floria-

no participaram do 34º CSBC.  

http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi/article/view/4282
http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
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Espaguete à Carbonara 

Ingredientes 

360 g de espaguete 

200 g de bacon picado 

2 ovos inteiros 

1 gema 

80 g de queijo parmesão ou pecorino 

ralado 

Azeite de oliva 

Sal e pimenta a gosto 

Modo de preparo: 

Leve para ferver cerca de 4 litros de água e adicione 02 colheres (sobremesa) 

rasas de sal quando começar a ferver. 

Junte o espaguete sem quebrar. 

Enquanto isso, frite o bacon numa frigideira antiaderente por alguns minutos. 

Quando o macarrão estiver “al dente”, retire do fogo e escorra. Em seguida, 

junte com o bacon na panela e continue fritando, colocando um fio de azeite. 

Bata os ovos com a gema, sal e o queijo ralado num refratário. Junte o 

macarrão com o bacon, misture rapidamente e sirva com pimenta a gosto. 

Dica importante 

Nunca jogue os ovos direto na panela quente do macarrão, pois eles irão 

cozinhar demais e virar ovos mexidos. Fazendo do jeito explicado acima, os 

ovos cozinham o suficiente só com o calor do macarrão. 

atividades da diretoria, dos 

departamentos, dos colegia-

dos e dos órgãos suplementa-

res setoriais, assim como a 

compatibilização dos respec-

tivos planos de trabalho. 

O regimento Interno CON-

CEAVI está disponível em 

http://www.ceavi.udesc.br/?

id=812 

CONCEAVI 

O Conselho de Centro do 

CEAVI – CONCEAVI é um 

órgão da administração seto-

rial, dispõe de função norma-

tiva, consultiva e deliberativa. 

Dentre tantas competências 

do Conselho, uma delas é 

promover articulações das 

O MACARRÃO  

 Prático, saboroso e de preço acessível, o macarrão tem, pelo menos, quatro mil anos de 

História. Mas, embora tenha ganhado o mundo, no século 19, com inquestionável sotaque italiano, 

ao longo dos séculos sua paternidade foi disputada por vários povos. A acalorada discussão, entre-

tanto, teve fim em 2005, ao ser encontrado o mais antigo vestígio da iguaria na China. E, até prova 

em contrário, são os chineses os "pais do macarrão", que, hoje, em suas infinitas variedades, está 

presente nas mesas do mundo todo.  

Unanimidade Nacional 

 Nenhum prato estrangeiro conseguiu tanta aceitação entre nós como o macarrão. Adota-

do principalmente porque é de fácil preparo, econômico e ainda simples de acompanhar, o macar-

rão é considerado um prato completo, uma refeição sem problemas. Você encontra a reportagem 

completa em: correiogourmand.com.br. 

Um pouco de história 

Fique sabendo 

Reunião do Conceavi no mês 

de novembro. 

“Das mais 

humildes às mais 

sofisticadas e, 

tendo se 

adaptado à 

cultura e aos 

costumes de todos 

os povos, o 

macarrão é um 

dos alimentos 

mais consumidos 

do planeta”.  

http://www.ceavi.udesc.br/?id=812
http://www.ceavi.udesc.br/?id=812
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Incubadora estimula criação de empresas inovadoras com 

participação de alunos e professores 

 A Udesc Ibirama, mantém desde 2009 uma incubadora de empresas com a finali-

dade de estimular a criação, implantação e consolidação de companhias inovadoras. Atual-

mente desenvolve 10 projetos, sete deles com a participação de alunos, professores e 

egressos da Udesc Ibirama. Denominada Agência de Desenvolvimento Empresarial da Re-

gião de Ibirama (Aderi), é presidida pelo diretor-geral da Udesc Ibirama, Dario Nolli, e 

abrange os nove municípios da 14ª  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

(SDR). Neste ano a sede da Aderi, que fica no centro da cidade, será transferida para a 

unidade da Udesc. 

 A entidade começou a ganhar corpo quando passou a desenvolver em 2011 o 

projeto de extensão Desenvolvendo Talentos, do professor da Udesc Ibirama Jaison Ade-

mir  Sevegnani. Além dos atuais, a iniciativa contribuiu também para o surgimento de ou-

tros projetos que saíram da incubadora com atuação nas áreas têxtil, recursos humanos, 

propaganda visual, consultoria em custos e desenvolvimento de software. 

 O ingresso na Aderi é feito por meio de edital aberto que seleciona seus incuba-

dos ao analisar a viabilidade técnica e econômica gerada a partir da identificação de opor-

tunidades que atendam, principalmente, as necessidades da Secretaria de Estado de De-

senvolvimento Regional de Ibirama.  A agência oferece vários benefícios como módulos 

físicos com adequada infraestrutura de hospedagem, todos com ar-condicionado, compu-

tador, impressora, serviço de Internet gratuito, unidade de trabalho com mesa, cadeiras e 

armário, auditório, cozinha comunitária, sala de reuniões, serviço de consultoria em ges-

tão, estacionamento, telefonia, além do baixo custo de incubação. 

 Jaison Ademir Savegnai destaca como papel fundamental das incubadoras de em-

presas a sustentação e ajuda inicial à sobrevivência de novos negócios, por meio de inova-

ções tecnológicas, serviços e produtos, além de promoverem o desenvolvimento regional, 

“por serem apoiadoras ao crescimento de empresas de mercado”. 

 Projetos que merecem destaque 

 Um dos projetos em incubação, que objetiva qualificar pessoas para atender as 

demandas das empresas da região, tem como sócia a egressa da Udesc Ibirama Daiana 

Marquez. 

 Também está sendo incubado na Aderi um projeto que oferece consultoria admi-

nistrativa e financeira em empresas da região, administrado pela aluna Michele Lunardi, do 

curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças. 

 A aluna Márcia Mensor Lunelli, do curso de Ciências Contábeis, está usando sua 

experiência no setor para desenvolver o projeto Amigo da Obra Assessoria e Comércio 

de Construção Civil. Outro projeto é na prestação de serviços na área esportiva.  

 Já os acadêmicos Juniel Rodrigues Leite, Marieli Antunes de Oliveira e Willian 

Oliveira da Silva desenvolvem 

softwares voltados à gestão aca-

dêmica de instituições de ensino 

e de web sites. Há ainda um pro-

jeto, gerenciado por dois estu-

dantes de engenharia   civil que 

prestam serviços de projetos a 

profissionais da área. 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

Especial 

Incubadoras de 

empresas são 

ambientes 

dotados de 

capacidade 

técnica, 

administrativa e 

de infraestrutura 

para amparar o 

empreendedor o 

seu negócio. “Elas 

apoiam e 

estimulam pessoas 

com espírito 

empreendedor na 

transformação de 

suas ideias em 

empresas 

inovadoras” 



 

Foi Destaque 

P Á G I N A  9  6 ª  E D I Ç Ã O  

Seminário de Engenharia de Software - SEMESO 

 

O primeiro SEMESO foi realizado entre os dias 22 e 24 de setembro, com o tema "Desafios profissionais e oportunida-

des nas áreas tecnológicas".  

Organizado pelo Departamento de Engenharia de Software , o seminário substituiu a 

Semana Acadêmica de Sistemas de Informação, que teve seis edições. 

O novo formato do evento trouxe conteúdo científico e mercadológico na área, buscan-

do proporcionar o intercâmbio de novos conhecimentos entre alunos, professores, empresários e pesquisadores de Tec-

nologia da Informação. 

Semana Acadêmica de Ciências Contábeis 

 

A formação, o mercado de trabalho e a função social dos profissionais de contabilidade foi o tema da 7ª Semana Acadê-

mica de Ciências Contábeis, realizada entre os dias 29 de setembro e 03 de outubro. 

As palestras trabalharam temas como: responsabilidade civil, penal e ética do 

profissional contábil; perspectivas e as novas oportunidades para o profissional de 

contabilidade; etiqueta empresarial do profissional contador; e Criticar, esquecer 

ou procurar entender os desafios nas Ciências Contábeis. 

Durante a programação foi reservado um dia para apresentações de artigos e TCCs por professores e acadêmicos.  

Para engrandecer o evento, foi realizada uma apresentação cultural com o Grupo de Cordas da Escola Municipal de 

Música de Ibirama.  

Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária  

Palestras, minicursos e mesa-redonda integraram a Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária que foi destinada a 

alunos e professores do curso da Udesc Ibirama. 

Realizada entre os dias  14 e 16 de outubro, a programação do evento contou com 

a apresentação "Hidrodidática – ensaios hidráulicos em condutos abertos e fecha-

dos"; minicursos sobre redução e controle de perdas e eficientização energética no 

setor de saneamento; palestras sobre aplicação de produtos químicos para o trata-

mento de esgoto,  planejamento e execução de obras de saneamento e educação ambiental como estratégia para a 

universalização do saneamento; mesa-redonda sobre o saneamento básico em Santa Catarina.  

http://200.19.105.194/ceavi/imagens/id_submenu/648/semana_academica_esa.png
http://200.19.105.194/ceavi/imagens/id_submenu/648/semana_academica_esa.png
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Clic Ceavi 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

Semana de Calouros  2014-2 

Exposição “Técnica de Pintura AFRESCO segundo o artista Sérgio Prata”, 

realizada pela artista plástica Eliana Aparecida Censi Sens  

Técnico da Udesc Ibirama autografou livro na Bienal de São Paulo 

O técnico universitário Paulo Edemar Barth, que trabalha na Secretaria Acadêmica da Udesc Ibi-

rama, autografou seu livro “ Mistérios de Vidamorsa - Equinócio na 23ª Bienal Interna-

cional do Livro de São Paulo. 

Lançado em junho, o livro "Mistérios de Vidamorsa – Equinócio", de 376 páginas e 

dividida em 22 capítulos, mistura ficção e realidade e integra uma trilogia. A segunda 

parte, "Regeneração", será publicada no início de 2015. 

No mês de setembro Paulo lançou o livro "Réprobo – Um 

conto de Horror", de cem páginas. "É uma história ambienta-

da numa casa onde coisas estranhas acontecem”, explicou o 

autor. 



 

Semana do Nacional do Trânsito em Presidente Getúlio 
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Feirão do Imposto 

Campanha para doação de Sangue e homenagem ao Dia 

Nacional do Doador de Sangue 

Apresentações artísticas durante os intervalos  

Inauguração da Casa do Artesanato 
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I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

 Nesta edição lembrarei um pouco da minha passagem pela direção de extensão da 

Udesc Ibirama, cuja experiência traduzo numa curta frase “toda energia empregada por uma 

boa causa pode apenas gerar um único resultado, satisfação e vontade de fazer sempre mais”. 

 O atual contexto de mobilização da Universidade brasileira desafia extensionistas na 

busca da valorização da sua função, na formação integral do ser humano e na resposta eficien-

te para a comunidade. 

 Sou da firme opinião de que a Universidade deve gerir focada em sua função como 

um todo e não por fragmentos que muitas vezes parecem partes, a exemplo da injustificável 

distinção entre ensino, pesquisa e extensão. Foi neste sentido que nós da Udesc Ibirama evolu-

ímos nos últimos anos e sem dúvida as sementes lançadas darão bons frutos no futuro. 

 Lembro também com carinho do trabalho de incentivo à criação dos centros acadê-

micos e da associação atlética, que permitiu a representação de todos os cursos em uma enti-

dade acadêmica e ainda todos os cursos na associação atlética, cujas entidades possuem inclu-

sive espaço físico e local de jogos a disposição. 

 Deixo a direção com muito orgulho ao ver institucionalizadas atividades que antes 

apenas pareceriam desejos a exemplo do Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, a Comunica-

ção Institucional – CI, os programas de capacitação de bolsistas, e ainda os inúmeros progra-

mas institucionais da Udesc em pleno funcionamento a exemplo do CONVIVER, NER/

RONDON entre outros. Feliz com muitas realizações, fruto de um planejamento que a cada 

ano vem envolvendo mais os diversos setores do centro.  Das ações realizadas nos últimos 

anos se encontram em forma de projetos que permitem continuidade e aperfeiçoamento sem 

interrupção mesmo havendo troca de gestor. 

 Finalizo agradecendo imensamente a toda comunidade acadêmica e externa pela par-

ceria nestes três anos de trabalho a frente da direção de extensão. Para ser justo, faço um 

agradecimento especial à equipe de extensão formada pelas técnicas Poliana, Fanni,  Bernarde-

te, e bolsistas que colaboram nas dezenas de ações realizadas neste período.  

A todos muito obrigado. 

Marino Luiz Eyerkayfer - Diretor de Extensão 

 

Equipe da Extensão da Udesc Ibirama 

Extensão, Cultura e Comunidade 
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I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

Turmas de crianças 

em oficina de demons-

tração da modalidade - 

10° Encontro de Ex-

tensão da UDESC - 

Chapecó 

 Badminton 

 O projeto “Treinamento e Prática de Badminton com a Comunidade” continuou 

difundindo a prática de Badminton na cidade de Ibirama e região. Foram atendidas de for-

ma direta em torno de 60 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, sob a coordenação 

dos professores Pablo Schoeffel e Osvaldo André Furlaneto Rodrigues, e do bolsista Thia-

go Guilherme da Silva. 

 Nesse universo de praticantes existem duas correntes bem definidas. Há aqueles 

que praticam o esporte na busca de uma atividade física e como um meio de manter um 

estilo de vida saudável, mas há também outros praticantes que 

gostam de competir e enfrentar os desafios que o jogo propor-

ciona em nível competitivo.  

 Os atletas participaram de competições durante o ano, 

entre elas estão os JESC (Jogos Escolares de Santa Catarina) e o 

Campeonato Estadual de Badminton realizado em quatro etapas 

onde foram conquistadas 35 medalhas no total. A 1ª etapa foi 

realizada na cidade de Caçador, no mês de abril, com participa-

ção de 20 atletas, alcançando seis medalhas. A 2ª etapa foi reali-

zada no mês de maio, na cidade de União do Oeste, onde a 

equipe viajou com 23 atletas e trouxe para casa nove medalhas. 

Na 3ª etapa, realizada em Mafra no mês de agosto, a equipe 

esteve presente com 25 atletas conquistando 11 medalhas. E a 

última etapa foi realizada em novembro, na cidade de Blumenau, 

sendo que a equipe retornou para casa com nove medalhas. 

 Destaca-se como grande parceria e apoiadora da equi-

pe a Comissão Municipal de Esportes (CME) da Prefeitura Municipal de Ibirama, que du-

rante a participação dos atletas no campeonato estadual auxiliou com o pagamento de 

taxa de inscrição, transporte e alimentação em todas elas. Ainda o apoio ao ceder o espa-

ço físico do ginásio da Escola Municipal Christa Sedlacek para as práticas e treinamentos.  

 Além das práticas e competições, o projeto também marcou presença em even-

tos fora dessas rotinas, como o 10° Encontro de Extensão da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC),  I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão da UDESC Ibirama e  

UDESC na Praça. 

Criado pelos hindus no século 13, o 

badminton é um esporte de raquetes 

jogado com uma pequena peteca em 

quadras divididas por uma rede de 1,55 

metro de altura. O objetivo do jogo é 

fazer a peteca tocar na quadra 

adversária. Dessa forma, o atleta ou a 

dupla marcam um ponto no placar. 

Quem deixar a volante cair dentro do 

seu lado da quadra ou jogá-la para fora 

perde a jogada. 

Equipe do Ibirama Badminton 

(IBAD)/CME/UDESC na 4ª etapa 

do campeonato estadual de Bad-

minton – Blumenau  

Ações de Extensão 



 

Projetos de Extensão 
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O encontro na terceira idade: A importância da Gestão de Grupos  

 O Projeto coordenado pelo professor Marino L. Eyerkaufer foi criado com o objeti-

vo de instrumentalizar os coordenadores voluntários da terceira idade e oferecer um curso 

de capacitação com duração de 8 horas, envolvendo os temas: Gestão de Grupos; Gestão de 

Conflitos; Liderança Participativa; Resistência à Mudança; Negociação; Criatividade; Comunica-

ção; Qualidade de Vida.  A bolsista Juliana Aline Gums, acadêmica do curso de Engenharia 

Sanitária acha importante “ter na Universidade projetos de extensão porque consi-

dera que estes são uma ponte entre a Universidade e a Sociedade”.  Com a experi-

ência de integrar o projeto Juliana teve a oportunidade de participar dos encontros 

que para ela “foram dias diferentes, com bastante aprendizado e troca de conheci-

mentos com os idosos da comunidade” 

"Gelatecas" oferecem livros à população por meio do projeto Mais Leitura 

 O projeto de extensão Mais Leitura instalou mais uma "gelateca" – geladeira velha 

transformada em biblioteca móvel – no Centro de Ibirama. Agora existem três "gelatecas": 

a primeira foi colocada na Udesc Ibirama, em maio; a segunda foi instalada no Centro de 

Ibirama, em julho; e a terceira é itinerante e percorrerá as escolas que fazem parte da 14ª 

Gerência de Educação de Ibirama, do governo estadual. 

 Neste semestre também foi lançada uma gincana para arrecadar livros doados por 

professores e alunos do curso de Ciências Contábeis destinados ao projeto. Esta atividade 

fez parte da 7ª Semana Acadêmica de Ciências Contábeis. 

Encontros realizados no segundo semestre 

Participação na Fleitec em Ibirama 

Articulação entre os níveis de ensino 

 O projeto elaborado pela Direção de Extensão visa promover uma articulação entre os 

níveis de ensino infantil, fundamental e médio da cidade para eliminar as barreiras que os separam e 

contribuir para a redução das deficiências dos estudantes que ingressam no ensino superior. A inicia-

tiva já foi apresentada aos chefes de departamentos e a setores de educação (creches e escolas), 

empresários da cidade e representantes da Secretaria Municipal de Educação de Ibirama.  

        Aluno & Professor 

O professor Fernando Scheeffer, do curso de Ciências Contábeis ministrou as primeiras aulas abertas 

do projeto de extensão Aluno & Professor para a comunidade de Ibirama.  

O projeto desenvolvido pela Direção de Extensão, objetiva permitir o acesso da comunidade de Ibira-

ma a temas específicos das disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação. De forma específica, o 

projeto pretende aproximar a universidade do mercado de trabalho, aliar a teoria à prática e permitir 

o contato dos alunos com profissionais da sua área de atuação e de estudo. 

Primeira reunião realizada nas 

dependências da Udesc Ibirama 

http://ceavi.udesc.br/scc
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Na foto, alunas dos cur-

sos oferecidos pelo pro-

grama 

 Programa "Qualificação em tecnologia para jovens através do ensi-

no lúdico e da robótica" 

Composto por três ações que foram realizadas sequencialmente pelos jovens a fim de 

construir e incrementar seu conhecimento ao longo do tempo o programa teve como 

foco ensinar com diversão e, para isso, foram utilizadas estratégias lúdicas e práticas. 

 A primeira ação, coordenada pelo professor Pablo Schoeffel, visou ensinar a 

lógica computacional. Foi realizado um curso com a participação de 18 alunos de três 

escolas do município em maio e junho.  Além do curso, os alunos também foram incen-

tivados a participar da XVI Olimpíada Brasileira de Informática. A Udesc Ibirama foi 

sede local desta olimpíada, com a coordenação do professor Pablo. Participaram da 

olimpíada 24 alunos das escolas EM Christa Sedlacek, EEB Eliseu Guilherme e EEB Wal-

mor Ribeiro.  Desses, 6 alunos foram aprovados para a fase regional, realizada em Join-

ville no mês de agosto. 

 A segunda ação, coordenada pelo professor Geraldo Menegazzo Varela, obje-

tivou introduzir a programação de computadores utilizando-se de ferramentas lúdicas, 

mas já fazendo uso de linguagens de programação tradicionais com um realizado nos 

meses de agosto e setembro de 2014. Por fim, a terceira ação, coordenada pelo pro-

fessor Fernando dos Santos, foi realizada nos meses de outubro e novembro e buscou 

o aprendizado de robótica, onde os alunos puderam montar e programar robôs elabo-

rados por eles próprios. 

I N F O R M A T I V O  U D E S C  I B I R A M A  

 Um dos objetivos do programa foi 

capacitar alunos para participarem da 

Olimpíada Brasileira de Robótica 

(OBR).  Esta capacitação ocorreu ao 

longo do ano, enquanto a terceira 

ação do programa não era iniciada. 

Duas  equipes de ensino fundamental 

da EEB Eliseu Guilherme, e uma equi-

pe de ensino médio da EEB Walmor 

Ribeiro foram capacitadas. Após 

meses de capacitação, as equipes prticiparam da 

olimpíada no dia 23 de agosto em Criciúma/SC. 

O laboratório de 

robótica do 

programa  

também foi 

utilizado por 

turmas de 

graduação em 

Sistemas de 

Informação ao 

longo do 

semestre, 

caracterizando a 

relação ensino - 

extensão. 

Dia D UDESC  

O Dia D UDESC consiste em um dia em que a UDESC Ibirama abre suas portas para visitação, com uma 

programação composta de diversas palestras e oficinas práticas relacionadas aos cursos de graduação oferecidos pelo 

Centro. 

Neste ano a ação foi realizada dia 17 de setembro e recepcionou 223 alunos de ensino médio de quatro escolas de 

Ibiramae região. 

Oficina de Engenharia Sanitária Oficina de Engenharia de Software Oficina de Ciências Contábeis  
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Captação de Recursos 

 A Udesc Ibirama mais uma vez cumpriu seu papel social, auxiliando entidades 

sem fins lucrativos a captarem recursos para projetos que beneficiem a coletividade. 

 Bosque das abelhinhas: Alunos da disciplina de Gestão de Projetos, do curso 

de pós-graduação em Controladoria e Finanças foram orientados pela professora Valk-

yrie Fabre coordenadora do projeto de extensão Captação de Recurso e elaboraram o 

projeto Bosque das Abelhinhas. Conforme termo de compromisso assinado com a 

o Centro (incluído no processo), a APP do CEI Abelhinha Feliz se compromete a 

participar do projeto de extensão Transparência Contábil, disponibilizando dados 

e prestando contas do projeto aprovado, de forma transparente e acessível a co-

munidade. 

 Patati e Patatá: Os palhaços Patat e Patatá levaram diversão a mais de mil 

crianças neste segundo semestre.  Em Ibirama eles se  apresentaram para crianças 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Colégio Hamônia no 

mês de outubro.  Em Urubici, crianças do Clube Recreativo União e Progresso 

prestigiaram as brincadeiras e palhaçadas no mesmo mês. 

III Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí  

 Em setembro, foi realizado o III Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí com o tema "Captação e 

aplicação de recursos". O evento busca proporcionar um espaço 

para discussões sobre a realidade do terceiro setor, debater as 

questões sociais, informar sobre as formas de captação de recursos 

e discutir sobre os desafios da área. 

 A organização do Seminário é uma ação do programa Ges-

tão de Entidades do Terceiro Setor, que é coordenado pelo profes-

sor Sérgio Marian e realiza, além do evento, mais dois projetos: 

Transparência Contábil em Entidades do Terceiro Setor e Captação 

de Recursos coordenado pela professora Valkyrie V. Fabre. 

Rondonistas da Udesc Ibirama visitaram escolas da região  

 Um grupo de 20 acadêmicos visitou escolas de quatro municípios da 

região de Ibirama para falar aos alunos concluintes do ensino médio sobre pers-

pectivas profissionais e divulgar informações dos cursos e das atividades da insti-

tuição.  

Um dos monitores do grupo, o estudante Charles José Ferrari, explica que essas 

escolas foram escolhidas para receber visitas porque não puderam participar de outra 

ação de extensão da universidade, o Programa Udesc na Escola.  

 As atividades nas escolas foram baseadas nas oficinas de orientação profissio-

nal do Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, e incluem dinâmicas de grupo e 

rodas de discussão. 

 Os alunos falaram sobre como é a vida no campus e repassaram informações 

sobre bolsas de estudo, ensino, pesquisa, extensão e mobilidade estudantil, assim como 

sobre as perspectivas profissionais dos cursos oferecidos pela universidade em Ibirama: 

Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Engenharia Sanitária. 

O 3º Seminário foi realizado no dia 03 de setembro nas 

dependências da Udesc Ibirama 

Durante as visitas foram realizadas dinâmicas 

para descontrair os estudantes. 

Os palhaços Patati e Patatá garantiram a 

diversão da garotada. 



 

Centro de Educação Superior do Alto 

Vale do Itajaí - CEAVI  

Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 2822  

Bairro Bela Vista - Ibirama - SC  

CEP: 89.140-000  

Desenvolvimento: Poliana Rossi Schäfer 

Reblin 

Extensão e Comunicação Institucional 

Telefone/FAX: (47) 3357-3077  

E-mail: comunica.ceavi@udesc.br 

Nossa Visão 

 

 Ser um Centro inovador e 

de referência em seu fazer acadê-

mico, reconhecido pela qualidade e 

excelência de suas ações e serviços, 

compromissado por sua vocação 

parceira com o desenvolvimento 

do Vale do Itajaí. 

Udesc Ibirama 

O tempo vai passando sutilmente e de repente... 

Mais um ano termina e com ele muitas lembranças, muitas histórias para contar, muitos so-

nhos realizados e outros que ficaram por realizar. 

Mais um ano, mais uma vida, mais uma vivência, mais uma convivência. Dias que se somam, 

formam semanas que se transformam em ano... 

Esta é a rica experiência do compartilhar, ensinar, aprender, sorrir, transformar. 

 

Que o Natal seja um passaporte para que nossos sonhos embarquem na “Viagem das Reali-

zações” do Ano Novo, e que não voltem sem a conquista dos objetivos que às motivaram. 

 

A Udesc Ibirama deseja que o amor, a paz e a felicidade que fizeram parte deste ano que se 

findou, façam parte das vidas de todos neste Novo Ano que virá. 

Boas Festas! 

 

www.facebook.com/ibirama.udesc  


