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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 281820.1534.81947.28092017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: CONEXÃO UDESC 2018-2019

      Coordenador: Jaison Ademir Sevegnani / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL nº 02/2017 - UDESC (PAEX)

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEAVI - Centro de Ensino do Alto Vale do Itajaí

      Unidade de Origem: DESO - Departamento de Engenharia de Software

      Início Previsto: 05/03/2018

      Término Previsto: 31/12/2019

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Jaison Ademir Sevegnani / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 896 horas

      Justificativa da Carga Horária: Projeto Dia D- 320 horas/Ano
Justificativa - Requer muita atividade de preparação, porém as
oficinas acontecem apenas em um dia, aonde vária oficinas
acontecem concomitantemente. É uma ótima oportunidade para os
alunos do 3º ano e egressos do ensino médio conhecerem os cursos
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da UDESC no Alto Vale de forma prática e lúdica. Sabe-se que
ainda temos muitos problemas de comunicação com a comunidade,
aonde muitas informações não chegam aos potenciais futuros
acadêmicos. Evidencia-se ainda uma forma de tornar os professores
das escolas participantes divulgadores da UDESC. A iniciativa é
também uma grande oportunidade de conhecer cada curso de
graduação do CEAVI e entender melhor sobre o curso escolhido
para uma decisão mais consciente sobre a carreira profissional a
escolher. 

Projeto PALESTRAS UDESCOLA - 200 horas/ano 
As palestras que acontecem durante todo o ano, são programadas
no mínimo 20 palestras de duas horas cada, e ainda há o
planejamento das atividades. Evidencia-se ainda a necessidade de
divulgar nossos cursos em toda região, principalmente nos períodos
de vestibular.

Projeto SEMESO - 240 Horas
Justificativa - O evento será realizado durante 3 noites, 4 horas cada
noite. ainda terá mini cursos durante duas tardes, por 4 horas cada.
Terá palestras de diversos temas. Entretanto várias atividades serão
realizadas antes do evento para organização e preparação do
mesmo. embora seu planejamento envolva muito mais tempo para
busca palestrantes, organizar agenda da atividades, criar material
para divulgação entre outros. 

Projeto INCUBADORA ADERI - 800 Horas 
Justificativa - Orientar, promover, integrar, e auxiliar iniciativas
empreendedoras na região. Será necessário o mínimo de recursos
humanos para operacionalizar este projeto.  Este trabalho será
realizado por um docente e um bolsista. 

      Periodicidade: Bianual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Projeto Dia D - Oficinas lúdicas e práticas nas dependências da
UDESC.

Projeto UDESCOLA _ Palestras e oficinas nas escolas sobre os
cursos e conhecimentos discutidos no CEAVI, estas atividades
contam com professores, técnicos e acadêmicos de todos os três
cursos do Campus que em conjunto tratam de diversos temas,
dentro de suas áreas de estudo.

Projeto SEMESO -  Dependências da UDESC Ibirama (CEAVI).

Projeto INCUBADORA ADERI -   As ações serão centralizadas nas
dependências da incubadora ADERI.  
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      Período de Realização: Projeto Dia D: atividade é focada no Vestibular, com um dia
específico chamado DIA D, que acontece em agosto, com muitas
oficinas e participação de professores e acadêmicos apresentando
seus cursos em conjunto aos alunos das escolas,

Projeto UDESCOLA:  Este projeto tem como atividade a divulgação,
interação do CEAVI por meio de palestras e oficinas sobre a
universidade em diferentes locais externos da UDESC. Também
recebemos visitas durante o ano. Procuramos também produzir
notícias de diferenciados assuntos nos jornais da região.
As palestras e visitas fora da UDESC acontecem durante todo o
ano, assim como visitas internas isoladas a pedido das escolas.

Projeto SEMESO - Será realizado em três dias no final de maio,
sempre das 18:50 até as 22:20. Com exceção de solicitações de
atendimento em horários alternativos, como a tarde. Procura se
conversar com outras instituições de ensino da região para não
haver conflito de horários com outros eventos. 

Projeto Incubadora ADERI -  De acordo com agenda do docente
designado serão intercalados horários para os atendimentos das
demandas surgidas no processo, o atendimento é durante todo o
ano.  

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Projeto Dia D - Alunos do Ensino Médio, com ênfase nos alunos do 3º ano, matriculados nas escolas de
abrangência do projeto.
Egressos do ensino médio que ainda não iniciaram uma graduação. Alunos dos CEJAS ( Centro de Educação de
Jovens e Adultos)de nossa região. Funcionários do comercio e industriários da região.

Projeto UDESCOLA: Alunos do Ensino Médio, com ênfase nos alunos do 3º ano, matriculados nas escolas de
abrangência do projeto.
Egressos do ensino médio que ainda não iniciaram uma graduação. Alunos dos CEJAS ( Centro de Educação de
Jovens e Adultos)de nossa região. Funcionários do comércio e industriários da região.

Projeto SEMESO -  Acadêmicos, professores, empresários, pesquisadores, técnicos, profissionais ligados a
Engenharia de Software e áreas afins, alunos de escolas próximas interessados em investir seus estudos na
área.  

Projeto Incubadora ADERI -  Público alvo serão empreendedores iniciantes com potencial de gerar novos
empregos, tendo visão inovadora, com capacidade de crescimento e de proporcionar o desenvolvimento da
comunidade dos municípios da 14 SDR. 

      Nº Estimado de Público: 1800

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 20 200 0 10 0 230

Instituições Governamentais Federais 10 0 0 0 100 110
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Instituições Governamentais Estaduais 30 0 0 0 1.000 1.030

Instituições Governamentais Municipais 20 0 0 0 300 320

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 10 10

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 100 100

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 80 200 0 10 1.510 1.800

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Escolas Federais ICF Externa à IES
Instituição Governamental

Federal

Permitir a vinda de seus

alunos  as nossas

dependências.

Agência de

Desenvolvimento

Regional de Ibirama

ADR 

IBIRAM

A

Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

A ADR de Ibirama vai ajudar

na divulgação do evento, indo

de encontro com as

necessidades dos municípios

por ela atendidos,

promovendo a parceria com a

GEREDE. 

ADR de Rio do Sul

ADR

RIO DO

SUL

Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

A ADR de Rio do Sul vai

ajudar na divulgação do

evento, indo de encontro com

as necessidades dos

municípios por ela atendidos,

promovendo a parceria com a

GEREDE. 

Empresa do comércio e

Indústrias
ECI Externa à IES

Organização de Iniciativa

Privada

Estas empresas nos abrem as

portas para palestras e

encaminham seus

colaboradores no DIA D

UDESC.
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ADR timbó
ADR

TIMBÓ
Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

A ADR de Timbó é nossa

parceira na divulgação de

nossas atividades em sua

região. 

Centro de Educação do

Planalto Norte

CEPLA

N
Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

O centro de educação do

planalto norte em 2015 e 2016

foi parceiro em ajudar o nosso

Centro com a logística dos

visitantes, cedendo técnicos e

veículos. 

Escolas Municipais EM Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

Permitir a vinda de seus

alunos  as nossas

dependências.

Escolas Particulares EP Externa à IES
Organização de Iniciativa

Privada

As escolas particulares são

parceiras pois pode-se

trabalhar em conjunto com

seus alunos e alunas em

diferentes momentos do

projetos, são incentivadores

de seus formandos para

continuarem seus estudos e

que estes busquem a uma

graduação com qualidade. 

Centro de Estudo de

Jovens e Adultos
CEJA Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

As escolas de ensino para

jovens e adutos podem ser

grande parceiras pois pode-se

trabalhar em conjunto com

seus alunos em diferentes

momentos do projetos dando

também oportunidade a

pessoas que estão estudando

de uma forma diferente às

escolas convencionais. 

Núcleo de Informática

do Alto Vale do Itajaí
NIAVI Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Projeto SEMESO - Parceria

na divulgação do evento entre

seus pares, apoiador nas

atividades, incentivador de

colaboradores na participação

do evento. 
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Escolas Estaduais EE Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Permitir a vinda de seus

alunos até as nossas

dependências. Auxiliar em

nossas visitas nas suas

dependências, incentivar seus

alunos e alunas a cursarem

sua graduação na UDESC.

A Agência de

Desenvolvimento

Empresarial da

Regional do Alto Vale

do Itajai

ADERI Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Projeto Desenvolvendo

Talentos - A ADERI servirá de

laboratório para ações de

extensão dos docentes e

discentes, aonde esta ainda

viabilizará o apoio da

Universidade frente as

necessidades dos Incubados

e demais micro empresas da

região.

Centro de Educação a

Distância
CEAD Interna à IES Educacional

Vamos contar com a

participação do coordenador

do curso de  Licenciatura em

Sistemas de Informação, a

ideia é que ele venha divulgar

o CEAD e os cursos por lá

oferecidos.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Tecnologia e Produção

      Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Programa CONEXÃO UDESC 

O objetivo é aproximar a comunidade acadêmica da sociedade, permitindo uma troca de saberes e um
sentimento de pertencimento e interação com região com as escolas de ensino médio, com potenciais
empreendedores da região e desenvolvedores de tecnologia em prol, todos juntos trabalhando no
desenvolvimento de oportunidades na região. Todas atividades e experiências provocam nos pares um
movimento de continuidade, mesmo sem a UDESC, caso o programa deixe de existir em algum momento. 
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São quatro projetos que definem suas ações:

Projeto Dia D 

Acontece apenas 1 dia do ano nas dependências do CEAVI , são oficinas técnicas e lúdicas para alunos
de ensino médio e egressos para conhecerem melhor a UDESC, os cursos oferecidos no CEAVI e
também conhecerem nossos cursos oferecidos a distância que são ministrados pelo CEAD. 

Projeto UDESCOLA 

Realizar palestras sobre temas diversificados conforme a área de formação e atuação do palestrante. 

Projeto SEMESO 

Evento entre empresas e universidade, que acontece  em um seminário com o objetivo de promover o
desenvolvimento e  a troca de saberes  com mercado de Engenharia de Software

Projeto INCUBADORA ADERI 

Aproximar os discentes e docentes da UDESC/CEAVI da economia regional, promovendo seu
desenvolvimento, estimulando ações realizadas em favor da comunidade empresarial da 14 SDR, em
especial empresas incubadas na Agência de Desenvolvimento da Região de Ibirama (ADERI). 
De forma abrangente os objetivos específicos são: 
1 Orientar a iniciativa empreendedora de potenciais talentos da região; 
2 Estabelecer condições de integração entre universidade, empresas, governo e comunidade; 


       Palavras-Chave:

Seminário, Palestras, Empreendedorismo, Desenvolvimento Regional, Inovação

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A Universidade objetiva ampliar a perspectiva de oportunidades do público atingido pelo Programa, ao
mesmo tempo que em que a UDESC alcança a sua função de desenvolver não só o ensino e a pesquisa,
mas também de atender e criar novas demandas para as comunidades que a cerca, por meio de um
programa diferente de extensão. Todas as ações tem também como objetivo uma provocação de um
sentimento de pertencimento com a UDESC, com a região, com as comunidades próximas. É importante
existir  esse sentimento pois inovações e o próprio desenvolvimento regional surgem destas. Hoje somos
uma parte do projeto, e mesmo que quiséssemos deixar de continua lo, teríamos deixado nos parceiros a
necessidade de continuar a investir nessa ideia.

      1.6.1 Justificativa

Os quatro projetos promovem a troca de saberes com entidades externas à UDESC, possibilitam os
cursos desenvolverem novas pesquisas e projetos de extensão, permite os professores terem novos
subsídios para as discussões em sala de aula, terem novos dados para atender as demandas da região.
Da mesma forma forma cria um ciclo entre as instituições, que envolve compromisso com a região, com o
futuro por meio do sentimento de pertencimento, aonde todos tem responsabilidade em desenvolver a
região e cumprir seu papel social. 

Histórico do projeto 

DIA D UDESC acontece como piloto desde 2013, começou como uma ação do Departamento de

PROEX - Página 8 de 32



Engenharia de Software e contemplou duas escolas, atendendo 70 pessoas, entre escola e comunidade.
em 2014, o projeto surgiu de fato, contemplou 6 escolas de três municípios diferentes, já com a
participação de todos os três cursos do campus, atendeu um público de 250 pessoas. Em 2015 o projeto
atendeu 8 escolas, de 4 municípios. Foram em torno de 300 estudantes que participaram das oficinas dos
três cursos durante um dia completo de multi atividades.  Em 2016, o projeto atendeu representantes
escolares de 5 municípios, atendendo em torno de 400 pessoas, entre alunos, pais e professores.Quanto
as palestras foram mais de 20 visitas com palestras para as escolas de toda a região, partilhando ideias e
informações da UDESC. Em 2017 atendeu em torno de 300 pessoas que vieram até a UDESC, foram
realizadas até agosto 7 palestras em escolas (500 alunos) e ainda visita a mais de trinta escolas para
divulgar o vestibular. Esta nova proposta trará a participação de professor do curso de Licenciatura de
Informática que representará os cursos a distância do CEAD, possibilitando novas oportunidades e
alternativas de estudo público,  gratuito e de qualidade de graduação para a região.

Sua essência:  

Projeto Dia D UDESC- É uma ótima oportunidade para os alunos do 3º ano e egressos do ensino médio
conhecerem os cursos da UDESC Ibirama de forma prática e lúdica. Sabe-se que ainda temos muitos
problemas de comunicação com a comunidade, aonde muitas informações não chegam aos potenciais
futuros acadêmicos. Evidencia-se ainda uma forma de tornar os professores das escolas participantes
divulgadores da UDESC. A iniciativa é também uma grande oportunidade de conhecer cada curso de
graduação do CEAVI e entender melhor sobre o curso escolhido para uma decisão mais consciente sobre
a carreira profissional a escolher. Evidencia-se ainda a necessidade de divulgar nossos cursos e períodos
de vestibular.
O diferencial deste projeto é termos os visitantes conhecendo a nossa 'casa' e sendo buscados pelos
ônibus da UDESC, recepcionados por professores, acadêmicos e nossos técnicos. As oficinas são
conduzidas pelos acadêmicos, propiciando uma rica troca com os alunos, os visitantes se identificam com
nossos acadêmicos, tornam a atividade bem prazerosa, didática e informativa. O próprio movimento de
nossos veículos oficiais pelas cidades da região, nos ajuda a divulgar nossa presença na região. Todas as
atividades são elaboradas pelos professores, que também supervisionam as atividades enquanto
acontecem. Uma grande novidade será a parceria com a Licenciatura em Sistemas de Informação  

Histórico do projeto

O Projeto Palestras UDESCOLA já está consolidado no âmbito da UDESC desde o ano de 2011 quando
surgiu. Atingindo um público muito grande, em 2014 recebeu destaque no âmbito da UDESC/Campus
Ibirama por sua abrangência e receptividade junto as escolas. Esta ação é uma resposta da UDESC
Ibirama ao anseio das escolas de educação básica da região do Alto Vale do Itajaí, que invariavelmente
solicitam a presença da universidade na escola com o objetivo de motivar, orientar e despertar nos
estudantes um interesse maior pelo saber. 

Sua essência: 

O intuito deste projeto é levar o conhecimento desenvolvido na Universidade para os alunos das escolas
da rede pública e privada, com prioridade para as primeiras, de modo a contribuir para a formação de tais
alunos. Espera-se que os temas possam despertar neles o interesse em estender seus estudos para além
da Educação Básica. Calcadas nisso, as temáticas abrangem diversas áreas do saber e visam uma
formação integral do ser humano. Levando em consideração aspectos não só intelectuais, mas também
sociais. A maioria dos palestrantes já participou das edições anteriores deste projeto, tendo experiência
em trabalhar com este tipo de público. Vale ressaltar aqui a forma respeitosa e contagiante que o grupo do
UDESCOLA sempre é recebido nas escolas da região.

Histórico do Projeto 
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SEMESO: O projeto está na quarta edição, é o único seminário de engenharia de Software da região,
contemplou em suas edições passadas palestras multidisciplinares e mini cursos, para atender empresas,
pessoas da comunidade interessadas na área e acadêmicos da universidade e de outras instituições. em
2016 foram mais 450 pessoas atendidas pelas atividades.Esta proposta contribui com políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento local, regional e nacional, possibilitando o acesso ao ensino público, gratuito
e de qualidade. Em 2017 o evento acontecerá em outubro.

Sua essência:

O Seminário de Engenharia de Software (SEMESO), é um evento focado em Engenharia de Software. A
UDESC prima pelo conhecimento de seus acadêmicos e valoriza a troca de experiências entre
empresa-universidade, aonde por meio de seminários muitas ideias, novos vínculos e várias oportunidades
podem surgir. Em sua programação temos algumas atividades que todos os anos são colocadas como
padrão: Palestras que incentivam as mulheres na área de TI e políticas de inclusão e as questões raciais.
Temos também em cada edição além da participação de referências na área acadêmica, empreendedores
e intraempreendedores para falarem do mercado e cenários.Realizamos mini cursos e competições de
ROBOCODE. O projeto permite a troca dos conhecimentos de sala de aula, de pesquisas realizadas com
a realidade do mercado.  Esta proposta contribui com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local,
regional e nacional para a inovação em variadas áreas, todas com a inserção de Tecnologias da
Informação. A região do Alto Vale,
e do Vale do Itajaí, vem se destacando na produção de tecnologias em diferentes áreas, assim o
SEMESO, atende a sua necessidade de atualização e de compartilhamento do conhecimento. Outra
contribuição é a participação do Centro Acadêmico de Eng. software, no apoio e desenvolvimento das
atividades. 

Histórico do Projeto:

Incubadora ADERI: O projeto acontece desde 2011, começou como projeto isolado, em parceria com a
Agência de Desenvolvimento Regional da Região de Ibirama (ADERI). ao longo do projeto mais de 25
projetos foram incubados, que muitos foram rejeitados pois não atendiam as normas da entidade. O
Projeto pode auxiliar estrategicamente estes incubados por meio de apoio nas tomadas de decisão e na
organização administrativa, comercial e contábil. Atualmente conta com 8 projetos em ação e outros em
análise para incubação. É  importante destacar que todos os projetos que estão agora incubados são de
acadêmicos dos nossos três cursos, atuando em diferentes áreas do conhecimento de seus cursos. Nela
também há espaço para as atividades da Atlética, para o Escritório Modelo de Engenharia de Software e a
empresa Junior. Muitas empresas já estão graduadas,  inovando e empregando aqui na região. Inclusive,
são semestralmente convidadas a participarem de aulas de empreendedorismo para relatarem suas
experiências e servirem de motivadores aos acadêmicos. 

Sua essência: Projeto INCUBADORA ADERI   

A integração da Universidade do Estado de Santa Catarina junto a comunidade só acontecerá de forma
plena e consistente quando seus conhecimentos sejam transferidos por meios de ações de seus docentes
e acadêmicos, integrando de fato a comunidade e a UDESC/CEAVI, em especial neste caso, no apoio ao
desenvolvimento da comunidade empreendedora. Assim, contando com o apoio da Agência de
Desenvolvimento Empresarial da Região de Ibirama (ADERI), o elo entre ambas poderá acontecer de
forma inovadora para desenvolver economicamente a região da 14 SDR. O projeto é aberto a comunidade,
mas tem atraído principalmente no último ano muitos egressos da UDESC, vindo de encontro os Cursos
de Eng. de Software, Eng. Sanitária e Ciências Contábeis que tem como objetivo formarem profissionais
criativos e com espírito empreendedor. Assim, estes desenvolvem suas atividades na região e ainda,
acabam empregando outros acadêmicos ainda em formação. Esta proposta contribui com políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento local, regional e nacional voltadas ao empreendedorismo. É 
importante destacar que é o único projeto de INCUBAÇÃO de empresas da área que compreende a
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Agencia de Desenvolvimento de Ibirama (9 municípios).

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Projeto Dia D e Projeto UDESCOLA- 

Devemos como entidade pública maximizar os recursos aqui investidos por meio dos contribuintes, essa
devolução pode acontecer de várias formas, mas todas passam pelas mãos de nossos acadêmicos, por
isso da importância de busca los, de incentiva los ainda quando alunos do ensino médio a cursarem
graduação.

Nesse contexto, Borges e Fontoura (2010),destacam que a universidade como espaço de produção
científica, que se dá eminentemente pela pesquisa, alimentada pelo ensino e pela extensão formando
assim um tripé acadêmico fundamental. Entretanto, o lugar que destaca a universidade às vezes se torna
perigoso devido ao seu status e à condição de poder como produtora de saber que essa instituição exerce
frente à escola. Como nos indica ZEICHNER (1998, p.217), algumas vezes o conhecimento produzido na
universidade não tem sentido na escola e o conhecimento produzido na escola não é valorizado pela
universidade, ou seja, universidade e escola raramente se cruzam.

Quando se pensa no Ensino Médio, esta relação entre Escola e Universidade deve ser tratada com ainda
mais cuidado. Conforme afirma PEREIRA & TEIXEIRA (1998, p.87), o Ensino Médio “trata-se de uma
etapa fundamental do processo educativo a ser trabalhada junto aos jovens, que vivem momentos de
transição entre a adolescência e a fase adulta, necessitando de um forte apoio para maior estruturação de
suas ideias, de suas relações pessoais e sociais, envolvendo a necessidade de diálogo, orientação,
visando a construção coletiva e individual de ‘rumos’ para inserir-se na sociedade”.

Nesse sentido, procuramos uma aproximação com as escolas do ensino médio incentivando a participação
dos alunos na construção de uma Universidade que com eles se pareça. Isto porque a Universidade não é
patrimônio ou preocupação exclusiva de grupos, de uma elite ou de um aparato burocrático e sim,
conforme afirma GOMES (1998), da construção do futuro, de busca de respostas às necessidades da
sociedade. Ou seja, um espaço para excelência do debate e da crítica, do confronto de ideias, do
questionamento de si mesma e da busca de opções para o mundo da produção e para a existência social
e individual.

Projeto SEMESO - 

A engenharia de software é relativamente nova e tem por objetivo apoiar o desenvolvimento profissional de
software, mais do que a programação individual. Ela inclui técnicas que apoiam especificação, projeto e
evolução de programas.” (SOMMERVILE, 2011, p3)

Dada a constante evolução do software e seu aumento constante de complexidade, as empresas
desenvolvedoras percebem cada vez mais a necessidade de encarar a produção de software como um
processo controlado, sujeito não só ao planejamento de sua arquitetura, mas também à geração de
estimativas de custo e esforço necessárias para atingir-se metas de  produtividade e qualidade do produto
final. A “Engenharia de software é uma disciplina de engenharia cujo foco está em todos os aspectos da
produção de software, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até sua manutenção, quando
o sistema já está sendo usado.” (SOMMERVILE, 2011, p3).

Para  Lane e Koronios (2007) o profissional de TI em sua formação deve também ma nova ênfase dada às
características mais voltadas às competências de negócio e estratégicas sem, no entanto, deixar de lado
aquelas mais técnicas, voltadas às atividades gerenciais. Desta forma sua formação deve ser multilateral e
transversal, permitindo diversas troca de saberes, eventos como esse estimulam e permitem a interação
academia, empresa, pode público e comunidade.
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Nesta linha de pensamento a SEMESO (Seminário de Engenharia de Software) pretende divulgar práticas,
pesquisas e inovação na área engenharia de software. Não apenas para a comunidade acadêmica, mas
também para a comunidade externa à Universidade, como egressos e profissionais da TI da região do Alto
Vale do Itajaí.  Esta ação não promoverá somente oportunidade de aprimoramento dos seus
conhecimentos em TI, mas oportunizará também a divulgação do CEAVI-UDESC junto a esta comunidade.
 

Projeto INCUBADORA ADERI  

Considerando a importância da criação de empresas e empregos para a competitividade local e mundial,
vários países procuram estimular o empreendedorismo e se preocupam também com a mortalidade
prematura dos novos empreendimentos, em que pode- se verificar que a falta de apoio no sentido de
orientação na gestão dos micro e pequenos negócios em seu estágio inicial, é um dos fatores
determinantes de sua falta de competitividade e sustentabilidade, por conseguinte um dos fatores de sua
falência. (DOLABELA,2008). Assim, todo apoio é bem vindo, como o das incubadoras e das
Universidades, que podem ser um apoiador decisivo neste processo, em especial no início do
empreendimento.(DORNELAS,2002)

Desta forma, a Universidade pode ao mesmo tempo preparar melhor seus discentes por meio de práticas
de extensão entre outras, aliando suas forças por meio do apoio as incubadoras com ação local, unindo
interesses de apoio a uma mesma comunidade. (DORNELAS, 2002). 

Por que o objetivo de uma incubadora é em resumo, reduzir a taxa de mortalidade das empresas
nascentes. Para isso, as incubadoras oferecem um ambiente encorajador e uma série apoios a um custo
bem menor do que o do mercado, na medida em que esses custos são rateados e às vezes subsidiados,
buscando ainda parcerias para o desenvolvimento de seus incubados e comunidade à qual pertence.
(DORNELAS, 2002; DOLABELA 2008)

Dornelas (2008) e Degen (2009) declaram ainda que a habilidade de criar negócios inovadores é vista
como necessária, mas não é, ela sozinha, uma condição suficiente para empreendedores desenvolverem
negócios sustentáveis e com vantagens competitivas para alcançarem o sucesso no mercado. 

 Apesar das competências relacionadas com o reconhecimento e desenvolvimento de oportunidades de
mercado, outras competências também são estratégicas, e multidisciplinares, incluindo o relacionamento e
construção de alianças, organizacionais, humanas e de comprometimento. (DEGEN, 2008).

 Dentro de uma universidade há a grande oportunidade de construir-se parcerias entre os profissionais do
mercado e pesquisadores das áreas de gerenciamento, como forma de constituírem equipes
multidisciplinares, promovendo o desenvolvimento econômico de uma região. (DORNELAS, 2002).

Neste contexto destaca-se que empreendedorismo é um processo dinâmico, e quanto mais forte e
complexa a rede de relacionamento mais o empreendedor tem acesso as boas e concretas oportunidades.
(HIRICH, SHEPHERD,PETERS,2009)

Uma rede estabelecida de empreendedorismo garante um potencial de relacionamentos que podem
promover e sustentar novos negócios numa incubadora. Neste sentido, é necessário uma aproximação
com a universidade que pode oferecer por exemplo, laboratórios no suporte ao desenvolvimento de novas
tecnologias e viabilizar a educação continuada dos empreendedores.( STAINSACK,2003)

Ainda de acordo com STAINSACK (2003) a incubadora oferece uma promessa de apoio substancial, com
taxas de sobrevivência de 80 % para suas empresas, enquanto que essa taxa varia 20 a 30% para
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pequenas empresas em geral. Contudo, todo este resultado positivo, pode ser ainda mais potencializado
por meio de parcerias, tal qual, este projeto destina-se.

      1.6.3 Objetivos

O Objetivo geral do PROGRAMA CONEXÃO UDESC é promover ações que aproximem a UDESC do Alto
Vale da comunidade em seu entorno, indo além quando necessário, despertando neles um sentimento de
pertencimento quanto às possibilidades de utilidade da UDESC, que é publica, gratuita e de qualidade.   
Esta aproximação, deve gerar troca de saberes, sejam alunos do ensino médio, egressos, potenciais
empreendedores, forças políticas e comunidade em geral, principalmente que tenham interesse no
desenvolvimento conjunto da sociedade catarinense. todos os projetos focam nas políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento local, regional e nacional, pensando na inovação e nas pessoas como sua
chave motriz. Ao despertar o fator pertencimento, conseguimos também fazer com que nossos parceiros e
a comunidade como um todo possam fazer melhor uso e conhecimentos de nossos cursos, pesquisas e
ações de extensão. Ainda, motivando os envolvido externos a criarem novos movimentos e propostas para
a região, mesmo sem o envolvimento obrigatório da UDESC em momento futuro.    

Segue os projetos e seus objetivos em detalhes:

PROJETO DIA D UDESC

Objetivo Geral: 

Despertar o interesse dos alunos de ensino médio e egressos da região  para os cursos de Graduação da
UDESC do Alto Vale e do CEAD, promovendo um projeto interdepartamental (todos os três cursos da
UDESC Alto Vale) e intercentros possibilitando a divulgação e a troca de saberes entre todos.

Objetivos Específicos:

a) Fazer uma apresentação da UDESC, nossa história e diferenciais.
b) Apresentar nosso cursos aqui do CEAVI e do CEAD (ensino a distância).
c)Durante o DIA D UDESC oferecer um espaço lúdico em forma de oficinas técnicas dos cursos de
Engenharia Sanitária, Engenharia de Software e Ciências Contábeis;
d) Fortalecer a máxima, de que a UDESC é gratuita, é pública e de excelente qualidade de acordo com o
MEC.
e) Estreitar a relação escola-universidade.
f) Divulgar o Vestibular da UDESC.
g) Inserir o acadêmico (a) como interlocutor no processo de divulgação e propagação do conhecimento,
provocando nele o resgate de conhecimentos já adquiridos em sala, na extensão e na pesquisa.
h) Permitir a interação entre professores, técnicos e acadêmicos entre os cursos do CEAVI, todos em prol
de um objetivo em comum.

Projeto UDESCOLA

Objetivo Geral: 

Despertar o interesse dos alunos de ensino médio e egressos da região  para os cursos de Graduação na
UDESC  promovendo um projeto interdepartamental.

Objetivos Específicos:

a) Fazer uma apresentação da UDESC, nossa história e diferenciais.
b) Apresentar nosso cursos aqui do CEAVI. 
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c) Levar novos conhecimentos e discussões 'para fora dos muros da Universidade'  eis;
d) Fortalecer a máxima, de que a UDESC é gratuita, é pública e de excelente qualidade de acordo com o
MEC.
e) Estreitar a relação escola-universidade.
f) Divulgar o Vestibular da UDESC.
g) Inserir o acadêmico (a) como interlocutor no processo de divulgação e propagação do conhecimento,
provocando nele o resgate de conhecimentos já adquiridos em sala, na extensão e na pesquisa.
h) Permitir a interação entre professores, técnicos e acadêmicos entre os cursos do CEAVI, todos em prol
de um objetivo em comum.

PROJETO SEMESO 
 
Objetivo Geral:

Promover um evento regional na área de Engenharia de Software que ofereça atualização
acadêmico-científica, que apresente tendências de mercado, propiciando uma maior integração entre a
Universidade e a comunidade por meio de oferecimento de palestras outras atividades ligadas ao ensino. 

Quanto aos objetivos:

Objetivos Específicos:

a) Propiciar a integração entre acadêmicos da graduação e pós-graduação, professores e profissionais da
região.
b) Proporcionar atividades complementares e enriquecimento curricular para os estudantes da UDESC e
de outras instituições de Ensino;
c) Buscar uma maior integração entre a Universidade e a comunidade empresarial da região, incentivando
possíveis parcerias em futuros projetos;
d) Melhorar a divulgação da Universidade na comunidade, em especial a escolar e empresarial,
principalmente de seu Departamento de Engenharia de Software. 

PROJETO INCUBADORA ADERI

Objetivo Geral:

Aproximar e integrar os discentes da UDESC da economia regional, promovendo seu desenvolvimento,
por meio de ações realizadas em favor da potencial comunidade empresarial da 14 SDR, em especial das
empresas incubadas na ADERI. 

Objetivos Específicos:

a) Divulgar as atividades da Incubadora ADERI entre a comunidade assistida, em especial aos
acadêmicos da UDESC do Alto Vale;
b) Acompanhar e orientar as atividades dos incubados visando a sua competitividade;
c) Estabelecer condições de integração entre a universidade, empresas, governo e a comunidade para
prospectar novos incubados na sociedade;
d) Promover a troca de saberes entre incubados e acadêmicos, por meio de atividades de integração.
e) Acompanhar o egresso, dando possibilidade profissional na região.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Projeto Dia D UDESC- O projeto será divulgado principalmente nas áreas da ADR de Ibirama, ADR de Rio
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do Sul,  ADR de Timbó e em alguns outros municípios como Blumenau, Indaial e Gaspar. O foco é visitar e
interagir principalmente nas escolas, por meio de contato telefônico, visitas pessoais, e-mail e mídias
sociais. Para atender a demanda das escolas será feito um agendamento de horários e disponibilidades.
As oficinas serão conduzidas por acadêmicos bolsistas e voluntários, e coordenadas por professores dos
departamentos e coordenadores de laboratórios. No dia do evento serão oferecidas de 3 a 6 oficinas
práticas e lúdicas que envolvam conhecimentos dos cursos de graduação da UDESC do Alto Vale. 

Projeto UDESCOLA: As palestras acontecerão conforme demanda das escolas e entidades que desejarem
a atuação do projeto em seu ambiente. Sempre é solicitado um feedback, das atividades junto as
instituições, como forma de avaliação. Existe ainda um intensivo nos meses antes dos vestibulares que é
realizado por vários professores, técnicos e acadêmicos com intuito de divulgar a UDESC nas instituições
de Ensino da região e nas secretarias de educação que nos ajudam  a disseminar a informação.

Projeto SEMESO -  Será feito um levantamento dos temas atuais e regionais, levando em consideração
temas emergentes observados pela Academia e o mercado de trabalho de TI da região, que vem
crescendo como Polo de Software. Havendo tema e programação haverá divulgação na região. 
Divulgação pode ocorrer por e-mail e mídias sociais e contato telefônico. Como forma de avaliação é feito
um levantamento da satisfação entre os participantes. Sempre existe o envolvimento dos acadêmicos
(voluntários), como por exemplo do Centro Acadêmico de Engenharia de Software nas atividades
propostas, como a competição de Robocode entre os alunos do curso. 

Projeto INCUBADORA ADERI -  Por meio de reunião com as entidades mantenedoras da ADERI, será
exposto a proposta das ações a serem realizadas, votando-se nos trabalhos prioritários ou de maior
relevância dentro das necessidades de desenvolvimento da região. A avaliação das atividades acontece
por meio de reuniões entre os incubados e o parceiros institucionais da incubadora, aonde em conjunto
buscam soluções para o melhor desempenho de todos os envolvidos.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O Programa CONEXÃO UDESC, tem em seus projetos intersecções entre ensino, pesquisa e extensão:  

Projeto Dia D 

A extensão ocorre por meio da participação direta da UDESC na oferta das oficinas para a comunidade
escolar. Por meio das oficinas os estudantes visitantes têm contato prévio com os cursos, direcionando-os
para uma escolha profissional mais segura que reflete no ensino em sala de aula. Nas palestras também
acontecerá troca de saberes, aonde professor, acadêmicos  e alunos poderão juntos trocar conhecimentos
e discutir possibilidades de crescimento profissional, resgatando conhecimentos adquiridos do ensino em
sala de aula .A pesquisa ocorre na exposição de novas tecnologias, aonde toda a equipe busca dados
recentes referentes aos conteúdos abordados. Ainda no eixo pesquisa, apresentamos nossas descobertas
aos visitantes. Durante a visita e nas oficinas são apresentadas pesquisas desenvolvidas no centro, assim
como bolsistas dos projetos apresentam os laboratórios de seus cursos e estudos de que estão fazendo
parte, sob a supervisão dos professores.

Projeto UDESCOLA 

A extensão ocorre por meio da participação direta da UDESC na oferta das oficinas. palestras e rodas de
conversa  para a comunidade escolar e outras instituições. Por meio das atividades o público em seus
ambientes terão contato prévio com os cursos, esclarecerão dúvidas e  farão sugestões; A nossa visita
permitirá uma ajuda no  direcionamento para uma escolha profissional mais segura que reflete. Nas
palestras e rodas de conversa também acontecerá troca de saberes, aonde professor, acadêmicos  e
alunos poderão juntos trocar conhecimentos e discutir possibilidades de crescimento profissional,
resgatando conhecimentos adquiridos do ensino em sala de aula .A pesquisa ocorre na exposição de
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novas tecnologias, aonde toda a equipe busca dados recentes referentes aos conteúdos que serão
abordados nas atividades. Ainda no eixo pesquisa, apresentamos nossas descobertas aos alunos e outros
ouvintes. Durante a nossa atividade poderá se expor pesquisas já realizadas e outras em andamento em
nossa comunidade acadêmica.A proposta é fazer as atividade sempre que possível com professores e
acadêmicos dos cursos juntos, ambos trabalhando lado a lado na comunidade. 

Projeto SEMESO

A extensão ocorre pela participação da comunidade nos seminários e palestras. O ensino por meio da
escolha de temas vinculados a área do curso, permitindo se uma análise entre a teoria e a prática do
mercado e a possibilidade de estudar temas novos, emergentes, as vezes não abordados com
profundidade no curso. A pesquisa, encontra se na abordagem de novos temas e nas oportunidades de
estudos que requerem pesquisas, talvez futuramente abordados nos artigos das disciplinas ou em
trabalhos de conclusão. A troca de saberes, que acontece entre empresas, universidades e comunidade,
permite que todas as áreas (ensino, pesquisa e extensão) sejam visitadas e assim desafiadas ao novo
para atender demandas da região. 

 
Projeto INCUBADORA ADERI   

A relação entre ensino, pesquisa e extensão é direta, ocorrendo de forma muito integrada junto aos temas
do projeto Incubadora ADERI, que são pesquisados amplamente, onde inclusive se busca a relação de
causa e efeito de cada uma das problemáticas.  O processo favorece o ensino, pois permite o professor
atuar de forma prática, podendo enriquecer os assuntos de sala de aula.  Ainda permite os incubados
dividirem suas experiências práticas com os acadêmicos em sala de aula, essa atividade acontece
geralmente nos temas abordados nas disciplinas de empreendedorismo e administração. Quanto a
pesquisa, o conhecimento adquirido pelos membros envolvidos no projeto acaba também sendo
transferido para a sala de aula, por meio de estudos que podem surgir referentes ao tema. A extensão é
plena e favorece a ação direta da UDESC na integração de seus docentes e discentes na comunidade
abrangida pelo projeto, por meio de oportunidades para novos negócios. Da mesma forma é por meio da
extensão e pesquisa que o público externo pode vir a se relacionar e trocar experiências com a UDESC.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Projeto Dia D- Por meio de feedback sobre as atividades desenvolvidas nas escolas e entidades
atendidas.

ProjetoUDESCOLA- Por meio de feedback sobre as atividades desenvolvidas nas escolas e entidades
atendidas.

Projeto SEMESO -  Por meio de feedback dos participantes.

Projeto Incubadora ADERI -  Por meio de reuniões periódicas que busque apurar a satisfação dos
participantes (incubados) e reuniões com as entidades parceiras com intuito de planejar novas ações.

Pela Equipe
Projeto Dia - Acompanhamento do cronograma da atividades, do público atendido e análise dos dados
preenchidos pelos participantes. No ano seguinte ainda é feito um filtro para ver quantos novos
acadêmicos (as)vieram por meio de estímulo desta ferramenta. 

Projeto UDESCOLA - Acompanhamento do cronograma da atividades, do público atendido e análise da
satisfação do público atendido. No ano seguinte ainda é feito um filtro para ver quantos novos acadêmicos
(as)vieram por meio de estímulo desta ferramenta. 

Projeto SEMESO -  Acompanhamento do cronograma da atividades, do público atendido e análise dos
dados preenchidos pelos participantes. 
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Projeto Incubadora ADERI -  Acompanhamento do cronograma da atividades, do público atendido e
análise das atas das reuniões entre os parceiros dos projetos.
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      1.6.8 Observações

O programa representa o conjunto interrelacionado de ações de extensão, pesquisa e ensino, com clareza
de diretrizes e orientado a um objetivo comum, desenvolver a região. A proposta aborda captar novos
acadêmicos, oferecer atividades extra curriculares e propositivas com com demandas do mercado de
trabalho e da academia e ainda apoiar os egressos e empreendedores da região em novos negócios. 
A abrangência projeto poderá  ser estendido para outras regiões além do Alto Vale do Itajaí e outros temas
poderão ser incluídos conforme demanda das escolas e entidades e/ou por sugestão e disponibilidade dos
professores/técnicos membros do projeto.
O PROGRAMA contempla em sua organização professores de  4 cursos de dois Centros de Educação da
UDESC, o CEAVI e o CEAD: Engenharia de Software, Ciências Contábeis, Engenharia Sanitária e
Licenciatura em  Informática (Campus CEAD (Centro de Educação à Distância em Florianópolis).
O projeto será Bianual, sendo que o Projeto Incubadora ADERI necessitará de bolsista durante todo o
período, pois a Incubadora tem expediente em Janeiro de 2019. O projeto dia D  e o UDESCOLA também 
precisarão de bolsistas para terminar relatórios parciais, assim como planejar as atividades que já iniciam
antes do início do ano letivo, como logística, contato com escolas, verificar e reservar espaços físicos além
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de iniciar pesquisas sobre relatórios do mercado de trabalho e perspectivas para o novo ano que se inicia,
pois materiais alusivos aos cursos são entregues ao alunos e professores. Podem ainda neste período,
desenvolverem as novas logos dos projetos para a publicidade que sempre existe.

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Mala Direta, Internet, Imprensa

      Contato: 
SDR de Ibirama
Jornal Voz do Vale
Site do CEAVI UDESC
ADERI

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 300

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 50

      Total de Certificados: 350

      Menção Mínima: MS

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
A emissão de certificados refere-se ao projeto SEMESO e do DIA D
. De modo geral, a emissão 
do certificado é relevante pois, sendo um evento da área de TI,
contribui para o currículo dos participantes. Para os acadêmicos
voluntários em ambos projetos também validam alguns de seus
créditos complementares dos cursos.

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Jogo Educativo
Jornal
Oficina
Programa de Rádio
Programa de TV
Pôster
Relato de Experiência

      Descrição/Tiragem: O Programa pode gerar muito material para ser dividido com a
comunidade, aonde ações contempladas podem ser discutidas,
implementadas em outros lugares e ainda sofrerem alterações por
meio de demandas regionais. Em todas edições do Dia D UDESC,
temos páginas nos jornais para ajudar na divulgação, e participação
em rádios. durantes as atividades são criados jogos para melhor
exemplificar a profissão no dia dia da comunidade. Muitas oficinas
técnicas são desenvolvidas, embora sejam muito bem explicadas ao
público que não é da área. a Incubadora ADERI, a cada semestre
ganha espaço nos jornais, apontando os novos negócios para
acidade e região. O SEMESO, da mesma forma tem cobertura dos
dos meios de comunicação.  

1.9 Anexos
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Nome Tipo

iii___membros_equipe_de_execucao__1_conexao_udesc.xlsx
III - Membros Equipe de

Execução

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Carlos Alberto Barth 40 horas UDESC 94 hrs
Ministrante, 

Colaborador

Caroline Sulzbach Pletsch 40 horas UDESC 78 hrs
Ministrante, 

Colaborador

Diego Rafael Stüpp 40 horas UDESC 127 hrs
Ministrante, 

Colaborador

Jaison Ademir Sevegnani 40 horas UDESC 726 hrs
Coordenador, 

Gestor

Jarbas Cleber Ferrari 40 horas UDESC 352 hrs
Coordenador(a)

Pedagógico(a) 

Marcelo de Souza 40 horas UDESC 494 hrs
Coordenador(a)

Pedagógico(a) 

Osmar de Oliveira Braz Junior 40 horas UDESC 39 hrs Colaborador

Paulo Roberto Farah 40 horas UDESC 32 hrs Colaborador

Priscila Natasha Kinas 40 horas UDESC 127 hrs Colaborador

Sérgio Marian 40 horas UDESC 374 hrs
Coordenador(a)

Pedagógico(a) 

Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Bolsista 1 Ciências Contábeis UDESC 1760 hrs

Apoio

Administrativo, 

Bolsista de Extensão

Bolsista 2 Engenharia Sanitária UDESC 1760 hrs Bolsista de Extensão

Bolsista 3
Sistemas de

Informação
UDESC 1760 hrs Bolsista de Extensão

Voluntário Extensão 1 Ciências Contábeis UDESC 329 hrs
Ministrante, 

Apoio Administrativo

Voluntário Extensão 2 Engenharia Sanitária UDESC 329 hrs
Ministrante, 

Apoio Administrativo

Técnico-administrativo da UDESC

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função
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Lucas Kuster Moraes 30 horas UDESC 35 hrs

Apoio Técnico

Operacional, 

Voluntário(a)

Poliana Rossi Schäfer 40 horas UDESC 150 hrs
Colaborador, 

Voluntário(a)

Outros membros externos a UDESC

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Jaison Ademir Sevegnani
Nº de Matrícula: 38148312
CPF: 03056324939
Email: jaison.sevegnani@terra.com.br
Categoria: Professor Titular
Fone/Contato: 47 3323-2881

Gestor:
Nome: Jaison Ademir Sevegnani
Nº de Matrícula: 38148312
CPF: 03056324939
Email: jaison.sevegnani@terra.com.br
Categoria: Professor Titular
Fone/Contato: 47 3323-2881

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Projeto Dia D - Atividades de organização interna do Centro (alocação de
espaços, disponibilização de software, infra-estrutura de laboratórios, busca de
parceiros para fornecimento de brindes,  e contato com parceiros para fornecer
coofee-break), Organização permanente durante os anos letivos para
desenvolver e oferecer  palestras e oficinas nas escolas e entidades interessadas
no projeto.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas/Mês
Responsável: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 2 horas/Mês)
Membro Vinculado: Poliana Rossi Schäfer (C.H. 5 horas/Mês)

Atividade: Projeto Dia D - Operacionalização do evento em 2018.

Início: Ago/2018 Duração: 1 Dia
Somatório da carga horária dos membros: 104 Horas Total
Responsável: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 12 horas Total)
Membros Vinculados: Voluntário Extensão 1 (C.H. 4 horas Total)

Voluntário Extensão 2 (C.H. 4 horas Total)
Poliana Rossi Schäfer (C.H. 12 horas Total)
Lucas Kuster Moraes (C.H. 12 horas Total)
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Caroline Sulzbach Pletsch (C.H. 12 horas Total)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 12 horas Total)
Osmar de Oliveira Braz Junior (C.H. 12 horas Total)
Marcelo de Souza (C.H. 12 horas Total)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 12 horas Total)

Atividade: Projeto Dia D - Operacionalização do evento em 2019.

Início: Ago/2019 Duração: 1 Dia
Somatório da carga horária dos membros: 45 Horas Total
Responsável: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 5 horas Total)
Membros Vinculados: Carlos Alberto Barth (C.H. 5 horas Total)

Voluntário Extensão 1 (C.H. 5 horas Total)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 5 horas Total)
Lucas Kuster Moraes (C.H. 5 horas Total)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 5 horas Total)
Osmar de Oliveira Braz Junior (C.H. 5 horas Total)
Marcelo de Souza (C.H. 5 horas Total)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 5 horas Total)

Atividade: Projeto Dia D - Preparação do cerimonial

Início: Ago/2018 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas Total
Responsável: Poliana Rossi Schäfer (C.H. 8 horas Total)
Membro Vinculado: Lucas Kuster Moraes (C.H. 8 horas Total)

Atividade: Projeto Dia D - Preparação do cerimonial

Início: Ago/2019 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas Total
Responsável: Poliana Rossi Schäfer (C.H. 0 hora Total)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 10 horas Total)

Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora Total)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora Total)

Atividade: Projeto Dia D - Visitas nas Instituições de Ensino:  acontece o ano inteiro e se
apresenta por meio de visitas para estreitar parcerias relações que possam se
interessar pelas atividades acadêmicas da UDESC do Alto Vale. 

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 12 horas/Mês)
Membros Vinculados: Carlos Alberto Barth (C.H. 1 hora/Mês)

Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora/Mês)
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Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora/Mês)
Caroline Sulzbach Pletsch (C.H. 1 hora/Mês)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 1 hora/Mês)
Paulo Roberto Farah (C.H. 1 hora/Mês)
Marcelo de Souza (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Projeto dia D

Ajudar nas palestras nas escolas e no dia do evento na UDESC, sua participação
é importante para incentivar alunos a virem estudar na UDESC.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Voluntário Extensão 2 (C.H. 5 horas/Mês)
Membros Vinculados: Sérgio Marian (C.H. 1 hora/Mês)

Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 1 (C.H. 5 horas/Mês)
Caroline Sulzbach Pletsch (C.H. 1 hora/Mês)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 1 hora/Mês)
Marcelo de Souza (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Projeto DIA D

Atividades relacionadas ao DIA D, ajudar a montar as oficinas e participara das
mesmas para incentivar alunos a virem estudar na UDESC. Visitar escolas, para
ministrar também parte das palestras sobre seu curso e áreas de atuação.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Voluntário Extensão 1 (C.H. 5 horas/Mês)
Membro Vinculado: Voluntário Extensão 2 (C.H. 5 horas/Mês)

Atividade: Projeto DIA D e Projeto UDESCOLA: 2018 e 2019 Irá planejar palestras,
consultar escolas e entidades envolvidas. Organizar agenda dos professores,
preparar materiais e comunicar transporte para tal. Acontece integralmente em
2018 e 2019. Tanto para o Para o Dia D como para o projeto UDESCOLA,
planejara espaço físico, planilhas dos alunos, Coffee  break e ajudar a
desenvolver atividades lúdicas, caso necessário. Registrar em fotos as ações,
fazer relatórios das atividades, e colher informações de feedback dos
participantes nas ações. 

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 94 Horas/Mês
Responsável: Bolsista 3 (C.H. 80 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 10 horas/Mês)
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Diego Rafael Stüpp (C.H. 1 hora/Mês)
Osmar de Oliveira Braz Junior (C.H. 1 hora/Mês)
Marcelo de Souza (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Projeto INCUBADORA ADERI - Desenvolver atividades relacionadas ao
planejamento, organização, direção e controle das atividades da ADERI,
integrando Universidade e demais Entidades parceiras. Serão realizadas
atividades que proporcionem o crescimento e desenvolvimento das ações da
ADERI, como divulgação de seus objetivos, seus benefícios, seus parceiros, de
forma a impulsionar novos empreendedores a tornarem-se incubados. Tem
também papel fundamental na relação entre incubados e professores e alunos
das disciplinas dos cursos, promovendo a troca de saberes. Promoção de
eventos que possam integrar conhecimentos desenvolvidos na Universidade com
empreendedores iniciantes e potenciais empreendedores. Envolve a participação
em eventos de Inovação no Estado de Santa Catarina.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 26 Horas/Mês
Responsável: Sérgio Marian (C.H. 16 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 4 horas/Mês)

Carlos Alberto Barth (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora/Mês)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 1 hora/Mês)
Marcelo de Souza (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Projeto INCUBADORA ADERI : 2018 e 2019 Desenvolver controles e auxiliar nas
atividades administrativas indo de encontro com teorias vistas em sala de aula.
Promover a troca de informações entre incubados com o objetivo de auxiliar em
suas atividades e decisões.Registrar em fotos as ações, fazer relatórios das
atividades, repassar informações das conquistas para comunicação do CEAVI e
colher informações de feedback dos incubados. 

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 80 Horas/Mês
Responsável: Bolsista 1 (C.H. 80 horas/Mês)

Atividade: Projeto SEMESO - Atividades de suporte estratégico para a realização do
Evento. Esta atividasdes compreendem a contratação de coofee-break,
transporte/hospedagem para os palestrantes, confecção de brindes e camisetas,
infra-estrutura para as palestras, ofercimento de mini-cursos e ainda buscar
parceiras e definir os temas pertinentes a demandas atuais ligadas aos
propósitos do Seminário.Participar de reuniões junto ao NIAVI, Núcleo de
Informática do Alto Vale do Itajaí com propósito de colher sugestões e discutir
temas emergentes de interesse do mercado.
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Após o evento de 2018 e de 2019, fazer avaliação da ação junto ao público
atendido e pessoas envolvidas na organização do evento e iniciar preparativos
da ação do próximo ano. Esta ação é necessária para que o evento apresente
sempre evolução na sua consecução.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Marcelo de Souza (C.H. 16 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 1 hora/Mês)

Carlos Alberto Barth (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Projeto SEMESO - Operacionalização do evento

Início: Mai/2018 Duração: 3 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 17 Horas Total
Responsável: Marcelo de Souza (C.H. 5 horas Total)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 1 hora Total)

Carlos Alberto Barth (C.H. 1 hora Total)
Voluntário Extensão 1 (C.H. 5 horas Total)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 5 horas Total)

Atividade: Projeto SEMESO - Operacionalização do evento

Início: Mai/2019 Duração: 3 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas Total
Responsável: Marcelo de Souza (C.H. 0 hora Total)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 5 horas Total)

Voluntário Extensão 1 (C.H. 5 horas Total)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 5 horas Total)
Poliana Rossi Schäfer (C.H. 5 horas Total)

Atividade: Projeto SEMESO - Preparação de Cerimonial

Início: Mai/2018 Duração: 5 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 40 Horas Total
Responsável: Poliana Rossi Schäfer (C.H. 10 horas Total)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 10 horas Total)

Lucas Kuster Moraes (C.H. 10 horas Total)
Paulo Roberto Farah (C.H. 10 horas Total)

Atividade: Projeto SEMESO - Preparação de Cerimonial

Início: Mai/2019 Duração: 5 Dias
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Somatório da carga horária dos membros: 18 Horas Total
Responsável: Poliana Rossi Schäfer (C.H. 5 horas Total)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 1 hora Total)

Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora Total)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora Total)
Marcelo de Souza (C.H. 10 horas Total)

Atividade: Projeto SEMESO: 2018 e 2019 Auxiliar nas atividades pertinentes ao
planejamento, organização, direcionamento das ações e controle do evento.
Após eventos concluídos, passará a ajudar no projeto Dia D e nas atividades da
Incubadora ADERI, pois todas atividades trabalham em sintonia, havendo
sazonalidade de atividades entre elas, por isso pode se haver deslocamentos e
auxílios mútuos.Registrar em fotos as ações, fazer relatórios das atividades, e
colher informações de feedback dos participantes nas ações. 

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 80 Horas/Mês
Responsável: Bolsista 2 (C.H. 80 horas/Mês)

Atividade: Projeto UDESCOLA 2018 e 2019- De forma permanente, fará Palestras e
oficinas dos três cursos do CEAVI que acontecerão em escolas, outras
instituições de ensino, empresas da região e entidades públicas. Serão
agendadas por meio de contato com as entidades e agendamento com os
professores e acadêmicos. Haverá períodos de maior intensidade que serão
períodos que antecedem as inscrições dos Vestibulares.

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 24 Horas/Mês
Responsável: Jarbas Cleber Ferrari (C.H. 16 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jaison Ademir Sevegnani (C.H. 1 hora/Mês)

Carlos Alberto Barth (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 1 (C.H. 1 hora/Mês)
Voluntário Extensão 2 (C.H. 1 hora/Mês)
Caroline Sulzbach Pletsch (C.H. 1 hora/Mês)
Diego Rafael Stüpp (C.H. 1 hora/Mês)
Marcelo de Souza (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Natasha Kinas (C.H. 1 hora/Mês)

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Atividades de organização i... - - X X X X X X X X X X

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Visitas nas Instituições de... - - X X X X X X X X X X

Voluntário Extensão 2 Projeto dia D

Ajudar nas palestras nas e... - - X X X X X X X X X X

Voluntário Extensão 1 Projeto DIA D

Atividades relacionadas ao... - - X X X X X X X X X X

Bolsista 3 Projeto DIA D e Projeto UDESCOLA: 2018 e 20... - - X X X X X X X X X X

Sérgio Marian Projeto INCUBADORA ADERI - Desenvolver ativ... - - X X X X X X X X X X

Bolsista 1 Projeto INCUBADORA ADERI : 2018 e 2019 Dese... - - X X X X X X X X X X

Marcelo de Souza Projeto SEMESO - Atividades de suporte estr... - - X X X X X X X X X X

Bolsista 2 Projeto SEMESO: 2018 e 2019 Auxiliar nas at... - - X X X X X X X X X X
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Jarbas Cleber Ferrari Projeto UDESCOLA 2018 e 2019- De forma perm... - - X X X X X X X X X X

Marcelo de Souza Projeto SEMESO - Operacionalização do event... - - - - X - - - - - - -

Poliana Rossi Schäfer Projeto SEMESO - Preparação de Cerimonial - - - - X - - - - - - -

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Operacionalização do evento... - - - - - - - X - - - -

Poliana Rossi Schäfer Projeto Dia D - Preparação do cerimonial - - - - - - - X - - - -

Responsável Atividade
2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Atividades de organização i... X X X X X X X X X X X X

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Visitas nas Instituições de... X X X X X X X X X X X X

Voluntário Extensão 2 Projeto dia D

Ajudar nas palestras nas e... X X X X X X X X X X X X

Voluntário Extensão 1 Projeto DIA D

Atividades relacionadas ao... X X X X X X X X X X X X

Bolsista 3 Projeto DIA D e Projeto UDESCOLA: 2018 e 20... X X X X X X X X X X X X

Sérgio Marian Projeto INCUBADORA ADERI - Desenvolver ativ... X X X X X X X X X X X X

Bolsista 1 Projeto INCUBADORA ADERI : 2018 e 2019 Dese... X X X X X X X X X X X X

Marcelo de Souza Projeto SEMESO - Atividades de suporte estr... X X X X X X X X X X X X

Bolsista 2 Projeto SEMESO: 2018 e 2019 Auxiliar nas at... X X X X X X X X X X X X

Jarbas Cleber Ferrari Projeto UDESCOLA 2018 e 2019- De forma perm... X X X X X X X X X X X X

Marcelo de Souza Projeto SEMESO - Operacionalização do event... - - - - X - - - - - - -

Poliana Rossi Schäfer Projeto SEMESO - Preparação de Cerimonial - - - - X - - - - - - -

Jaison Ademir Sevegnani Projeto Dia D - Operacionalização do evento... - - - - - - - X - - - -

Poliana Rossi Schäfer Projeto Dia D - Preparação do cerimonial - - - - - - - X - - - -

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 16.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
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Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 16.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 16.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Total 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
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Valor total solicitado em Reais: R$ 16.000,00

Dezesseis Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Camisetas para o SEMESO

(400) e para o Dia D

UDESC (200)

600 Unidade(s) R$ 10,00 IES (UDESC) R$ 6.000,00

Canecas de cerâmica (

para sorteio nas atividades

realizadas na UDESC e nas

escolas entre outras

instituições)

300 Unidade(s) R$ 10,00 IES (UDESC) R$ 3.000,00

Coffee Break para

visitantes (alunos das

escolas que vêem na

UDESC (eles permanecem

por volta de 4 horas fora

das suas escolas) no Dia D

e aos visitantes externos ao

SEMESO. O lanche faz

parte do agradecimento em

virem conhecer nosso

campus e ainda é

estratégico pois acontece

em nosso pátio, junto do

intervalo dos períodos dos

cursos. A proposta é

promover a troca entre

eles, alunos de ensino

médio e acadêmicos, com o

propósito de incentivo aos

potenciais acadêmicos.

700 Unidade(s) R$ 10,00 IES (UDESC) R$ 7.000,00

Total R$16.000,00
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4.3 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

Bolsista 1
05/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Bolsista 2
05/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Bolsista 3
05/03/2018

31/12/2019
Sem Fonte

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
Bolsista 1

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Projeto INCUBADORA ADERI : 2018 e 2019 Desenvolver controles e auxiliar nas atividades
administrativas indo de encontro com teorias vistas em sala de aula. Promover a troca de informações
entre incubados com o objetivo de auxiliar em suas atividades e decisões.Registrar em fotos as ações,
fazer relatórios das atividades, repassar informações das conquistas para comunicação do CEAVI e
colher informações de feedback dos incubados.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Está descrito no cronograma de atividades

Bolsista 2

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Auxiliar nas atividades pertinentes ao planejamento, organização, direcionamento das ações e controle
do evento (Projeto SEMESO: 2018 e 2019). Após eventos concluídos, passará a ajudar no projeto Dia
D e nas atividades da Incubadora ADERI, pois todas atividades trabalham em sintonia, havendo
sazonalidade de atividades entre elas, por isso pode se haver deslocamentos e auxílios mútuos.
Registrar em fotos as ações, fazer relatórios das atividades, e colher informações de feedback dos
participantes nas ações.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Descrita no cronograma de atividades

Bolsista 3

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Projeto DIA D e Projeto UDESCOLA: 2018 e 2019 - planejar atividades, consultar escolas e entidades
envolvidas. Organizar agenda dos professores, preparar materiais e comunicar transporte para tal.
Acontece integralmente em 2018 e 2019. Tanto para o Dia D como para o projeto UDESCOLA, planejar
o espaço físico, planilhas dos alunos, Coffee break e ajudar a desenvolver atividades lúdicas, caso

PROEX - Página 29 de 32



necessário. Registrar em fotos as ações, fazer relatórios das atividades, e colher informações de
feedback dos participantes nas ações.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Já estão descritas no cronograma de atividades

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 0% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 0% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)

Discriminação R$

Total 0,00

5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).
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Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:

Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:
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Relator(a)

, 03/10/2017
Local Jaison Ademir Sevegnani

Coordenador(a)/Tutor(a)
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