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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°: 282160.1534.217124.25092017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Paisagem Cultural

      Coordenador: Helenne Jungblut Geissler / 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: DES - Departamento de Engenharia Sanitária

      Início Previsto: 01/03/2018

      Término Previsto: 31/12/2019

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Helenne Jungblut Geissler / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 480 horas

      Justificativa da Carga Horária: O programa Paisagem Cultural abrange três projetos. A proponente
irá coordenar os três Projetos (ações) 'CADastro', 'AQUArela' e
'FOTOgrafia'. O projeto CADastro trata de informação sobre o
patrimônio cultural e tecnologias digitais, dentre outras. A ação
CADastro será realizada com edificações e construções com
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relevância histórica no município e entorno. O projeto AQUArela
realiza o levantamento e documentação cromática do patrimônio
histórico cultural. O projeto FOTOgrafia promove o registro de
patrimônio histórico cultural e patrimônio natural utilizando
fotografias, desenhos e atividades lúdicas. Essas duas ações
buscam envolver estudantes de escola públicas e a população do
município em 'varal cultural' expondo de modo itnerante e
divulgando atividades. As ações visam a educação ambiental e
atividades de educação patrimonial. O projeto CADastro faz o
levantamento e documentação do patrimônio natural e cultural. Os
bolsistas a serem selecionados irão estar envolvidos em cada um
dos três projetos, respectivamente.

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Nacional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: diversos municípios do Estado de Santa Catarina 
e de outros Estados

      Período de Realização: março a dezembro de 2018 e março a dezembro de 2019

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

população municipal, população estadual, população nacional

      Nº Estimado de Público: 20140

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 4 100 0 4 0 108

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 4 0 4

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 4 4

Instituições Governamentais Municipais 8 0 0 4 0 12

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 4 4

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 4 4

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 4 4

Outros 0 0 0 0 20.000 20.000

Total 12 100 0 12 20.016 20.140

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

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Universidade Federal

de Santa Catarina
UFSC Externa à IES

Instituição Governamental

Federal
apoio as ações

Secretaria de

Educação, Cultura e

Esportes

SECE Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal
apoio as ações

Arquivo Histórico de

Ibirama
AHI Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal
apoio as ações

Fundação Catarinense

de Cultura
FCC Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual
apoio as ações

Forvm de Comarca

Forvm

de

Comarc

a

Externa à IES Outros patrocínio a projetos

Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico

Nacional

IPHAN Externa à IES
Instituição Governamental

Federal
apoio as ações 

Empresa de Pesquisa

Agropecuária e

Extensão Rural de

Santa Catarina

EPAGR

I
Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual
apoio as ações 

Secretaria de Saúde SS Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual
apoio as ações

Secretaria de

Desenvolvimento

Sustentável

SDS Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual
apoio as ações

Instituto Federal

Catarinense- Campus

Ibirama

IFC

Ibirama
Externa à IES

Instituição Governamental

Federal
apoio as ações

Associação

Beneficiente Hammonia

- Hansa Höehe

ABH -

HH
Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

apoio as ações

Secretaria de

Desenvolvimento

Econômico e Meio

Ambiente

SDE Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal
apoio as ações

Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos
SOSU Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal
apoio as ações
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escolas escolas Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal
apoio as ações 

colégios colégios Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual
apoio as ações

Fundação Catarinense

de Cultura
FCC Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual
parceria

Grupo de dança

folclórica - Volkstanz

Neubremmen 

VNB Externa à IES Outros apoio as ações

Faculdade Municipal de

Palhoça
FMP Interna à IES Educação Superior

participação da Turismóloga e

Profa. Marinês da Conceição

Walkowski

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Engenharias » Engenharia Civil » Construção Civil » Materiais e
Componentes de Construção

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Meio ambiente

      Linha de Extensão: Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O programa Paisagem Cultural, o qual abrange os Projetos (ações) 'CADastro', 'AQUArela', 'FOTOgrafia'.
As três ações de extensão visam a 'Arquitetura da Felicidade ' do autor Alain de Botton (2007),
contribuindo para o bem estar e saúde pública. O objetivo do projeto CADastro é fazer o levantamento e
documentação do patrimônio natural e cultural de municípios do Estado de Santa Catarina. O objetivo do
projeto AQUArela é realiza levantamento e documentação cromática do patrimônio histórico cultural. O
projeto FOTOgrafia promove o registro de patrimônio histórico cultural, natural utilizando fotografias,
desenhos e atividades lúdicas.
As três ações são coordenadas pela proponente, que é Arquiteta e Urbanista, Mestre e Doutora em
Engenharia Civil e contam com participação de bolsistas e voluntária de outros participantes. O programa
precisa de três bolsistas; um para realizar ações de levantamento de patrimônio natural, um para 
atividades variadas com crianças, jovens e idosos e outro para levantamento de patrimônio histórico. O
público alvo é a população do município de Ibirama - SC e outros. Os métodos são pesquisa cartográfica,
cadastral, bibliográfica, documental, levantamentos diversos, levantamento fotográfico, levantamentos
cromáticos e de medição, entrevistas com moradores e turistas, cadastramento e modelagem de bens
culturais, que integram o legado da imigração, confecção de materiais, elaboração e desenvolvimento de
atividades artístico cultural, lúdicas, etc. Busca estabelecer parcerias e captar recursos para viabilizá-lo. A
aproximação do público-alvo ocorre através de entrevistas, exposições, veiculação na internet e impressa.
Futuramente estima-se que pode ser ampliado envolvendo mais escolas, municípios do entorno e outras
atividades.     
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       Palavras-Chave:

paisagem cultural, educação ambiental, educação patrimonial, cor, fotografia

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Comunidade participa ativamente do desenvolvimento do programa Paisagem Cultural e dos projetos
(ações) 'CADastro, 'AQUArela', 'FOTOgrafia', informa sobre suas necessidades, fornece saberes
populares materiais e imateriais e sugestões e avalia o programa e os projetos.

      1.6.1 Justificativa

A iniciativa de propor o Programa o Paisagem Cultural abarcando os Projetos (ações) 'CADastro',
'AQUArela' e FOTOgrafia' vem da intenção de suprir uma lacuna existente no processo de preservação do
patrimônio cultural e natural existente no Alto Vale do Itajaí e outras regiões do Estado de Santa Catarina.
O programa atua valorizando as relações existentes entre o patrimônio histórico, os testemunhos materiais
e imateriais representados pelas edificações e memória oral dos moradores locais, em grande parte de
descendência européia, mas também indígena. 

Essa Paisagem Cultural  abrange um rico caldeirão cultural, cuja variedade e profusão plástica e estética,
possui uma essência, identidade e imagem singulares. No entanto, há problemas graves relacionados a
água, ao saneamento, o que intui soluções em saúde pública e para a construção da saúde ambiental: A
execução do programa é favorecida, em primeiro lugar pela disponibilidade de um patrimônio natural,
histórico e cultural significativo que se presta às iniciativas de educação patrimonial aqui propostas. Em
segundo lugar, o Departamento tem pessoal qualificado na área da proposta e diversas entidades com as
quais é possível firmar parceiras e que detêm conhecimento técnico-científico, materiais e metodologias
próprias em seus respectivos campos de atuação, que podem contribuir para promover a valorização do
patrimônio natural e cultural através de projeto de extensão que inclua atividades de educação ambiental e
patrimonial. 

Além disso, o Alto Vale do Itajaí e o Estado de Santa Catarina têm recebido grande notoriedade pelas
atividades turísticas que têm aportado, muitas delas, não acompanhadas por projetos educativos que
promovam a conscientização das comunidades locais acerca do patrimônio natural e cultural com o qual
elas são as primeiras a conviver e pelo qual são responsáveis imediatas, tampouco infraestrutura para
suporte. Esse processo de exploração, na sua maioria, sem comprometimento com interesses
preservacionistas, pode acarretar em perdas significativas e irreversíveis. 

Os ganhos sociais e culturais resultantes do projeto propiciam um fortalecimento da identidade cultural
individual e coletiva, reforçando o sentimento de auto-estima por parte das comunidades envolvidas,
impedindo que atividades turísticas especulativas venham a causar perdas irreparáveis ao modus vivendi,
modos de fazer, cultura de tais comunidades. Além desses fatores, o projeto busca estimular o diálogo
entre a sociedade e o Poder Público (órgãos responsáveis pela identificação, proteção e promoção do
Patrimônio Natural e Cultural), aproximando uma entidade de ensino superior (UDESC) propiciando a troca
de conhecimentos gerados nesses diferentes segmentos e divulgando-os. Ao desenvolver e experimentar
metodologias de Educação Ambiental e Educação Patrimonial com um aporte interdisciplinar, integrando
diferentes áreas de conhecimento técnico arquitetura, engenharia e trazendo-as ao cotidiano dos
moradores locais bem como dos alunos de escolas envolvidas, acredita-se estar valorizando não só o
patrimônio natural, cultural enquanto objeto de conhecimento mas também os diferentes campos técnico
científicos envolvidos em seus processos de preservação e que também podem vir a ser reconhecidos e
valorizados pelo público alvo do projeto. 

Até setembro de 2017 foi realizado o levantamento fotográfico de quarenta e cinco (45) casas enxaimel no
perímetro urbano de Ibirama através do programa de extensão Paisagem Cultural do Alto Vale. Está sendo
realizado o cruzamento de dados coletados em campo com o dados do cadastro técnico da Prefeitura e do
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Arquivo Público, entrevista aos moradores idosos e fotografias e mapas antigos. Além disso foi realizada a
reconstituição de projetos arquitetônicos de algumas dessas casas no software AutoCAD. Duas das quais,
sob domínio público, pertencem a UDESC. Outras duas casas que são propriedades privadas estão sendo
finalizadas e a perspectiva é de que até o fim do ano outros levantamentos de medição possam ser
realizados em outras três casas enxaimel. 

A ação CADastro é continuidade do projeto 'Memórias de uma morada' em desenvolvimento em 2015, que
conta com dois bolsistas e dois voluntários. 

O programa Paisagem Cultural do Alto Vale já conseguiu realizar entre 2015 e 2017 o levantamento de
medição utilizando trena no município de Ibirama e reconstituição  do esquema no projeto arquitetônico de
nove (9) edificações antigas. Duas  (2) casas enxaimel no campus UDESC Ibirama (casa Larsen e casa
Koplin) situadas no Bairro Bela Vista, Casa Koepsel (antigo Forvm de Hammonia atual Ibirama), Maki
retalhos (antiga cervejaria Koepsel), Casa Schäfer, Casa Weihnachstmann ou Papai Noel situadas no
Centro (atualmente sedia a Liga de Combate ao Câncer), antiga Deutscheschule ou escola Alemã em
Dalbergia, antiga casas dos Padres católicos atual casa Hobus, casa Zimmermann no Bairro Pinheiro Alto
no município de Presidente Getúlio e outras em andamento. A ação CADastro tem contribuído para o
resgate e valorização do Patrimônio Cultural dos imigrantes no município de Ibirama, dentre outros.

Foram elaborados e publicados diversos artigos, inclusive, em eventos internacionais.

Em 2016 e 2017 as ações contribuiram para mostrar o valor do Patrimônio Natural e Cultural para a
população, mapeamento de cachoeiras e resgatar e valorizar pontos com potencial cênico na paisagem.
Já foram mapeadas mais de dez cachoeiras na bacia do Rio Rafael, que um afluente do rio Hercílio e por
sua vez do Itajaí.
Entrevistas a idosos em Ibirama indicam que devam existir cerca de 200 edificações em sistema
construtivo enxaimel Fachwerk no município. Espera-se que gradualmente, ao longo do tempo, do
desenvolvimento das ações de extensão da UDESC, através do campus Ceavi, possamos realizar a
identificação e levantamentos de todas essa casas enxaimel. Mais ainda, que haja continuidade, inclusive,
no aprofundamento de informações envolvidos a nível inter multi e transdisciplinar que envolvem o sistema
construtivo milenar em madeira, contribuindo para o município.

Paisagem Cultural é uma pauta mais ampla, e o Estado de Santa Catarina enquanto integrante de um
Brasil plural em que ocorre uma multiplicidade de culturas, mostra que é indispensável despertar diversos
pontos de vista para valorizar a qualidade de vida, fixar o pequeno produtor rural a terra em seus
minifúndios, gerar dinamização de atividades econômicas como o turismo sustentável e de aventura. 
Estratégias que contribuam valorizando o modo de vida local, a carpintaria e construção tradicional,
culinária, jardinagem, decorativismo das fachadas, culinária, idiomas e dialetos, artesanato, dentre outros
aspectos, fomentando que a riqueza inerente a bagagem cultural local permaneçam como legado para as
futuras gerações. 

Detectou-se a importância de ser realizado um inventário completo das edificações que constituem o
Patrimônio Cultural do Município. Já existe a isenção de IPTU - Imposto Territorial Predial Urbano para os
proprietários que preservem casas cujo sistema construtivo seja o enxaimel, mas merecem atenção a
aprovação de leis e instrumentos jurídicos que protejam e incentivem a manutenção de preservação os
bens culturais, evitando sua demolição e descaracterização. 
Há necessidade de mudança de mentalidade e de  resgate e valorização do Patrimônio Cultural (material e
imaterial) e Natural. Uma das ferramentas para tanto é a educação patrimonial e ambiental de crianças e
jovens. Nesse ínterim, as ações e atividades de educação ambiental nas escolas com as crianças
revelaram-se muito exitosas. Resultando em um novo olhar ao público infantil e jovem e nova geração
motivadas a eles mesmos contribuir de modo ativo com mudanças no meio em que vivem. Levantamentos
nas cachoeiras e quedas d´água que existem no município de Ibirama foram realizados em 2016 e 2017. 
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É prevista a continuidade das três ações e de que outros projetos de extensão coordenados pela
proponente como 'Aprendendo alemão - Deutsch lernen ' e, inclusive, de pesquisa correlatos a temática
venham a contribuir com o munícípio de Ibirama e outros municípios catarinenses.

Na manhã e tarde de dez de maio participou-se da Semana Acadêmica do curso de graduação em
Engenharia Sanitária. Neste dia a coordenadora foi apresentada e teve a oportunidade de conhecer na
14o. ADR - Agência de Desenvolvimento Regional a Gerente de Políticas Socioeconômicas Rurais e
Urbanas Edna Beltrame Gesser. Desde então vem realizando contatos para aproximar Instituições
Estaduais e viabilizar projetos para beneficiar a população. 

Na manhã do dia vinte e quatro de maio do presente ano 24/05/2017 a Coordenadora do Programa de
Extensão 'Paisagem Cultural do Alto Vale' e a estudante de Engenharia Sanitária Diomar Caetano
participaram do 2o. Encontro das Mulheres Agricultoras promovido pela 14a. ADR Agência de
Desenvolvimento Regional na Sociedade Desportiva União, visando estabelecer contatos para atividades
de extensão.

Na noite do dia sete de junho 07/06/2017 a Coordenadora do Programa de Extensão 'Paisagem Cultural
do Alto Vale' e a estudante de Engenharia Sanitária Diomar Caetano participaram de reunião na ADR 14a.
ADR Agência de Desenvolvimento Regional na Sociedade Desportiva União com a Secretária Edna
Beltrame Gesser. para conversar a respeito de uma nova proposta de um projeto independente da
Professora Helenne Jungblut Geissler docente no curso de alemão Marlene Siegle Schonrock, da
estudante de graduação em Engenharia Sanitária Diomar Caetano que é graduada em Gastronomia.

Na tarde do dia vinte e seis de junho de dois mil e dezessete 26/06/2017 realizou-se uma reunião da
equipe desenvolvedora do projeto independente, cuja equipe é formada pela Professora Helenne Jungblut
Geissler, Marlene Siegle Schonrock e graduanda de Engenharia Sanitária Diomar Caetano, estudante de
ensino médio Alana Mazzi com o Prefeito do Município de Ibirama Adriano Poffo e Gerente de Políticas
Socioeconômicas Rurais e Urbanas da 14o. ADR - Agência de Desenvolvimento Regional Edna Beltrame
Gesser, e Helena Marquardt da Comunicação para conversar sobre o nosso projeto independente 'Um
Pouco de Cada', vide notícia de divulgação on line disponível em : <
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/udesc-e-adr-vao-lancar-livro-com-receitas-tipicas-ale
mas-de-ibirama> . 

Aproveitamos ainda para explicar as ações do Programa de Extensão Universitária 'Paisagem Cultural do
Alto Vale' e Projeto de Extensão Universitária, modalidade curso 'Comunicando-se em Alemão'.
A proponente do Programa está elaborando de modo independente junto a ourras coautoras o livro 'Um
Pouco de Cada' que atua para ' Resgatar e preservar a cultura através da gastronomia, da língua,
arquitetura e patrimônio natural da cidade. Este é o objetivo de um livro com receitas típicas trazidas pelos
colonizadores alemães para Ibirama e que está sendo produzido pela Universidade do Estado de Santa
Catarina, através do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi) e da Agência de
Desenvolvimento Regional (ADR) de Ibirama. A obra, que contará um pouco da história de cada prato, de
quem o produz e também mostrará os atrativos turísticos de todos os bairros de Ibirama deve ser lançada
nos próximos meses em dois idiomas. O projeto foi apresentado na tarde desta segunda-feira, dia 26, ao
Prefeito Adriano Poffo. ', (MARQUARDT, 2017). 

Foi promovida na noite de trinta de junho 30/06 uma oficina de Gastronomia. Em geral, tem sido realizada
periodicamente encontros gastronômicos da cultura dos imigrantes. Esta iniciativa tem sido uma tônica
realizada desde 2014 pela Coordenadora Profa. Helenne Jungblut Geissler no curso de extensão
'Aprendendo Alemão - Deutsch lernen' junto a Professora Marlene Siegle Schonrock. 

Anteriormente já promoviam-se encontros unindo a cultura, música, canto, gastronomia, dentre outros
aspectos na casa das Professoras e de estudantes do curso de idioma alemão. Estas reuniões
mostraram-se muito eficientes para efeitos de prática interativa do idioma em ambiente descontraído e
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muitas vezes ao ar livre. 

Realiza-se a confraternização e compartilhamento de saberes e hábitos, que constituem bens imateriais. O
café e demonstração de modos de fazer tradicionais, elaboração de pratos salgados e doces, dentre
outras demonstrações de receitas típicas da culinária, cantos e música e artesanato é muito importante
para perpetuar o legado dos imigrantes europeus no Brasil.

Por exemplo, em 2014 houve o Wanderntag (dia da caminhada ao ar livre) e ocorreu a elaboração do
Sauerkraut ou chucrute na casa de estudantes que moram em uma fazenda no meio rural. Houve também
apresentação dos estudantes de alemão na SEPEX cantando músicas alemãs. A iniciativa foi
complementada por apresentação de grupo folclórico Neu Bremen. Em 2014, 2015 e 2016 promoveram-se
refeições, cafés e jantares na casa de participantes, idas a confeitarias e restaurantes como a Pizzaria e
Cervejaria Handwerk. Promoveu-se ainda diversas vezes a Flohmarkt (Feira de Pulgas) no campus
universitário expondo objetos antigos e no Centro do município de Ibirama gerando compra e venda de
objetos antigos. 

Em 2015, 2016 e 2017  o Programa 'Paisagem Cultural do Alto Vale' junto ao projeto de extensão
modalidade curso 'Aprendendo Alemão - Deutsch lernen' beneficiaram centenas de habitantes. O curso de
idioma beneficia a população e oportuniza, por exemplo, a possibilidade de participação de acadêmicos
em intercâmbios e de habitantes receberem turistas, realizarem negócios de comércio exterior, dentre
outras. 
Atualmente, quem ministra curso de idioma o faz de forma voluntária. Há muitos anos quem promove e
oferece o curso de alemão é a Professora Marlene Siegle Schonrock. Tal é a aderência e a consistência
das atividades de extensão e qualidade do curso que em 2017 as inscrições para este curso de alemão
superaram os cento e cinquenta (150) inscritos, sendo que são que oferecidas cinquenta (50) vagas,
havendo necessidade de selecionar os estudantes que se candidataram às vagas. 

O Estado de Santa Catarina e o município de Ibirama e outros municípios do Vale do Itajaí deveriam
pensar seriamente em implementar mais ações neste sentido de resgatar e valorizar o idioma e a cultura
dos imigrantes e seus descendentes.

Tais ações justificam-se pelo valor que os saberes e bens imateriais e materiais tem como valorização
para o ser humano, pois possibilita melhorar as habilidades, capacidades e possibilidades acadêmicas
profissionais e laborais e, inclusive, ampliam a qualificação dos indivíduos e das comunidades e geração
de renda. Estes aspectos apresentados potencializam melhorias na renda dos indivíduos e das famílias.  

As atividades de vínculo com a Gastronomia estão envolvidas diretamente com o Programa de Extensão
'Paisagem Cultural do Alto Vale' e o Curso 'Aprendendo Alemão - Deutsch lernen' tem aproximado a
UDESC do público-alvo. Em 2017 esta ação no ramo da Gastronomia teve a participação da estudante de
graduação em Engenharia Sanitária Diomar Caetano. Houve uma oficina de Gastronomia documentada
em termos fotográficos e audiovisuais. 

Estão sendo exploradas outras possibilidades e aplicações do Programa de Extensão, cuja proposta é
beneficiar a comunidade como um todo através de mapeamento do Patrimônio Natural e Cultural,
Cadastro de Patrimônio Cultural e ações educativas, e inclusive, aplicações a novas frentes para
pesquisas futuras.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Educação ambiental através da arte: 

Smedley (2015) aponta que a água e o saneamento ocupam uma posição central do desenvolvimento.
Ambos integram a saúde, a nutrição, a educação, os meios de sustento, os seres vivos e do meio
ambiente. Se não houver o manejo adequado dos recursos hídricos e acesso à água e ao saneamento há
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dificuldade na redução da pobreza. Há cerca de 2,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, que não
possuem acesso ao saneamento básico, desses 900 milhões não têm sequer acesso à água segura.

Muitos autores entre eles a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) (2012) destacam o papel da
arte  e cultura para sensibilizar os seres humanos acerca da necessidade de proteger o planeta e,
sobretudo, além do bem mais precioso: a água, dentre outros temas. Os fantoches, marionetes e a
criatividade dentre outras figuras e símbolos na arte auxiliam na reflexão acerca de temas intrínsecos ao
eu, ao meio atuando como uma ferramenta educacional na acepção de Mercúrio (2015).

Contar histórias para explanar ideias complexas às pessoas está presente via de regra em todas as
culturas. Tais histórias simplificam fatos complicados e transmitem-se por meio de algumas estratégias;
contar histórias: teatro, marionetes, jogos interativos, música e vídeos. Um show de marionetes é um modo
excelente para aproximar-se e ter um canal adequado para se comunicar com as pessoas principalmente
as que vivem em áreas rurais. 

Diversos tópicos, inclusive, os temas delicados podem ser demonstrados com marionetes. Os marionetes
apresentam uma enorme vantagem em comparando-se a peças de teatro simples ou palestra sobre
saúde. É notável que as crianças a priori gostam muito de assisti-los e repetem as mensagens recebidas
às suas famílias explicando aos irmãos menores. Recomenda-se haver o envolvimento da comunidade na
preparação do show de marionetes. As pessoas podem auxiliar na criação da história, movendo as
marionetes e reunindo outras pessoas para assistir a apresentação. Sugere-se escolher horário e local de
fácil acesso para que as pessoas possam assistir aos marionetes. Demais detalhes disponíveis em :
<http://tilz.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_87/creative_ways_
of_ communicating_ health _messages/#sthash.EZsnvLA9. dpuf>.

As artes visuais assim como os murais, os cartazes e os outdoors também podem contribuir como meio de
comunicação com um público grande, tanto interno, quanto externo a comunidade bem como com as
pessoas que estão transitando e passando pelo local. Recomenda-se procurar e utilizar um espaço
externo em uma escola ou um centro comunitário para fixá-los. É possível convidar artistas locais para
criar cartazes ou pintar murais ou  envolver as crianças para conceber um projeto criativo. 

Essa estratégia ajudará as crianças  a se lembrarem das mensagens e fornecerá um legado concreto e
cujo alcance será de longo prazo para os cidadãos. Mais detalhes disponíveis  em:
http://tilz.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_87/creative_ways_o
f_communicating_health_messages/#sthash.EZsnvLA9.dpuf
O mesmo autor e Bill Gordon na obra Puppets for a better health propõem que os marionetes podem ser
utilizados para realizar atividades que visem uma saúde melhor.

As marionetes fornecem uma abordagem de vida ao processo de ensino aprendizagem. Os shows de
marionetes são uma forma de contar histórias bastante dinâmicas constituídos e com uma série de ações
envolvidas. Outra vantagem das marionetes é a sua mobilidade e adaptabilidade, podendo ser levadas a
qualquer lugar e suprir platéia pequena (20 pessoas) ou grande (100 pessoas) e em diferentes e períodos
do dia ou noite. Peças com marionetes demandam menos pessoas para organizar e executar. Outras
facilidades são pouca estrutura requerida e adereços pequenos, cuja produção é pode ser administrada de
maneira simples. 

Recomenda-se incluir música, uso de formas locais para contar as histórias e dramatizações, simplificar e
lançar uma ideia para que a platéia pense a respeito, apoiada por palavras e ações esclarescedoras. Há
muita ação nas marionetes, que estão em constante movimento. As falas devem ser curtas e sem pausas
de longa duração. Um show de marionetes é composto por uma composição que mistura ação, lágrimas e
risadas. Busca-se um equilíbrio entre eventos sérios ou tristes e eventos leves ou engraçados. Percebe-se
que o “alívio cômico” assume um papel muito importante se a história for triste ou assustadora.
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Sugere-se utilizar um personagem cômico, que pode ser tanto um animal, ou, ainda, identificar os
personagens com nomes engraçados. Os shows de marionetes atraem um público grande e prende a
atenção fornecendo a elas algo sobre o que falar e contar a outras pessoas mais tarde. Demais detalhes
acerca da construção e/ou improviso de um teatro de marionetes disponível. :
http://tilz.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/
footsteps/footsteps_81-90/footsteps_87/creative_ways_of_communicating_health_messages/#sthash.EZsn
vLA9.dpuf

Utiliza como suporte contextual os Roteiros Nacionais de Imigração desenvolvidos pelo IPHAN - Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2007).

Paisagem cultural: 

No volume I do Dossiê do Tombamento para o Estado de Santa Catarina consta o histórico, análise e
mapeamento da região. O trabalho, que é o fruto de mais de vinte anos de pesquisa, foi uma parceria do
IPHAN com a Fundação Catarinense de Cultura (FCC), a Lei de Incentivo a Cultura do Estado de Santa
Catarina e diversos municípios, participando pesquisadores contratados.

O Vale do Itajaí é reconhecido como Vale Europeu, forma um riquíssimo mosaico de culturas
diversificadas que coexistem entre si. A região, que é composta por quarenta e nove (49) municípios, foi
colonizada por imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Desses quinze municípios (15)
integram o Roteiro Nacional de Imigração: 

' transborda de música, de risos, de sabores e odores, entre a brisa fresca e o sol brilhante ... essas
maravilhas cor, a diversidade e a alegria... ' (IPHAN, 2014:16) 

A partir do século XIX vieram colonizar o país imigrantes múltiplas nacionalidades, ampliando, que
caracterizam atualmente o Brasil como multiétnico, gerado pela contribuição populacional de portugueses,
alemães, italianos, poloneses, belgas, ucranianos, austríacos, espanhóis, franceses, suíços, dentre outros.

De acordo com Piazza (1994) o povoamento do estado iniciou no século XVIII com a vinda de imigrantes
açorianos e madeirenses, que estabeleceram-se nos municípios litorâneos. primeiros imigrantes
não-lusitanos foram os alemães, que vieram de diversas regiões da Alemanha, e aportaram a partir de
1829 no estado visando colonizar o interior. A imigração alemã sobretudo nos estados do sul do Brasil foi
indiscutivelmente exitosa. 

Houve períodos conturbados para os imigrantes e conflitos, inclusive com os indígenas. Os índios do
grupo tribal xokleng ou botocudos, eram os donos originais das terras, consideradas devolutas pelo
governo. Essa tribo é um povo de caçadores e coletores, vivem em grupos de 50 a 300 elementos e
percorriam longas distâncias ao ano em busca de alimento. A personalidade mais arredia e selvagem,
comparada a grupos do litoral (carijós), contribuiu para que fossem dificilmente capturados e/ou
aculturados. Atualmente, há reserva indígena demarcada.

É notável que a partir do final do ano de 1874 a imigração italiana tornou-se majoritária. Mais imigrantes
vieram, em sua maioria do Tirol austríaco de fala italiana e alemã, trazidos, talvez, por novas políticas do
governo brasileiro e do estabelecimento de contratos. A chegada e adaptação de italianos em meio
anteriormente colonizado por alemães não foi pacífica: 'colonos de índole completamente diferente da dos
alemães, com que o Dr. Blumenau vinha lidando desde a fundação da Colônia, tiroleses e italianos,
principalmente estes, deram-lhe incômodos e aborrecimentos inúmeros. Era gente mais fogosa, menos
paciente, mais exigente, apesar de suas condições de existência na Europa serem, talvez, bem piores que
a dos alemães. Principalmente os italianos, que vinham imbuídos, os mais letrados, das idéias liberais que
agitavam naqueles dias o seu país, não puderam adaptar-se facilmente ao regime de disciplina, de
conformação com as deficiências, dificilmente removíveis, e com as necessidades de que a própria
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administração se ressentia. Daí os muitos incidentes havidos entre aqueles colonos e a direção colonial, a
que aludem os relatórios da época'. (FERREIRA DA SILVA, 1972).

A leva de imigrantes italianos e tiroleses refletiu-se em diversos aspectos; na arquitetura, na religião, nos
hábitos alimentares e em todos os outros planos da cultura local, formando, em tais áreas, uma mistura
muito interessante entre os elementos alemães, italianos e tiroleses. Vieram grandes levas de trentinos, de
imigrantes provindos de Verona, Cremona, Brescia, Treviso, Lombardia e do Vêneto e de outras áreas da
península itálica.

Para Richter (1986) um novo fluxo de imigrantes surgiu a partir da criação da Sociedade Colonizadora
Hanseática e da assinatura do convênio com o Governo de Santa Catarina, criando quatro novos distritos
coloniais que, juntos, formavam a Colônia Hansa, dentre elas; Itajaí-Hercílio: o maior e mais importante,
localizado no então município de Blumenau, com sua sede Hammonia (atualmente Ibirama). 
A Sociedade Colonizadora Hanseática foi formada pela fusão da Sociedade Colonizadora de 1849 de
Hamburgo com o consórcio das principais companhias de navegação da Alemanha e de grandes casas
comerciais. O convênio, que forneceu suporte para essa colonização em larga escala foi firmado em 28 de
maio de 1895, em Florianópolis, entre o Governo de Santa Catarina, sob a administração de Hercílio Pedro
da Luz, e Carl Fabri representando a Sociedade Colonizadora de 1849 de Hamburgo. 

Houve também por migração interna de alemães e italianos de colônias em crise no estado de Santa
Catarina e dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, (VIEIRA, 2008).

Para o IPHAN (2007) em termos proporcionais o grupo de alemães é o mais representativo, no estado de
Santa Catarina, perfazendo cerca de 40% de descendentes. Os descendentes de italianos somam cerca
de 30% da população e os poloneses cerca de 5% dos descendentes de imigrantes. A instituição ressaltou
no dossiê, que alguns pesquisadores consideram sub-quantificados os dados oficiais a respeito da
imigração, o que implicou em erros.

Para De Luca e Santiago (2013) a abordagem das paisagens rurais é o resultado das observações e
análise dos aspectos culturais e do conjunto de práticas, cujo significado auxilia na compreensão da
dimensão do patrimônio rural e identidade cultural. A relevância encontra-se em estudar as transformações
da paisagem através dos valores e costumes. É possível identificar como o imigrante transformou o
entorno, tipologias, a organização espacial das moradias e relação de troca com a natureza. O surgimento
de uma paisagem cultural ocorre quando passa a ser conferido valor aos bens agenciados pelo homem
nesse espaço expressando a relação com o meio natural e demostrando as transformações ao longo do
tempo.

Loch (1990) e Loch (2005) recomenda que seja realizado o monitoramento global das propriedades rurais
e que para tanto seja utilizado o Cadastro Técnico Multifinalitário.

Paisagem cultural conforme Sauer (1998) é modelada partindo de uma paisagem natural por um
determinado grupo cultural, onde a cultura seria o agente, a área natural o meio, a paisagem cultural o
resultado. A paisagem cultural apresenta-se como um artefato, cujas características mostram tanto
elementos naturais, quanto culturais e inerente a isso diversos  valores que auferem interesse patrimonial.

O conceito de patrimônio liga-se a três categorias: tempo, espaço e valor. Na acepção de Delphim (2004)
o valor da paisagem cultural está na função e de sua capacidade de: 'reter marcas e registros antrópicos.
O homem é um dos elementos de valor na paisagem, muitas vezes o principal. Sob a ótica cultural a
leitura e compreensão da paisagem não se limita ao espaço. É também temporal. A paisagem testemunha
e preserva dados de épocas passadas, sob os pontos de vista geológico, paleontológico e arqueológico.
Qualquer marca que o homem introduza na paisagem significa uma modificação para sempre, um novo
significado, um diferente valor patrimonial. Técnicas materiais, crenças religiosas e ideológicas perpassam
cada paisagem. A paisagem é uma chave para a compreensão do passado, do presente e do futuro',
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(DELPHIM, 2004, p.5).

Michelin (2013) descreve que o projeto Caminho da Pedra na Serra Gaúcha foi realizada partindo-se de
um inventário, que constou do levantamento do acervo arquitetônico de toda a zona rural do município de
Bento Gonçalves em 1987. Tendo o levantamento, notou-se-se que o Distrito de São Pedro, cuja
composição integra sete comunidades (São Pedro, São Miguel, Barracão, São José da Busa, Cruzeiro,
Santo Antônio e Santo Antoninho), tinha o maior número de exemplares de casas rurais mais antigas e em
bom estado de conservação, caracterizando um conjunto um testemunho considerável da história e da
cultura do Município. Com a iniciativa, algumas das casas foram restauradas, outras foram relocadas da
posição geográfica de origem e colocadas na rota, recebendo visitação. Adaptaram-se os usos nos
imóveis para receber turistas, criar centros de degustação de produtos coloniais certificados, memoriais da
história coletiva da população A implantação da maioria dos estabelecimentos ocorreu de forma linear, ao
longo de uma estrada (Júlio de Castilhos). Tal projeto passou a receber recursos de empresas locais,
através da LIC, Lei de Incentivo a Cultura do estado do Rio Grande do Sul a partir de agosto de 1998. O
roteiro recebe em média, a visita de 60.000 turistas, nos 19 pontos de visitação e mais de 50 pontos de
observação externa do patrimônio arquitetônico e da paisagem.

Heidtmann (2007) constatou a necessidade de prever a possibilidade de novos usos para edificações de
interesse histórico e cultural. Heidtmann (2012) recomendou que futuras pesquisas em outros locais
busquem o aprimoramento de modelos de avaliação de desempenho para a Preservação das Paisagens
Culturais. Além disso, em utilizar continuamente MCDA - método multicritério de apoio à decisão,
considerando especificidades,expectativas e necessidades dos envolvidos de modo direto no processo de
preservação, verificando semelhanças e/ou divergências. Defende, ainda, a Gestão Territorial para
assegurar a continuidade da atividade familiar rural, controle da expansão urbana, Gestão da Mobilidade e
Gestão do Patrimônio.

Michelin (2008) citando Posenato (1998), evidenciou que a atividade turística promove o incentivo a
valorização da cultura e da etnicidade. 
Ruschel (2013) demonstra o sucesso de programas dessa natureza através de sua expansão e ampliação.
das rotas na Serra Gaúcha, que em 2012 receberam cento e cinquenta mil visitantes, do Brasil e exterior.
O evento promovido 'Bento em Vindima', que ocorre no período de janeiro a março, possui uma
programação repleta de atividades em torno da cultura da uva e do vinho, incluindo passeios turísticos nas
cinco rotas do município de Bento Gonçalves (Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, Vinhos de Pinto
Bandeira, Rota das Cantinas Históricas e o Vale do Rio das Antas) e inúmeras atividades como
degustação de uvas, cursos de degustação de vinhos, colheita noturna, um Ciclo de Cinema, participação
na colheita e na pisa das uvas, visita às vinícolas, jantares harmonizados.

      1.6.3 Objetivos

O objetivo geral do programa é valorizar e o reconhecer o patrimônio natural e cultural no Alto Vale do
Itajaí e de outros municípios e de outras regiões do Estado de Santa Catarina. Visa comunicar sobre a
enorme importância da preservação do patrimônio cultural e natural. Cadastrar e gerar informações em
meio digital sobre obras de engenharia e edificações de interesse cultural. Visa também enfatizar sobre
água, saneamento e saúde através de atividades lúdicas e artísticas.

O programa é composto por três projetos de extensão: CADastro, AQUArela e FOTOgrafia.

O projeto CADastro trata de informação sobre o patrimônio cultural e natural e tecnologias digitais, dentre
outras. A ação CADastro será realizada com edificações e construções com relevância histórica no
município e entorno e bens naturais como florestas nativas, cursos d´água, cachoeiras, e outros. A ação
AQUArela realiza o levantamento e documentação cromática do patrimônio histórico cultural. CADastro,
envolvem diversas atividades com a população e com estudantes de escolas públicas. As ações ocorrerão
com uma turma escola com cerca de 20 a 30 alunos. 
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1. O projeto CADastro tem como objetivo fazer o levantamento e documentação do patrimônio cultural e
natural. 

2. O projeto AQUArela tem como objetivo gerar estudos cromáticos.

3. O projeto FOTOgrafia tem como objetivo fazer o levantamento e documentação do patrimônio natural do
município de Ibirama e entorno, e outros através de fotos e realizar atividades lúdicas.
 
O programa de extensão visa reconhecer locais naturais e edificações no território, cuja essência, valor e
relacionamento da cultura e ambiente natural conferem identidade e singularidade à paisagem. Busca
atingir um número expressivo de pessoas através de exposições itnerantes. As exposições contarão com
material ilustrativo e digital, banners e maquetes eletrônicas contendo informações acerca da paisagem
cultural.
Nesse sentido, os primeiros a se beneficiarem, serão os membros das comunidades locais, que contarão
com o apoio de equipe interdisciplinar, pelo período em que o projeto estiver em andamento, para
aprenderem sobre o processo de preservação do patrimônio natural e edificado em que eles mesmos se
encontram inseridos. A comunidade poderá aprender como podem participar de tal processo, passando
assim a reconhecer, com maior facilidade, o patrimônio natural, material e imaterial associados à imigração
como também à cultura, ainda tão presentes em seus contextos. O público será pode vir a ser replicador
da ações do projeto.

O material de divulgação (banners, material para atividades lúdicas, artísticas e experimentação e
educativas) advindos do programa podem servir para novas iniciativas a serem desenvolvidas a posteriori.
Todas as atividades pretendem ser mecanismos de inclusão e coesão do cidadão e das comunidades, no
sentido de implementar o trinômio: entender, valorizar e preservar tanto o Patrimônio natural, Material e
quanto o Imaterial.

Objetivos Específicos
 
Da Preparação: Promover o engajamento de diferentes entidades locais no processo de preservação
tornando mais acessível a comunicação entre as mesmas, com vistas a um objetivo comum, que deverá
ser disseminado pelas etapas subseqüentes do programa, bem como o contato de tais entidades com as
instituições parceiras no projeto (UDESC e outras). 

Conscientizar o público-alvo e os moradores sobre a importância que podem vir a ter para a valorização do
patrimônio natural e cultural ao participarem do programa, através das atividades de educação ambiental e
patrimonial, para conhecer mais sobre o meio natural, recursos hídricos, saneamento, história e cultura. 

O relato dessa etapa ocorre através de planejamento, das fichas, anotações, registro fotográfico, registros
de locais, edificações, mapas mentais e coleta de fotografias antigas e trabalhos de campo.

Da Divulgação: Demonstrar as potencialidades do patrimônio natural e cultural como estratégia para
valorização do meio ambiente e da identidade, das singularidades do local, despertando um sentimento de
orgulho e auto-estima nos moradores e fomentando sua colaboração com esse projeto e outras pesquisas
e atividades de extensão e desenvolvimento futuros. Envolver a população no projeto demonstrando suas
próprias vivências ao ar livre e no meio edificado, costumes, objetos, casas, linguajar (sotaque e
expressões típicas, folclore, artesanato, dança, culinária, dentre outros ), ou seja, sua rica paisagem
cultural. 

Despertar a vocação empreendedora da comunidade local ampliando a possibilidade futura de geração de
emprego e renda embasada no projeto de Educação Ambiental, Patrimonial, no turismo sustentável e de
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aventura, que já ocorrem na região. O programa também visa contribuir para a redução dos gastos com
saúde pública por conscientizar e buscar intervir sobre o cenário do saneamento na região. Ademais,
traçar possibilidades utilizando o material para novas iniciativas relacionadas com a preservação
patrimônio natural e cultural. Despertar vocações em crianças, jovens e adultos para cursar Engenharia
Sanitária, entre outros cursos de graduação da UDESC.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Utiliza material existente no acervo da Biblioteca do Ceavi e do Depto. de Engenharia Sanitária, dentre
outras fontes, do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Arquivo Histórico, Museus,
diversas secretarias, dentre outros materiais unindo-os através da Educação Ambiental e Educação
Patrimonial, demonstrada pelo IPHAN em  <http://iphansc.blogspot.com.br/>. Manuais de Educação
Patrimonial, dentre outros.

Sendo assim, o programa passa a exercer plenamente sua capacidade de possibilitar aos indivíduos (
moradores locais ou não ) que façam uma leitura mais adequada do patrimônio natural e cultural que os
rodeia, tornando mais compreensível tanto o universo sociocultural quanto a trajetória histórico-temporal
em que estão inseridos.

A proposta almeja a continuidade futura do programa expandindo-se para outros municípios. A maioria das
comunidades possui centros comunitários e escolas onde ocorrerão atividades. 

A participação dos professores da UDESC e da comunidade universitária da continuidade do projeto que já
ocorre em 2015 tende a contribui para a formação dos graduandos em engenharia sanitária, e outros
cursos de graduação e para gerar parcerias com fins de pesquisa, extensão, pois é de interesse das
respectivas entidades a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por elas. 

A sustentabilidade das ações é assegurada, uma vez que se enquadra em um cenário maior das próprias
comunidades envolvidas, ou seja, os moradores locais mais conscientes da importância do patrimônio
passam a ser agentes responsáveis pela sua preservação. Além disso, o material gráfico e demais
produtos do programa poderão continuar a ser utilizados junto as comunidades desdobrando-se em outros
projetos e atividades futuras que visem a valorização do patrimônio.

MÉTODO 

Utiliza estudos, pesquisas, inventários e ações de preservação preexistentes, e conhecimento da própria
comunidade. As atividades propõe aproximar o público do conhecimento acerca do patrimônio natural e
cultural (material e imaterial), em sua origem, sua permanência como testemunho até o presente momento
e as iniciativas de preservação para que o mesmo possa permanecer para as próximas gerações.  

As atividades previstas incluem ações educativas ambientais e patrimoniais e conscientizadoras dirigidas
às comunidades do entorno da paisagem cultural. Foi prevista uma sequência de atividades através das
quais se pretende que a valorização do patrimônio ocorra desde aqueles que o possuem enraizados em
seu cotidiano ( membros das próprias comunidades ) até um público externo  (moradores  de fora das
comunidades ). 

As atividades do Programa, o qual abrange os Projetos (ações) têm início com: 

(01) Pesquisa bibliográfica, cartográfica, fotográfica e documental. Coletar mapas, plantas e fotos de
edificações integrantes da Paisagem Cultural 
A ação CADastro realiza a prospecção e medição de edificações. 
A ação AQUArela detectar através de prospecção e avaliação de padrões cromáticos de edificações
através de espetrofotômetro e/ou colorímetro portátil aplicada a Preservação do Patrimônio Cultural e ao
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Restauro.
A  ação FOTOgrafia realiza a prospecção de edificações e inclui esboços, croquis, levantamento
fotográfico utilizando câmera fotográfica e/ou smartphone, desenho, arte e pintura aplicado a Preservação
do Patrimônio Cultural, assim como de Janelas e Portas da e de levantamento fotográfico e com trena
visando geral. Visa gerar um acervo de catalogação , representação gráfica e gifs animados de esquadrias
de portas e janelas dos município de das regiões catarinenses.Visa contribuir para valorizar e evitar a
destruição do Patrimônio de Esquadrias. O trabalho é inspirado pelo trabalho do amigo e fotógrafo
português Andre Vicente Gonçalves que  foi colega na Università degli Studi di Trento (Itália) em 2009 e
2010. O referido fotógrafo já desenvolve o trabalho há quase dez (10)anos  O seu trabalho 'Windows of the
world' e ' Doors of the world', que encontra-se disponível em : <https://www.andrevicentegoncalves.com/> .

(02) Preparação selecionando materiais de apoio, locais e rotas envolvendo a Paisagem Natural e
Paisagem Cultural, saneamento e patrimônio histórico. 
(03)Trabalho de campo expedições de reconhecimento do patrimônio natural e cultural;Experimentos; 
(04) Atividades na escolas e comunidades envolvendo Educação Ambiental e Educação Patrimonial
utilizando a metodologia recomendada por autores que já desenvolveram atividades similares. 
Propõe-se uma série de atividades lúdicas e artísticas sobre arquitetura, engenharia e sustentabilidade. 

Propõe-se uma série de atividades lúdicas e artísticas sobre engenharia e sustentabilidade, inspiradas no
Teatro Clubinho da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) (2012), acerca do nosso bem mais
precioso: a água, além da natureza e cultura. Os artistas desenvolvem ações a exemplo de Mercúrio
(2015) reflexivas acerca do eu e de outras questões, inclusive educativas. 

A proposta inclui atividades de brincar (observando e fazendo o desenho de um projeto e obra de
modelagem da 'casa do joão-de-barro em argila, construir e testar empiricamente, ou seja, na prática a
'barragem dos castores' construída com garrafas pet e outros objetos para o barramento de bolinhas (que
seria a água na realidade), 
demonstração 'entrando pelo cano' em tubo confeccionado em tecido, explicando o funcionamento de
tubulações de água e de tubulações de esgoto nesses tubos construídos com tecido e para que as
crianças passem por dentro e façam o papel da água e observem o efeito de condutor e de túnel da
tubulação. Podem colocar faixas velcro em touca e roupa e deslocar-se na instalação para simular os
efeitos de vazão de água e de esgoto. Será colocado dentro da tubulação de tecido, algodão, lá colorida,
que irá aderir e mostrar na prática a poluição e o que representa o tema água e saneamento. Outras
atividades previstas são as oficinas criativas, pintura com tinta gouache, desenhos, relato de histórias,
marionetes, fantoches, entre outras.

As ações serão realizadas em escolas públicas, situado no município onde já são realizadas ações de
extensão do campus UDESC. 
São previstas atividades de educação patrimonial inspiradas em Grunberg (2007) a exemplo de
observação de edificações e de conjuntos campanha 'olhar de detetive' campanha 'caminhada diferente'
passeando, visitando, caminhando, observando e fotografando, campanha 'ossos do ofício' para entender
tipologias, sistemas construtivos, instalações hidrosanitárias, subsistemas prediais, experimentação de
materiais de construção e desenho pelo computador. 

(05) Trabalho de campo nas propriedades urbanas e rurais e edificações realizando levantamentos
variados para o inventário com os bolsistas do programa e envolvendo os alunos de graduação e das
disciplinas de Materiais e Métodos de Construção (MMC), Instalações hidráulicas e sanitárias (IHS),
Desenho Assistido por Computador (CAD), Desenho Técnico (DTE) e Geotecnia para Obras Hidráulicas
(GOH) as quais são ministradas pela proponente do Programa, dentre outras disciplinas.  
(06) Entrevistas aos moradores e aos idosos, que acrescentem suas informações e experiência de vida
para se conhecer mais a história através das falas de moradores e também da própria comunidade (
memória). Esses contatos com moradores contribuem para despertar o interesse e a curiosidade sobre o
tema. 
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(07) Trabalho de campo realizando levantamentos variados com os bolsistas do programa e envolvendo os
alunos de graduação 
(08) Processamento e Síntese utilizando técnicas retrospectivas para analisar como as edificações eram
originalmente comparando-se com o estado atual; 
(09) Sistematização dos dados e informações cartográficas e cadastrais pelos bolsistas de graduação em
Engenharia Sanitária em Laboratório; 
(10) Elaboração de maquetes eletrônicas pelos bolsistas e alunos de graduação em Engenharia Sanitária
da disciplina de Desenho Assistido por Computador (CAD); 
(11) Utilização de ferramentas computacionais para analisar, simular e verificar o traçado de rotas e
interesse para integrar os conjuntos históricos. 
(12) Produção de maquetes eletrônicas 
(13) Divulgação dos resultados do programa através de exposição itnerante, publicações, site na internet e
outros. Os resultados esperados com a execução deste programa são relativos ao reconhecimento e
valorização do patrimônio material e imaterial remanescente nos núcleos selecionados, tanto por parte dos
moradores, crianças, jovens, adultos e idosos das comunidades e da Paisagem Cultural. O programa foi
elaborado como uma iniciativa inicial. É previsto que haja continuidade futura e que, sob tal ótica, possa
ser ampliado, incorporando outros elementos. 

Em linhas geras resultados esperados podem ser sintetizados em: 
1. Conscientizar moradores de diversas faixas etárias acerca da importância do patrimônio natural e
cultural como legado histórico e atrativo para atividades futuras; 
2. Recuperar informações através de entrevistas, narrativas e depoimentos (memória oral) de moradores. 
3. Aproximar os moradores da UDESC  e do campo profissional da arquitetura e da engenharia,
manifestações culturais e contato com o conhecimento técnico ligado às atividades para preservação do
patrimônio. 
4. Aproximar a população da divulgação da Paisagem Cultural e do patrimônio material e imaterial no Alto
Vale do Itajaí, e outros. 
5. Documentação, Maquetes e modelagens digitais de edificações de interesse ao patrimônio histórico; 
6. Geração de material para atividade lúdicas e artísticas com alunos de escolas. 
7. Captar na comunidade alunos para cursar a graduação em Engenharia Sanitária, entre outros cursos de
graduação da UDESC.

Trabalhos em campo:

Serão realizados trabalho em campo visando detectar experiências bem sucedidas de resgate e
valorização de Patrimônio Cultural, no Estado do Rio Grande do Sul na Serra Gaúcha (por exemplo em
Bento Gonçalves, Gramado, Canela e outros), no Estado do Paraná (por exemplo, em Morretes,
Witmarsum, dentre outros) e no Estado de Santa Catarina (por exemplo,  Florianópolis, São Francisco do
Sul, e outros), no Estado do Rio de Janeiro (Paraty), dentre outros. No Estado do Rio Grande do Sul, por
exemplo na Serra Gaúcha (Bento Gonçalves, Gramado, Canela e outros) situada no interior e relevo
acidentado cujo padrão fundiário é essencialmente formado por minifúndios. 
 
Há o roteiro Caminhos da Pedra (2016) que é citado por Badalotti (2013) e (2014), que atrai mais de
sessenta mil turista ao ano e outros roteiros e que através da realização de inventário de Patrimônio
Cultural ( arquitetura, ofícios, costumes, dialetos, gastronomia e muito mais, nas propriedades de
camponeses e imigrantes italianos e conseguiu criar condições propícias para fomentar o turismo,
inclusive, rural para a região. Gramado, Canela dentre outros municípios gaúchos também elaboraram
estratégias e foram vem sucedidos em atrair turistas e gerar e complementar a renda para a população
através de atividades ligadas ao turismo, serviços, artesanato, eventos, juntamente a atividades
agropastoris e industriais, dentre outros. Trabalhos em campo em municípios que tem iniciativas bem
sucedida ligadas ao turismo que abrange Patrimônio Cultural e Natural e turismo cultural e turismo de
aventura.

PROEX - Página 17 de 37



No Estado de Santa Catarina, é previsto realizar, por exemplo, visita ao município de Pomerode no vale do
Itajaí, que tem áreas tombadas ou não e recebe enorme afluxo de turistas para visitar o Patrimônio
Histórico preservado. Além disso, visitar no litoral e Capital as freguesias de Santo Antônio de Lisboa e do
Ribeirão da Ilha, São Francisco do Sul e Laguna, os municípios catarinenses mais antigos cujos, Centros
Históricos são inclusive tombados que contam com comunidades que preservam o Patrimônio Cultural,
arquitetura, costumes, linguagem, gastronomia, dentre outros.

No Estado do Paraná planeja-se visitar municípios como Morretes, dentre outros, que atrai turistas para
ver o Patrimônio Histórico Preservado e turismo de aventura.

No Estado do Rio de Janeiro é previsto visitar o município de Paraty,dentre outros, que trata-se de
experiência bem sucedida de um município de pequeno porto com grande quantidade de edificações
antigas dos descendentes de imigrantes portugueses. O resgate e valorização da cultura lusitana e
eventos culturais e literários contribuem com fonte de renda relevante.

Podem surgir outros estados e outros municípios interessantes para visitar e que tragam contribuição aos
projetos.

É previsto, então que serão visitados municípios em diversos estados visitando locais que possam
contribuir com seu exemplo exitosos para o Programa de Extensão Paisagem Cultural da UDESC e
contribuir para o desenvolvimento municipal e regional catarinense.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O programa envolve bolsistas do programa e os alunos de graduação das disciplinas: 

Desenho Técnico (DTE), Desenho Assistido por Computador (CAD), Materiais e Métodos de Construção
(MMC), Instalações Hidráulicas e Sanitárias (IHS) e Geotecnia para Obras Hidráulicas (GOH). 
Tais disciplinas são ministradas pela proponente do Programa. 
Também vem sendo realizado no ano de 2016 e 2017 o projeto de ensino IBEX, que trata de laboratório
de Materiais e Métodos de Construção e de Solos e que conta com dois bolsistas.

Espera-se que a proponente que já é Doutora desde 2012 passe a atuar na Pós-Graduação num futuro
próximo. 

Espera-se que as atividades de extensão e de pesquisa contribuam com aprofundamento de conteúdos e,
inclusive, novos conteúdos na sala de aula.

Há uma monitora, que atende os estudantes das disciplina de Desenho Técnico (DTE) e Desenho
Assistido por Computador (CAD).
Os alunos de graduação também frequentam as disciplinas de Geoprocessamento (GEO),Coleta de
Dados Geográficos (CDG), as quais são ministradas atualmente por um Professor colaborador e que tem
conteúdos afins com o Programa e Projeto.

 O programa de extensão também está ligado a outros ao campo de conhecimento da Arquitetura e da
Engenharia, como a Avaliação Bioclimática, Avaliação da Qualidade do Ar, Ergonomia, dentre outros.
Além dessas outras disciplinas que também compõem a grade curricular do curso e outros Professores
nas atividades, que poderão atuar como voluntários. O programa está amarrado ao PPP - Projeto Político
Pedagógico e contempla a aplicação de conteúdos de diversas disciplinas e envolve a grade curricular e
os alunos de engenharia sanitária para a sua implementação. 

As atividades práticas do Programa e dos projetos contribuem no ensino aprendizagem, demonstrando em
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atividades a teoria em sala de aula, instrumentalizando-os e instigando-os no estudo, aprofundamento e
consolidação do conhecimentos através de pesquisa, experimentação prática e aproximando-os da
população através de extensão universitária.

Foi criada por proposição da proponente uma nova linha de pesquisa no Departamento, ESi - Engenharia
Sanitária e Interfaces.

Estão sendo desenvolvidas desde o semestre letivo 2017-2 dois (2) projetos de pesquisa aprovados no
Edital a qualquer tempo, Geoprocessamento aplicado ao Patrimônio Cultural (NPP2015010002660) e
Biodeterioração de Bens Culturais no meio urbano e rural (NPP2015010002756). Os projetos contam com
voluntários. 

Espera-se, que no decorrer das atividades do Programa de Extensão e dos Projetos de Pesquisa possa
haver possibilidade de intercomunicação dos projetos e contribuição quali-quantitativa ao Ensino, Pesquisa
e Extensão.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Participar das ações. Responder arqüição oral e escrita sobre o entendimento das ações. Realizar críticas
e sugestões.

Pela Equipe
Espera-se que a proponente, que já é Doutora desde 2012, passe a atuar na Pós-Graduação na UDESC
num futuro próximo. 

Desenvolvimento de novos projetos de pesquisa, Elaboração de novos conteúdos na sala de aula. A
coordenadora realiza a avaliação periódica e final das tarefas desenvolvidas pelos alunos nas ações.

Aplicação de questionários e de formulários de críticas e sugestões. Obtenção de relatórios com critérios
qualitativos e quantitativos para mensurar o desempenho das ações na comunidade. Avaliação do
conhecimento adquirido pela população. 

Espera-se conseguir parcerias de outras instituições e de patrocínios para viabilizar a expansão de
atividades. 

Espera-se conhecer melhor as demandas da região. Contribuir para a preservação do Patrimônio Histórico
Cultural e Natural, edificado e de florestas nativas. Modificar a mentalidade da população. Mostrar a
população que pode haver geração de renda através do desenvolvimento sustentável juntamente a
preservação e com turismo, comércio, serviços, atividades agropastoris, indústria familiar, atividades
ligadas a alimentação e hospedagem, artesanato e outros. 

O Programa de Extensão Paisagem Cultural vem atuando no resgate, valorização e divulgação do meio
edificado, dos saberes materiais e imateriais e do meio natural. Espera-se trazer os turistas que já vem em
grande quantidade para o litoral para outras regiões mais no interior do Estado de Santa Catarina.
 
Visa obter resultados que possam auxiliar a própria população em processos participativos de restauro e
requalificação do patrimônio cultural e de edificações históricas. 

O programa abre possibilidades para que a comunidade e público atendido participe e continue as
atividades do programa. Tornar a própria população mais atuante, participativa e responsável nos
processos  de preservação do patrimônio cultural e natural nos municípios  
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Disponível em :
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SMEDLEY, Michael. Formas criativas de transmitir mensagens sobre a saúde. Espaço internacional de
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VOLLES, Paulo. Pfitzner, Stefan Casa enxaimel. Blumenau : Carpintaria Volles, Pfitzner e outros, 2015.
Disponível em: <http://www.casasenxaimel.com.br/63775387-1b07-4423-adac-31f18d092f82.aspx >
acesso em 04 de maio de 2015. 

VRAGNAZ, G. Rassegna-Maquette. Milano: Electa, 1987.

      1.6.8 Observações

até o mês de setembro do ano de 2016 foram elaborados, submetidos e aceitos dois artigos completos
para em eventos internacionais.

GEISSLER, Helenne Jungblut. KAYSER, Barbara de Souza. RODRIGUES, Eduardo Bello. Constructed
wetlands in mountain regions Urubici (SC) Brazil. in: Proceedings of SIDISA 2016 - X Simposio
Internazionale di Ingegneria. Sanitaria Ambientale. Sibesa 2016. XIII Simposio Italo-Brasiliano di
Ingegneria, Roma (Itália): Sapienza Università di Roma. o evento foi realizado em Roma (Itália) de 20 a 22
de junho de 2016. Disponível em : <http://www.sidisa016.it/programa/programa-detalhado/?lang=pt-br> 

GEISSLER, Helenne Jungblut. Arquitetura enxaimel de Ibirama (SC). in Anais do 4o. Colóquio
Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto. Belo Horizonte : UFMG, 2016. o evento será
realizado em Belo Horizonte, de 26 a 28 de setembro de 2016. Disponível em :
<http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2016/>

até o mês de setembro do ano de 2017 foi publicado um artigo em evento nacional 

GEISSLER, Helenne Jungblut ; CAETANO, Diomar ; SCHONROCK, Marlene Siegle. Um pouco de cada.
in: Anais. IX Mestres e Conselheiros. Agentes Multiplicadores do Patrimônio. Belo Horizonte : Instituto de
Estudos do Desenvolvimento Sustentável – IEDS, 2016. (21-23 de junho) Disponível em:
<http://www.mestreseconselheiros.com/>   

estão sendo elaborados três (3) artigos para eventos internacionais 
(1) Geoprocessamento em patrimônio cultural com ênfase na arquitetura. estratégias para cadastro de
edificações com sistema construtivo enxaimel no município de Ibirama (SC)
no Arquimemoria 5 - Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado a ser realizado de
26 de nivembro a 01 de dezembro de 2017 em Salvador (BA).

(2) Biodeterioração de bens culturais,
(3) A Escola alemã em Dalbergia 
no evento 5 o. IBEROAM a ser realizado em fins de outubro de 2017 em Belo Horizonte (MG).

e dois (2) artigos completos para em evento nacional
Dois (2) artigos em evento nacional dos quais :
(1) SIG HAMMONIA 
(2) Cartografia Histórica de Ibirama (SC),
No XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia, a ser realizado na Escola Naval situada na ilha de
Villegagnon de 6 a 9 de novembro de 2017 no Rio de Janeiro (RJ). Mais informações disponíveis em : <
www.cartografia.org.br/cbc/>

está sendo elaborado o livro ' Um Pouco de Cada ' pelas autoras Helenne Jungblut Geissler, Marlene
Siegle Schonrock, Diomar Caetano. O livri trata do legado do Patrimônio Cultural, saberes e bens materiais
e imateriais dos imigrantes europeus em Hammonia (atual Ibirama) envolvendo Arquitetura, Idioma,
Gastronomia, dentre outros aspectos.
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1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Internet, Imprensa

      Contato: 

      Emissão de Certificados: Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 0

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 10

      Total de Certificados: 10

      Menção Mínima: 

      Frequência Mínima (%): 0

      Justificativa de Certificados: 

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo Completo
Oficina
Outros
Produto Artístico
Pôster
Relatório Técnico
Resumo (Anais)

      Descrição/Tiragem: 

1.9 Anexos

Nome Tipo

www.ceavi.udesc_diretrizes_eng_sanitaria.pdf VIII - Outros Arquivos

www.ceavi.udesc_objetivos_eng_sanitaria.pdf VIII - Outros Arquivos

www.ceavi.udesc_perfil_profissional.pdf VIII - Outros Arquivos

cv_geissler_hj_2017.pdf VIII - Outros Arquivos

cv_heidtmann_jr_ded_2017.pdf VIII - Outros Arquivos

cv_rodrigues_eb_2017.pdf VIII - Outros Arquivos

cv_serbent_mp_2017.pdf VIII - Outros Arquivos

cv_walkowski_m_a_2017.pdf VIII - Outros Arquivos
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2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Douglas Emerson Deicke

Heidtmann Junior
40 horas UDESC 88 hrs Colaborador

Eduardo Bello Rodrigues 40 horas UDESC 22 hrs
Colaborador, 

Voluntário(a)

Helenne Jungblut Geissler 40 horas UDESC 480 hrs
Coordenador, 

Gestor

Maria Pilar Serbent 40 horas UDESC 22 hrs
Colaborador, 

Voluntário(a)

Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Bolsista 1 Ciências Contábeis UDESC 800 hrs Bolsista de Extensão

Bolsista 2 Engenharia Sanitária UDESC 800 hrs Bolsista de Extensão

Bolsista 3 Engenharia Sanitária Engenharia Sanitária UDESC 800 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UDESC

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Helenne Jungblut Geissler
Nº de Matrícula: 9551166
CPF: 02911064984
Email: helenne.geissler@udesc.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato:  / 41 92341232

Gestor:
Nome: Helenne Jungblut Geissler
Nº de Matrícula: 9551166
CPF: 02911064984
Email: helenne.geissler@udesc.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato:  / 41 92341232

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade:  (01) Pesquisa bibliográfica, cartográfica, fotográfica e documental. Coletar
mapas, plantas e fotos de edificações integrantes da Paisagem Cultural
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Início: Mar/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 14 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 5 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 6 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: (02) Preparação selecionando materiais de apoio, locais e rotas envolvendo a
Paisagem Natural e Paisagem Cultural, natural e patrimônio histórico. 

Início: Mar/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 1 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: (03)Trabalho de campo expedições de reconhecimento do patrimônio natural e
cultural; 

Início: Mar/2018 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 19 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 6 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 6 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: (04) atividades lúdicas 

Realizar atividades lúdicas e artísticas sobre engenharia e sustentabilidade,
inspiradas no Teatro Clubinho da Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) (2012), acerca do nosso bem mais precioso: a água, além da
natureza e cultura. Além de outros artistas que desenvolvem ações artísticas, a
exemplo de Mercúrio (2015) reflexivas acerca do eu e de outras questões,
inclusive educativas.

A proposta inclui atividades de brincar 'engenharia e arquitetura' (observando e
fazendo o desenho de um projeto e obra de modelagem da 'casa do
joão-de-barro em argila, construir e testar empiricamente, ou seja, na prática a
'barragem dos castores' construída com garrafas pet e outros objetos para o
barramento de
bolinhas (que seria a água na realidade), demonstração 'entrando pelo cano' em
tudo confeccionado em tecido, explicando o funcionamento de tubulações de
água e de tubulações de esgoto nesses tubos construídos com tecido e para que
as crianças passem por dentro e façam o papel da água e observem o efeito de
condutor e de túnel da tubulação. Podem colocar faixas velcro em touca e roupa
e deslocar-se na instalação para simular os efeitos de vazão de água e de
esgoto. Será colocado dentro da tubulação de tecido, algodão, lá colorida, que irá
aderir e mostrar na prática a poluição e o que representa o tema água e
saneamento. Outras atividades, oficinas criativas, pintura com tinta gouache,
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desenhos, relato de histórias, marionetes, fantoches, entre outras atividades. 

Essa ação será realizada em Centro de Educação Infantil (CEI). A CEI recebe
atualmente 80 alunos. O foco da ação será uma turma/ grupo que abrange cerca
de 20 a 30 alunos.

Atividades na escolas e comunidades envolvendo Educação Ambiental e
Educação Patrimonial utilizando a metodologia recomendada por autores que já
desenvolveram atividades similares.São previstas atividades de educação
patrimonial inspiradas em Grunberg (2007) a exemplo de observação de
edificações e de conjuntos campanha 'olhar de detetive' campanha 'caminhada
diferente' passeando, visitando, caminhando, observando e fotografando,
campanha 'ossos do ofício' para entender tipologias, sistemas construtivos,
instalações hidrosanitárias, subsistemas prediais, experimentação de materiais
de construção e desenho pelo computador.  

Início: Mar/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 43 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 12 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 12 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 18 horas/Mês)

Atividade: (05) Trabalho de campo nas propriedades urbanas e rurais e edificações
realizando levantamentos variados para o inventário com os bolsistas do
programa e envolvendo os alunos de graduação e das disciplinas de Materiais e
Métodos de Construção (MMC), Instalações hidráulicas e sanitárias (IHS),
Desenho Assistido por Computador (CAD), Desenho Técnico (DTE) e Geotecnia
para Obras Hidráulicas (GOH) as quais são ministradas pela proponente do
Programa 

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 19 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 6 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 6 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: (06) Entrevistas aos moradores e aos idosos, que acrescentem suas informações
e experiência de vida para se conhecer mais a história através das falas de
moradores e também da própria comunidade ( memória). Esses contatos com
moradores contribuem para despertar o interesse e a curiosidade sobre o tema. (

Início: Mar/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 1 hora/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 1 hora/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 1 hora/Mês)
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Atividade: (07) Trabalho de campo realizando levantamentos variados com os bolsistas do
programa e envolvendo os alunos de graduação

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 26 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 8 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 8 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: (08) Processamento e Síntese utilizando técnicas retrospectivas para analisar
como as edificações eram originalmente comparando-se com o estado atual; 

Início: Jul/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 30 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 11 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 10 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: (09) Sistematização dos dados e informações cartográficas e cadastrais pelos
bolsistas de graduação em Engenharia Sanitária em Laboratório

Início: Jul/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 19 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 6 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 6 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: (10) Elaboração de organização de levantamentos, de reconstituições e
simulações utilizando técnicas retrospectivas  

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 3 horas/Mês)
Membro Vinculado: Douglas Emerson Deicke Heidtmann Junior (C.H. 3 horas/Mês)

Atividade: (11) Utilização de ferramentas computacionais para analisar, simular e verificar o
traçado de rotas e interesse para integrar os conjuntos históricos. 

Início: Mar/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
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Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 1 hora/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 1 hora/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: (12) Produção de maquetes eletrônicas

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 26 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 8 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 8 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 8 horas/Mês)
Douglas Emerson Deicke Heidtmann Junior (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: (13) Divulgação dos resultados do programa através de exposição itnerante,
publicações, site na internet e outros. Os resultados esperados com a execução
deste programa são relativos ao reconhecimento e valorização do patrimônio
material e imaterial remanescente nos núcleos selecionados, tanto por parte dos
moradores, crianças, jovens, adultos e idosos das comunidades e da Paisagem
Cultural

Início: Jul/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 13 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 4 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 4 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: (14) Relatório parcial 

Início: Out/2018 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 2 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 2 horas/Mês)
Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: (15) Relatório final

Início: Out/2019 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 7 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Bolsista 1 (C.H. 2 horas/Mês)

Bolsista 2 (C.H. 2 horas/Mês)
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Bolsista 3 Engenharia Sanitária (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: (16) Orientações em Educação Ambiental

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 2 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 0 hora/Mês)
Membros Vinculados: Eduardo Bello Rodrigues (C.H. 1 hora/Mês)

Maria Pilar Serbent (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Coordenação

Início: Mar/2018 Duração: 22 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Helenne Jungblut Geissler (C.H. 12 horas/Mês)

Responsável Atividade
2018

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

Helenne Jungblut Geissler  (01) Pesquisa bibliográfica, cartográfica,... - - X X X X X X - - - -

Helenne Jungblut Geissler (02) Preparação selecionando materiais de a... - - X X X X X X - - - -

Helenne Jungblut Geissler (03)Trabalho de campo expedições de reconhe... - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (04) atividades lúdicas 

Realizar ativid... - - X X X X X X - - - -

Helenne Jungblut Geissler (05) Trabalho de campo nas propriedades urb... - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (06) Entrevistas aos moradores e aos idosos... - - X X X X X X - - - -

Helenne Jungblut Geissler (07) Trabalho de campo realizando levantame... - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (10) Elaboração de organização de levantame... - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (12) Produção de maquetes eletrônicas - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (16) Orientações em Educação Ambiental - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler Coordenação - - X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (14) Relatório parcial - - - - - - - - - X - -

Responsável Atividade
2019

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

Helenne Jungblut Geissler (03)Trabalho de campo expedições de reconhe... X X - - - - - - - - - -

Helenne Jungblut Geissler (05) Trabalho de campo nas propriedades urb... X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (07) Trabalho de campo realizando levantame... X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (10) Elaboração de organização de levantame... X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (12) Produção de maquetes eletrônicas X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (16) Orientações em Educação Ambiental X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler Coordenação X X X X X X X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (11) Utilização de ferramentas computaciona... - - X X X X X X - - - -

Helenne Jungblut Geissler (08) Processamento e Síntese utilizando téc... - - - - - - X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (09) Sistematização dos dados e informações... - - - - - - X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (13) Divulgação dos resultados do programa ... - - - - - - X X X X X X

Helenne Jungblut Geissler (15) Relatório final - - - - - - - - - X - -
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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) 0,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 4.000,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 4.000,00

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) 8.000,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
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$)

PROEX - Página 32 de 37



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 4.000,00 0,00 4.000,00

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

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

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 8.000,00 0,00 8.000,00

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

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

Localidade Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Ibirama - Santa Catarina - Brasil 1,0 R$ 4.000,00 IES (UDESC) R$ 4.000,00

Total R$4.000,00

Observação: Ibirama a municípios estudados

4.2 Despesas - Material de Consumo
Não há Material de Consumo.

4.3 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Ibirama  » municípios estudados » Ibirama 1 R$ 4.000,00 IES (UDESC) R$ 4.000,00

Total R$4.000,00
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Observação (referente à Despesas - Passagem): passagens terrestres e passagens aéreas para realizar
trabalhos em campo 

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

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

espectrofotômetro portátil US$ 3.300,00 com

cotaçao do dólar a quatro (4) reais ou R$

13.200,00

duas (2) unidades de colorímetro portátil R$

4.300,00 = R$ 8.600,00


2 R$ 4.000,00 IES (UDESC) R$ 8.000,00

Total R$8.000,00

Observação: espectrofotômetro e/ou colorímetro portátil visando realizar medições e avaliações cromáticas

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

[!] A ser selecionado
01/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Observação: desenvolvimento do Programa de Extensão Universitária e dos três (3) projetos 

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
atividades de 01 a 13

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
atividades de 01 a 13

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
atividades de 01 a 13

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
atividades de 01 a 13

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
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atividades de 01 a 13

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
atividades de 01 a 13

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).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.
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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:

Relator(a)
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, 03/10/2017
Local Helenne Jungblut Geissler

Coordenador(a)/Tutor(a)
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