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A UDESC de Ibirama deseja que... 
 

Ao término deste ano, onde os  
sentimentos de fé e esperança  
renovam-se, que Deus ilumine  
seus caminhos, afastando o pensamento de 
desesperança e de descrédito em seus 
semelhantes. Que tenham força e  
tranquilidade para enfrentar as tormentas  
que hão de vir e que os sentimentos de 
coragem, superação e justiça possam  
estar presentes em novos dias. 
 
Feliz Natal e Prospero  
Ano Novo! 



“O ano de 2012 foi marcado por muitas atividades de extensão. Foram 27 ações coordenadas pelos 
professores da Udesc de Ibirama e ainda inúmeras ações previstas no planejamento da Direção de Extensão 
que lembraram datas comemorativas, ações sociais, entre outras.  

Todo trabalho que foi realizado apenas foi possível porque pudemos contar com a parceria das demais direções do 
Centro que de uma ou outra forma sempre estiveram envolvidas nas ações. Nada ocorre isoladamente, já que muitas vezes, no 
conjunto e outras individualmente, as atividades se complementaram. 

Palavras podem não expressar tudo que gostaria de dizer a cada um dos parceiros da Direção de Extensão, Cultura e 
Comunidade da Udesc de Ibirama ao final de mais um ano de trabalho. Meu desejo é apenas que cada um sinta-se 
profundamente realizado pelo feito e que o esforço seja recompensado pela satisfação do trabalho realizado. 

Que a paz e serenidade possam nos acompanhar no momento do Natal e que vida nova, além de muita energia positiva, 
pairem o novo ano que vem aí. Em 2013, novamente contamos com seu apoio para que a comunidade regional continue 
usufruindo da Universidade. Boas festas!” 

 

Palavras da Diretora 
Administrativa do  
CEAVI, Sr.ᵃ  Ana Paula 
Wendhausen. 

“Vejo a atividade da Extensão no CEAVI como um processo educativo, cultural e científico que, articulando Ensino e 
Pesquisa de forma indissociável, torna viável a relação de integração entre Universidade e sociedade, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da coletividade. Um de seus objetivos é 
estimular a vivência social, política e profissional do corpo docente, discente e servidores técnicos através de ações 
interdisciplinares, solidárias e co-participativas entre a universidade e população.  

Ainda que a Administração só possua participação indireta na operacionalização das atividades da Universidade, tem 
constantemente adotado políticas de sustentabilidade e integração, compatíveis com os objetivos da Extensão Universitária e 
está sempre disposta a contribuir com as ações de Extensão promovidas pelo Centro.” 

PALAVRAS DA DIREÇÃO 

Palavras do Diretor de 
Extensão do CEAVI, Sr.º 
Marino Luiz Eyerkaufer.  

 

A extensão universitária vem se preocupando em criar parcerias com as entidades públicas e privadas da região de forma a 
promover melhores condições de vida a sua comunidade, através de todos os serviços prestados pelo CEAVI, seja pelo incentivo aos 
alunos das escolas em buscarem uma melhor qualificação profissional através do Ensino Superior, seja pelos cursos  e seminários que 
buscam uma melhor qualificação de inúmeros profissionais ou mesmo uma melhor qualidade de vida às pessoas da comunidade. 
Desta forma, a UDESC cumpre com sua missão de desenvolvimento regional, não só focada no ensino de graduação e pós-
graduação, mas também na interação direta com toda comunidade externa da universidade.” 

“Em todos os locais onde uma universidade pública se instala, observa-se um grande desenvolvimento 
nas localidades ao redor de suas unidades, bem como uma mudança de comportamento dos moradores 
daquela região. Desde 2007, ano em que a CEAVI/UDESC iniciou sua instalação na região de Ibirama, observou-
se um crescimento da interação das prefeituras e comunidades da região com o CEAVI, que pode ser observado 
através dos projetos de extensão desenvolvidos por acadêmicos e professores do centro. 

Palavras do Diretor 
de Ensino do  

CEAVI, Sr.º   
Rogério Simões. 



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

As ações do “Voluntários com Alegria” abrangeram 19 grupos da terceira idade do 
município de Ibirama, totalizando 380 idosos. O expressivo número de grupos existentes no 
município ibiramense não possibilitou estender o projeto para outras regiões, demanda que 
ficará para o próximo ano.  

Os resultados dos questionários de avaliação foram muito positivos. Todas as atividades 
realizadas receberam nota máxima por pelo menos 92% dos idosos. E no item paciência, 100% 
responderam que a equipe soube respeitar as dificuldades dos idosos durante o 
desenvolvimento das ações.   

No espaço destinado a críticas e sugestões, os idosos puderam manifestar parte de seus 
sentimentos em relação ao encontro. Frases como “Queria sempre estar perto de pessoas assim, 
pois sabem trazer alegria e fazer com que sonhamos de novo com um mundo melhor”, ou 
“Adorei a equipe, as palestras, as danças e, principalmente, aprender coisas novas”,   entre 
outras, comprovam que o projeto conseguiu atingir seu objetivo maior de fazer estes idosos se 
abrirem para novos desafios e voltarem a criar boas expectativas para seus futuros.   

Por envolver discentes e técnicos do CEAVI, que participaram dos encontros, o projeto 
também contribuiu para semear nestes jovens a preocupação com o bem-estar da terceira 
idade e, consequentemente, com seu próprio envelhecimento, para que ocorra de forma 
saudável e com sabedoria.  

PROJETO VOLUNTÁRIOS COM ALEGRIA 

        Todos os objetivos propostos foram alcançados. Tanto acadêmicos quanto membros da 
comunidade, tiveram acesso a apresentações musicais, bem como cursos que permitiram um olhar 
diferenciado para a música. Seja no aprendizado perceptivo dos ouvintes, seja no aprendizado de 
execução de uma música com um violão, a música passou a ser algo mais próximo da vida dos 
participantes não só durante o corrente período. Para alguns, fará parte do seu cotidiano daqui para 
frente. 

PROJETO SOL MAIOR 

Encontro do projeto no Grupo de Idosos “Dona Francisca”, 
do bairro Ponto Chic. 

Banda Sol Maior durante apresentação no I Seminário do 
Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí.  



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

Voluntários do projeto com o coordenador da ação, Sérgio Marian ,  
no Lar da Menina, de Rio do Sul (SC). 

 

PROJETO TRANSPARÊNCIA CONTÁBIL EM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

O projeto teve como objetivo auxiliar os gestores de entidades do terceiro setor na gestão de controles internos, sobretudo na área 
administrativa, financeira e contábil. Buscando sempre estar em contato com a comunidade, foram desenvolvidas atividades de integração social, 
envolvendo a participação de estudantes voluntários adeptos ao projeto, na busca de soluções que contribuam com o desenvolvimento de 
entidades sem fins lucrativos da região do Alto Vale do Itajaí. 

Durante o ano de 2012, foi possível ampliar estas atividades, uma delas foi à participação na campanha “Declare Certo” e orientações para 
doações ao FIA. Estas atividades foram efetuadas nos municípios de Ibirama, Presidente Getúlio e Rio do Sul. 

Além do objetivo principal citado, colaboramos com o projeto que desenvolveu o software para a área financeira de custos para aplicação 
nas entidades e na realização do I Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí, evento este que surgiu a partir do projeto Transparência 
Contábil. 
 

O auxilio ao TRE da 14ª Região teve sequência nas atividades que 
envolviam a análise das prestações de contas dos partidos políticos e neste ano 
esta parceria foi ampliada com a realização da análise das prestações de contas 
dos candidatos, prefeitos e vereadores, na eleição municipal de outubro de 2012.  

A integração da extensão com o ensino foi possível por meio da disciplina 
Contabilidade de Empresas Diversas e também com a realização de um TCC 
elaborado pelo acadêmico Edimar Grankow. O desenvolvimento e aprimoramento 
da página na internet do lar Recanto do Sossego, uma das entidades parceiras do 
projeto, também foi uma atividade desenvolvida com a ajuda de bolsitas. 

As expectativas para a sequência dos trabalhos no próximo ano são boas. 
Além das atividades que se diversificaram, há também novos projetos no centro 
alinhados a este e novos professores aderiram à proposta, o que implica em ver a 
Transparência Contábil como uma ferramenta potencializada, atingindo assim, 
uma das conquistas mais almejadas por essas instituições que trabalhamos: 
credibilidade, sustentabilidade, voluntariado e mais doações. 

 



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

PROJETOS DE BADMINTON: A INCLUSÃO DE UM NOVO ESPORTE NA REGIÃO DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ 

A prática do Badminton mostrou resultados principalmente na satisfação e alegria dos alunos 
com a descoberta de uma nova modalidade esportiva, na qual demonstraram certa facilidade de 
aprendizagem e que possibilitou o lazer e divertimento com os colegas. Percebeu-se, ainda, a 
democratização das aulas de Educação Física, onde todos os alunos conseguiram participar e  

 realizar as atividades. Inclusive, muitos deles com relatos 
de dificuldades em outras modalidades, conseguiram 
desenvolver as atividades propostas e com isso sentiram-
se incluídos no grupo. 

Além disso, o projeto realizou a capacitação dos 
profissionais de Educação Física de Ibirama e Região na 
modalidade Badminton, treinando mais de 80 
professores de escolas públicas, que passaram a praticar 
o esporte com seus alunos. E nos dias 10 e 11 de 
novembro, realizou-se a Etapa do Campeonato Estadual 
de Badminton em Ibirama, que contou com a 
participação de inúmeros professores e alunos 
beneficiados pelas ações do projeto.  

Professores Pablo e Osvaldo em escola da região, 
ensinando a crianças e adolescentes a prática de 
Badminton. 

Participantes da Etapa Estadual do Campeonato de 
Badminton, realizado em Ibirama através do projeto. 

PROGRAMA UDESC VIRTUAL 

A equipe de execução do programa conseguiu entregar um protótipo de como será o jogo que 
havia sido pensado para o Facebook. Porém, diante da complexidade do jogo somada à inexperiência 
dos acadêmicos envolvidos, pois cursavam semestres iniciais do curso de Sistemas de Informação, 
faltando-lhes vários conceitos necessários, não foi possível implantar totalmente o que foi previsto pelo 
UDESC Virtual. De qualquer forma, os bolsistas adquiriram experiência e conhecimento em tecnologias 
inovadoras, como desenhar em páginas HTML sem a necessidade de instalar plugins.  Possibilitar que 
os acadêmicos se lancem a desafios e possam praticar o que aprendem em sala de aula é um dos 
objetivos da extensão universitária. O UDESC Virtual foi premiado como o melhor projeto na área da 
comunicação no 8º Encontro de Extensão da UDESC.  

Pró-Reitor de Extensão da UDESC entregando o 
certificado de primeiro lugar aos bolsistas do UDESC 
Virtual durante 8º Encontro de Extensão.  



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

O Programa realizou curso de informática durante 
todo o ano, para adolescentes, pessoas a partir de 40 anos e 
agricultores. O objetivo inicial do curso foi alcançado em cada 
um dos grupos atendidos, com os seguintes resultados:  

•Evolução no aprendizado; 
•Desenvoltura  na utilização do computador; 
•Aumento da confiança na própria capacidade; 
•Cada dia mais facilidade no manuseio da máquina.  
•Amizade fortalecida com os professores e colegas;  
A medida em que assimilavam o aprendizado, a 

curiosidade aumentava; solicitavam que determinado 
assunto fosse ministrado, logo muitos dos assuntos que 
foram ensinados partiu da solicitação dos alunos, os quais se 
tornaram bastante participativos. No próximo ano, o 
programa continuará com suas atividades para essas três 
faixas etárias.  

PROGRAMA INFORMÁTICA  

PARA TODOS  

Turma de 
agricultores do 
curso iniciado em 
Dona Emma no 
segundo semestre 
deste ano. 

PROJETO NEGÓCIO 

LEGAL  

nas empresas. Desta forma, destacou-se como principal impacto produzido a 
atualização dos participantes no que diz respeito às informações teóricas e práticas 
de questões trabalhistas, tributárias e de custos, de modo que as informações e 
conhecimentos puderam ser aplicados na rotina de trabalho das empresas em que 
essa pessoas atuam. 

Diante da relevância de 
assuntos relacionados à prática 
trabalhista no dia-a-dia das 
empresas, bem como aspectos 
tributários e de custos, foram 
desenvolvidos mini cursos para a 
comunidade, com informações 
direcionadas à prática vivenciada  

Entre as atividades desenvoldidas por 
 este projeto, destacam-se:  
• Abertura de 4 novos negócios. 
•Apoio consultivo a todos incubados; 
•Exigência de cumprimento do Estatuto de  
negócios já incubados ;   
•Reestruturação do Regimento Interno; 
•Reestruturação do Estatuto; 
•Normatização de serviços oferecidos aos incubados; 
•Divulgação na comunidade da 14ᵃ SDR via jornal; 
• Participação de Semanas Acadêmicas em cursos na UDESC;  
•Nova identidade visual; 
•Novo site , em construção. 

PROJETO DESENVOLVENDO 

TALENTOS 

Professor Jaison em 
reunião na ADERI. 

Professora Lara 
ministrando  
um dos cursos  
do projeto. 



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

PROJETO EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS  

Durante o ano, foram realizadas cinco diferentes oficinas com grupos de 
alunos do ensino médio de duas escolas estaduais  da região, com o objetivo de desenvolver o 
espírito empreendedor nestes jovens.  As ações envolveram diretamente 75 estudantes e 
possibilitaram que se despertassem  para a criação de novas ideias empreendedoras para seu 
município, com conhecimento dos passos iniciais para abertura de um negócio.  Vale mencionar que 
indiretamente o projeto atingiu um número muito maior de pessoas, pois cada um desses alunos se 
tornou um multiplicador do conhecimento adquirido em seu meio familiar e demais círculos de seu 
convívio social.  

Aplicação de uma das oficinas do projeto com alunos do 
Ensino Médio. 

O projeto de  aplicou um questionário com 216 pessoas entre acadêmicos, técnicos-administrativos e 
professores do CEAVI , para medir o grau de conhecimento sobre o lixo eletrônico. Foi instalada no CEAVI uma 
lixeira que continua recebendo materiais de pequeno porte como: pen-drives, celulares, roteadores, teclados, 
mouses, entre outros. Por enquanto, foram recolhidos 7 celulares, 4 mouses e 156 disquetes. O montante 
recolhido será encaminhado ao contêiner instalado pela AMAVI – Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí – em Rio do Sul. O material é processado por uma organização de Joinville.  

Para conscientizar a população sobre o lixo eletrônico, foram aplicadas palestras e dinâmicas com 5º 
séries na Escola Eliseu Guilherme ,em Ibirama. Também foi realizada uma palestra para idosos do Programa 
Informática para todos, abordando quantos componentes químicos possuem um aparelho celular, ranking das 
empresas que mais prejudicam o meio ambiente, quanto o Brasil produz de lixo eletrônico por ano, dados do 
questionário aplicado no CEAVI, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, logística reversa, o que fazer com esse 
lixo e a disponibilidade da lixeira. Em Dona Emma, o projeto levou atividades para o ensino médio da Escola 
Maria Angélica Calazans.  

Nas avaliações realizadas com o público, através de questionários, muitos elogiaram o projeto com 
frases como:  “É louvável a iniciativa da UDESC na conscientização sobre os problemas do lixo eletrônico. 
Sugiro estender esse assunto para outras comunidades”. O projeto disponibilizou um site com diversas 
informações sobre lixo eletrônico, seus riscos, vídeos interessantes , resultado da pesquisa realizada,  e 
outros. O site está disponível através do endereço www.ceavi.udesc.br/e-lixo.  

PROJETO LIXO ELETRÔNICO: CONSCIENTIZAR,  

REAPROVEITAR E RECICLAR 

Lixeira e banner do projeto, expostos no corredor  
do CEAVI. 
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AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

PROJETO BIODIGESTOR ORGÂNICO  

Cestinha de Páscoa feita de garrafa PET, com 
crianças da Escola Caminho da Estação, de Ibirama.  

Através de um questionário, aplicado a estudantes, foi possível avaliar os impactos produzidos por esta ação de 
extensão. Os pesquisados foram instigados a responder se faziam uso de práticas sustentáveis no seu dia-a-dia, ao 
que eles responderam que se preocupavam com estas questões somente algumas vezes. No mesmo questionário os 
estudantes responderam que conseguem ter plena consciência da relação do tema com a disciplina de química, do 
ensino médio. Isso demonstrou que possuem certo entendimento sobre as questões ambientais, no entanto, ainda 
não estão dispostos a dispor do seu tempo e abdicar de sua comodidade para agir com responsabilidade com o meio 
ambiente. A possibilidade de utilização do biodigestor foi disseminada à comunidade atendida pelo projeto e teve 
ótima aceitação. 

PROJETO EDUCAR PARA PRESERVAR  

Este projeto visou a preservação com menor impacto ambiental, incentivando as crianças e 
adolescentes a aplicarem medidas preventivas em suas residências e na comunidade em que estão 
inseridas, por meio de atividades lúdicas e palestras realizadas nas escolas e em visitas ao CEAVI durante a 
II Semana do Meio Ambiente. Além disso, foi realizado o concurso “Seja um Herói Consciente”, que 
premiou o melhor desenho voltado à sustentabilidade, em que participaram inúmeras crianças de escolas 
da região. O capitalismo que estimula o consumo exacerbado, sem a preocupação com os seres humanos 
ou com qualquer outra espécie do planeta, gerou a mais grave crise vivenciada pela humanidade com 
efeitos perversos para todos. Assim, é indispensável demonstrar a necessidade de atenção para que o 
consumo seja consciente tendo impacto positivo na sociedade. 

Com o oferecimento de palestras para as escolas de ensino médio da 
região, percebeu-se claramente o interesse dos alunos em assuntos diversos, 
bem como em conhecer a UDESC, uma possível alternativa de ensino superior 
público, gratuito e de qualidade. Com esta iniciativa, o ensino médio passou a ter 

contribuição de professores de ensino superior e despertou-se o interesse dos alunos em continuar seus 
estudos, refletindo  sobre a escolha profissional, opções e perspectivas. 

PROJETO UDESCOLA – UDESC NA ESCOLA 

Professor Marino durante palestra em uma          
 das escolas da 14ᵃ SDR.  
.  



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

PROJETO TURMINHA DA  

ECONOMIA  

Observou-se que as atividades 
desenvolvidas com informações sobre 
assuntos financeiros, bem como as discussões, 
ajudaram os alunos a tomarem decisões de 
forma mais consciente, alterando suas atitudes 
a partir dos conhecimentos adquiridos e assim 
contribuindo para planejarem seu futuro, 
visando bem-estar e liberdade financeira. 

Dessa forma, o projeto pôde ajudar a 
preparar os seus alunos a serem mais 
responsáveis com situações relacionadas ao 
dinheiro na fase adulta de suas vidas, 
ensinando valores como gastar de forma 
consciente, poupar e doar. 

Crianças de escola da região 
da 14ª SDR envolvidas em 

atividades do projeto. 

Professora Marilei ministrando curso sobre Finanças 
Pessoais para colaboradores de uma empresa da região. 

O projeto Cuidando do Seu Dinheiro 
realizou dois minicursos em empresas da 
região. Um minicurso, de 08 horas de 
duração, foi realizado na cidade de Rio do Sul 
e o outro minicurso, com 12 horas de 
duração, foi ministrado em uma empresa da 
cidade de Ibirama. Houve um curso sobre 
finanças pessoais, ministrado em julho/2012, 
nas dependências do CEAVI/Udesc. Além 
disso, foi minsitrada uma palestra, com 
duração de 1:30 horas, para casais sobre 
planejamento financeiro para a chagada dos 
filhos, na qual participaram 40 casais da 
comunidade regional. 

PROJETO CUIDANDO DO SEU 

DINHEIRO 

PROJETO SOFTWARE APLICADO 

À GESTÃO E CUSTOS PARA 

ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS 

O software almejado pelo projeto foi 
construído a partir das necessidades de 
entidades do terceiro setor, em parceria com 
o projeto Transparência Contábil em 
Entidades sem Fins Lucrativos, que através do 
trabalho realizado no Ancionato Recanto do 
Sossego pôde repassar informações 
relevantes para o desenvolvimento desta 
ferramenta de gestão. O software encontra-
se em fase de testes e foi apresentado 
durante o I Seminário do Terceiro Setor do 
Alto Vale do Itajaí, a fim de ser divulgado a 
outras instituições, para que também possam 
vir a utilizá-lo quando concluído. 



AS AÇÕES DE EXTENSÃO 2012 E SEUS RESULTADOS 

PROJETO I SEMINÁRIO DO TERCEIRO 

SETOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

O Evento envolveu fortemente a comunidade regional e sua avaliação 
permitiu formatar o próximo evento para 2013, diante das ricas contribuições 
dos participantes através da avaliação e conversas mantidas durante o evento. 

Experiências do Terceiro Setor e as dificuldades encontradas pelas 
entidades tiveram espaço privilegiado no evento, fato que gerou novas 
inquietações previstas na programação do próximo evento, a exemplo da 
inclusão na programação de mesas redondas em que o público pode optar por 
participar de acordo com seu interesse. 

Após realização do evento em 2012, vários foram os contatos de 
entidades do Terceiro Setor com a UDESC, solicitando informações para 
efetuar parceria através dos projetos de extensão da Universidade voltados 
para o Terceiro Setor. 

Momento de apresentação da Orquestra UDESC, que foi aplaudida de pé pelo público. 

Com aulas semanais, desde o mês de março, os alunos do curso de Alemão e 
Inglês puderam aprofundar o conhecimento adquirido em anos anteriores e se 
prepararem para a realização das provas que oferecem o certificado de 
conhecimento nestes idiomas (First Certificate in English e a prova aplicada pelo 
Instituto Cultural Brasil Alemanha). As turmas eram formadas por pessoas da 
comunidade e por alunos do CEAVI. 

Ambos os cursos foram ministrados voluntariamente pela professora Marlene 
Schonrock, que pretende dar continuidade ao projeto no próximo ano, com aulas 
voltadas para iniciantes. Várias pessoas da comunidade têm procurado pela Direção 
de Extensão com interesse de participar dos cursos previstos para 2013. 

PROJETOS CURSO DE ALEMÃO – NÍVEL III E INGLÊS – 

REVISANDO PARA O FCE 

Professora Marlene com alunos do curso de Alemão, em  
visita à Vila Germânica – Blumenau/SC. 



NOTÍCIAS DA EXTENSÃO EM 2012/2  

No dia 29 de agosto, no auditório da UDESC de Ibirama, acadêmicos dos cursos de 
Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Engenharia Sanitária se reuniram para a 
assembleia de constituição da Associação Atlética de Acadêmicos do CEAVI – AAACEAVI, 
momento em que se realizou a apreciação e aprovação do estatuto e a eleição da 
diretoria, a qual ficou composta pelos seguintes membros: presidente: Lucas Samuel 
Karsten; vice-presidente, Vivian Carla Schmidt;  secretária, Nicole Caroline dos 
Santos; coordenadoria de comunicação e social, Vinícius Dias Alves e Daiana Melo 
Pereira;  coordenadoria de esportes, Thamiris Gaia e Carla de Barba; coordenadoria 
financeira, Lucimara Grabowski e Jefferson Stuep; e coordenadoria de eventos, Adailton 
Vieira.  

Entre os objetivos desta associação estão: representar os estudantes do CEAVI; 
promover, administrar e incentivar a prática esportiva em caráter competitivo, visando à 
participação em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais; incentivar 
as relações amistosas entre as organizações estudantis; divulgar os resultados das 
competições que organizar, bem como de títulos e premiações recebidas por atletas do 
CEAVI; fomentar atividades culturais, esportivas e artísticas entre os estudantes. 

Assembléia de Fundação da Associação Atlética do CEAVI. 

Para o diretor de extensão do CEAVI, professor Marino Luiz Eyerkaufer, “a fundação desta entidade estudantil é um marco importante para nosso 
centro de ensino, pois representa a integração entre todos os cursos e disseminará, no CEAVI, práticas esportivas, artísticas e culturais”. O senhor Dario 
Nolli, diretor geral da UDESC de Ibirama, parabeniza os acadêmicos pela conquista e deseja que possam colher bons frutos deste trabalho, além do 
aprendizado advindo do envolvimento com este tipo de atividade.   

ACADÊMICOS FUNDAM ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO CEAVI 

JOGOS INTERNOS DO CEAVI COM CARA NOVA 

Os Jogos Internos do CEAVI do segundo semestre foram organizados pela Associação Atlética, 
em parceria com o professor Osvaldo André e com a Direção de Extensão. Os membros da associação 
decidiram inovar no evento, realizando os jogos num único final de semana, a fim de facilitar a 
composição dos times, visto que muitos acadêmicos são de outros municípios. Além disso, parte das 
disputas aconteceram no sábado e no domingo, deixando a final para uma noite de aula, para que 
todos os acadêmicos pudessem participar. Isto foi possível devido ao consentimento do Diretor de 
Ensino, Rogério Simões, e à colaboração dos professores dos cursos de Ciências Contábeis e Sistemas 
de Informação, que liberaram seus alunos para assistirem aos jogos. O novo formato do evento 
agradou a muitos. A AAACEAVI promete novidades para o evento do próximo ano.   

Estudantes durante disputa de Voleibol. 
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Acadêmico do curso de Ciências Contábeis recebendo o troféu 
de campeão em nome da turma. 

RECEPÇÃO DOS CALOUROS 

DIFERENCIADA  

Presidente Getúlio/SC, e com o Diretor de Pesquisa, prof. Adilson 
Vahldick, que é membro do Grupo de Escoteiros de Indaial/SC, 
organizou a 1ª Gincana de Integração, com divertidas brincadeiras de 
trabalho em equipe. Uma das atividades propostas para somar 
pontos foi a arrecadação de dinheiro. Os três cursos juntos 
arrecadaram o valor de R$ 425,00, que foi utilizado na compra de 
uma caixa de som grande, um cabo de som, um microfone e um 
violão, os quais foram doados à Igreja da Vila Panorama, comunidade 
carente do município de Ibirama.  O curso campeão da gincana foi o 
de Ciências Contábeis. Segundo a servidora Fanni Wippel, 
responsável pelo Serviço de Apoio ao Estudante do CEAVI, “este tipo 
de ação, além de promover a integração entre calouros e veteranos, 
estimula a prática da solidariedade em toda comunidade interna e faz 
com que a UDESC seja lembrada com carinho pelos beneficiários da 
arrecadação” 

Para recepcionar os calouros do segundo        
semestre de 2012,  a Extensão do CEAVI, em 
parceria com o grupo de Escoteiros Guajapirá, de 

Membros da 
ASUDESI na 
Assembleia de 
Fundação. 

FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UDESC DE 

IBIRAMA MARCOU O SEGUNDO SEMESTRE 

  
Professores e técnicos do CEAVI reuniram-se no dia oito de agosto para a 

assembleia de constituição da ASUDESI – Associação dos Servidores da UDESC de 
Ibirama, momento em que foi aprovado o estatuto e eleita a primeira diretoria.  

A ASUDESI envolverá servidores ativos e inativos do CEAVI, funcionários 
terceirizados e dependentes. Possui como algumas de suas finalidades, 
promover o estreitamento das relações de amizade entre seus membros; realizar 

eventos culturais, artísticos e esportivos, bem como ações contínuas de estímulo à cultura física 
e às práticas esportivas; realizar convênios com outras associações para o uso de espaços de 
lazer e convênios com outras entidades em prol de uma melhor assistência à saúde de seus 
integrantes. 

Compõem a diretoria executiva os servidores, Lucas Küster Moraes, Dario Noli,  Fanni 
Wippel, Marcelo Piske, Marilei Kroetz, Tiago Venturi e Donizete Bittencourt.  

Para o presidente eleito, Lucas Küster Moraes, a agenda de atividades da ASUDESI já está 
sendo elaborada e contempla a preparação dos servidores para os próximos Jogos de Integração 
dos Servidores da UDESC – JISUDESC, que ocorrem anualmente, em Florianópolis. 

Segundo o Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade, professor Marino Luiz Eyerkaufer, 
“a criação da Associação dos Servidores da UDESC de Ibirama representa um marco importante 
para nosso Centro de ensino, pois permite a integração entre servidores técnicos e docentes e, 
através da sua organização, também com a comunidade”. 
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Professor Osvaldo André e servidor Paulo Lima, 
representantes do CEAVI no 30º SEURS. 

UDESC IBIRAMA PARTICIPA DO 30º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA 

REGIÃO SUL (SEURS) 

 
  Aconteceu nos dias 3, 4 e 5 deste mês de setembro, na cidade de Rio Grande – RS, o 30º 

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS). O encontro realizado pela Universidade Federal de Rio 
Grande (FURG) reuniu extensionistas dos três estados da Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), e 
contou com uma programação que abrangeu 320 comunicações orais, 18 minicursos e 53 oficinas, além de 
conferências e outras atividades culturais. Este é o evento mais antigo da extensão universitária brasileira, e a 
UDESC Ibirama foi representada pelo professor Osvaldo André Furlaneto Rodrigues e pelo técnico universitário 
Paulo Edison de Lima, que estiveram participando do evento e apresentado dois projetos de extensão.  

“Poder representar o nosso centro e apresentar o programa de extensão UDESC CIDADÃ, que envolve três 
projetos: UDESC nas Escolas, Turminha de Economia e Cuidando do Seu Dinheiro, foi uma experiência muito 
importante para mim e também a oportunidade de trocar informações e experiências com os demais 
participantes”, disse o técnico universitário Paulo Edison de Lima.  

"Eventos dessa característica e desse porte, como o SEURS,  têm dentro da sua programação oficial 
conteúdos importantes, mas é também na conversa informal com os demais congressistas e ouvintes que aparecem 
ideias diferenciais a serem aplicadas no cotidiano do trabalho. A troca de relatos, de experiências e vivências dos 
projetos nos inserem em esferas de conhecimento, que podem ser muito proveitosas dentro de ações na nossa 
universidade”, disse o professor Osvaldo André Furlaneto Rodrigues. 

O Diretor de Extensão, Prof. Marino Luiz Eyerkaufer, agradece aos servidores que participaram desse 
importante evento. Para o diretor, o SEURS é uma grande oportunidade para tornar público em toda Região Sul do 
País as ações de extensão e nos próximos anos mais acadêmicos e servidores do CEAVI deverão participar. Ainda 
comenta o diretor que o evento acontece todo ano num dos Estados do Sul. 

 

Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, a escola Maria Angélica Calazans, de Dona Ema, realizou sua I Semana 
Ecológica, que contou com a participação da UDESC de Ibirama.  Professores e bolsistas dos projetos de 
extensão  “Lixo Eletrônico: conscientizar, reaproveitar e reciclar”, “Biodigestor Orgânico” e “Educar para 
Preservar “ ofereceram palestras e dinâmicas voltadas à sustentabilidade, com ideias de reciclagem e 
reflexões acerca da preservação do Meio Ambiente.   

Para a bolsista Isabela Fronza, “ é destacada a importância deste evento, pois o incentivo  a atividades 
como essas, no âmbito escolar, contribuem para o exercício da sustentabilidade e a universidade possui esse 
papel transformador.”  

CEAVI LEVA ATIVIDADES PARA A I SEMANA ECOLÓGICA  
 

Diretor do Centro, Sr.º Dario Nolli, com a bolsista Isabela e alunos da escola, após oficina de artesanato com materiais recicláveis.  
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PROJETO DE EXTENSÃO LEVA PARTICIPANTES PARA CONHECER O  

ICBA E A VILA GERMÂNICA 
 

No dia 05 de outubro, os participantes do curso “Comunicando-se em Alemão – Nível III”, projeto de 
extensão do CEAVI, realizaram uma visita ao ICBA – Instituto Cultural Brasil Alemanha, de Blumenau/SC, e 
aproveitaram a oportunidade para conhecer a Vila Germânica. Segundo a professora do curso, Marlene 
Schonrock, todos foram muito bem recebidos no instituto e tiveram informações sobre o funcionamento das 
provas internacionais de certificação do ICBA e sobre as possibilidades de viagens de estudos de quinze dias 
na Alemanha. “O grupo saiu muito animado e com o objetivo de realizar este intercâmbio em abril de 2014. 
A expectativa é de conseguir levar, aproximadamente, dez pessoas”, afirmou a professora.   

Para o Diretor de Extensão e coordenador do projeto, Marino Luiz Eyerkaufer, “a visita ao ICBA 
contribuiu não apenas para os alunos conhecerem mais sobre as possibilidades de intercâmbio com países 
de língua alemã, mas também permitiu mergulharem em novas experiências, inclusive abrindo caminhos 
para profissionais que queiram atuar em empresas alemãs instaladas no Brasil. A Extensão agradece pela 
dedicação da professora Marlene que, além de doar seu tempo e experiência, ainda busca oportunidades 
para os participantes que extrapolam a sala de aula”. 
 

ESPAÇO DO VESTIBULANDO FOI SUCESSO NO ÚLTIMO VESTIBULAR DA UDESC 

No dia 11 de novembro aconteceu o Vestibular de Verão da UDESC em seus 12 centros de 
ensino, totalizando 14. 316 inscritos. Ao realizar sua inscrição, o vestibulando podia optar pelo local 
da prova, independentemente do curso para o qual estava concorrendo.  A UDESC de 
Ibirama/CEAVI recebeu 417 vestibulandos. Para os cursos oferecidos em nosso centro, foram 122 
concorrentes às vagas de Ciências Contábeis, 72 às de Engenharia Sanitária e 70 para o curso de 
Sistemas de Informação, disputando 40 vagas em cada um deles. 

Este semestre a Direção de Extensão e o Serviço de Apoio ao Estudante – SAE decidiram 
inovar ao oferecer um espaço especial àqueles que fizeram sua prova no CEAVI. Criou-se o “Espaço 
do Vestibulando”, no qual os inscritos puderem aproveitar melhor o tempo restante entre cada 
prova e o horário do almoço em um confortável ambiente climatizado, com som ambiente, dicas 
para o vestibulando e colchonetes para oportunizar um bom descanso aos que desejaram relaxar 
um pouco. Este espaço beneficiou também os familiares dos vestibulandos, que puderam aguardar 
o término das provas com conforto.  A grande participação demonstrou que a ideia agradou a 
todos! 

Auditório do CEAVI lotado com a presença dos 
vestibulandos e familiares. 

 

Coffee break oferecido pelo ICBA  
aos visitantes da UDESC. 
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PROJETOS DO CEAVI RECEBEM PREMIAÇÃO NO  

8º ENCONTRO DE EXTENSÃO DA UDESC 

 

Professores, técnicos e bolsistas dos projetos que representaram o CEAVI. 
 

Nos dias 08 e 09 de novembro aconteceu o 8º Encontro de Extensão da UDESC, 
no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), campus de Lages/SC. O evento reuniu 
bolsistas e coordenadores de todas as ações de extensão realizadas pela UDESC 
durante este ano, as quais foram apresentadas aos acadêmicos, professores e demais 
participantes.  

Os mais de 200 projetos foram avaliados e pontuados de acordo som sua área 
temática, levando-se em conta a qualidade da apresentação e alguns critérios como: 
atuação transformadora do projeto sobre a realidade; interação com a comunidade; 
interação entre ensino, pesquisa e extensão; caráter interdisciplinar; pertinência 
técnica e metodológica. O programa “UDESC Virtual”, coordenado pelo professor 
Adilson Vahldick e apresentado pelos acadêmicos Ricardo Grunitzki, Diogo Floriano e 
Felipe Appio, foi classificado em primeiro lugar na área da comunicação.  O centro foi 
contemplado com outro primeiro lugar através do projeto “Voluntários com Alegria”, 
da área de direitos humanos e justiça, apresentado pela acadêmica Juçara Helena 
Keske e coordenado pelo Diretor Geral do CEAVI, o Srº. Dario Nolli. Nas ações da área temática “trabalho”, obteve a maior pontuação o “I Seminário do 
Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí”, coordenado e apresentado pelo Diretor de Extensão do CEAVI, Marino Luiz Eyerkaufer, e classificou-se em 
terceiro lugar o projeto Transparência Contábil em Entidades sem Fins Lucrativos, coordenado pelo professor Sérgio Marian e apresentado pela 
acadêmica Anne Rocha. O projeto “Software Aplicado a Gestão e Custos para Entidades sem Fins Lucrativos”, apresentado pelo acadêmico Maciel 
Hogenn e coordenado pelo professor Carlos Alberto Barth, ficou em terceiro lugar na área de tecnologia e produção. Tais resultados comprovam que o 
CEAVI esteve muito bem representado no evento, enchendo de orgulho os acadêmicos, professores e técnicos do centro. 

O Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, Prof. Msc. Mayco Moraes Nunes, na abertura do evento frisou a importância da 
Extensão Universitária para a instituição e seus beneficiados. Para ele, uma Universidade na sua tríade Ensino, Pesquisa e Extensão precisam 
necessariamente atuar de forma integrada, comparando-a a um triciclo, que enquanto uma roda não rodar, o veículo não andará bem, tal qual na 
Universidade.  

Orgulhoso com o desempenho da Extensão da Udesc de Ibirama em 2012, o Diretor de Extensão ressaltou o empenho dos coordenadores, 
bolsistas, participantes, voluntários e equipe da Direção de Extensão nas atividades. Para ele, o CEAVI esteve muito bem representado no evento e 
mostrou o valor da extensão que vem sendo feita pelo centro. Prova desse trabalho foram as ótimas avaliações das ações no dia da apresentação.  



Simples Masculino Principal – Pablo Schoeffel (1º Lugar) 
Dupla Masculina Principal – Pablo Schoeffel / César Augusto B. de Macedo Filho (3º Lugar) 
Simples Masculino B – Djonatan Voltolini (1º lugar) 
Simples Feminino B – Fabrícia Perfoll (1º lugar) 
Dupla Masculina B – Osvaldo André Furlaneto Rodrigues/César Augusto B. de Macedo (2º lugar) 
Dupla Mista B – Djonatan Voltolini / Gabriela Creutzberg e Andrei Prier /Kathleen Thuani dos Santos (1º e 3º lugar, respectivamente) 
Dupla Masculina C (iniciantes) – Adangelo E. Krambeck / Thiago G.d a Silva e Vinícius Ariel Dallabona / Riva Maicon Rosemann (2º e 3º lugar, respectivamente) 
Simples Feminino C (iniciantes) – Kathleen Thuani dos Santos, Maria Helena Heusser da Silva e Rhaissa Gehrke (1º, 2º e 3º lugar, respectivamente) 
Dupla Feminina C (iniciantes) – Fabrícia Perfoll / Maria Helena Heusser da Silva (2º lugar) 
Dupla Masculina Sub 17 – Augusto de Lara Duarte/ Lucas Dannehl (3º Lugar) 
Dupla Masculina Sub 15 – Jonathan Willian / Eduardo Hammes (3º Lugar) 
Dupla Mista Sub 15 - Larissa Gabrieli Back / Marcelo Augusto Sardagna (2º Lugar) 
 Dupla Mista Sub 11 - Natália Treintinger Geisler / Caio Souza Zago  (3º Lugar) 
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Alguns dos atletas participantes da Etapa do Campeonato  
Estadual de Badminton.  

IBIRAMA SEDIA ETAPA DO CAMPEONATO 

ESTADUAL DE BADMINTON 

 
 O Ginásio Municipal João Moretti sediou,  no final de semana dos dias 10 e 11 de novembro de 2012, a 

2ª Copa UDESC de Badminton, válida pela 3ª Etapa do Campeonato Estadual, evento que encerrou o calendário 
esportivo da Federação Catarinense de Badminton em 2012. 

A competição teve a participação de cerca de 100 atletas de vários municípios do estado, dentre eles 40 
atletas de Ibirama e região, que fazem parte de um projeto de extensão da UDESC – Ibirama (CEAVI), no qual 
são realizadas práticas da modalidade três vezes por semana e capacitações para profissionais de Educação 
Física. 

Um dos coordenadores do projeto e organizadores do evento, Prof. Pablo Schoeffel, enfatiza a 
importância no fato do município sediar um evento como esse, que teve um dos maiores números de jogos e 
atletas dos eventos já realizados em Santa Catarina na modalidade, com 6 quadras montadas no ginásio João 
Moretti.  Apesar dos atletas da região terem iniciado recentemente o treinamento na modalidade, a equipe 
conquistou diversas medalhas: 

 Além de Ibirama, os grandes vitoriosos dividiram-se, principalmente, entre o Clube Oeste de Badminton (categorias sub11 e sub13), Clube Ipiranga de Blumenau 
(sub15 e sub17) e o Badminton Blumenau Clube (sub19 e principal). “O evento contou com um expressivo número de atletas da região e de um alto nível técnico, o que 
contribui para que os atletas iniciantes adquiram experiência e motivem-se para continuar nos treinamentos”, destaca o Prof. Pablo Schoeffel. Outro professor que 
coordena as ações voltadas para o Badminton, Prof. Osvaldo André Furlaneto Rodrigues, acrescenta ainda que “os projetos têm contribuído para popularizar o esporte 
na região, a qual pode se tornar referência em Badminton no Estado, se a adesão e dedicação continuarem altas”. 

Os projetos de Badminton da UDESC – Ibirama tiveram o apoio das empresas Manoel Machetti Indústria e Comércio Ltda e Pré Vale Pré-Moldados. O evento teve 
ainda apoio da Coordenadoria de Eventos (CEVEN) da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da UDESC, Federação Catarinense de Badminton, Bonin Joalheria, VNR 
Incorporadora, Lojão Scheidemantel, CME Ibirama e APAE Ibirama. 
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SHOW DE SOLIDARIEDADE DA COMUNIDADE UDESC IBIRAMA 

 
Aconteceram no CEAVI, no mês de outubro, três ações baseadas na inclusão social em 

sinergia com a APAE de Ibirama e em prol da mesma. As ações fizeram parte da disciplina de Jogos 
de Empresa do Curso de Ciências Contábeis, ministrada pelo Prof. Jaison Ademir Sevegnani. Os 
acadêmicos foram convidados a trabalhar em equipe de forma lúdica e prática, envolvendo-se com 
a comunidade da qual o CEAVI está próxima. O projeto chamou-se ”Eu Curto a Inclusão Social” e foi 
totalmente construído de forma aberta, inspiradora, inovadora e participativa entre os acadêmicos. 
A primeira ação aconteceu no dia 05/10/12, quando acadêmicos, professores e voluntários foram à 
APAE de Ibirama confraternizar com os alunos e professores de lá. Foram muitas brincadeiras 
envolvendo dança, música, contação de histórias com fantoches e um lanche comunitário. A 
segunda ação, que aconteceu no dia 23/10/12, foi a vinda do coral da APAE. Estavam presentes 17 
alunos e toda a equipe de professores e direção. Foi um momento único, repleto de emoção e de 
muita alegria, prestigiado por toda comunidade acadêmica do período noturno. Foram feitas 
homenagens, entrega de medalhas, distribuição de guloseimas ao coral e fechamento com um 
lanche oferecido pela cantina do CEAVI (Hot Dog Universitário) aos alunos da APAE. A terceira ação 
foi composta por duas atividades: o Troco Solidário, que se resumiu em um recipiente para 
arrecadar o troco dos lanches na cantina e o Pedágio Solidário, que ocorreu no dia 30/10/12 no 
estacionamento do CEAVI. Com as duas atividades foi arrecadado o total de R$ 402,20. O Troco 
Solidário permanecerá ainda por mais uns dias na cantina.  

O professor e os acadêmicos de Jogos de Empresa agradecem o apoio dos que possibilitaram 
que estas ações acontecessem de forma tão espetacular. Convidam, ainda, a todos para 
participarem da última ação do projeto, o “Banho da Alegria” que consiste na lavação de carros  

Acadêmicos da UDESC e professor Jaison com 
alunos da APAE.  

 

junto com os alunos da APAE nas 
dependências da mesma, com data ainda a 
confirmar.  Esta atividade faz parte de um 
projeto da APAE de Ibirama de inclusão social 
de seus alunos no mercado de trabalho. 
Maiores informações com o professor Jaison 
no Departamento de Sistemas de 
Informação. Viva a Inclusão Social! 

EXTENSÃO HOMENAGEIA DOADORES 

DE SANGUE 

Na semana do dia 25 de novembro, data na 
qual comemora-se o Dia do Doador de Sangue, a 
Extensão do CEAVI organizou uma homenagem aos 
acadêmicos e servidores doadores voluntários, 
graças aos quais muitas vidas poderão ser salvas.  
Foram vários os que se disponibilizaram para 
doação, mas devido aos critérios de controle do 
Hemocentro, apenas 15 conseguiram realmente 
concluir o ato, e por isto receberam uma camiseta 
com os dizeres “Sou doador de Sangue”. A Extensão 
continuará com estas campanhas no  
próximo ano, pois reconhece sua  
importância  para o desenvolvimento 
 da cidadania  e, principalmente,   
para a preservação da vida!    
   

Alguns dos doadores presentes no  
dia da homenagem. 

 

 
 
 



Nos dias 23, 24 e 25 de novembro ocorreram os Jogos de Integração dos Servidores da UDESC – JISUDESC que deixaram lições e momentos para 
recordar com quem estava presente e para compartilhar com funcionários que não puderam ir. 

Nas palavras do professor Osvaldo André, responsável pela delegação do CEAVI no JISUDESC 2012, “novamente foi bastante legal ver o 
engajamento e dedicação de todos em um objetivo único. A finalidade era participar desse evento, e participar de forma notória, demonstrando 
através dos seus funcionários o valor que o CEAVI tem e encara o JISUDESC, dando a mesma relevância que esse evento representa dentro da UDESC. 
Os valores que o esporte nos proporciona servem de estímulo e devem ser repassados ao nosso trabalho diário. A rotina desse fim de semana, de 
comprometimento e trabalho de equipe, demonstra a necessidade dessas qualidades para que o CEAVI cresça com qualidade e alcance um nível de 
excelência”. 

Nesse ano o CEAVI alcançou a melhor participação desde que o evento foi criado, tomando um notável destaque, arrancando comentários e 
elogios, aparecendo sete vezes entre os três primeiros colocados e trazendo seis troféus de Florianópolis. Porém, “o legado mais importante foram os 
momentos de convívio e descontração que o JISUDESC proporcionou tanto entre os colegas do CEAVI, quanto com os servidores de outros centros da 
UDESC”, afirmou o professor Osvaldo André.  

Segue a lista dos troféus e das medalhas conquistadas pelo CEAVI, com seus respectivos competidores:  
• Basquete em trio - Masculino: OURO - Troféu de campeão 
• Voleibol 4 x 4 - Masculino: OURO - Troféu de campeão 
• Laçada da vaca parada: OURO - Troféu de campeão 
• Tênis de Campo - Masculino: OURO - Troféu de campeão 
• Pebolim - masculino: OURO - Troféu de campeão 
• Sinuca - feminino: OURO - Troféu de campeão 
• Taco livre: PRATA 

  
 O boletim final pode ser acessado pelo link  
www.udesc.br/arquivos/id_submenu/1231/jisudesc_2012___boletim_04.pdf,  
com os resultados das disputas realizadas. A Direção de Extensão e o  
professor Osvaldo André agradecem a dedicação e o empenho de todos os  
integrantes da delegação, que se ausentaram do convívio com seus familiares  
e de afazeres particulares e profissionais para representar nosso centro nas 
disputas do JISUDESC 2012.  
 

NOTÍCIAS DA EXTENSÃO EM 2012/2  

CEAVI TEM EXPRESSIVA REPRESENTAÇÃO NOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA UDESC 

 

Troféus conquistados pela equipe CEAVI. 
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No dia 03 de dezembro comemora-se o Dia Internacional do Deficiente Físico, data 
instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1992, com o objetivo de 
conscientizar, comprometer e possibilitar que a sociedade se envolvesse em programas 
capazes de modificar a vida das pessoas com deficiência em todo o mundo.  Dez anos antes, a 
ONU já havia criado o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, para atender 
as necessidades deste público, as quais passaram despercebidas pela sociedade durante 
longos anos.     

Diante da importância desta temática, a Extensão do CEAVI decidiu mobilizar 
acadêmicos, servidores e professores para a necessidade de inclusão dos deficientes físicos. 
Para isto, contou com a presença dos associados da ADEFI (Associação dos Deficientes Físicos 
de Indaial), os quais expuseram sobre a criação e o funcionamento da instituição e se 
apresentaram aos acadêmicos, relatando alguns aspectos de sua vida. Ressaltaram que a 
deficiência física não implica em menor capacidade intelectual e que é o preconceito o 
responsável por não possibilitar que os portadores dessa necessidade especial demonstrem 
sua verdadeira capacidade.  

“Esperamos que este momento tenha servido para mostrar à comunidade do CEAVI que 
não é preciso que tenhamos ‘pena’ destas pessoas, e sim que saibamos reconhecer suas 
dificuldades de locomoção e promover a acessibilidade necessária, tanto em termos físicos 
como a aceitação de suas potencialidades”, afirma a servidora Fanni Wippel.  

NOTÍCIAS DA EXTENSÃO EM 2012/2  

EXTENSÃO DO CEAVI REALIZA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO 

DIA INTERNACIONAL DO DEFICIENTE FÍSICO 
 

Diretor de Extensão, Marino Eyerkaufer, com sua equipe de  
trabalho e os membros da ADEFI.  

CORAL DA UDESC SE APRESENTA EM IBIRAMA 

 

Em parceria com a diretoria da Igreja Matriz Santo Humberto, do 
município de Ibirama, a Extensão do CEAVI oportunizou a vinda do Coral da 
UDESC para a apresentação de corais da região, organizada pela Igreja no dia 10 
de novembro. O evento reuniu centenas de pessoas da comunidade em uma 
bela noite cultural, seguida da tradicional festa que se estendeu até o domingo.  

Momentos como este aproximam a UDESC da comunidade e fortalecem 
seu vínculo com ela. Servem também para mostrar a riqueza cultural da 
universidade.   

Coral da UDESC em uma de suas apresentações em eventos. 



Nossos Parceiros SAIBA O QUE PENSAM OS EX ALUNOS DA UDESC  

DE IBIRAMA 

Opinião do 

“Sinto-me muito feliz e orgulhosa por ter conseguido realizar o sonho de ter 

um curso superior. Na Udesc/Ceavi tive a oportunidade de realizar esse sonho, 
foram 4 anos de muito estudo e dedicação. Adquiri o conhecimento necessário 
que o mercado de trabalho exige, tive ótimos professores, conheci muitas pessoas 
que até hoje lembro com muito carinho.  

Minha família sempre me apoiou em meus estudos, e sempre me incentivou 
a continuar estudando. Sou muito grata a todas essas pessoas que de alguma 
forma contribuíram para a realização de meu sonho, de ter uma formação 
superior. Trabalho na área contábil há 7 anos, numa contabilidade na cidade de 
Lontras/SC. E o curso superior de Ciências Contábeis contribuiu muito em minha 
profissão, pois unia a prática com a teoria, isso facilitava e aumentava meu 
desempenho dentro da contabilidade. Toda teoria que aprendia na faculdade, em 
sala de aula, eu colocava em prática dentro do escritório de contabilidade. Com 
isso, sempre tinha algo novo para aprender e alterar na rotina das atividades que 
eu exercia dentro do escritório. 

Quando iniciei a faculdade na Udesc, minhas expectativas eram grandes, 
minha vontade de aprender foi aumentando a cada dia, pois meu objetivo era me 
formar em 4 anos. Gostava de fazer trabalhos em grupo, estudar para as provas, 
fazer pesquisas de assuntos relacionados à área, entre outros. Sinto saudades do 
tempo que já passou, do espírito de equipe que o pessoal da sala tinha, do 
nervosismo que dava antes das apresentações dos trabalhos, de encontrar com os 
amigos pelos corredores da faculdade. Mas tenho certeza que aprendi muito 
nesse tempo, e estou muito satisfeita e realizada com minha formação de 
Bacharel em Ciências Contábeis na Udesc/Ceavi.” 

Cátia Maas, 25 anos, contadora, 
acadêmica formada na primeira 

turma do curso de Ciências 
Contábeis da Udesc/Ceavi, em 27 

de Agosto de 2011. 
 



Nossos Parceiros SAIBA O QUE PENSAM OS EX ALUNOS DA UDESC  

DE IBIRAMA 

Opinião do 

Márcio José Mantau, 23 anos, 
mestrando, graduado em Sistemas 

de Informação pela Udesc/Ceavi. 

“Vejo a UDESC Ibirama como uma grande oportunidade que surgiu para muitos 

estudantes do Alto Vale do Itajaí, oferecendo um estudo gratuito e de qualidade. Em 
meu caso, o campus CEAVI foi essencial. Poucos meses antes de terminar o ensino 

médio nem imaginava frequentar algum curso superior. Escolhi Sistemas de 
Informação por acaso. Como existiam apenas dois cursos sendo ofertados naquela 

ocasião, escolhi BSI, pois gostava mais de informática do que contabilidade. 

Lembro-me que no início do curso havia 50 alunos. Entretanto, a cada semestre a 
sala ficava mais vazia. Alguns reprovavam, outros desistiam. Ao final dos quatro 
anos, apenas dois alunos completaram a jornada. Estou satisfeito, pois na minha 

formatura pude perceber que todo o esforço foi gratificante. Meus pais sempre me 
incentivaram a prosseguir com os estudos. Isto me deixa profundamente orgulhoso. 

 Ao longo dos quatro anos de curso fiz amizades, conheci grandes 
professores, tive algumas dificuldades, mais sem dúvida, muitos momentos bons. A 
UDESC proporcionou grande bagagem de conhecimento e considero-me preparado 

para o mercado de trabalho. 

 Hoje continuo sendo acadêmico da UDESC, agora em outro campus e 
curso. Sou aluno regular do Mestrado em Computação Aplicada no CCT, em Joinville. 

Espero um dia poder voltar ao CEAVI como Mestre ou, quem sabe, Doutor e rever 
alguns dos meus antigos professores, que por sinal sempre guardarei boas 

recordações. 

 A todos os alunos do CEAVI desejo sucesso, tanto em seus estudos 
quanto em suas carreiras profissionais. Um grande abraço!” 

 



Nossos Parceiros 

Prefeitura Municipal de Ibirama 

SDR de Ibirama 

SDR de Timbó 

SDR de Rio do Sul 

SDR de Blumenau 

SDR de Ituporanga 

SDR deTaió 

Associação das Entidades Filantrópicas de Santa Catarina – ASSEF/SC 

Associação Comercial e Industrial de ibirama – ACIIB 

Sindicato dos Trabalhadores da Industria Têxtil 

A Agência de Desenvolvimento Empresarial da Região de Ibirama – ADERI 

Receita Federal do Brasil – RFB 

Lar da Menina – Rio do Sul/SC 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina - CRC/SC 

Ancionato Recanto do Sossego – Braço do Trombudo/SC 
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