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A EXTENSÃO DO CEAVI/UDESC 

O que é Extensão?

É o meio pelo qual a Universidade executa sua função social através da integração entre
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, agregando perfeitamente o processo ao levar soluções para as
deficiências sociais, o que possibilita que o estudante coloque em prática a aprendizagem adquirida
em sala de aula. Este desafio da tríplice integração é um alvo a ser perseguido pelo Centro de Ensino
Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), UDESC de Ibirama.

O conjunto de temáticas pré-definidas para cada curso/departamento do CEAVI conduz ao
perfil do profissional esperado em cada área de formação. As inquietações que emergem a partir do
ensino favorecem ambientes para a pesquisa. A pesquisa, por sua vez, procura trazer as respostas
para tais inquietações através da ínfima investigação. A Extensão, enquanto elo entre ensino,
pesquisa e comunidade, atua como integradora, buscando e levando soluções para as demandas
sociais.

Contatos Extensão do CEAVI

Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade: 
Marino Luiz Eyerkaufer
E-mail: extensao.ceavi@udesc.br
Fone: (47) 3357-3077 Ramal 211

Secretária:    
Fanni Wippel
E-mail: fanni.wippel@udesc.br
Fone: (47) 3357-3077 Ramal 211

Como participar?

Alunos do CEAVI:

O aluno pode participar da extensão do CEAVI concorrendo à bolsa de
extensão nos períodos em que é lançado edital. A bolsa pode ser de vinte ou
dez horas semanais. Também pode participar da extensão através da Extensão
Voluntária, em que não recebe nenhum tipo de remuneração, mas recebe
certificado e sua participação soma créditos que poderão ser validados em
horas complementares. Além disso, o discente voluntário acumula pontos que
serão considerados como critério de classificação caso se inscreva para
concorrer a uma bolsa de extensão.

Comunidade Externa:

Pessoas da comunidade também podem fazer parte da extensão como
voluntárias em projetos ou sugerindo demandas para sua região. Se você tiver
interesse em ser um participante ou tiver alguma sugestão, entre em contato
conosco!



PALAVRAS DA DIREÇÃO

Em nome de toda
equipe da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Comunidade, venho levar nossos
cumprimentos e reconhecimento por toda
maestria a esse centro tão jovem, mas
também, tão dinâmico e atuante em sua
região.

Destacamos que todo resultado

Palavras do Pró-Reitor 

de Extensão da 

UDESC, Sr.º  Mayco

Morais Nunes.

O lançamento da
primeira edição da Newsletter da Extensão da
UDESC de Ibirama é um marco importante para
aproximar ainda mais a comunidade das
inúmeras ações desenvolvidas pelo CEAVI.

A extensão da Udesc de Ibirama pode ser
traduzida em números, o que revela seu
potencial transformador no meio em que esta
imponente universidade se insere. A previsão é
de atender em 2012 aproximadamente 30.000
pessoas da região e 11 milhões de usuários de

Palavras do Diretor de 

Extensão do CEAVI, Sr.º 

Marino Luiz Eyerkaufer. 

O Centro de Educação
Superior do Alto Vale do Itajaí – UDESC/Ibirama,
sede do Campus V da UDESC, foi criado em seis (6)
de novembro de 2006 através do Decreto nº 4.832,
do Governador do Estado de Santa Catarina.

A criação se deu pela absorção da Fundação
Educacional Hansa Hammonia – FEHH pela UDESC.
As atividades de forma permanente na cidade de
Ibirama iniciaram em 1º de janeiro de 2007. A
UDESC/Ibirama, em parceria com o Conselho de

Palavras do Diretor 

Geral do CEAVI, Sr.º  

Dario Nolli.

Destacamos que todo resultado
alcançado pelas recentes, porém,
extremamente significantes ações de
extensão permeiam pela excelência
acadêmica atrelada à relevância social.
Sabemos que o empenho da Direção de
Extensão, hoje representada pelo Prof°
Marino Luiz Eyerkaufer, bem como das
demais direções de centro, está pautado no
trabalho coletivo, atento ao
desenvolvimento regional e pautado na
busca de parcerias.

Como não poderia ser diferente,
estamos, desde já, nos colocando à
disposição para apoiar o CEAVI na
implementação das suas políticas de
extensão e desejar que bons exemplos,
como a iniciativa do Pré-Vestibular
Comunitário, sejam consolidados em nossa
universidade.

pessoas da região e 11 milhões de usuários de
uma rede social, para o qual estão envolvidos
mais de 40 professores, 13 bolsistas, mais de 30
discentes voluntários, 8 voluntários da
comunidade além de 30 entidades parceiras.

A partir do momento que a universidade
começa a ser vista como parte da comunidade,
de fato, seu papel será conhecido. Notadamente
a função do ensino, pesquisa e extensão estão
inseridas nas atividades da Udesc de Ibirama e a
comunidade está tendo acesso às diversas
frentes de serviço.

Não dá para falar de extensão do CEAVI
sem lembrar que por trás está um grande coro
formado por docentes, técnicos e discentes, que
fazem acontecer os números da ação
extensionista.

Parabéns equipe pelo trabalho
extensionista do I semestre. Os votos da direção
de extensão são de que todos tenham pleno
êxito em suas ações e muita realização.

UDESC/Ibirama, em parceria com o Conselho de
Desenvolvimento Regional – CDR, da 14ª Secretaria
de Desenvolvimento Regional – SDR definiu sua
verdadeira vocação regional, tendo como campo
de estudo a grande área hídrica e sanitária e seus
impactos diretos nas áreas agroindustrial, têxtil e
da madeira. Com este foco, desenvolveu seu
planejamento estratégico numa perspectiva
temporal, de 2009 a 2029, que permitirá a
consolidação de seu projeto institucional de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento, buscando
um fazer acadêmico reconhecido pela qualidade e
excelência de suas ações e serviços,
compromissado com a comunidade na construção
de um modelo de sustentabilidade regional,
integrada com todos os agentes transformadores e
inovadores da sua região de inserção.

É com satisfação que publicamos o primeiro
informativo de extensão, que é uma oportunidade
de mostrarmos todas as ações que a UDESC/CEAVI
vem realizando em prol da comunidade acadêmica
e regional.



Projeto Sol Maior

O Projeto Sol Maior, recentemente iniciado, tem o intuito de promover eventos musicais, sejam

AÇÕES DE EXTENSÃO 
Projetos desenvolvidos pela UDESC de Ibirama

Projeto Laboratório de Engenharia de Software: Tribunal Regional Eleitoral – Módulo 

Prestação de Contas

Considerando o cenário das prestações de contas pelos partidos políticos, contempladas pelas normas do
Tribunal Superior Eleitoral, o processo de análise e emissão do parecer envolve um controle apurado de uma
série de documentos, informações e atividades fornecidos pelos partidos políticos. A organização e controle do
laudo dessas prestações de contas é muito oneroso quanto ao tempo despendido para atender às normas.
Atualmente, não existe disponível um software livre nessa categoria. Através desta ação de extensão, está se
desenvolvendo um sistema que possa ser utilizado e mantido livremente pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

O Projeto Sol Maior, recentemente iniciado, tem o intuito de promover eventos musicais, sejam
eles apresentações de bandas e músicos locais, como também workshops de instrumentos
musicais, oficinas e cursos. O propósito é ampliar o conhecimento musical dos acadêmicos e dos
munícipes de Ibirama para que possam melhor compreender a música enquanto expressão
artística. Realizou-se uma pesquisa interna para diagnosticar o conhecimento sobre música e as
principais necessidades dos acadêmicos e, em breve, as atividades serão iniciadas.

Projeto Voluntários com Alegria

Iniciado em 2011, este ano o “Voluntários com Alegria” está com novo formato e visa levar momentos de
alegria e informação aos grupos de idosos e crianças especiais dos municípios da região da 14ª SDR, através de
palestra, alongamento, canto, dança e artesanato. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibirama, o
projeto já levou suas atividades a 06 grupos da terceira idade do município. Estima-se atender cerca de 30
deles até o final do ano. “Quebrar a rotina que há anos os grupos de idosos seguem em seus encontros não é

fácil, mas após experimentarem as novidades que os levamos eles se sentem motivados e gratos com nossa

presença”, afirma a servidora Fanni, integrante da equipe. Nas avaliações escritas, realizadas ao final de cada
encontro, os participantes relatam sua opinião com frases como esta: “Queria estar sempre perto de pessoas

assim. Sabem trazer alegria e fazer com que sonhemos de novo com um mundo melhor”, palavras de uma
idosa do Grupo São Cristóvão.Encontro do projeto com o grupo de idosos  “Estrela 

Viva”, do Bairro Progresso, Ibirama (SC).



Professores Pablo e Osvaldo em escola da região, 
ensinando a crianças e adolescentes a prática de 
Badminton.
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Badminton: a oportunidade de um novo esporte nas escolas públicas e 

comunidades de Ibirama 

A iniciativa visa promover a socialização e desenvolver a cidadania das crianças através de um esporte
diferenciado e de uma maneira lúdica. Demonstrar, ensinar e praticar a modalidade de Badminton
com crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, a fim de disseminar uma nova prática esportiva, com
objetivo de provocar interesse pela atividade física, permitir a inclusão social de jovens com
dificuldades em outras atividades e ensinar valores de cidadania como: disciplina, honestidade e
companheirismo. O mesmo processo será realizado com a comunidade, permitindo que qualquer
pessoa da sociedade aprenda e pratique essa modalidade, como uma forma de lazer e integração. O
projeto encontra-se em execução, com atividades semanais para a comunidade às quartas e sextas-
feiras no período noturno; e às quintas-feiras, no período vespertino, atividades em escolas do
município, totalizando mais de 170 pessoas participantes.

Capacitação dos profissionais de Educação Física de Ibirama e região na 

modalidade de Badminton 

O projeto visa demonstrar a modalidade de Badminton, capacitar a prática e o ensino aos
profissionais de Educação Física de Ibirama e região, a fim de levar o conhecimento para que esses
profissionais disseminem um novo esporte aos estabelecimentos de ensino e à comunidade, com
objetivo de levar cidadania e socialização através do esporte, massificando e diversificando a prática
nas escolas e na comunidade. O projeto encontra-se em execução e realizou até o momento quatro
etapas de cursos, gerando os seguintes números:
- 44 profissionais de Educação Física capacitados;
- 27 escolas de nove municípios participantes;
-aproximadamente 5400 alunos atingidos indiretamente.

Esta ação de extensão originou um trabalho publicado (na forma de pôster) no II Congresso
Internacional de Formação Profissional no Campo da Educação Física e VI Seminário de Estudos e
Pesquisas em Formação Profissional no Campo da Educação Física, realizado no período de 17 a 19 de
maio de 2012, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Badminton.

Professores de Educação Física de escolas da 14ª SDR 
em dia de capacitação.



Turma de idosos em dia de curso de informática 
no CEAVI. 
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Programa Informática Para Todos

Através do Programa de Extensão denominado “Informática para Todos”, a UDESC de Ibirama vem
oferecendo cursos de informática para a comunidade desde 2008, com início no mês de março e
término no mês de dezembro. Este programa compreende três projetos, cada um com um público
específico:
� Inclusão Digital para pessoas com idade a partir de 40 anos: oferece cursos para adultos e idosos nos
módulos: Inicial, às quartas-feiras, das 14h às 17h30, e Avançado, às segundas-feiras, das 14h às
17h30;
� Inclusão Digital para Adolescentes: oferece noções de informática a adolescentes com idade entre
13 e 16 anos. As aulas são realizadas às sextas-feiras das 08h às 11h;
� Inclusão Digital para Agricultores: além dos cursos oferecidos nos laboratórios da UDESC, o
programa pretende oferecer treinamento para agricultores, nas localidades em que residem. Para sua
viabilização, a Extensão da UDESC está em busca de parcerias com as prefeituras municipais,viabilização, a Extensão da UDESC está em busca de parcerias com as prefeituras municipais,
secretarias de educação e/ou escolas que possam oferecer local com infraestrutura básica
(laboratórios com computadores). Caso você ou sua instituição possa ser parceira neste sentido, entre
em contato conosco.

“Eu posso afirmar que nestas aulas aprendi a gostar de computador e estou muito grato à UDESC pela

oportunidade. Já estou no terceiro ano e fico esperando ansiosamente o dia de nossa aula.” (palavras
do aluno Heinz Eduardo Schifter)

Programa UDESC Virtual    

Visando aproveitar a grande quantidade de usuários do Facebook, pretende-se com este programa desenvolver
um jogo com o objetivo do usuário aprender como funciona a estrutura de uma Universidade, e promover o
nome da UDESC utilizando-a como exemplo no jogo. O jogo será inspirado em similares como MegaCity, Fazenda
Feliz, CityVille e FamVille. O UDESC Virtual abrangerá o desenvolvimento dos três cursos do CEAVI(Ciências
Contábeis, Engenharia Sanitária e Sistemas de Informação). Nesse jogo o usuário evoluirá a estrutura de um
Centro, permitindo com o tempo adicionar novos cursos, aumentar a capacidade de matricular alunos, e instalar
novos ambientes, como bibliotecas e laboratórios. Esta ação abrangerá milhões de pessoas, visto que o número
de usuários do Facebook é cada vez maior. O aplicativo do jogo está sendo desenvolvido por professores e
bolsistas do programa.
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Projeto Desenvolvendo Talentos

Objetiva aproximar os discentes e docentes da UDESC/CEAVI da economia
regional, promovendo seu desenvolvimento por meio de ações realizadas em favor da
comunidade empresarial da 14ª SDR, em especial das empresas incubadas na Agência
de Desenvolvimento da Região de Ibirama (ADERI). O Projeto tem como objetivos
específicos: orientar o campo de trabalho para iniciativa empreendedora; promover
cursos de formação e aperfeiçoamento empresarial visando a competitividade;
estabelecer condições de integração entre universidade, empresas, governo, órgãos de
fomento e comunidade; desenvolver atividades de pesquisa em colaboração com o
corpo docente e alunos da UDESC e outras instituições de ensino superior que se

AÇÕES DE EXTENSÃO 
Projetos desenvolvidos pela UDESC de Ibirama

Projeto Negócio Legal

Esta ação de extensão está realizando uma pesquisa
para identificar, dentre outros itens, quais as atividades
econômicas desenvolvidas na região da 14ª SDR, ciclo vida
das empresas e sua forma de constituição. A partir deste corpo docente e alunos da UDESC e outras instituições de ensino superior que se

fizerem parceiras; auxiliar na criação de condições para ampliar o trabalho na
comunidade por meio de empresas de base tecnológica, tradicional e de serviços. Estas
ações são destinadas a empreendedores iniciantes com potencial de gerar novos
empregos, tendo visão inovadora, com capacidade de crescimento e de proporcionar o
desenvolvimento da comunidade dos municípios da 14ª SDR. As ações do projeto são
desenvolvidas na ADERI, com sede anexa à Associação Empresarial de Ibirama (ACIIBI).

das empresas e sua forma de constituição. A partir deste
estudo, serão estruturados mini cursos e palestras que
serão ofertados aos empresários, futuros empreendedores
e empregados de empresas e entidades sem fins lucrativos,
para tratar de questões, tributárias, trabalhistas e custos.
Estima-se atender um público de aproximadamente 1704
pessoas.

Projeto Empreendedorismo na Escola

Tem como propósito despertar o espírito empreendedor nos alunos do ensino
médio das escolas estaduais da região, por meio da educação empreendedora. Além
disso, incentivar a permanência dos mesmos na região, após a formação acadêmica. A
realização do projeto consiste na exposição de conceitos, características e processo
empreendedor, realização de oficinas e feiras comunitárias, visando à criação e
comercialização de produtos. Para o próximo semestre, pretende-se trabalhar com a
Escola Herman Aichinguer e, em agosto, haverá a entrega de certificados para os alunos
participantes do projeto durante o primeiro semestre.

Bolsista da 
UDESC 

demonstrando 
ao aluno como 

construir um 
porta-moeda 
com caixa de 

leite, na Escola 
João Tolentino 

Júnior, de 
Presidente 

Nereu.
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Logotipo do projeto Lixo Eletrônico. A cor metálica 

Além disso, aplicou-se um questionário com acadêmicos, técnicos e professores 
do CEAVI, para levantar o grau de conhecimento sobre o lixo eletrônico, 
envolvendo 216 pessoas.  Entre os resultados da pesquisa, está o número de 
vezes que os participantes trocaram de celular nos últimos três anos: 39% 
trocou uma vez e 34% trocou 2 vezes. Porem 14% trocou de 3 vezes 
ou mais. Nota-se que este índice tende a aumentar, pois

Projeto Lixo Eletrônico: conscientizar, reaproveitar e reciclar

Neste século XXI, a emergente crise ambiental exige cada vez mais soluções que diminuam o impacto do 
homem sobre a natureza. O lixo eletrônico merece destaque especial, pois é composto por materiais não 
biodegradáveis e tóxicos. O objetivo deste projeto é conscientizar a população sobre a necessidade de 
reaproveitamento e destinação correta  deste tipo de matetial.  Através da ação, criou-se um site com  
conteúdo sobre lixo eletrônico: o que é, do que é formado, danos que causa na saúde e no meio ambiente 
e quanto o Brasil produz (http://www.ceavi.udesc.br/e-lixo).

Logotipo do projeto Lixo Eletrônico. A cor metálica 
simboliza os aparelhos eletrônicos. 

ou mais. Nota-se que este índice tende a aumentar, pois
as inovações tecnológicas são contínuas e estimulam o consumismo das 
pessoas.  
Nos próximos dias será disponibilizada no CEAVI uma lixeira para recolher
o lixo eletrônico de pequeno porte, como por exemplo: pen drive, teclado, 
mouse, roteador e celulares. 

Projeto Biodigestor Orgânico

Este projeto pretende sensibilizar sobre os resíduos orgânicos e verificar sua redução e
reutilização com a aplicação do biodigestor, também chamado de decompositor orgânico. A
intenção é levar para a comunidade do alto vale, principalmente ibiramense, através dos
acadêmicos do curso de Engenharia Sanitária, a forma correta de utilizar um decompositor,
reduzindo assim os resíduos lançados na sociedade. Esta ação está vinculada ao programa UDESC
de Sustentabilidade e atende estudantes das escolas estaduais da Gerência de Educação de
Ibirama. Ao final, estima-se abranger cerca de 6.060 pessoas.

Modelo de biodigestor orgânico 
desenvolvido pelo projeto.
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Projeto Alemão Nível III - Preparando-se para o A1

O projeto de extensão intitulado “Alemão-Nível 3 – Preparando-se para o A1”, é
uma proposta de aperfeiçoamento da língua e resgate da cultura alemã, da qual
muito se perdeu em função de leis restritivas nacionais aos imigrantes durante a
Segunda Guerra Mundial e que muito prejudicaram a preservação das tradições.
Comunicando-se em Alemão possibilita resgatar estes valores e melhorar a
comunicação e a integração entre gerações, e o Nível III integra o comunicar em
situações diárias, ler e compreender textos (até 1500 vocábulos) e escrever
pequenos textos como bilhetes, cartas, listas, descrições, notícias de jornal e
revistas, redigir e-mails, bem como preparar-se para obter sucesso na prova de Nível
A1 (Internacional) aplicada pelo ICBA de Blumenau. Ministrado pela professora

Projeto Inglês – Revisando para o FCE da University of Cambridge

Consiste em um curso de revisão das quatro habilidades necessárias para efetivamente
considerar-se alfabetizado numa língua estrangeira - Reading - Litening - Speaking -
Writing - seguindo as dicas oficiais da University of Cambridge. Os participantes do curso
de inglês farão a prova na Cultura de Blumenau. O FCE (First Certificate in English), que é
considerado o Nível B2 do Conselho Europeu, é importante para acadêmicos que queiram
participar de projetos de intercâmbio, com outras Universidades Internacionais, inclusive
para professores universitários em vias de realizarem prova de Proficiência para
Doutorado, bem como para professores de inglês da rede estadual ou municipal que
queiram lecionar em escolas particulares de ensino fundamental ou em escolas de língua
estrangeira. As aulas acontecem no CEAVI, todas as quintas-feiras, das 16h às 18h30 e são
ministradas pela professora Marlene Siegle Schönrock. Possui como público-alvo pessoas
que já tenham algum domínio da língua inglesa.

A1 (Internacional) aplicada pelo ICBA de Blumenau. Ministrado pela professora
Marlene Siegle Schönrock, o curso de Alemão iniciou dia 02/03 e acontece toda
sexta-feira, das 16h às 18h30, no CEAVI. É destinado a jovens, adultos e terceira
idade, desde que dominem o alemão básico.

A voluntária de extensão Profa. Marlene S. Schonrock ministrando aulas



Projeto Educar para Preservar 

“Educar para Preservar” tem como grande objetivo despertar, em especial nas crianças, a
necessidade de educar para sustentabilidade e preservação do planeta. O projeto realizou a III Semana do
Meio Ambiente do dia 04 a 06 de Junho, evento que reuniu cinco escolas municipais de Ibirama: EM
Tancredo Neves, EM Crista Sedlacek, EM Ribeirão Areado, EM Bairro Operário e EM Caminho da Estação.
Além da sessão cinema de conscientização, as crianças também tiveram a apresentação da Minieta – Mini
Estação de Tratamento de Água, trazida pela SEMASA de Itajaí. No intervalo da aula, no dia 06, os
acadêmicos apreciaram a apresentação de banda local. A decoração dos painéis da III Semana do Meio
Ambiente foi realizada com a colaboração e criatividade da professora Zana Santos. A coordenação do
projeto agradece às empresas e instituições da região que colaboraram com a doação de materiais,
mudas de árvores e lanche que foi ofertado aos participantes. As crianças receberam mudas de árvores
frutíferas, as quais puderam levar para plantar em suas casas!

AÇÕES DE EXTENSÃO 
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Crianças de escolas da região durante a III 
Semana do Meio Ambiente CEAVI.

Projeto Transparência Contábil em Entidades Sem Fins Lucrativos 

Com início em 2010, este projeto destina-se a auxiliar os gestores de instituições do Terceiro Setor na
gestão de atividades e evidenciar a importância do resultado econômico/financeiro, além de avaliar o
desempenho dessas entidades, garantindo uma relação dos recursos recebidos e a prestação de serviço
realizado. Atualmente duas entidades estão envolvidas o Lar da Menina, em Rio do Sul, e o Lar do Idoso
Recanto do Sossego, em Braço do Trombudo. No início deste ano, realizou-se a ação de triagem de roupas
que são doadas, novos controles de estoques e um estudo sobre cargos e salários no Lar da Menina, bem
como a finalização do Balanço Social de 2011 e novos controles de custos do Lar do Idoso Recanto do
Sossego. Com a participação de bolsistas voluntários foi efetuada a campanha “Declare Certo”, promovida
pelo SESCON/SC e simultaneamente a campanha de doação ao FIA (Fundo da Infância e Adolescência), nas
cidades de Ibirama, Presidente Getúlio e Rio do Sul.

As atividades a serem realizadas durante os próximos meses virão com o resultado dos trabalhos e
da divulgação dessas entidades, como a reformulação e novo designer do site do Lar do Idoso Recanto do
Sossego e também seu balanço social 2012, com metas para 2013. Já as ações feitas no Lar da Menina virão
com a grande participação dos novos voluntários do projeto. Estas ações geram uma maior transparência e,
consequentemente, contribuem para a imagem das instituições, aumentando a confiança dos doadores,
garantindo a sustentabilidade da organização através de um fluxo contínuo de doações de recursos.

Voluntários do projeto e o coordenador da 
ação, Sérgio Marian ,em triagem de roupas 
realizada no Lar da Menina, de Rio do Sul (SC).
.



AÇÕES DE EXTENSÃO 
Projetos desenvolvidos pela UDESC de Ibirama

Projeto Software Aplicado à Gestão e Custos para 

Consiste em um Seminário no Alto Vale do
Itajaí voltado para a gestão de entidades do
Terceiro Setor, envolvendo palestras, exposição,
apresentação de artigos e seminário para
discussão das questões administrativas e
contábeis deste segmento. O objetivo é

Projeto Software Aplicado à Gestão e Custos para 

Entidades sem Fins Lucrativos

Esta ação de extensão visa dar continuidade à análise e
desenvolvimento de um software destinado a automatização
da prática contábil e de custos do Ancionato Recanto do
Sossego, entidade do Terceiro Setor localizada em Braço do
Trombudo (SC). O projeto está dividido em duas etapas:
término do desenvolvimento do módulo de gestão,
conforme proposta anterior; e análise e desenvolvimento do
segundo módulo, voltado ao controle de custos. Pretende-se
que este software possa servir de ferramental para as
práticas de gestão em entidades sem fins lucrativos,
apresentando o ferramental necessário para dar suporte a
esta atividade.
O software, que encontra-se em fase de implementação,
poderá ser utilizado em outras entidades de mesma
natureza.

contábeis deste segmento. O objetivo é
disseminar a transparência contábil nas
organizações do Terceiro Setor, a qual se faz
necessária para que doadores, residentes e
familiares, bem como a sociedade em geral,
saibam quais e como os recursos são geridos pela
entidade, além de contribuir para um melhor
controle e investimento destes recursos. Evento
destinado aos representantes do Terceiro Setor,
estudantes, professores, voluntários,
representantes de órgãos governamentais e
comunidade em geral. Estima-se atingir um
público de aproximadamente 600 pessoas.
Acontecerá no dia 15/09, no Clube União de
Ibirama (SC), com início às 9h.



Professor Marino em palestra na Escola José Clemente 
Pereira , de José Boiteux (SC).

AÇÕES DE EXTENSÃO 
Projetos desenvolvidos pela UDESC de Ibirama

Projeto UDESC na Escola – UDESCOLA

Tem como objetivo aproximar a universidade dos alunos de ensino médio da região, sobretudo os advindos da
escola pública. Apresentado o projeto para todos os diretores das escolas dos municípios pertencentes à 14ª
SDR, a UDESC vem visitando as escolas da região por meio dos seus professores das mais diversas áreas. A
ideia é apresentar e discutir algum tema de interesse dos alunos colaborando para a formação integral dos
mesmos e como objetivo secundário divulgar a instituição enquanto possibilidade de ensino superior gratuito e
de qualidade. No primeiro semestre do corrente ano o projeto já esteve em várias escolas no município de
Ibirama, José Boiteux, Witmarsun e Dona Emma. No segundo semestre o projeto continuará buscando se
aproximar daquelas escolas que ainda não foram atendidas.

Projeto Turminha da Economia

Assuntos relacionados a finanças, consumo e tributos têm sido mais comentados no ambiente social, familiar e
escolar em virtude de mudanças nos comportamentos e também por problemas ocasionados pela falta de

Projeto Cuidando do Seu Dinheiro

O desenvolvimento desta ação deu-se em decorrência de pesquisas que demonstram a falta de conhecimento
sobre conceitos e uso efetivo, por parte da população, do orçamento e planejamento das finanças familiares.
O objetivo central é levar conhecimentos relativos à organização financeira das famílias e pessoas,
possibilitando o controle, a manutenção e o planejamento do orçamento. Para alcançar tal objetivo, são
realizadas palestras educativas, encontros para discussão e apresentação de técnicas de controle e análise das
finanças familiares e dinâmicas para socialização dos conceitos. Estas atividades são destinadas aos
colaboradores de empresas, empresários, bem como os respectivos familiares que queiram participar. Além
disso, participam acadêmicos e colaboradores do CEAVI/UDESC e pessoas da comunidade que tenham
interesse.

escolar em virtude de mudanças nos comportamentos e também por problemas ocasionados pela falta de
dinheiro. A falta de um planejamento financeiro pode causar adversidades, prejudicando a qualidade de vida
das pessoas. Através de atividades como contação de histórias, música, palestras e divulgação de produtos e
seus respectivos impostos (feirão do imposto), este projeto vem contribuindo para formar cidadãos
conscientes, informados acerca de conceitos financeiros, poupança, tributos, honestidade e planejamento.
Destinado a alunos de escola pública do ensino fundamental e médio, a acadêmicos do CEAVI/UDESC e à
comunidade em geral, estima-se abranger cerca de 595 pessoas com as ações programadas.

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.



Dia do Desafio agita 30 de maio na UDESC 

O Dia do Desafio é um projeto de âmbito internacional, em
parceria com o SESC, que visa estimular a prática de exercício físico ou
de alguma atividade de cunho social. Este ano, ele ocorreu no dia 30 de
maio e a UDESC foi convidada pela Prefeitura Municipal de Ibirama a
participar desta ação. Todos os municípios envolvidos participaram de
uma competição saudável em que o objetivo era atrair o maior número
possível de pessoas para, dentro do tempo mínimo de 15 minutos,
realizarem alguma atividade que atendesse aos objetivos do projeto.

EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

realizarem alguma atividade que atendesse aos objetivos do projeto.

Dentro desta proposta, a UDESC de Ibirama realizou alongamento

com servidores e alunos (da instituição e da escola Eliseu Guilherme) no
período matutino, vespertino e noturno. Coordenada pelo professor
mestre em Educação Física, Osvaldo André F. Rodrigues, esta atividade
propiciou minutos de relaxamento, com muita alegria, e também
mostrou aos participantes a relevância do alongamento para nosso
corpo.

Outra atividade organizada pelo CEAVI foi o “Dia sem Carro”, em
que se estimulou professores, técnicos e discentes a utilizarem meios
alternativos de transporte nesta data. Aos que vieram com seus
veículos, foi entregue uma mensagem de reflexão sobre o nível de
poluição causado por veículos automotores e seu uso frequente.

Professor Osvaldo coordenando momento 
de alongamento durante à tarde. 

Professor Osvaldo coordenando momento de 
alongamento com alunos dos cursos noturnos. 



UDESC de Ibirama realiza seu primeiro 

Passeio Ciclístico

No dia 26 de maio, a Extensão da UDESC realizou o I Passeio
Ciclístico “Saúde e Natureza”, que contou a participação de 24 ciclistas,
entre eles alunos, técnicos, professores e familiares. A iniciativa é do
Grupo CONVIVER. Todos colaboraram com uma taxa de adesão no
valor de R$ 5,00, utilizada na compra do lanche e bebida e, com a
colaboração de algumas pessoas, a UDESC pôde destinar o valor da
sobra à APAE de Ibirama.

O evento teve como objetivo estimular o uso da bicicleta como
meio de locomoção, pensando nos benefícios à saúde ao exercer

EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

meio de locomoção, pensando nos benefícios à saúde ao exercer
atividade física e, ao mesmo tempo, na preservação da natureza ao
utilizar um transporte otimizado em relação aos espaços, consumo e
poluição. O passeio ainda permitiu conhecer lindos cenários da
natureza ibiramense e a integração do grupo, que se manteve unido
do início ao fim.

Foram premiadas as fotos mais bonitas (paisagens, pessoas, etc.)
e as mais sinistras/impactantes (casos de destruição da natureza,
situações de risco, etc.). Além disso, como forma de estimular o uso da
bicicleta em todas as faixas etárias, o evento premiou o ciclista de
maior idade, com cinquenta e seis anos, e o de menor

idade, com sete.
O trajeto, de aproximadamente 22 quilômetros, iniciou no Bairro

Centro, com passagem pelo Rafael Baixo e retorno por Dalbérgia.

“Participar do passeio me fez perceber a importância da prática

regular de exercício físico e valorizar o esporte como fonte de lazer.

Sem falar nas belas paisagens ibiramenses, as quais nem imaginava

existirem. Foi bom demais”! Palavras de Marciane Tanquella,
acadêmica do CEAVI/UDESC.

Diretor de Extensão, professor Marino, no 
momento da doação à APAE.

Ciclistas antes do início do passeio. 



EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

Exposição de produtos e seus impostos, 
realizada no Centro de Eventos de Ibirama 
(SC). 

Palestra realizada na ACIIB. 

UDESC realiza Feirão do Imposto em Ibirama

Do dia 31 de maio a 2 de junho de 2012 ocorreu o Feirão do Imposto no Centro de Eventos Manoel Marchetti, uma realização
da UDESC para o público de Ibirama e região. O objetivo principal foi de informar e conscientizar a população acerca da alta carga
tributária sobre alguns produtos e serviços.

No evento se encontravam expostos alguns produtos e serviços com seu preço de venda e respectiva carga tritubária. Paralelo
à exposição foram realizadas palestras sobre Direito do Consumidor, Educação Financeira e Educação Fiscal, ministradas por
professoras da Udesc e representante da Receita Federal de Timbó.

A ideia do feirão surgiu durante a realização de um projeto de extensão de Educação Financeira nas escolas municipais de
Ibirama-SC. Após pesquisa descobriu-se que em Santa Catarina existe um projeto denominado Feirão do Imposto, que desde 2003
é idealizado por jovens empreendedores e empresários do Brasil, ligados à Confederação Nacional dos Jovens Empresários, o qual
a UDESC pode por em prática.

O feirão contou com a participação de escolas públicas e da comunidade em geral, aproximando ainda mais a universidade da
população ibiramense. O projeto de extensão teve colaboração da Prefeitura Municipal de Ibirama e da Associação Empresarial de
Ibirama - ACIIBI.



Semana dos Calouros  

Na primeira semana de aula de todo
semestre o CEAVI recepciona seus
calouros com diversas atividades. Entre
elas, a aula inaugural, em que os novos
acadêmicos conhecem a estrutura do
centro , as direções e os serviços
oferecidos. No primeiro semestre de
2012 foram trazidas também exposições
de obras de arte, música ao vivo na hora
do intervalo e organizada a noite de
integração entre calouros e veteranos. O
trote ocorreu através de apresentações
artísticas, em que as turmas de calouros

EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis atuando 
na conscientização de motoristas em Ibirama (SC).

Campanha Trânsito é Vida

Equipe de Saúde no CEAVI 

Uma vez por semestre, a Extensão do
CEAVI organiza a vinda da equipe de
saúde para prestar atendimento aos
acadêmicos, técnicos e professores. Em
abril deste ano, recebemos a visita da
equipe da Gerência de Saúde de Ibirama,
no período matutino e vespertino, e do
Instituto Vitae, de Presidente Getúlio, no
período noturno. A comunidade
acadêmica pôde verificar sua pressão
arterial, fazer teste de glicemia e conferir
peso, altura e índice de massa corporal
(IMC), além de receber orientações sobre

artísticas, em que as turmas de calouros
podiam definir o que gostariam de
apresentar aos demais acadêmicos. A
intenção é promover a integração e
acolher de braços abertos os novos
alunos!

Coordenada pelo Profº. Jaison Sevegnani
em parceria com a Direção de Extensão, a
Campanha “Trânsito é Vida” contou com a
participação da turma do 8° semestre do
curso de Ciências Contábeis. Foi realizada
no dia 31 de março de 2012, no horário
das 8h às 12h, no Centro do município de
Ibirama (SC) e teve como objetivo a
conscientização de motoristas e pedestres
quanto à segurança no trânsito.
Motoristas receberam o panfleto “Paz no
Trânsito”, com informações impactantes
sobre o assunto, e o adesivo alusivo à
campanha. Pedestres também foram
orientados quanto ao uso da faixa . Para
chamar atenção sobre o risco de
acidentes, um veículo sinistrado foi
exposto no local de paralisação dos
condutores.

Acadêmicos de Sistemas de Informação durante 
apresentação em  noite de integração com alunos 
veteranos. 

(IMC), além de receber orientações sobre
alimentação saudável. Várias pessoas
aproveitaram esta oportunidade para
cuidar de seu bem-estar!

Equipe do Instituto Vitae realizando teste de glicemia 
em acadêmica do CEAVI.



Acadêmicos e servidores 

passam na prova da 

solidariedade

No dia 22 de maio, um grupo de
acadêmicos, professores e técnicos do
CEAVI marcou presença no Hospital
Regional de Rio do Sul para mostrar toda
sua solidariedade! O banco de sangue do
HEMOSC contou com a doação de onze
voluntários de nossa unidade de ensino. A
ideia é organizar um grupo de doadores ao

EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

Diretor Geral, Sr.º Dario Nolli, ao lado do time 
de futsal composto por acadêmicos do CEAVI.

Professores, técnicos e bolsistas na festa de 
confraternização  de maio/2012.

ideia é organizar um grupo de doadores ao
menos uma vez por semestre.
Interessados em contribuir com esta causa,
podem procurar pela Extensão.

Jogos Internos integram 

acadêmicos de todos os cursos

Organizado este ano pela Associação Atlética
do CEAVI em parceria com o professor mestre
em Educação Física, Osvaldo A. F. Rodrigues, os
Jogos Internos são realizados semestralmente
e tem como objetivo promover a integração e
o entretenimento de nossos acadêmicos, além
de servirem como preparação para disputar os
Jogos de Integração dos Universitários da
UDESC (JIUDESC). Realizado no Ginásio do
Instituto Federal Catarinense (IFC), nos dias
31/03 e 01/04, contou com a presença de
diversos acadêmicos disputando as
modalidades de basquete em trio, voleibol e
futsal masculino e feminino.

Parte da galera do CEAVI aguardando sua vez 
para doação de sangue.

de futsal composto por acadêmicos do CEAVI.

Festa dos Aniversariantes: momento 

de descontração e integração da 

equipe CEAVI

Há quase um ano, a Extensão vem realizando a
confraternização dos aniversariantes do mês,
em que todos os servidores e bolsistas são
convidados a participar. Através do pagamento
de uma mensalidade no valor de R$ 10,00, os
participantes prestigiam um delicioso café na
última quarta-feira de cada mês e os
aniversariantes recebem um presente no valor
de R$ 50,00, escolhido de acordo com o estilo
de cada um. Além disso, as pessoas mais
próximas do aniversariante se encarregam de
preparar um presente extra, que consiste em
algum objeto que represente um momento
engraçado ou marcante por eles vivenciado.
Muitas risadas já foram dadas ao se revelar ao
grupo o porquê deste objeto!



EVENTOS DE EXTENSÃO 
Além dos projetos, a Extensão da UDESC também realiza diversas atividades!

Distribuição de senhas para acesso à sala de vacinação

Prof. Osvaldo 
orientando  as 
atividades do 
projeto nos 
setores da 
UDESC de 
Ibirama.

UDESC  de Ibirama realiza vacinação 

contra gripe H1N1

Nos dias 21 e 22 ocorreu a vacinação contra gripe H1N1 nas
dependências da Udesc. Mais de 2.000 pessoas foram
vacinadas incluindo alunos, servidores, terceirizados e
familiares.
A iniciativa teve apoio e orientação da Secretaria de Saúde
da 14. SDR além da Vigilância Sanitária de Ibirama.
A doença vem preocupando a população e por isso a
instituição fez a sua parte em oportunizar a comunidade a
vacinação a um custo reduzido e em condições sanitárias

adequadas.

Distribuição de senhas para acesso à sala de vacinação

Grupo CONVIVER implanta ginástica laboral para 

servidores e presentes
O momento bem estar e saúde consiste na realização de atividades de
ginástica laboral compensatória nos setores da Udesc de Ibirama. A
ginástica laboral é a prática voluntária de atividades físicas realizadas pelos
trabalhadores coletivamente dentro do próprio local de trabalho e durante
a jornada. Visa a saúde Mental porque ameniza o estresse e reforça a auto -
estima; Saúde física considerando-se os benefícios advindos de qualquer
atividade física; e saúde social porque melhora as relações interpessoais no
ambiente de trabalho, tornando-o mais feliz e agradável.



Nossos ParceirosSaiba o que pensam os ex alunos da UDESC de Ibirama

Opinião do

“Estou feliz com a formação que adquiri no CEAVI. Sempre quis

ter uma formação superior, mas as condições financeiras não
favoreciam. Quando soube que em minha cidade seria implantada uma
Unidade da UDESC, vi que era o início da realização de um sonho, mas
para isso tinha um grande obstáculo, que era passar no vestibular.
Superado este obstáculo, minha caminhada iniciou e meu objetivo,
então, era estar entre os formandos da primeira turma de Ciências
Contábeis do CEAVI/UDESC.

Hoje trabalho no Supermercado Nardelão, em Ibirama, há 2 anos
e 4 meses, na função denominada Controle e Prevenção de Perdas. O
Supermercado me deu a oportunidade de realizar meu estágio e meu
TCC. Gosto muito do que faço, a função é complexa e cheia de detalhes.TCC. Gosto muito do que faço, a função é complexa e cheia de detalhes.
Depois de formada, recebi convite para trabalhar em outra empresa em
outra cidade, mas decidi permanecer aqui, pois vários fatores
influenciaram, um deles foi o financeiro.

Minha família pra mim está em primeiro lugar, principalmente
meu pai e minha mãe, e eles estão tão felizes quanto eu com a minha
formação. Pois eles sabem de todas as dificuldades que passamos
durante o curso, mas em nenhum momento pensei em desistir. Afinal,
ser acadêmico na UDESC não é para qualquer um, pois a dedicação e
persistência devem estar presentes em todos os dias, inclusive nos
finais de semana e feriados.

Lembro, como se fosse hoje, o meu primeiro dia de universitária.
As duas turmas no auditório, 50 calouros de Ciências Contábeis e 50
calouros de Sistemas de Informação, recebendo as boas vindas dos
diretores.”

Francisca Chiarelli, 38 anos, acadêmica formada na primeira turma do

curso de Ciências Contábeis da Udesc/Ceavi, em 27 Agosto de 2011.



AGENDE-SE!  
Veja os eventos programados para o 2º semestre! 

Dia 15/09 – Início 9h
Local: Clube União de Ibirama
Palestras;  Oficinas;  Exposição de produtos do 
terceiro setor; Apresentação de artigos e 
Apresentações culturais. 
Para informações e inscrições, acesse: 
www.ceavi.udesc.br/terceirosetor

I Encontro de Extensão CEAVI

Festival de Badminton

Com as escolas participantes dos 
projetos;
Previsão: novembro de 2012

9

1

Etapa do Campeonato Estadual 
de Badminton1

Dia 18/10 - Início 19h
Local: Pavilhão de Eventos de Ibirama 
Neste dia, o CEAVI apresentará a toda comunidade 
as ações de extensão realizadas durante o ano. É 
um ótimo momento para você sugerir demandas 
para sua região!

Prosseguimento das Capacitações 
Badminton Curso de nível 2

Data: a ser definida em reunião com a 14ª 
GERED (Gerência Regional de Educação)

2º Semestre 2012

de Badminton

Dia 10 e 11/11/2012.
Local: Ginásio do Instituto Federal 
Catarinense (IFC) – Ibirama

9

1

Contação de História – Dia da 
Árvore

Dia 21/09 – à tarde, no CEAVI 
Ação do Projeto Educar para Preservar
Uma forma de aprender brincando sobre o meio 
ambiente, além de valorizar a arte de contar 
histórias!



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

PARCEIROS DA EXTENSÃO 
Conheça as entidades parceiras de nossos projetos!

�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

Editado por:
- Fanni Wippel – Coordenadora do SAE e Secretária da DEX;

- Marino Luiz Eyerkaufer – Diretor de extensão;

Apoio: Coordenadores de ações de extensão.


