
Nesta edição fique por  
dentro dos assuntos que  

foram destaques no  
segundo semestre de 2016 

O III Sepex foi um sucesso.  
Mais de 30 projetos de ensino, pesquisa e extensão 
foram apresentados para a comunidade e os  
melhores foram premiados. 

A Udesc Ibirama está com 25 vagas abertas para 
“Especialização em Engenharia de Software”. 
As inscrições podem ser feitas nos dias úteis até 13 
de dezembro e depois entre 16 e 27 de janeiro de 
2017, na Secretaria de Ensino de Graduação. 

Especialização em Engenharia de Software 

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí (Ceavi) e a 14ª Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) realizam audiências públicas em 
nove municípios da região, para apresentar o 
projeto de implantação do curso de graduação 
em Engenharia Civil em Ibirama.  

III Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Audiências Públicas discutem nova graduação na Udesc Ibirama 

NEWSLETTER UDESC IBIRAMA 



 Solicitado que redigisse uma mensagem de fim de ano aos colegas do  
CEAVI, gostaria de compartilhar uma reflexão que não é de minha autoria, mas que 
considero de grande significado pelo seu conteúdo, e que apresento em síntese nas 
próximas linhas. 
 “Em resumo, trata da história de um velho carpinteiro que, cansado de sua 
profissão de construir casas, resolve se aposentar. Seu patrão, triste por saber que 
perderia um de seus melhores funcionários, atribui a ele a derradeira tarefa: uma últi-
ma casa a ser construída na região mais bela da cidade. Ele aceita, porém sem o âni-
mo e a paciência que sempre guiaram o seu trabalho, constrói aquela casa de qual-
quer jeito, sem amor, sem a dedicação necessária, sem o menor capricho. 
Finalizado o trabalho, ele vai até seu patrão e anuncia que sua última tarefa estava 

finalmente concluída. Para sua surpresa, seu patrão lhe entrega as chaves daquela casa e diz: toma, este é o 
meu presente para você depois de tantos anos de dedicação. Envergonhado, o velho carpinteiro olha para a-
quela casa que fora construída apressadamente e de qualquer jeito e se arrepende. Ele pensa: se eu pudesse, 
faria tudo diferente. Entretanto já era tarde para qualquer coisa. 

Esta pequena história busca retratar a nós mesmos enquanto pessoas que por vezes fraquejam. Nos 
fazemos arrogantes, egoístas ou cedemos ao desânimo e à falta de esperança, sem nos dar conta de que co-
lhemos sempre aquilo que semeamos. Sem perceber que a vida é como uma casa. Que aquilo que vivemos é 
consequência daquilo que nós mesmos construímos. 

E o texto provoca ainda o leitor a perguntar-se: você constrói a sua vida com base em quais valores? 
Você constrói a sua família com base em quais princípios? Você constrói a sua filosofia de vida orientada em 
quê? Você constrói seu futuro inspirado em qual esperança? 

São perguntas sérias e que devemos pôr em consideração. Não podemos jamais nos tornar distraídos. 
Não é fácil e a vida nos prega peças de todas as formas, mas devemos sempre empenhar todo o esforço e de-
dicação necessários nesta construção tão preciosa. Lembre-se que a cada dia você martela um prego novo ou 
levanta uma nova parede. Lembre-se que a casa é sua”. 

A Direção Geral do CEAVI e sua equipe desejam a todos um natal e ano novo repleto de alegrias e rea-
lizações. 

Udesc é vencedora de duas categorias do Prêmio Educador Elpídio Barbosa  

Palavra da direção geral 

 A Udesc foi agraciada em duas categorias do 24º Prêmio Educador 
Elpídio Barbosa, do Conselho Estadual de Educação (CEE/SC): por ser a 
melhor universidade e por ter o melhor curso superior do sistema estadual, 
o de Sistemas de Informação, oferecido pelo Ceavi, da Udesc em Ibirama. 
 Este é o sexto ano consecutivo – e a sétima vez – que a Udesc 
recebe a premiação por ter obtido o melhor Índice Geral de Cursos (IGC) 
na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). 
 O curso de Sistemas da Informação da Udesc Ibirama ganhou o 
prêmio por ter obtido, em SC, o melhor conceito do Enade em 2014. O cur-
so, que hoje tem apenas alunos na sétima e oitava fases, foi transformado 

em Engenharia de Software pela Resolução nº 022/2013 do Conselho Universitário 
(Consuni), da Udesc. 
 "Este prêmio agracia não só os acadêmicos e docentes do curso de Sistemas de 
Informação da Udesc, mas a universidade como um todo. Representa muito bem o espí-
rito da nossa universidade, de ensino gratuito e de qualidade", afirmou o diretor-geral 
Carlos Alberto Barth.  

Assessoria de Comunicação da Udesc  

"O prêmio é o reconhecimento 
da excelência acadêmica que 
a Udesc vem demonstrando 

em prol da sociedade 
catarinense"  

 
Marcus Tomasi 
Reitor da Udesc 
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Carlos Alberto Barth — Diretor Geral do Ceavi 



 Mais de 400 pessoas, entre alunos, 
professores e pais de alunos do ensino mé-
dio de escolas da região, passaram pela 
Udesc no dia D (26 de agosto) e conhece-
ram a estrutura da unidade e dos três cur-
sos oferecidos e ainda participaram de ofi-
cinas e palestras apresentadas por profes-
sores e acadêmicos!  
 O evento integra o programa Cone-
xão Udesc, que é coordenado pelo diretor 
de Extensão Jaison Ademir Sevegnani e 
objetiva aproximar a comunidade acadêmi-
ca da sociedade da região de Ibirama para 
proporcionar intercâmbio de informações e 
experiências e apresentar a Udesc como 
oportunidade de ensino superior público e 
de qualidade e fonte de estímulo para no-
vos empreendimentos na região.  

Recepção dos Calouros 

DIA D! 

 A recepção para os calouros do segundo semestre do Ceavi contou com diversas ativida-
des! 

 O filme “Lua em Sagitário” da documentarista Már-
cia Paraíso, abriu a programação. Filme todo gravado em 
Santa Catarina e com roteiro mais parecido com a vida 
real e voltado aos jovens traz à tona temas reincidentes 
que afetam a adolescência, mas com um olhar crítico para 
questões atuais, como o preconceito, a empatia, a liberda-
de, o momento político do país e a disputa 
pela terra.  
 A tradicional Gincana de Calouros 

também foi um sucesso e pela primeira vez a turma de Engenharia Sanitária ficou 
com o disputado troféu. 
O trote solidário promovido pelos centros acadêmicos arrecadou mais de R$ 
900,00 que foram revertidos em material escolar para o Lar da Menina, em Rio do 

Sul.  
 Os acadêmicos interessados, tiveram ainda a oportunidade de 
participar do Curso de “Auto Maquiagem e cuidados com a pele”, promovi-
do gratuitamente pelo SAE em parceria com a diretora de vendas da Mary 
Kay, Daniele Morló. 
 Os calouros tiveram um momen-

to para conhecer mais sobre a Udesc e as oportunidades de bolsas e auxílios 
oferecidos. 

 E para comemorar o dia do Estudante, 
a comunidade acadêmica e geral pode prestigi-
ar a emocionante apresentação do Quarteto de 
Cordas da Udesc. 
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Desde outubro o site da Udesc está de cara nova! Desenvolvido por técnicos e professores da institu-
ição, a página está mais moderna, com melhorias em navegação, acessibilidade, organização, layout, 
fotografia, além de possibilitar o acesso por dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 

Site da Udesc de cara nova 

 Em setembro aconteceu a V 
edição do Seminário do Terceiro Se-
tor do Alto Vale do Itajaí! 
Com um espaço para discussões 
sobre a realidade do terceiro setor, 
voluntariado, debates sobre as ques-
tões sociais, e informações sobre as 

formas de captação de recursos e os desafios da área, o evento 
teve ainda o lançamento do livro “Trabalho Voluntário: Entre 
conceitos e preceitos de um grupo de indivíduos do Alto Vale 
do Itajaí”, da empresária Eliana Vogel Jaeger, e o lançamento do 
aplicativo  “GPS SOLIDÁRIO” que permitirá que organizações 
cadastrem suas necessidades de caráter 
contínuo sobre alimentos, itens de higie-
ne, limpeza e eventos, além de convidar 
pessoas para auxiliar na realização de 
trabalhos voluntários. 

O tema “eleições 2016” também se mostrou presente através de palestras que aborda-
ram assuntos como voto consciente e financiamento e prestação de contas, atraindo 
candidatos e comunidade em geral.  
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https://gpssolidario.com.br/ 

O aplicativo GPS Solidário foi criado por alunos da Udesc  que tem uma em-
presa incubada na ADERI. Criado especialmente para o projeto de extensão  
Seminário do Terceiro Setor, coordenado pelo professor Sérgio Marian, o apli-
cativo tem como objetivo ser um elo entre quem quer ajudar e quem precisa 
de ajuda, através do intermédio de doações e serviço voluntário. Promover na 
sociedade através do incentivo e da consolidação do trabalho voluntário a sua 
transformação social, fomentando a educação para o exercício consciente da 
solidariedade e cidadania. 

Acesse https://gpssolidario.com.br/  e saiba mais. 

https://gpssolidario.com.br/
https://gpssolidario.com.br/


 Fernando Scheeffer 
Professor diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
 “Tenho como objetivo ser no meu campo de estudo (ciência polític-
tica/ideologias políticas) um dos grandes pesquisadores do país. Venho 
trabalhando para isso e apresentando o resultado das minhas pesquisas 
nos maiores eventos do Brasil como no Encontro da Associação Nacional 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) e Encontro da Associa-
ção Brasileira de Ciência Política (ABCP) a qual sou filiado”. É com essa 
garra e determinação que o professor Fernando Scheeffer leciona desde 
2007 na Udesc Ibirama. 
 Seu crescimento acadêmico e profissional se entrelaça com a sua 
trajetória na Udesc. Terminou o mestrado enquanto era professor colabora-
dor. Passa mais tarde a ser professor efetivo e em 2016 conclui o doutora-
do. E com a paixão pela pesquisa em destaque, em julho aceitou o desafio 
de assumir a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e a Revista Eletrônica 
do Alto Vale do Itajaí. 
Diz que ainda está se familiarizando com as rotinas do cargo e espera conseguir desempenhar bem essa nova 
atribuição. “Sou grato à Udesc pelas oportunidades e espero estar retribuindo a confiança sempre depositada”, 
revela. 
 Acredita no crescimento e fortalecimento da Udesc Ibirama e se sente lisonjeado em fazer parte do 
quadro de professores. Lecionar também é uma paixão para ele. 
 Natural da cidade vizinha, Presidente Getúlio, onde mora com a esposa e 3 cachorros, mesmo com 
tanta dedicação à pesquisa, consegue se dedicar à muitas outras atividades. 
Adora fazer viagens de moto. “Acordei com minha esposa que daqui pra frente a prioridade é viajar!” Já fez 
várias viagens, mas quer aumentar a quilometragem! 
Atletismo, com foco em corridas rústicas também é seu hobby e ele já conquistou até prêmios em provas pelo 
Estado na sua categoria. 
E ainda sobra tempo para se dedicar à música! Toca bateria desde os 13 anos e atualmente é baterista da 
cantora Regina Serafim, que recentemente ganhou prêmio de “artista revelação” da Música Catarinense. 
“Sou perfeccionista. Uma qualidade, mas também um defeito!” 

Quadro pessoal 
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 Desde o início de novembro, o site da Udesc possibilita à comunidade acadêmica e externa transpa-
rência no acompanhamento das obras em todos os 12 centros de ensino da instituição. Basta acessar o novo 
portal da instituição e, na aba “Transparência”, clicar em “Udesc em Números”. O levantamento mensal do an-

Acompanhamento das obras pelo site 



 O professor Paolo Moser, do departamento de Engenharia de Software, fez estágio na Universidade de 
Minnesota, dos Estados Unidos, para desenvolver um 
estudo sobre modelagem de mudanças de estoque de 
carbono em florestas amazônicas, tema do seu projeto 
de doutorado. 
 Paolo Moser é mestre em Estatística Aplicada 
à Engenharia Florestal e desenvolve seu projeto de 
doutorado, denominado "Métodos não-paramétricos 
para estimação de atributos florestais a partir de 
dados de inventário terrestre e remotamente situa-
dos", no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade Regional de Blumenau 
(Furb). 
 O trabalho sobre modelagem de mudanças de 

estoque de carbono em florestas amazônicas integra o projeto "Quantificação da degra-
dação florestal por meio de inventário e sensoriamento remoto", do SilvaCarbon, pro-
grama da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). 
 O objetivo principal dessa pesquisa é desenvolver uma metodologia para esti-

mar dinâmica de mudança de uso do solo, que permitirá inferências sobre fatores de emissão de carbono em 
importantes protocolos ambientais, como o de Kyoto, que adotou compromissos mais rígidos na redução da 
emissão de gases, que afeta o efeito estufa. 
 Moser lembra que o estudo é pioneiro no Brasil porque o Estado já tem informação terrestre pelo In-
ventário Florístico-Florestal de Santa Catarina para validar inferências remotamente situadas. 
O primeiro trabalho da sua tese de doutorado sobre métodos para seleção de variáveis em inventários flores-
tais, auxiliado pela tecnologia Lidar, foi aprovado para ser publicado na edição de setembro da revista Forestry, 
da Universidade de Oxford, da Inglaterra.   
Os revisores do periódico inglês classificaram o artigo estatisticamente relevante e de grande contribuição para 
a literatura da modelagem de mudanças de estoque do carbono em florestas amazônicas. 
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Professor faz estágio na Universidade de Minnesota 

Destaques 

 O professor Willian Goetten, do curso de Engenharia Sanitária, parti-
cipou do Seminário Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) para 2016-2020, realizado em Brasília. 
 Convidado do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Goetten represen-
tou os jovens profissionais em recursos hídricos da Região Sul no even-
to, que consolidou os resultados do processo de revisão do plano e teve a 
participação de 150 especialistas de todo o País e membros do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 Entre as propostas apresentadas na revisão do PNRH, o professor 
da Udesc Ibirama apontou como prioridade a continuidade do investimento 
em pesquisas científicas sobre prevenção de desastres e monitoramento hi-
drometeorológico. 
O conhecimento sobre usos das águas, das demandas atuais e futuras e a 

integração dos recursos hídricos à política ambiental, de irrigação, saneamento, energia e turismo, foram as 
outras sugestões apontadas pela consulta online. 
 

Seminário: Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos  



  
Jardel Pandini 

Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis 
 
 Antes de iniciar a jornada acadêmica no CEAVI, Jardel conta 
que esteve bem perdido em relação ao que fazer quando concluísse 
o Ensino Médio. Decidiu tentar o vestibular de verão da UDESC no 
final de 2012 e conseguiu a vaga para o curso de Ciências Contábeis. 
Ficou bem feliz com a conquista, e apesar de o curso de Ciências 
Contábeis não ter sido sua primeira opção de curso superior, hoje em 
dia não se vê em outra área. 
 “Nesses quatro anos em que tive a oportunidade de estudar 
no CEAVI conheci muitas pessoas e fiz muitas amizades que sem 
dúvida, levarei para toda a minha vida. A maior parte dos professores que participaram da minha caminhada ao 
longo desses anos me ensinaram muito mais do que o conteúdo da respectiva disciplina: ensinaram-me a ser me-
lhor como pessoa e como profissional em vários aspectos. Sou muito grato a todos por isso!”, afirma Jardel. 
 Além do dia a dia em sala de aula, dos trabalhos e provas, sua vida como acadêmico da UDESC lhe pro-
porcionou muitas outras experiências marcantes. Teve a oportunidade de participar do 12º Encontro Catarinense 
de Estudantes de Ciências Contábeis em 2014, do 11º Encontro de Extensão da UDESC de 2015, em Laguna 
(SC), que  conforme Jardel,  abriu seus olhos em relação a todos os projetos de extensão elaborados dentro da 
universidade.  Teve ainda a aprovação e apresentação de um artigo acadêmico no 20º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade na cidade de Fortaleza (CE) no ano de 2016, que para ele foi uma experiência única e incrível, que 
recomenda a todos os estudantes! 
 Jardel diz que tem muito orgulho de ter sido acadêmico da UDESC de Ibirama e ter aprendido tanto nes-
ses quatro anos de estudos em umas das melhores universidades do Brasil. “A UDESC me proporcionou o conhe-
cimento necessário para que eu pudesse ser aprovado no exame de suficiência da área contábil e poder atuar na 
minha área de formação. Espero um dia poder retornar ao CEAVI para poder repassar a outros estudantes tudo o 
que aprendi em minha caminhada como acadêmico da instituição”, conclui. 
 
 “Meus sinceros votos de sucesso a todos que ainda estão trilhando seu caminho na UDESC!” 

Perfil acadêmico 

 A Udesc atingiu um conceito elevado com a comissão externa de avaliação instituída pelo Conselho Es-
tadual de Educação (CEE/SC), órgão responsável e regulador da avaliação das instituições catarinenses de ensi-
no superior. Em uma escala de 1 a 5, o relatório final atribui 4,72 (excelente) como média geral para a universida-
de. 
A comissão utilizou cinco eixos norteadores, baseados nas diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da  
Educação Superior (Sinaes). 
Nessa lista, estão os tópicos abaixo, que ficaram com as seguintes notas: 
 Planejamento e Avaliação Institucional: 4,60 
 Desenvolvimento Institucional: 4,78 
 Políticas Acadêmicas: 4,69 
 Políticas de Gestão: 4,63 
 Infraestrutura: 4,88 

 Conceito final: 4,72 – Excelente 
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Udesc no caminho certo 
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Melhor ação de extensão: Projeto Gestão dos  
Riscos e de Desastres para a Sustentabilidade 

Coordenador: Marino Luiz Eyerkaufer 

Melhor ação de pesquisa: Análise da Viabilidade Econômico  
Financeira da Eletrooxidação para Tratamento de Efluente  

Proveniente da Indústria Serigráfica 
Coordenador: Sérgio Marian 

Natalia Fey  
Ciências Contábeis 

Theilor da Costa 
Engenharia Sanitária 

Maicon Nestor Fillagranna  
Engenharia de Software 

Acadêmicos com as melhores notas no vestibular de inverno 2016/1 e que ainda estão estudando 

 O SEPEX é um evento anual, durante o qual são expostas, discutidas e avaliadas as atividades desenvolvidas pela Universida-
de, promovendo um intercâmbio entre professores, estudantes e a comunidade em geral. 
 Em setembro aconteceu a 3ª edição do Sepex, e mais de 30 projetos foram apresentados para a comunidade. 
Os melhores projetos de pesquisa e extensão foram avaliados e premiados. Os alunos com a melhor nota no vestibular de inverno em 
cada curso também foram premiados.  
 Entre os assuntos dos estandes, destacaram-se os cursos da Udesc oferecidos em Ibirama e as formas de ingresso, o Núcleo 
Extensionista Rondon (NER), além dos projetos de extensão e pesquisa.  

3º lugar como ação de Extensão:  
programa Conexão Udesc 

Coordenador: Jaison Ademir Sevegnani 

2º lugar como ação de Extensão: 
Projeto Green House - Laboratório de Estudos Ambientais 

Coordenadora: Priscila Natasha Kinas 

2º lugar como projeto de Pesquisa: 
Avaliação da eficiência do sistema de wetlands construídos no trata-

mento de efluentes líquidos em propriedades rurais 
Coordenadora: Maria Pilar Serbent 

3º lugar como projeto de pesquisa: 
Influência das Teorias Contingencial, Institucional e da Agência 
na Relação dos Estilos de Liderança com os Sistemas de Con-

trole Gerencial e Folga Organizacional 
Coordenadora: Lara Fabiana Dallabona 



 Em outubro aconteceram as semanas acadêmicas de Ciên-
cias Contábeis e Engenharia Sanitária. 
O curso de Engenharia Sanitária promoveu palestras sobre licencia-
mento, fiscalização e perícias ambientais, tecnologia de iodo granu-
lar no tratamento de esgoto sanitário, sustentabilidade na suinocul-
tura catarinense e rurabilidade e sustentabilidade. 
A semana acadêmica teve ainda minicursos que abordaram o trata-

mento e resíduos sólidos orgâni-
cos, introdução aos desastres hi-
drológicos e cozinha industrial. 
 
 O curso de Ciências Con-
tábeis iniciou a semana com a 
palestra: “A vida que queremos e 
um pouco da vida que podemos 
ter”. 

As outras conferências abordaram temas como auditoria: formação, desafi-
os e tendências e em busca do autoconhecimento para realizações pesso-
ais e profissionais. 
A Semana teve também relatos de experiências vivenciadas por acadêmi-
cos que participaram de intercâmbios e de egressos do curso, mesa-
redonda com profissionais da área contábil e feirão de imposto organizado 
por acadêmicos da terceira fase de Ciências Contábeis. 

Semanas acadêmicas 

 As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios. 
O acadêmico poderá realizar as Atividades Complementares da primeira a última fase de seu cur-
so.  Para que a validação aconteça, faz-se necessário que a atividade desenvolvida esteja em con-
sonância com a resolução e que o acadêmico procure a Secretaria Acadêmica trazendo os certifi-
cados ou declarações originais e cópias. 
A Resolução 026/2012 - CONSEPE regulamenta quais os tipos de atividades que podem ser reali-
zadas para que o acadêmico cumpra o proposto pela matriz curricular de seu curso. 
Acesse http://www.ceavi.udesc.br/?id=366 e tire suas dúvidas, ou procure a Secretaria Acadêmica! 
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Atividades Complementares 

  
 

 O PROVEX é um Programa em que o acadêmico pode trabalhar de forma voluntária em projetos de extensão. As 
atividades desenvolvidas poderão ser validadas como horas de atividades complementares. O PROVEX possui como objeti-
vos, entre outros, qualificar os alunos para a inserção em programas de extensão e aprimorar o processo de formação de 
profissionais para o desenvolvimento de projetos nas áreas sociais e culturais. 
 As inscrições serão realizadas na Direção de Extensão de cada Centro. A seleção do aluno voluntário será de intei-
ra responsabilidade do professor coordenador da ação de extensão, de acordo com a resolução que fixa as normas do plano 
de extensão da UDESC. 
O acadêmico que desejar participar como voluntário de extensão deverá: 
- Comprovar matrícula em cursos de graduação ou pós-graduação na UDESC; 
- Obter aceitação formal de um Professor Coordenador para participar, sob sua orientação, das atividades de um projeto de 
extensão. 
 
Mais informações: Resolução Nº 082/2004 CONSUNI 

http://www.ceavi.udesc.br/?id=366


 A Udesc Ibirama está com 25 
vagas abertas para “Especialização 
em Engenharia de Software”. 
As inscrições podem ser feitas nos 
dias úteis até 13 de dezembro e de-

pois entre 16 e 27 de janeiro, na Secretaria de Ensino de Graduação. 
 Podem se inscrever candidatos com graduação em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Tecnologia em Banco de Dados, Redes ou Processamento de Dados, Engenharia Elétrica, Engenharia de Te-
lecomunicações ou outros cursos afins. 
 O curso será realizado de fevereiro de 2017 até julho de 2018, e tem o objetivo de desenvolver habili-
dades de análise e utilização de processos, modelos, métodos, ferramentas e metodologias modernas de En-
genharia de Software para aplicá-los aos mais variados contextos organizacionais. 
Acesse o edital e saiba mais informações: http://ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/1081/h54.pdf 
 
 “O mercado nacional de software mostra tendência de evolução, fomentada pelo crescimento da eco-
nomia, pelo acesso à informação e pelas novas áreas onde os sistemas informatizados passam a interagir. 
Nesse cenário de expansão contínua destaca-se também a falta de mão de obra no mercado nacional. O deficit 
anual no país é da ordem de 30 a 35 mil vagas. 
 No que diz respeito ao Alto Vale do Itajaí, região de atuação direta do Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (CEAVI), os números mostram que a região tem trabalhado para obter seu lugar de destaque 
no mercado nacional de tecnologia. Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Informática do Alto Vale do 
Itajaí (NIAVI) para o ano de 2011, a qual inclui 21 das 37 empresas de tecnologias   da   região, observa-se   
tendência   de   evolução   do   mercado   de tecnologia para o Alto Vale. A pesquisa apontou um déficit atual 
de 60 postos de trabalho. Ao   mesmo   tempo   em   que   este   número   se   mostra   modesto considerando 
o panorama nacional, a perspectiva de evolução do mercado de trabalho de tecnologia no Alto Vale mostra-se 
otimista.” 

Fonte: Projeto do Curso de Especialização em Engenharia de Software - 2017-2018 
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Vem aí 

 A Rádio Udesc FM, com emissoras em Floria-
nópolis, Joinville e Lages, faz parte da Secretaria de Co-
municação (Secom) e tem como objetivo transmitir pro-
gramas educativo-culturais, difundindo o conhecimento 
científico, tecnológico, artístico, desportivo e cultural, e 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Udesc. 
 As emissoras também contam com uma progra-
mação musical que valoriza os artistas catarinenses, 
além clássicos da MPB, Jazz, Pop e Rock nacional e 
internacional, sem comerciais. 

Você pode ouvir ao vivo a Rádio Udesc FM também pela internet: 
Udesc FM Florianópolis - FM 100,1 MHz 
Udesc FM Joinville - FM 91,9 MHz 
Udesc FM Lages - FM 106,9 MHz 

Você sabia? 
 A Rádio Udesc FM é pioneira em Santa Catarina. É a primeira radioeducativa e pública do Estado. A 
emissora iniciou as operações em dezembro de 1997. Até esse ano não havia a transmissão de rádio pública 
no estado.  

http://ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/1081/h54.pdf
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 O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi) e a 14ª Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) 
realizarão audiências públicas em dezembro, em nove municípios da região, para apresentar o projeto de implantação do 
curso de graduação em Engenharia Civil em Ibirama. 
A análise do novo curso, com 40 vagas, encontra-se em tramitação nos conselhos superiores da Udesc, estando atualmente 
no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). 
 Em caso de aprovação, a graduação em Engenharia Civil na Udesc Ibirama substituirá o curso de Engenharia Sani-
tária, que será extinto, conforme prevê o projeto apresentado aos conselhos. 
As audiências públicas sobre o projeto do novo curso ocorrerão nas seguintes câmaras municipais: 
Ibirama - dia 1º, às 20h; 
Dona Emma - dia 2, às 20h; 
Presidente Nereu - dia 5, às 20h; 
Apiúna - dia 6, às 20h;  
José Boiteux - dia 7, às 20h; 
Presidente Getúlio - dia 8, às 20h; 
Witmarsum - dia 12, às 15h; 
Vitor Meirelles - dia 13, às 20h; 
Lontras—dia 14, às 20h 
 
 Os encontros contarão com as presenças de atuais e futuros prefeitos dos nove municípios, presidentes das câma-
ras municipais, diretores e professores de escolas, presidentes das associações de Pais e Professores (APPs), estudantes e 
população em geral. 
 Segundo o diretor-geral da Udesc Ibirama, Carlos Alberto Barth, a ideia das audiências é verificar se a população 
desses municípios está interessada na criação do curso de Engenharia Civil. "Fizemos um levantamento sobre a demanda e 
o mercado de trabalho e verificamos que a perspectiva é bastante animadora", diz. 
 Barth lembra que a região não oferece nenhum curso gratuito nessa área e que sua implantação não geraria custo 
adicional à universidade, porque utilizaria a mesma estrutura do curso de Engenharia Sanitária, que seria extinto. 

 
Assessoria de Comunicação da Udesc 

Audiências Públicas discutem nova graduação na Udesc Ibirama 
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Projeto “Defesinha Civil” - parceria Udesc/escola/prefeitura 

Palestra sobre Depressão, Ansiedade e Estresse Campanha Trânsito Seguro 

Campanha para doação de sangue Homenagem de reconhecimento para os doadores 

Aula de Badminton na Apae de Ibirama 

Campanha de saúde (aferição da pressão 
arterial; teste de glicemia; cálculo de IMC 

e orientações sobre tabagismo 

Doação de donativos arrecadados no  
V Seminário do Terceiro Setor Palestra “Desembale menos, descasque 

mais”,  que falou sobre bons hábitos  
alimentares 

Fazer o bem, faz bem! 



Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí -CEAVI  
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CEP: 89.140-000  
Desenvolvimento: Bernardete C. França 
Extensão e Assessoria de Comunicação 
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Victorino Chermont 

 
 

Tripulação  
Alex Quispe 
Angel Lugo 

Gustavo Encina 
Miguel Quiroga 

Ovar Goytia 
Romel Vacaflores 

Jogadores da Chapecoense  
Aílton Canela 

Ananias Monteiro 
Arthur Maia 

Bruno Rangel 
Cleber Santana 

Danilo 
Dener Assunção 
Everton Kempes 
Filipe Machado 

Gil 
Gimenez 
Josimar  

Lucas Gomes 
Marcelo Augusto 
Mateus Caramelo 
Matheus Biteco 
Sérgio Manoel 

Tiaguinho  
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Delegação e acompanhantes da Chapecoense 
Anderson Araújo 

Anderson Donizette 
Anderson Martins 

Andriano Bitencourt 
Caio Júnior 

Cleberson Fernando da Silva 
Decio Filho 

Eduardo Filho 
Eduardo Preuss 
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SOBREVIVENTES (06) 
 

Alan Ruschel 
Erwin Tumiri 

Hélio Ermito Zampier Neto 
Jakson Follmann 

Rafael Henzel 

Vítimas (71) 

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – Ceavi manifesta o seu pesar pela a tragédia  
ocorrida com o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. 

Neste momento de perda e de profunda tristeza, nós gostaríamos de manifestar nossa solidariedade 
à Associação Chapecoense de Futebol e seus torcedores, e em especial às famílias e amigos de 

toda a delegação. 


