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UDESC IBIRAMA - 10 ANOS DE HISTÓRIA 
 Ceavi - Udesc Ibirama chega aos 10 anos, cumprindo a Missão da Udesc de “produzir, 
sistematizar, socializar e aplicar o conheci-
mento nos diversos campos do saber através 
do ensino, da pesquisa e da extensão, indis-
sociavelmente articulados, de modo a contri-
buir para uma sociedade mais justa e demo-
crática em prol da qualidade de vida e do de-
senvolvimento sustentável do Estado de San-
ta Catarina e do País.” 
 Para comemorar, no dia 14 de agosto, 
a partir das 19h30, será realizada uma Ses-
são Solene na Câmara de Vereadores do Mu-
nicípio de Ibirama. 

 A Comissão Avaliadora do Conselho Estadual de 
Educação (CEE/SC) concedeu nota 4 (conceito de muito 
bom) ao curso de Engenharia de Software do Ceavi. A 
nota máxima é 5 (excelente). 

Nesta edição fique por dentro dos assuntos que foram destaques  

no primeiro semestre de 2017 

11º Edição  
julho 2017 



Antes de qualquer coisa gostaria de cumpri-
mentar os colegas servidores do Ceavi, e também os 
nossos acadêmicos.  

Seguimos adiante todos nós servidores da   
Udesc de Ibirama, a Udesc do Alto Vale, em busca da 
consolidação de nosso Centro de Ensino. Infelizmen-
te, dada a crise financeira que fustiga o orçamento da 
Universidade, novos obstáculos têm sido impostos na 
busca de nosso objetivo comum.  Entretanto, o traba-
lho em equipe e a valorização da decisão comparti-
lhada têm nos agraciado com diversas conquistas. 

O reconhecimento do Bacharelado em Enge-
nharia de Software, que obteve conceito 4 frente ao 
CEE - Conselho Estadual de Educação. Um mérito 
que em primeira instância pertence ao Departamento de Engenharia de Software, mas que 
pôde contar com o apoio irrestrito das Direções e da Biblioteca Setorial dentro das suas com-
petências. 

Num esforço conjunto, uma comissão composta por docentes, técnicos e acadêmicos, 
todos representantes livremente indicados por seus pares, concluiu a revisão do Planejamen-
to Estratégico do Centro.  Um planejamento genuinamente escrito por todos. Do ponto de vis-
ta do ensino, esta revisão significa um novo horizonte para os cursos, pois cria perspectivas 
para a verticalização do ensino no Ceavi. Sob o ponto de vista da infra-estrutura, define prio-
ridades de investimentos para o nosso Centro. 

Outra conquista alcançada pelo esforço conjunto, a manutenção do quantitativo de va-
gas de afastamento para capacitação docente.  Apesar das normativas que nos emperram 
neste sentido, o trabalho conjunto entre as Direções e RH Setorial tem garantido este direito 
aos nossos professores. Mais um docente deste Centro está a caminho de seu doutoramen-
to.  Seguindo este ritmo, haveremos de garantir que até 2022, a maioria do corpo docente do 
Ceavi possua grau de Doutor. 

O contexto político e econômico em que vivemos, mostrou reflexos inclusive no anda-
mento das obras de nosso tão esperado prédio novo.  Isto pelo fato dos recursos que o finan-
ciam serem uma verba federal, e como tal, sujeita aos sobressaltos da política e da economi-
a.  Felizmente o trabalho conjunto entre Ceavi, Reitoria e até mesmo alguns parceiros exter-
nos à Universidade frente ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ór-
gão financiador, tem servido para superar estas dificuldades, garantindo a continuidade dos 
repasses de verbas. 

Ao final, cabe parabenizar a todos os servidores do Ceavi pelo trabalho sério e com-
prometido de sempre.  Cada qual em sua área de competência realizando aquilo que é pos-
sível realizar, onde a prioridade será sempre o bem coletivo. 
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DIREÇÃO GERAL 

Conheça os programas e projetos de extensão que estão sendo executados pela  
Udesc Ibirama durante 2017. 

Acesse: http://www.ceavi.udesc.br/?id=558 

Carlos Alberto Barth  - Diretor Geral 

http://www.ceavi.udesc.br/?id=558


 Para comemorar o Dia Estadual do Rio Itajaí-Açu, 
no dia 25 de março aconteceu em Ibirama a ação 
"Ibirama Limpa, Ibirama Linda!" A atividade que come-
çou como uma iniciativa de um grupo de amigos e logo 
conquistou o apoio da prefeitura e empresas da cidade 
para promover um mutirão de limpeza nos rios e espaços 
públicos da cidade. Dentre demais instituições, o Núcleo 
Extensionista Rondon NER-UDESC se fez presente auxili-
ando efetivamente na execução da atividade. 

Rondon Operação Caminhos do Sul 
 A operação será realizada nos municípios das agências de 
Desenvolvimento Regional (ADRs) de Braço do Norte, Laguna, 
Tubarão e Criciúma, entre 12 e 22 de julho. 
 Mais de 250 alunos e servidores da Udesc participarão. Os 
selecionados realizarão oficinas e atividades de educação, saúde 
e meio ambiente, direitos humanos, justiça, cultura, comunicação, 
trabalho, tecnologia e produção em municípios que participarão da 
operação. 
 As quatro agências de Desenvolvimento Regional abran-
gem 32 municípios: sete de Braço do Norte, sete de Tubarão, seis de Laguna e 12 de Criciúma. 
 Em 12 operações, feitas a partir de 2010, o NER já realizou cerca de 9,1 mil atividades, envol-
vendo 2,3 mil rondonistas e a participação de um público de mais de 275 mil pessoas em 114 municí-
pios de Santa Catarina, seis do Paraná, cinco de Goiás e um da Argentina. 
 O núcleo possibilita o intercâmbio de acadêmicos e a inserção da Udesc em diferentes áreas 
do conhecimento de cenários diversos de SC, sempre na busca do desenvolvimento regional, garan-
tindo a interdisciplinaridade e a interação entre a universidade e a sociedade. 
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RONDON EM AÇÃO 

 No dia 19 de Abril o Núcleo Extensionista Rondon - NE-
R/UDESC promoveu na Udesc Ibirama um dia de oficinas e 
atividades com a temática "Metodologias e Práticas Extensi-
onistas". 
 A atividade que foi organizada por rondonistas da Udesc 
Ibirama contou com a presença do coordenador do Núcleo, 
professor Alfredo Balduíno Santos, que atuou como ministrante 
das oficinas. 

 Além de rodas de conversa com explanações históricas e metodológicas a respeito do 
NER - UDESC, o dia de atividades contou com uma saída a campo onde os estudantes e pro-
fessores tiveram a oportunidade de conhecer a Escola Indígena Lacklãnõ na cidade de José 
Boiteux. A escola que estava em festa devido às comemorações alusivas ao Dia do Ín-
dio, recebeu o projeto de braços abertos, o que possibilitou a realização de diversas oficinas e 
o intercâmbio de conhecimento, tanto por parte da escola e da comunidade presente, quanto 
por parte do Núcleo, acadêmicos, professores e técnicos envolvidos. 
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 A Semana de Calouros 2017/1 promovida pelo SAE -  Serviço de Apoio ao Estudante 
e pela Direção de Extensão foi um sucesso! Foi uma semana cheia de atividades, com pales-
tra, apresentação cultural, teste de acuidade visual e a tradicional Gincana de Calouros.  
 Mesmo sendo uma competição, o espírito esportivo e o clima de descontração marca-
ram a Gincana de Calouros do primeiro semestre, e a turma de Ciências Contábeis levou o 
troféu! 
 Uma das provas da Gincana era a arrecadação de dinheiro para o Trote Solidário, que 
este semestre ajudou o Lar Beneficente João 3:16 do município de Braço do Trombudo. O 
valor de R$ 947,00 foi convertido em produtos de limpeza para o Lar, que hoje abriga 23 cri-
anças e é mantido por prefeituras da região e doações da comunidade. 
Veja mais: http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=17407 

 No início de junho, a Udesc lançou a segunda edi-
ção da Carta de Serviços ao Cidadão - Extensão 2017/2 
Elaborado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Co-
munidade (Proex), o documento reúne informações so-
bre 91 ações de extensão que os 12 centros de ensino 
da instituição oferecerão gratuitamente para a população 
catarinense no próximo semestre. 
 
 

Acesse: http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/4338/CARTA_VERSAO_27_06_14986638780091_4338.pdf 
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MAIS DE 90 SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE 

SEMANA DE CALOUROS 

 O aplicativo GPS Solidário foi criado por alunos da 
Udesc que tem uma empresa incubada na Aderi.Criado 
especialmente para o projeto de extensão  Seminário do 
Terceiro Setor, coordenado pelo professor Sérgio Mari-
an, o aplicativo tem como objetivo ser um elo entre quem 
quer ajudar e quem precisa de ajuda, através do intermé-
dio de doações e serviço voluntário. Promover na socie-

dade através do incentivo e da consolidação do trabalho voluntário a sua transformação soci-
al, fomentando a educação para o exercício consciente da solidariedade e cidadania. 

Acesse:  https://gpssolidario.com.br/ e seja um parceiro! 

http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=17407
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/4338/CARTA_VERSAO_27_06_14986638780091_4338.pdf
https://gpssolidario.com.br/


 O programa de Extensão Green House, com a ação Cozi-
nha Sustentável, leva informações sobre sustentabilidade, ree-
ducação ambiental dos bens duráveis e não duráveis e melhoria 
na qualidade da alimentação para a comunidade através de ofici-
nas. 
 Nas oficinas, são ensinadas receitas a partir de resíduos 

como cascas, talos, folhas e grãos e outros produtos. "Orientamos também sobre composta-
gem, coleta de óleo de cozinha, horta comunitária e vertical, cuidados com higiene e destina-
ção correta de resíduos sólidos", conta Diomar, bolsista do Programa. 
 As oficinas começaram em 2016, direcionadas a alunos da 
quinta série do ensino fundamental da Escola Municipal Tancredo 
Neves. 
 Este ano, além dos alunos da escola, o programa fechou 
parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), com o 
Centro de Referência de Assistência social (Cras) e com o grupo 
de idosos da Secretaria Municipal de Assistência. 

 No segundo semestre deste ano, as três emissoras da Rádio 
Udesc FM, a primeira rádio educativa pública de Santa Catarina, com-
pletam 20 anos de atividades. 
 Para comemorar a data, a Udesc lançou em junho, uma progra-
mação especial, com apresentações musicais, concursos e outras ativi-
dades em Florianópolis (100,1 MHz), Lages (106,9 MHz) e Joinville 
(91,9 MHz), cidades catarinenses que contam as emissoras. 
 

A Rádio Udesc FM possui um cadastro de músicos com produção local em Santa Catarina. 
Saiba mais: http://www.udesc.br/radio/cadastrodemusicos 
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COZINHA SUSTENTÁVEL 

R AD I O  U DE SC -  2 0  ANO S  

 Com o objetivo de discutir a revisão dos Planos Munici-
pais de Saneamento Básico e a efetividade das metas pro-
postas nos planos, aproximadamente 200 pessoas represen-
tando os municípios do Alto Vale do Itajaí e de outras regiões 
do Estado, reuniram-se em Ibirama no dia 10 de maio para 
participar do I Fórum Regional de Gestão em Saneamento 
Ambiental.  
 Com palestras que falaram sobre temas saneamento básico e esgotamento sanitário, o 
evento contou com explanações do Governo Estadual por meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (SDS), da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 
(ARIS), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e de professores do curso de Enge-
nharia Sanitária da Udesc Ibirama. 
 O Fórum tem previsão de ser realizado semestralmente sendo uma parceria entre a  
Udesc, o Ministério Público de Santa Catarina e a Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí. 
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I  F Ó RU M REG I O N AL  D E G EST ÃO  E M S AN E AM ENT O  AMB I ENT AL   

http://www.udesc.br/radio/cadastrodemusicos


 
Roda de Conversa sobre Imposto de Renda 
 Ação do programa de extensão “Gestão Intersetorial de Serviços 
Sociais”, a palestra incentivou os contribuintes a destinarem recursos pa-
ra o FIA durante a declaração de ajuste anual do imposto de renda, que 
podem ser de até 6% do valor do imposto devido para pessoas físicas e 
de 1% para pessoas jurídicas, e explicar como inscrever projetos visando 
obter recursos do fundo. 
 

 
Finanças Pessoais e Oportunidades de Investimentos 
 Nesta outra ação do programa de extensão “Gestão 
Intersetorial de Serviços Sociais”, os palestrantes Alexandre 
Poffo e Amarildo da Silva falaram sobre finanças pessoais e 
as oportunidades de investimento, assuntos que interessam 
a pessoas de todas as idades, e são preocupações essenci-
ais de quem deseja ter uma vida saudável e equilibrada. 
 
Pagamento por fora 
 O curso de Ciências Contábeis promoveu a palestra com o tema pagamento por fora e 
assuntos correlatos à área trabalhista, que foi ministrada pelo juiz Paulo Cezar Herbst, do Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT), de SC. 

 
“Ciência, Pseudociência e Física Quântica”  
 Promovida pelo professor Fernando Scheeffer e ministrada por Mar-
celo Schappo,  a palestra abordou aspectos que tornam um conhecimento 
com validade científica, além de explorar questões da Física Quântica e 
como são usadas de forma indevida para fins de pseudociências e charla-
tanismo. 

 
Oficina sobre “Técnicas de Controle dos Sintomas da Ansiedade” 
 O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) do Ceavi promoveu uma 
oficina sobre ansiedade e técnicas de controle dos sintomas. A oficina foi 
ministrada pela psicóloga Daiane Rodrigues da prefeitura de Ibirama 
 

“Comece hoje o que você quer ser amanhã” 
e “Eu e o Mundo do Trabalho” 
 As palestras foram ministradas respectivamente pela psicólo-
ga Marciane Grigol Sieves, e por Leyla Berns, Diretora da Link Ta-
lentos. Nas palestras, promovidas pelo SAE, foram abordados te-
mas sobre a escolha da profissão e os dilemas que envolvem essa 
escolha, que deve ser motivo de auto-realização.  

 
Cursos de Línguas   
Inglês,  Alemão e agora Espanhol também! Todos gratuitos  
Veja mais: http://www.ceavi.udesc.br/?id=558 
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P AL E S T R AS  E C U R S O S G R AT U I T OS  P AR A T OD A A C OM U NI D A D E  

http://www.ceavi.udesc.br/?id=558


 “Em 2017 ainda sofremos com o orçamento restri-
to e nesse sentindo como no ano anterior a Direção Ad-
ministrativa em conjunto com a Direção Geral tem procu-
rado otimizar os recursos buscando atender todas as de-
mandas do centro da melhor maneira possível.  
Temos buscado parcerias com a reitoria, outros centros 
da Udesc, com a prefeitura e empresários da cidade para 
atendimento de demandas que devido ao orçamento me-

nor temos dificuldades de atender, e através destas parcerias estamos conseguindo atender. 
 A obra do  prédio novo apesar de alguns impasses técnicos (agora já resolvidos) está 
em bom ritmo de trabalho, neste momento com toda estrutura pré moldada pronta a emprei-
teira avança fechando paredes e finalizando o contra piso. No mês de maio a Direção Geral  e 
Administrativa do Ceavi em conjunto com a Reitoria na figura do reitor Marcus Tomasi conse-
guiram liberar junto ao governo federal mais uma parcela no valor de R$ 500.000,00 da e-
menda parlamentar, totalizando 50% disponibilizado do valor conveniado até o presente mo-
mento para a construção do nosso prédio. Aqui ressalto o empenho do Edier de Souza Rosa 
(gestor do contrato) e Paulo Sergio Furtado (fiscal da obra) no pronto atendimento das diligên-
cias solicitadas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), pois sem o 
atendimento delas no sistema o fundo não libera o recurso. 
Buscamos a excelência sempre em conjunto com a Direção Geral, Direção de Extensão, Dire-
ção de Ensino e Direção de Pesquisa e Pós-graduação, mantendo os padrões da Udesc que 
é de conhecimento de todos. 
 Gostaria de finalizar a minha fala agradecendo a dedicação de todos os servidores téc-
nicos do Ceavi que são extremamente competentes e comprometidos com o nosso centro 
buscando sempre da melhor maneira atender as demandas do centro, agradeço também aos 
servidores professores efetivos e substitutos sempre comprometidos e preocupados  com o 
bom andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Ceavi/Udesc/Ibirama.” 

 
Paulo Edison de Lima 
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DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Em maio, foi fundado o Grupo Escoteiro Guardi-
ões das Águas, localizado nas dependências da Udesc 
Ibirama. A fundação deste grupo inseriu 60 novos 
membros ao Escotismo Catarinense, entre adultos vo-
luntários, crianças do Ramo Lobinho (6,5 a 10 anos), 
jovens do Ramo Escoteiro (11 a 14 anos), do Ramo Sê-

nior (15 a 17 anos) e do Ramo Pioneiro (18 a 21 anos). Familiares, comunidade, membros da 
direção regional e grupos escoteiros do Vale e Alto Vale do Itajaí também participaram do e-
vento. 
 

Siga no facebook: https://www.facebook.com/geguardioesdasaguas/?ref=br_rs 

GRUPO ESCOTEIRO GU ARD IÕES 
D AS ÁGU AS  

https://www.facebook.com/geguardioesdasaguas/?ref=br_rs


 A falta de tempo é um problema que acomete a maior parte da popula-
ção mundial. Com isso, a interação entre as pessoas está cada vez mais virtual, 
uma vez que o mundo virtual é mais rápido, mais direto e imediato. Além disso, a 
todo o momento um novo dispositivo de relacionamento virtual é criado, o que 
facilita e estimula esse tipo de interação social, havendo cada vez maior varieda-
de de meios de comunicação virtual. 
 Tais formas de relacionamento são importantes e facilitam a vida moder-
na e rápida na qual estamos inseridos. São capazes de diminuir distâncias entre 
pessoas que vivem longe e acelerar a comunicação. Geram oportunidades de 
reencontros, globalizam o acesso a informações e permite que haja também um 
movimento politizado das redes sociais, que promovem inclusive a mobilização de 
grandes grupos em favor de uma causa. No entanto, verifica-se que o contato 
físico entre as pessoas está diminuindo e, como a internet vem se mostrando ca-
da vez mais presente no dia-a-dia das pessoas, a relação do indivíduo com essa 
ferramenta é considerada essencial, podendo-se dizer que estar conectado é pre-
ciso. 
 Mas, até que ponto isso interfere na vida do sujeito?  Chama a atenção 
os reflexos dessa relação sobre a realidade do sujeito, a mescla de realidade vir-
tual e realidade psíquica, uma vez que esses fatores propiciam diferentes mudan-
ças no contexto da vida  humana. 

 Através das redes sociais, é possível perceber que, cada vez mais, as pessoas necessitam da opinião e aprovações 
dos outros, a respeito delas mesmas. O principal comportamento observado é uma diminuição da vida social, assim como a 
perda do interesse de realizar atividades que não sejam mediante um computador. São canais que trazem prazer e preen-
chem uma lacuna na vida da pessoa como a falta de contato com outros seres humanos. Com isso, é possível que a rede 
contribua para que o usuário permaneça mais tempo isolado e faça deste ambiente virtual sua fuga, muitas vezes perdendo o 
interesse pela realidade, e buscando, através do virtual, realizar suas próprias fantasias. 
 A interação direta com o outro permite que os indivíduos se sintam pertencentes a algum grupo real. A ausência 
disso gera relações cada vez mais distantes e impessoais, e o consequente sentimento de solidão. É dessa forma, presenci-
al, que a nossa rede de apoio, geralmente formada pela família e amigos próximos, fornece suporte emocional para lidarmos 
com os problemas que surgem ao longo da vida. 
 Para tudo existe um Equilíbrio! A vida virtual promove inúmeras recompensas, porém, não deve se tornar uma fuga 
para aumentar o distanciamento entre as pessoas e, consequentemente, exacerbar as dificuldades de cada um. O importan-
te é sabermos utilizar, a nosso favor, os benefícios que cada tipo de relacionamento promove, de modo que possamos viver 
mais plenamente e com maior satisfação. 

Leia o texto completo em: http://clinicaequilibrio.com.br/?p=268 
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REDES SOCIAIS: MUNDO VIRTUAL X MUNDO REAL 

COMISSÃO AVALIADORA DO CONSELHO 
ESTADUAL  

DE EDUCAÇÃO AVALIOU O CURSO DE  
ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 
 O curso de Bacharelado em Engenharia de Soft-
ware passou a ser ofertado pela Udesc em Ibirama no 
semestre de 2014/1, estando no momento com a sétima 
fase implantada. Em abril foi avaliado pela Comissão 
Avaliadora Estadual de Educação (CEE/SC), que con-
cedeu nota 4 (conceito de muito bom). A nota máxima é 5 (excelente). 
 A comissão avaliou a capacitação do corpo docente, a grade curricular, as ações do 
curso e a estrutura física do centro de ensino. "Eles elogiaram bastante a coesão do corpo do-
cente", afirma o diretor-geral da Udesc Ibirama, Carlos Alberto Barth. 
Segundo ele, os avaliadores destacaram ainda a política de capacitação da Reitoria da U-
desc, que permitiu o aumento de quatro para oito vagas destinadas ao afastamento de profes-
sores de Engenhara de Software para cursar doutorado. 
 

Saiba mais sobre os cursos da Udesc Ibirama: http://www.ceavi.udesc.br/?id=682 

http://clinicaequilibrio.com.br/?p=268
http://www.ceavi.udesc.br/?id=682
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 A partir de 13 de julho, alunos, professores e 
técnicos poderão contribuir com ideias para desburo-
cratizar processos nas áreas de ensino, extensão, 
pesquisa e serviços da universidade na segunda edi-
ção do Prêmio Simplifica Udesc.  
 O objetivo do prêmio é engajar a comunidade 
acadêmica a apontar soluções criativas para comba-
ter procedimentos que dificultam as atividades da 
instituição e criar medidas prioritárias na gestão da 
universidade. 
 

Confira o regulamento e contribua com a sua ideia: http://www1.udesc.br/?id=2511 

 Com o objetivo de institucionalizar as  
ações de sustentabilidade da universidade, a  
Udesc lançou no dia 05 de junho o Programa 
Udesc Sustentável. 
 O programa compreende a revisão de 
aspectos estratégicos da universidade tendo em 
vista o incentivo a uma cultura com maior res-
ponsabilidade socioambiental, por meio do en-
volvimento de toda a comunidade acadêmica.  
 

 São duas frentes de trabalho: a elaboração de um diagnóstico das ações 
de sustentabilidade já desenvolvidas nas 12 unidades da Udesc, nas áreas de ensino, pesqui-
sa, extensão e gestão universitária, além de um Plano de Sustentabilidade para a instituição. 
Acesse a página http://www.udesc.br/sustentavel e confira detalhes do diagnóstico e 
do plano, além de poder cadastrar sua iniciativa no programa, no caso de servidores e 
alunos da instituição. 
 

 A partir do início do segundo semestre leti-
vo, a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) oferecerá gratuitamente a todos os servi-
dores e estudantes uma nova plataforma de e-mail 
institucional, com uma conta personalizada para 
cada usuário. 
O objetivo é modernizar ainda mais a comunica-
ção na universidade, a partir de um sistema único 
de correio eletrônico, que permite um melhor fluxo 
de informações. 
Além do e-mail pessoal, que terá 50 Gigabyte (Gb) 
de capacidade na caixa de entrada, a comunidade 
acadêmica terá acesso a outros aplicativos e be-
nefícios. 

 
Ficou curioso? Veja mais então! http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=17445  

http://www1.udesc.br/?id=2511
http://www.udesc.br/sustentavel
http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=17445


P Á G I N A  1 0  N E W S L E T T E R  U D E S C  I B I R A M A  

CEAVI - 10 ANOS DE HISTÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc iniciou suas atividades na cidade 
de Ibirama, de forma permanente, a partir do dia 01 de janeiro de 2007. 
Tudo se desencadeou em função do Decreto Nº 4.832, de 06 de novembro de 2006, do Exce-
lentíssimo Governador do Estado de Santa Catarina, no qual, entre outras determinações, cri-
a o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – Ceavi, na cidade de Ibirama, Cam-
pus V, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc. 
 Para dar cumprimento ao disposto no Decreto a Udesc, através da Resolução Nº 271-
/2006 – CONSUNI, de 23 de novembro de 2006, aprova a criação do Campus V – Vale do Ita-
jaí e do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – Ceavi com sede administrativa 
na cidade de Ibirama – SC. 
 Ainda neste sentido, a Udesc firma convênio com 
a Fundação Educacional Hansa Hammonia – FEHH e 
com a Prefeitura Municipal de Ibirama, objetivando esta-
belecer e viabilizar a transição e transferência dos Cur-
sos de Graduação: Bacharelado em Sistemas de Infor-
mação, Bacharelado em Ciências Contábeis, Pedagogia 
- Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia e 
Administração, da FEHH para a Udesc. Fato este con-
cretizado por deliberação do Conselho Estadual de Edu-
cação – CEE através do Parecer CEE/SC/162, de 19 de 
junho de 2007. 
 O Ceavi/Udesc Ibirama está localizado a Av. Dr. Getúlio Vargas, 2822 – Bairro Bela 
Vista – Ibirama – SC, onde deu continuidade aos cinco Cursos de Graduação acima citados. 
Destes, a Udesc manteve o oferecimento de 40 vagas semestrais, para ingresso via Concur-
so Vestibular, a dois destes Cursos: o Bacharelado em Sistemas de Informação e o Bachare-
lado em Ciências Contábeis, com funcionamento no período noturno. A partir de 2011 o Cur-
so de Engenharia Sanitária também começou a ser oferecido no período diurno, com 40 va-
gas semestrais, para ingresso via Concurso Vestibular. Em 2014 o Curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação foi substituído pelo Curso de Bacharelado em Engenharia de Softwa-
re no período noturno, também com 40 vagas semestrais. A partir de 2014, o ingresso em to-
dos os cursos da Udesc passou a ter 80% das vagas preenchidas via vestibular e 20% das 
vagas via SISU (prova do ENEM). 
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 O Ceavi iniciou sua atuação na pós-graduação em 
2012 com o curso latu sensu em Engenharia de Software 
(com ingresso de 25 alunos nas turmas de 2012 e 2013) e 
em 2013 com o curso latu sensu em Controladoria e Finan-
ças (com ingresso de 25 alunos na turma de 2013). 
 O projeto de expansão da Udesc vem de encontro as 
necessidades regionais do estado, pautando seu trabalho na 
excelência de seus professores e no investimento em acervo 
bibliográfico e laboratórios, buscando formação técnico-
científica de forma ampla para seus acadêmicos, contribuindo para a formação de profissio-
nais plenamente qualificados com consciência sócio-ambiental. 

 Ao longo dos 10 anos de história do Ceavi, mais de 
350 acadêmicos já se formaram nos cursos de graduação 
e 65 alunos em cursos de pós-graduação.  
Mais de 166 projetos de extensão que beneficiaram 
145.000 mil pessoas em suas atividades e ainda centenas 
de ações pontuais com a comunidade do Alto Vale do Ita-
jaí. Em projetos de pesquisa também são mais de 33 pro-
jetos já executados.  
 O diretor de Extensão, Jaison Ademir Sevegnani, 
diz que “O Ceavi veio para acrescentar ao cotidiano das 

comunidades por ela beneficiadas, buscando estar presente, interagindo e contribuindo com o 
desenvolvimento da região. Inicialmente foi investido em espaço territorial para assegurar uma 
adequada acomodação de infraestrutura. Agora, o investimento é em novas salas de aula e 
laboratórios e na consolidação de todos os cursos aqui ofertados. Destaca-se o nível de inte-
ração entre docentes e discentes, permitindo trocas valorosas de saber e um excelente corpo 
técnico, comprometido e responsável. Em 2016 tivemos um dos cursos, o de Sistemas de In-
formação agraciado com o Prêmio Elpídio Barbosa, prova do nosso esforço em validar uma 
universidade de qualidade. 
Acreditamos que o melhor desenvolvimento de uma região passa nas mãos de muitas pesso-
as, que juntas compõem as ações que permitem o sucesso no pleito. Sempre tivemos parceri-
as com os municípios da região, com empresas e diversas entidades, em especial da prefeitu-
ra da cidade de Ibirama e da Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama.”   

Parabéns Ceavi!   

Andamento das obras: Mais de 43% concluído até maio 2017.  
Veja mais em: http://www.udesc.br/numeros/investimentos/obras 

 

O novo edifício de 4,4 mil metros quadrados, terá dois pavimentos e subsolo, com 26 
salas de aula, sete laboratórios de informática para Ciências Contábeis e Engenharia 

de Software, seis laboratórios para Engenharia Sanitária, biblioteca e quatro salas para 
os departamentos e a secretaria acadêmica. 

http://www.udesc.br/numeros/investimentos/obras


PESQUISA 
 
 Atualmente o Ceavi conta com 11 projetos de pesqui-
sa. Os projetos finalizam no final de julho, e a partir de a-
gosto iniciam novos projetos, assim como ocorrerá a prorro-
gação de alguns em andamento. Os projetos são vinculados ao Programa 
de Iniciação à Pesquisa (PIPES), programa interno da universidade e vol-
tado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pes-
quisa de estudantes de cursos de graduação.  
Conheça os projetos: http://www.ceavi.udesc.br/?id=1125 

 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
 A partir do corrente ano o Ceavi passou a disponibilizar recursos para a participação 
discente em eventos de caráter técnico-científico. Em relação à participação docente, houve 
a implementação de recursos a fim de possibilitar a ampliação da participação dos professo-
res em eventos custeada pela universidade. 

 
A Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI) mudou seu 
escopo, deixando de ser uma revista interdisciplinar e passando a 
receber trabalhos apenas nas áreas de Administração, Ciências 
Contábeis e turismo. 

Acesse: http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi 

UTILIZE OS MODELOS DE DOCUMENTOS OFICIAIS 
 Os modelos de documentos oficiais que devem ser utilizados 

pelos servidores da instituição estão disponíveis na página  
http://www.udesc.br/documentos 

Qualquer dúvida sobre a utilização dos novos modelos deve ser en-
caminhada à Secretaria de Comunicação (Secom),  

    para o e-mail comunicacao@udesc.br 
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UDESC E ADR VÃO LANÇAR LIVRO 
COM RECEITAS TÍPICAS ALEMÃS DE 
IBIRAMA  
 
 Resgatar e preservar a cultura através da 
gastronomia, da língua, da arquitetura e do patri-
mônio natural da cidade. Este é o objetivo de um 
livro com receitas típicas trazidas pelos coloniza-
dores alemães para Ibirama e que está sendo 
produzido pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina, através do Centro de Educação Superi-

or do Alto Vale do Itajaí (Ceavi) e da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Ibira-
ma. A obra, que contará um pouco da história de cada prato, de quem o produz e também 
mostrará os atrativos turísticos de todos os bairros de Ibirama, deve ser lançada nos próxi-
mos meses em dois idiomas. 
 
Confira a notícia completa!  
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/udesc-e-adr-vao-lancar-livro-com-receitas-tipicas-alemas-de-ibirama 
 

Foto: Helena Marquardt/ADR Ibirama 

Fernando Scheeffer 

http://www.ceavi.udesc.br/?id=1125
http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
http://www.udesc.br/documentos
mailto:comunicacao@udesc.br
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/udesc-e-adr-vao-lancar-livro-com-receitas-tipicas-alemas-de-ibirama
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Gente nova no pedaço 

 
 

VOCÊ SABIA? 
A Udesc possui um portal de ví-
deos exclusivo para transmis-
sões em tempo real, pela inter-
net, de reuniões dos conselhos 

superiores (Conselho Universitá-
rio, Conselho de Administração e 
Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Pós-graduação), apresentações 
de bancas, entre outros eventos. 

Todas as transmissões ficam 
gravadas no portal, para serem 

acessadas a qualquer hora. 

Acesse aqui:  http://
www.vc.udesc.br/userportal/#/home/

channels  
 

Assista aos principais vídeos institucionais produzidos pela Udesc  
http://www.udesc.br/comunicacao/cinquentaanosudesc 

DICAS E TRUQUES 
 O Núcleo de Tecnologia da Informação do Ceavi criou espaço 
com uma série de dicas e truques com o objetivo de orientar e ajudar 
todos os usuários a utilizar de uma forma mais rápida e eficiente soft-
wares e ferramentas comuns ao nosso dia-a-dia. O conteúdo desta pá-
gina é atualizado semanalmente, sempre na segunda-feira. 
Acesse e saiba mais: http://www.ceavi.udesc.br/?id=487 

http://
http://www.vc.udesc.br/userportal/#/home/
http://www.udesc.br/comunicacao/cinquentaanosudesc
http://www.ceavi.udesc.br/?id=487
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Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí -CEAVI  
Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 2822  
Bairro Bela Vista -Ibirama -SC  

CEP: 89.140-000  
Desenvolvimento: Bernardete C. França 

Assessoria de Comunicação  

VEM AÍ... 

Agosto 

Setembro 

Setembro 

Setembro 


