
 

Nesta edição, f ique por dentro dos  assuntos  que foram destaques  no pr imeiro semestre  de 2018  
 

O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
tem o objetivo de formar profissionais habilitados 
ao exercício da profissão contábil, proativos, crí-
ticos e reflexivos que promovam o desenvolvi-
mento sustentável das organizações e da socie-
dade, com senso de responsabilidade, compe-
tência, criatividade, ética e iniciativa, capacita-
dos a administrar informações, assessorando na 
tomada de decisões.         https://bit.ly/2NUJX3V  

O curso de Bacharelado em Engenharia de    

Software visa formar profissionais aptos a 

produzir sistemas de alta qualidade, softwares 

seguros e de alto desempenho para as diversas 

áreas de negócio. A formação permite ao egres-

so desempenhar com plenitude suas atribuições 

profissionais com base em quatro pilares: com-

petência técnica, multidisciplinaridade, postura 

ética e comportamento empreendedor. 

https://bit.ly/2NYdf1r  

O curso de Engenharia Civil da Udesc Ibirama 

tem como propósito a formação de profissionais 

com uma visão global, empenhados a pensar 

no desenvolvimento da região, do Estado e do 

país, levando sempre em consideração os as-

pectos de preservação do meio ambiente e a 

qualidade técnica de seus projetos, atentos às 

necessidades humanas e sociais. 

https://bit.ly/2v1syzI  
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SEMANA DE CALOUROS 2018/1 

Vídeos da Udesc Ibirama explicam como destinar imposto de renda para 

fundo infanto-juvenil 

A Udesc Ibirama organizou, durante os primeiros di-

as de aula, a Semana de Calouros 2018/1 promovida 

pelo SAE -  Serviço de Apoio ao Estudante e pela 

Direção de Extensão foi um sucesso! Foi uma sema-

na cheia de atividades, com palestra, apresentação 

cultural, doação de sangue, Trote Solidário e a tradi-

cional Gincana de Calouros.  

A doação de sangue contou pontos para a tradicional 

gincana de integração entre calouros dos cursos que 

encerrou a semana de atividades, com a turma de 

Ciências Contábeis ficando em primeiro lugar. 

"O objetivo 

da gincana não é apenas propiciar diversão aos novos acadê-

micos, mas promover integração e uma aproximação entre os 

colegas do curso", destaca a técnica Fanni Wippel, do SAE. 

O valor arrecadado com o Trote Solidário deste ano foi desti-

nado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ibira-

ma. O curso que mais arrecadou foi Engenharia Sanitária, 

mas só conseguimos alcançar a quantia de R$ 1.237,70 gra-

ças ao envolvimento dos calouros, veteranos e professores 

dos três cursos, além da colaboração de técnicos universitá-

rios e da comunidade externa.  

A RFCC desenvolve um trabalho muito importante para nossa comunidade e o valor arrecadado aju-

dará no projeto de aquisição de um container para realização de exames preventivos.   

Veja mais fotos da Semana de calouros. 

Estudantes de Ciências Contábeis da Udesc Ibira-

ma elaboraram dois vídeos sobre a destinação de 

recursos do imposto de renda para o Fundo da 

Infância e Adolescência (FIA). 

Produzidos como atividade do programa de exten-

são Gestão Intersetorial de Serviços Públicos, co-

ordenado pelo professor Sérgio Marian, os vídeos 

explicam quem pode destinar recursos, os percen-

tuais permitidos e como proceder para fazê-lo. 

O acadêmico Anderson Fosina Kruger produziu 

um tutorial para que pessoas físicas possam pre-

encher a declaração de ajuste anual, que deve ser entregue até o 30 de abril, indicando o quanto pre-

tendem destinar do imposto para um fundo municipal da sua preferência.  

Já as alunas Cadine Louize Silva Capucho e Julia Heck Deters elaboraram um vídeo que informa os 

percentuais que podem ser destinados tanto por empresas como por pessoas físicas. 

Os trabalhos foram orientados pelos professores Marian, Marino Luiz Eyerkaufer e Diego Rafael 

Stüpp. Segundo Marian, a proposta dos vídeos é divulgar informações que estimulem empresários e 

pessoas físicas a conhecerem o FIA e orientem os interessados sobre como proceder para destinar 

parte do seu imposto. 

Confira os vídeos: tutorial de preenchimento da declaração e percentuais de destinação de recursos. 
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Ibirama sediou a 16ª edição dos Jogos Internos da Univer-

sidade do Estado de Santa Catarina (Jiudesc). Mais de mil 

atletas participaram das competições, que objetivam o in-

tercâmbio social e desportivo entre os acadêmicos da uni-

versidade, além de proporcionar boas relações entre eles e 

estimular a atividade desportiva amadora. Com apoio da 

Prefeitura de Ibirama, o 

evento esportivo foi orga-

nizado pela Coordenado-

ria de Eventos (Ceven) 

da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) da 

Udesc. 

Entre as novidades para a edição, foi a primeira vez que o Jiudesc 

contou com o "Lixo Zero", uma política de redução de resíduos só-

lidos, de medidas como não distribuir copos plásticos, incentivando 

atletas e espectadores a levar seus próprios copos. 

Além de promover a 

integração entre os participantes e estimular a prática de 

esporte, o Jiudesc teve engajamento social, já que os 

estudantes arrecadaram donativos para a Secretaria de 

Assistência Social de São Bento do Sul distribuir a famí-

lias em situação de vulnerabilidade social. 

Nesta edição, foram coletados 700 kg de alimentos e 650 

unidades de materiais de higiene e limpeza, como papel 

higiênico, sabonete, xampu e detergente. 
Veja todas as fiotos do Jiudesc 2018 

 

Texto: Rafael Beling - Jornalista SC 03532-JP 

 
Udesc sagrou-se heptacampeã no 62º JUCs, neste mês, em Lages 

A Udesc sagrou-se heptacampeã dos Jogos Univer-

sitários Catarinenses (JUCs) na 62ª edição da com-

petição, encerrada no último domingo, 15, em Lages 

– os títulos anteriores foram em 2011, 2013, 2014, 

2015, 2016 e 2017. Ao todo, 164 atletas da Udesc 

participaram de 15 modalidades dos jogos, que reu-

niram cerca de 1,5 mil estudantes, de 19 instituições 

de ensino superior de SC. Com o desempenho no 

JUCs, a Udesc representará o Estado nos Jogos 

Universitários  Brasileiros  (JUBs)  mais uma vez. 

A coordenadora de Eventos da Udesc, Josiele Alves, 

ressalta o sentimento de equipe na delegação, que 

ajudou a universidade obter pontos em todas as modalidades para conquistar o título do JUCs 2018. 

O novo título é o resultado do trabalho de incentivo ao esporte universitário feito pela Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), dentro do projeto Udesc Olímpica, que faz parte do Plano 

de Gestão 2016-2020. 

Esse projeto visa criar e implementar a política da Udesc para o desenvolvimento do esporte universi-

tário e dar visibilidade à instituição como referência em nível estadual, nacional e internacional. 
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Udesc Lixo Zero 

IX SENABRAILLE 

Com os objetivos de reduzir, reutilizar e reciclar para diminuir os impactos 

ambientais, Udesc lançou o Selo Setor Lixo Zero, que consiste em incenti-

var os centros da instituição a aderirem a uma lista de pré-requisitos para 

diminuir a quantidade de resíduos descartados. 

Entre as ações previstas do programa Udesc Sustentável, estão a elimina-

ção de lixeiras individuais e a criação de estação para resíduos recicláveis, 

orgânicos e rejeitos. 

Os setores da universidade também deverão 

separar e encaminhar os papéis recicláveis para o almoxarifado cen-

tral da Udesc ou realizar outra destinação ambientalmente correta, 

além de eliminar o uso de copos descartáveis no setor, incluindo para 

visitantes. 

Metas até 2022 

Os pré-requisitos para ganhar o Selo Setor Lixo Zero estão de acordo 

com o protocolo da Rede de Cooperação Acadêmica Lixo Zero, assi-

nado em fevereiro. 

O documento foi protagonizado pela Udesc, com parceria da Universi-

dade Federal de Santa Catarina (Ufsc), do Instituto Federal de Santa 

Catarina (Ifsc) e do Instituto Lixo Zero, e estabelece as metas iniciais 

do programa em cada instituição de ensino até 2022.  

A iniciativa surgiu durante a abertura da Semana Lixo Zero Udesc, em outubro de 2017, com a per-

cepção da importância das instituições de ensino superior buscarem soluções sustentáveis reais 

para um mundo lixo zero. 
Mais informações: https://bit.ly/2uZUToS 

A Udesc agora conta com site do Núcleo de 
Acessibilidade Educacional (NAE), órgão cria-
do na instituição em fevereiro deste ano, com 
a finalidade de desenvolver e executar ações 
de apoio pedagógico que promovam a acessi-
bilidade de estudantes com deficiência e/ou 
com necessidades educacionais específicas. 

Acesse o site e fique por dentro: https://

www.udesc.br/nae 

Bibliotecários(as) do sistema BU UDESC  participaram do  

9º  Seminário  Nacional  de  Bibliotecas  Braille  

(Senabraille),  realizado  pela  Federação  Brasileira de 

Associações de Bibliotecários (Febab), em Florianópolis, 

para debater a acessibilidade e o uso de tecnologias as-

sistivas em bibliotecas. A coordenadora do Núcleo de 

Acessibilidade Educacional (NAE), professora Rose Clér 

Beche, também participou e integrou a mesa-redonda 

“Conversando sobre políticas de inclusão nas universida-

des”. 
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A Direção de Extensão foi o primeiro 
setor Lixo Zero no Ceavi 
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Núcleo Extensionista Rondon da 

Udesc atende quase 40 mil pesso-

as no Vale do Itajaí 

O Núcleo Extensionista Rondon da 

Udesc (NER) realizou a Operação 

Encantos do Vale em 13 municí-

pios do Médio Vale do Itajaí - As-

curra, Benedito Novo, Blumenau, 

Botuverá, Brusque, Doutor Pedri-

nho, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, 

Luiz Alves, Pomerode, Rodeio e 

Timbó..  

A operação teve 260 extensionistas 

e 889 ações gratuitas nas oito áreas da extensão universitária: educação; saúde; meio ambiente; 

direitos humanos e justiça; cultura; comunicação; trabalho; e tecnologia e produção.  

"A mudança começa com o acadêmico trabalhando com diferentes culturas. Tivemos pessoas de 

diferentes partes do País, com mais de 70 cursos de graduação trabalhando juntos", ressalta o coor-

denador do Núcleo Extensionista Rondon da Udesc, Jaison Ademir Sevegnani. 

Curta a página do NER no facebook! 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) lançou a se-

gunda edição do Catálogo de Extensão, com informações sobre 

mais de 170 ações, projetos e programas de extensão feitos em 

2017, pelos 12 centros de ensino da instituição, em todo o território 

catarinense. 

Elaborado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 

(Proex), com periodicidade anual, o catálogo traz um breve resumo 

sobre cada ação, o público beneficiado e os impactos produzidos. 

As iniciativas envolveram os 58 cursos de graduação da Udesc, em 

oito áreas de atuação, e beneficiaram mais de 800 mil pessoas, com 

prestação de serviços e outras atividades gratuitas para a comunidade. 
Mais informações: https://bit.ly/2O8K3pr 

O Udesc no Mapa tem o objetivo de apresentar a loca-
lização e um breve resumo dos Cursos de Graduação, 
Cursos de Pós-Graduação, Grupos de Pesquisa,  
Ações de Extensão e Serviços ao Cidadão oferecidos 
pela Universidade do Estado de Santa Catarina. 

Udesc no Mapa 
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GENTE NOVA — estagiários que fazem a diferença!  

A Udesc Ibirama conta agora com estagiários das áreas de Psicologia e Educação Física para o 

atendimento de alunos e servidores 

  
A estagiaria Petra Larissa Hummel Lange está na 10ª fase do curso 

de Psicologia na Unidavi e atua junto com o SAE, realizando o Servi-

ço de Psicologia Educacional.  

Petra sempre quis trabalhar no meio jurídico, mas não queria cursar a 

faculdade de Direito. Então escolheu a Psicologia “por ser uma opção 

onde encontraria uma maior abertura para lutar pelos Direitos Huma-

nos e por conseguir usufruir desse conhecimento para fazer do mun-

do um lugar melhor. Afinal, a meu ver, só mudamos o mundo por 

meio das pessoas”, afirma Petra. 

Gosta de coisas simples para preencher o seu tempo livre, como ler, 
assistir filmes e séries, e visitar a família e amigos. 
Tem um lema pessoal que gosta de seguir: “tentar ser justa sempre, 
honrar quem você é acima de todos e amar acima de tudo. Sou uma 

mistura dessas três coisas, sou justa com tudo em minha vida, tento ser sempre honesta e ética, levo 
muito em consideração o respeito e a igualdade/equidade”, completa. 
Estagiar na UDESC tem sido um desafio pessoal, pois é agora que está colocando em prática todo o 
conhecimento adquirido na graduação. Considera que o apoio que tem recebido para realizar as ati-
vidades propostas a motiva a continuar. “Acredito que trabalhar na instituição desenvolveu minha ca-
pacidade técnica, aprofundou meus conhecimentos e fez florescer minha competência pessoal”, diz 
Petra. 
 
Você anda estressado, depressivo, ansioso, com algum problema que não sabe como resol-

ver? 

A Udesc Ibirama possui parceria com a Clínica de Psicologia da Unidavi, de Rio do Sul, para ajudar acadêmicos que neces-

sitam de PSICOTERAPIA. 

Caso você tenha pressa ou gostaria de recorrer a outra alternativa, temos parcerias com consultórios particulares. 

Quer saber como funciona? Ligue no 3357-8448  ou acesse http://www.ceavi.udesc.br/?id=1204 

 

 

O estagiário Lucas Prim está na 5ª fase de bacharelado em 

Educação Física na Unidavi e atua junto com a Atlética, reali-

zando treinamento esportivos, e para o segundo semestre pro-

moverá a prática da ginástica laboral entre servidores e alunos. 

Lucas se define como uma pessoa determinada e decidida, que 

sabe o que quer para a sua vida. 

Alegre e tranquilo, sempre gostou muito da área do esporte. 

Até nas horas livres gosta de passar o tempo vendo notícias 

sobre o assunto, ficando por dentro do que acontece no mundo. 

Seu filme favorito: Coach Carter, também tem a ver com espor-

tes. Torcedor do Vasco, lembra da emoção que sentiu quando 

foi pela primeira vez num estádio para assistir uma partida de 

futebol, um dos seus esportes favoritos.  

Sobre seu estágio na Udesc Ibirama, Lucas diz que está gos-

tando, e que gostaria de ver mais alunos participando das ativi-

dades promovidas. 

Curta a página da Atlética no facebook e fique por dentro das 

atividades esportivas promovidas:  
https://www.facebook.com/atleticaceaviudesc/ 
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Extensão: integração com a sociedade  
Por meio de diversas atividades técnicas, cientificas, culturais e artísticas, a Udesc Ibirama promove 

maior a integração com a sociedade e busca beneficiar a comunidade, contribuindo para a sua me-

lhoria da qualidade de vida, inclusão sócio-produtiva e defesa do meio ambiente, tendo como foco o 

desenvolvimento cultural, a responsabilidade social e da formação da cidadania da população. 

PROJETOS COM ATIVIDADES ABERTAS À COMUNIDADE: 
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O Pa-Kua é um conhecimento milenar chinês que se baseia no estudo das mutações da natu-

reza. As aulas são oferecidas nas dependências da Udesc Ibirama, nos seguintes dias e horários: 

Terça:  

Yoga – 15:00 – 1630 

Arte Marcial: 16:30 – 18:00 

Quinta: 

Tai-chi: 15:00 – 16:30 

Acrobacia: 16:30 – 18:00 

Taekwondo: As atividades envolvem a prática em todas as suas características culturais de 

arte marcial, esporte e filosofia. São realizados exercícios de condicionamento físico, alongamento, 

meditação, golpes, formas, luta, técnicas de defesa pessoal e estudo da cultura oriental. 

As práticas são oferecidas nos seguintes dias e horários: 

 Turma A - segundas-feiras às 18h 

 Turma B - segundas-feiras às 19h 

 Turma C - quartas-feiras às 8h 

 Turma D - quartas-feiras às 9h 

Os cursos de Inglês e Alemão estarão com inscrições online abertas para no-

vas turmas a partir do mês de agosto. 

Os dois cursos visam qualificar o aluno para falar, entender e escrever fluente-

mente o idioma. Além disso, por meio de atividades, a Udesc Ibirama pretende 

desenvolver habilidades de comunicação e transmitir cultura com apresenta-

ções de vídeos, textos, músicas e demais técnicas didáticas.  

 

Fique ligado! Mais informações podem ser obtidas com a Direção de Extensão da Udesc Ibirama pe-

lo e-mail dex.ceavi@udesc.br e pelo telefone (47) 3357-8467.  

ESCOTISMO NA UNIVERSIDADE 

Visa difundir a prática do escotismo na região de Ibirama, com ações volta-

das a alunos de escolas públicas e para a comunidade em geral, desenvol-

vidas com a participação de universitários. 

Você, acadêmico da Udesc Ibirama, pode participar como voluntário! O pro-

jeto Servir, oportuniza aos acadêmicos vivenciarem um pouco o Método Es-

coteiro, através da prática do voluntariado os jovens podem atuar como ins-

trutores, escotistas ou dirigentes. Os alunos frequentam 16hs (4 sábados) 

no Grupo Escoteiro e realizam atividades sociais se tiverem até 21 anos de 

idade, ou se forem mais de 21 anos auxiliam os voluntários chefes com a aplicação do Método Esco-

teiro às crianças e jovens. A participação poderá ser validada como atividade complementar! 

Curta a página no Facebook do Grupo Escoteiro Guardiões das Águas e fique por dentro das ativida-

des desenvolvidas! 

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


GREEN HOUSE 

O programa tem o objetivo de aproximar a universidade da comunidade e compartilhar conhecimentos sobre 

sustentabilidade, educação ambiental e qualidade da alimentação. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo programa, a “Cozinha Sustentável” tem parceria com Departamento do Ido-

so da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Ibirama, e uma vez por mês são ministradas aulas de culi-

nária aos idosos em que são focadas práticas para o aproveitamento integral dos alimentos nas refeições. 

A bolsista Diomar Caetano, mais conhecida como Mara, formada em Gastronomia e estudante de Engenharia 

Sanitária da Udesc Ibirama, é a ministrante das oficinas. Ela conta que o projeto começou nas escolas da região, 

onde compartilhava receitas que aproveitavam a totalidade dos alimentos. 

A demanda foi crescendo até a construção de um espaço físico para o Green House dentro da universidade, em 

junho de 2016. "Outras escolas ficaram interessadas, outros grupos queriam fazer, aí começamos a trazer a co-

munidade para dentro da universidade", conta Mara. 

Os bolsistas do projeto desenvolvem as receitas, que serão publicadas em um livro que já está sendo finalizado, 

inclusive com versão em braile. 

Outras ações do programa: Aproveitamento da água da chuva; Aproveitamento de resíduos e fabricação de mó-

veis; Cinemateca; Coleta de óleo de cozinha; Horta vertical e Vermicompostagem. 

 

GESTÃO INTERSETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Tem como objetivo difundir a gestão intersetorial nos serviços sociais a partir da coordenação dos esforços do I, 

II e III setor e a comunidade em causas de interesse coletivo. 

O Seminário Gestão Intersetorial de Serviços Públicos da Udesc Ibirama, é a atividade com maior destaque, pro-

movendo palestras que visam discutir a relação do setor público com as empresas, com as organizações da so-

ciedade civil (OSCs) e com a comunidade, na busca de soluções aos problemas que exigem a elaboração e exe-

cução de políticas públicas compartilhadas. 

Outras ações do programa: Formação para multiplicadores em: gestão estratégica e a nova governança pública; 

Segurança escolar; Gestão/redução de riscos e desastres; Saúde e Segurança no trabalho; e conselheiro partici-

pativo; Transparência Contábil; Capacitação de gestores, voluntários e profissionais da contabilidade. 

 

PAISAGEM CULTURAL 

Visa comunicar sobre a enorme importância da preservação do patrimônio cultural e natural. Cadastrar e gerar 

informações em meio digital sobre obras de engenharia e edificações de interesse cultural. Visa também enfati-

zar sobre água, saneamento e saúde através de atividades lúdicas e artísticas. 

Outras ações do programa: Projeto CADastro, Projeto AQUArela; Projeto FOTOgrafia. 

 

LABOT - LABORATÓRIO DE ROBÓTICA 

Tem como objetivo ensinar programação de software e robótica para docentes e jovens do ensino fundamental, 

médio e técnico da região do Alto Vale do Itajaí por meio de estratégias lúdicas e práticas. 

O projeto Aprendizado de Lógica Computacional e sua Aplicação na Robótica de Forma Prática e Lúdica visa 

proporcionar aos alunos do ensino fundamental o aprendizado do pensamento computacional por meio da robó-

tica e das plataformas Scratch, APP Inventor e Lego MindStorm. 

Outras ações do programa: Preparação de Jovens para Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR); Formação de 

Docentes para Ensino de Pensamento Computacional por meio da Robótica; Desenvolvimento de Software Livre 

para a área de Robótica. 

 

CONEXÃO UDESC 2018-2019 

O objetivo é aproximar a comunidade acadêmica da sociedade, permitindo uma troca de saberes e um senti-

mento de pertencimento e interação com região com as escolas de ensino médio, com potenciais empreendedo-

res da região e desenvolvedores de tecnologia em prol, todos juntos trabalhando no desenvolvimento de oportu-

nidades na região. 

A ação “DIA D” acontece um dia do ano nas dependências do Ceavi. Neste dia alunos do Ensino Médio e CEJAs 

da região conhecem os cursos oferecidos pela Udesc Ibirama através de oficinas técnicas e lúdicas. 

Outras ações do programa: Palestras Udescola; Incubadora Aderi e Seminário de Engenharia de Software.  

 

Fique por dentro de todas as atividades dos programas e projetos de extensão! http://www.ceavi.udesc.br/?id=558 
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PESQUISA 
 

 

A pesquisa é uma atividade cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para 

o conhecimento generalizável que consiste em teorias, relações ou princí-

pios ou no acúmulo de informações, que possam ser corroboradas por 

métodos científicos aceitos de observação e inferência. A pesquisa en-

volvendo seres humanos é aquela que, individual ou coletivamente, envol-

ve o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes 

dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 

Os grupos de pesquisa, como diz o nome, resultam da união de pesquisa-

dores (incluindo professores, pós-graduandos e graduandos) em torno de 

certas linhas de investigação, cadastrados junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Esses grupos contam com o apoio dos laboratórios, que oferecem o espaço físico e equipamentos ne-

cessários à realização de pesquisas. Há grupos de pesquisas que se confundem com laboratórios, 

com ambas as estruturas voltadas ao mesmo fim - uma fornecendo o corpo científico e outro a estrutu-

ra física necessária. Alguns Grupos de Pesquisa são associados a mais de um laboratório. 

Conheça os projetos de pesquisa em andamento no Ceavi acessando: https://bit.ly/2NZnxym 

 

REAVI tem a finalidade de difundir as pesquisas acadêmi-

cas de alta qualidade e sólida estrutura metodológica ori-

undas da área de Ciências Contábeis. A linha editorial da 

REAVI privilegia a publicação de artigos científicos que 

abordem pesquisas empíricas, estudos de casos, pesqui-

sas exploratórias, entre outras. https://bit.ly/2M44G4C 
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PARCERIA + CONHECIMENTO = ÊXITO  
 
Em julho o SAE e a Direção de Ensino ofertaram uma Roda de Con-
versa para professores sobre o tema: “Estilos de Aprendizagem & Me-
todologias de Ensino”.  
Foi uma tarde produtiva, e assuntos como: os diferentes tipos de 
aprendizado e as formas de memorização e diferentes tipos de meto-
dologias e como implementá-las no processo de ensino e aprendizado 
no ensino superior nortearam a conversa, que foi conduzida pelo aca-
dêmico Anderson Fozina Kruger, pela estagiária de psicologia do 
SAE, Petra Larissa e pelo convidado especial Luis Otavio Matsuda, 
professor da Unidavi, que tem experiência em torno da utilização da 
metodologia ativa em cursos de graduação.  
 

 “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu compreendo.” Confúcio 

 

A Udesc Ibirama realizará uma nova licitação para concluir o prédio em 
obras em Ibirama. Com 46% da estrutura pronta, a construção foi parali-
sada em 2017 devido ao não cumprimento de itens obrigatórios pela 
construtora vencedora da primeira licitação, que teve o contrato rescindi-
do e será penalizada.  

Saiba mais: http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=19946 

https://bit.ly/2NZnxym
https://bit.ly/2M44G4C
http://www.ceavi.udesc.br/?idNoticia=19946
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