
Duas chapas disputaram a Reitoria da Udesc para a gestão 2016-2020:  
Chapa 10 – Udesc Por Tod@s, de Marcus Tomasi para reitor e Leandro Zvirtes para vice;  
e Chapa 20 – Atitude Para Mudar. Unir Para Realizar, de Paulo Cassol para reitor e Oséias 

Pessoa para vice. 
A votação foi realizada em 21 de outubro, das 9h às 21h, na Reitoria e nos centros.  

Candidatos disputaram a Reitoria da Udesc  

 No dia 8 de outubro, às 18h, a Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) lançou a pedra fundamental para o início das obras do 
novo prédio do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - Ce-
avi, em Ibirama, que abrigará mais de 40 salas de aula e laboratórios de 
Engenharia Sanitária, Engenharia de Software e Ciências Contábeis. 
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Nesta edição fique 
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suntos que foram 

destaque no segun-
do semestre de 

2015. 

Lançamento da Pedra Fundamental 
do Prédio da Udesc Ibirama 



 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 
Excelentíssimo Governador do Estado de Santa Catarina, no qual, entre outras determi-
nações, cria o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, na cidade de 
Ibirama, Campus 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 Itajaí 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 estabele-
cer e viabilizar a transição e transferência dos Cursos de Graduação: Bacharelado em 
Sistemas de Informação, Bacharelado em Ciências Contábeis, Pedagogia - Séries Inici-
ais do Ensino Fundamental, Psicologia e Administração, da FEHH para a UDESC. Fato 
este concretizado por deliberação do Conselho Estadual de Educação – CEE através do 

Parecer CEE/SC/162, de 19 de junho de 2007. 
 O Campus V, sede do CEAVI, 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 Concurso Vestibular, a dois destes Cursos: o Bacharelado em Sistemas de Informação 
e o Bacharelado em Ciências Contábeis, com funcionamento no período noturno. A partir de 2011 o Curso de Engenharia 
Sanitária também começou a ser oferecido no período diurno, com 40 vagas semestrais, para ingresso via Concurso Vesti-
bular. Em 2014 o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi substituído pelo Curso de Bacharelado em Enge-
nharia de Software no período noturno, também com 40 vagas semestrais. A partir de 2014, o ingresso em todos os cursos 
da UDESC passou a ter 80% das vagas preenchidas via vestibular e 20% das vagas via SISU (prova do ENEM). 
  O CEAVI/UDESC iniciou sua atuação na pós-graduação em 2012 com o curso latu sensu em Engenharia de Soft-
ware (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). 
Além disso, o CEAVI/UDESC desenvolve vários projetos de extensão e pesquisa junto a comunidade interna e externa, 
trazendo uma grande visibilidade do Centro na região do Alto Vale do Itajaí.  

 Eis que estamos na reta final deste ano de 2015. Mas antes de qualquer manifestação, cabe aqui um 
agradecimento  especial a todos os colegas de trabalho do Ceavi. Companheiros que pela motivação e dedica-
ção contribuíram para que chegássemos ao fim de mais um 
ano com a consciência de ter oferecido a este centro o nosso 
melhor. 
 E acredito que é o espírito de coesão que se percebe 
dentro das equipes, cito aqui os departamentos e os diversos 
setores administrativos, o elemento fundamental que se propa-
ga e acaba por transformar o Ceavi num centro conhecido por 
fazer muito com poucos recursos.Que no ano de 2016 possa-
mos continuar imbuídos deste espírito de unidade e de compa-
nheirismo que é característico dos servidores do Ceavi. E esta 
parceria haverá de nos sustentar nas adversidades que porven-
tura estiverem em nosso caminho neste novo ano que se apro-
xima. 
 Desta forma a direção geral do centro, juntamente com 
sua equipe de diretores adjuntos, reitera  o compromisso de 
trabalho e renova o convite aos servidores do Ceavi, para que 
novamente unamos esforços em prol das conquistas que o 
nosso Ceavi tanto merece. 
 Que Deus nos abençoe com um ano novo próspero, repleto de saúde, realizações e muita, muita paz 
em nossos corações! 

Carlos Alberto Barth 
Diretor Geral do Ceavi 

Mensagem da Direção Geral 

O início das atividades da UDESC em Ibirama  
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 A Operação Elpídio Barbosa contou com cerca de 250 
rondonistas, sendo 170 acadêmicos, técnicos e professores da 
universidade, divididos em dez equipes, que realizaram mais de 
mil atividades educativas gratuitas com  24 mil pessoas de muni-
cípios do Norte Catarinense.  
 Conhecidos por vestirem o tradicional colete alaranja-
do, os voluntários levaram serviços e atenção às comunidades 
locais, modificando a rotina das cidades.  
 Participaram da operação membros das universidades 
federais da Fronteira Sul (UFFS), Integração Latino-Americana 
(Unila), Rio Grande do Sul (UFRGS) e Santa Maria (UFSM); 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC); Universidade Estadu-
al de Ponta Grossa (UEPG); Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas); e Instituto Fazer, do Distrito Federal.  

 Uma pesquisa do Ceavi, elaborada pelas professoras 
Valkyrie Vieira Fabre,  Lara Fabiana Dallabona e a aluna Gabri-
ela Ribeiro Rosa, todas do curso de Ciências Contábeis, mostra 
que, mesmo após os prejuízos econômicos, materiais e morais 
das enchentes e dos deslizamentos de 2008, 2011 e 2013 em 
SC, a maioria dos 25 municípios abrangidos pelo trabalho, que 
decretaram estado de calamidade pública, não aplicou mais 
recursos na gestão ambiental. Em alguns demonstrativos, inclu-
sive, houve valores zerados. 
 O trabalho foi apresentado no 17º Encontro Internacio-

nal sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, que aconteceu em 30 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo, e 
reuniu pesquisadores, professores, empresários e gestores públicos e privados para discutir novas abordagens em gestão 
ambiental nas empresas.  
 As autoras do estudo concluíram que há "certo descaso por parte da administração pública em investimentos na 
área de gestão ambiental" e lembram que os municípios atingidos integram a mesorregião do Vale do Itajaí, a qual vem 
sofrendo constantemente com enchentes e deslizamentos nos últimos sete anos, e deveriam, por isso, aumentar os gastos 
nas questões ambientais. 
  As pesquisadoras observam, contudo, que a instabilidade e a insuficiência dos gastos demonstram que o setor 
ainda está se estruturando e enfrentando diversas restrições políticas e econômicas.  

 O mês de outubro veio com muitas chuvas que castigaram o Alto 
Vale com uma enchente. Várias cidades foram afetadas e algumas chega-
ram a ficar isoladas. 
 O Ceavi iniciou então uma campanha para arrecadação de donati-
vos, destinados à população afetada pelas enchentes. 
A comunidade colaborou com  roupas e calçados em bom estado, água potá-
vel, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.  
 Os Centros de Joinville, Balneário Camboriú, e Florianópolis tam-
bém contribuíram com donativos. 
 A ação foi coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade (Proex), e integrantes do Núcleo Extensionista Rondon (NER), 
que encaminharam os donativos para os municípios afetados e ajudaram na 
distribuição. 
Todo o material recolhido foi entregue no Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi) e encaminhado para a população  desabrigada na 
região. 

Projeto Rondon 

Estudo da Udesc Ibirama aponta municípios afetados 
por chuvas sem investimento em gestão ambiental  

U d es c  ar re c ad a  don a t i vos  em  qu at ro  c id ad es  pa ra  
a t i ng id os  pe l a s  c hu va s  no  Va l e  
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“Quando somos bons para os 
outros, somos ainda 
melhores para nós.” 

(Benjamin Franklin) 

Foto: Secom SC 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A estrutura que abriga o Ceavi hoje, já deu vida a um Açougue e Fábrica de Banha  e também uma Fábrica 
de Féculas. A estrutura de 1900 foi modificada para receber os estudantes da então Fundação Educacional 

Hansa Hammonia (Fehh), que em 2007 deu vez à Udesc Ibirama! 

 No dia 8 outubro, às 18h, a Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) lançou a pedra fundamental para o 
início das obras do novo prédio do Centro de Educação Superi-
or do Alto Vale do Itajaí—Ceavi, em Ibirama, que abrigará mais 
de 40 salas de aula e laboratórios de Engenharia Sanitária, 
Engenharia de Software e Ciências Contábeis. Ao todo, a uni-
versidade investirá R$ 5.933.702,50. 
 A solenidade ocorreu no local da obra e contou com 
as  presenças do reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa; 
do diretor-geral da unidade, Carlos Alberto Barth; do secretário 
estadual da Administração, João Matos; e da comunidade aca-
dêmica e da sociedade. 
  O prédio de 4,4 mil metros quadrados terá dois pavi-
mentos 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.           

 
Jornalistas Rodrigo Brüning Schmitt e Valmor Pizzetti 

 

Udesc lança pedra fundamental de obras para construção 
de novo prédio em Ibirama  

Você sabia? 
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Fonte: Arquivo Histórico de Ibirama 

 A Udesc possui três emissoras de rádio em Florianópolis, Joinvil-
le e Lages. Você pode apreciá-las sintonizando em seu rádio ou 

por meio da internet.  
Ouça ao vivo nos links abaixo:  

UDESC FM Florianópolis: http://midia.udesc.br/radiofloripa 

                                                                                UDESC FM Joinville: http://midia.udesc.br/radiojoinville 

                                                                                UDESC FM Lages: http://paginas.cav.udesc.br/radio/ 

http://midia.udesc.br/radiofloripa
http://midia.udesc.br/radiojoinville
http://paginas.cav.udesc.br/radio/


 No dia 26 de agosto, o departamento de Ciências Contábeis fez a entrega 
dos certificados de seleção das bolsas aos acadêmicos contemplados.  
 Débora Adriana Zwicker, que foi contemplada com a Bolsa PROME, diz que 
as expectativas para o período em que estiver em Coimbra são as melhores. “A Uni-
versidade de Coimbra tem 725 anos de história e é referência no ensino, por isso 
tenho certeza que aprenderei muito e poderei somar com os conhecimentos obtidos 
aqui no Ceavi", completa. 
 O acadêmico Jeferson Luiz de Arruda foi contemplado com a Bolsa Ibero-
Americana Santander Universidades e também irá para a Universidade de Coimbra. 
“Os seis meses no continente Europeu me proporcionarão um vasto conhecimento 
de diversas culturas, sendo em viagens para outros países e até mesmo na própria 
Coimbra, pois o número de acadêmicos que vem para a cidade é alto e de toda parte 
do mundo.  
 Monyse Thais de Oliveira voltou recentemente da Alemanha e foi contem-
plada com a bolsa PROME. “Não existem palavras que descrevam o que é viver um 
intercâmbio; o que significa conhecer e comunicar-se com pessoas de praticamente todos os cantos do mundo; de conhe-
cer novos lugares, novas culturas e, principalmente, de não possuir limites para viver e sonhar! Com certeza, colhi e co-
lherei ainda muitos ensinamentos dessa grande experiência e aconselho todos a vivenciarem isto”, revela. 

 O acadêmico do Ceavi Josimar Anhaia integrou uma equipe de 
alunos dos cursos de Administração, Administração Pública, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis oferecidos pela Udesc, que  fez uma 
viagem de estudos  para Brasília. A viagem, que fez parte do projeto 
Cidade Constitucional: Capital Federal, contou com palestras em ins-
tituições de Brasília e  encontro com o ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias. 
 Josimar conta que a viagem proporcionou uma visão da políti-
ca. "Pude ver de perto como funciona a máquina pública e acompanhar 
os problemas e suas possíveis soluções. Toda a complexidade do go-
verno foi aberta para nós com exposições dos seus programas de de-
senvolvimento e as leis instituídas para melhorar a transparência dos 
seus atos", destacou. 

"Pude perceber também, em diversos momentos, a preocupação com a democracia e a situação atual do Pais", afirmou o 
aluno, que conseguiu observar ainda "a história de uma cidade que respira política e está inserida numa arquitetura ma-
jestosa e cheia de detalhes excêntricos". 

Intercâmbio 

Aluno de Ciências Contábeis participa de viagem de 
estudos a Brasília  
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Acadêmicos de Engenharia Sanitária participam de palestra 
sobre redução de impactos ambientais 

 A professora Priscila Natasha Kinas, que 
ministra a disciplina de Avaliação e Controle de Ris-
cos Ambientais da nona fase do Curso de Engenha-
ria Sanitária – Ceavi levou seus alunos até Pomero-
de para participarem de um evento científico promo-
vido pela empresa SUPREMO.  
 Neste dia eles prestigiaram  a palestra do 
Português José Manuel Palma Oliveira, da Universi-
dade de Lisboa, sobre Redução de Impactos Ambi-
entais.  



 O professor Dario Nolli foi o servidor escolhido do Ceavi este ano para receber 
a medalha de Mérito Funcional.  
A Medalha de Mérito Funcional Alice Guilhon Gonzaga Petrelli leva o nome da primeira 
servidora pública no Governo do Estado, que foi nomeada em 1928, na Secretaria da 
Fazenda, Viação, Obras Públicas e Agricultura. 
A medalha é dada desde 1999 para servidores escolhidos por uma comissão criada em 
cada órgão estadual.  
 O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Administração (SEA), por 
meio da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 
 A homenagem aos servidores eleitos da Udesc foi realizada no evento de a-
bertura dos Jogos de Integração  da Udesc. 

 Os professores Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes foram respectiva-
mente eleitos reitor e vice-reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) no dia 21 de outubro, com 59,65% dos votos contra 40,35% dos professo-
res Paulo Cassol e Oséias Pessoa. 
Os novos dirigentes assumirão os cargos em 12 de abril de 2016 para mandato de 
quatro anos.  
 A eleição para reitor contou com 49 urnas eletrônicas do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), e foi realizada no dia 21 de outubro, nos 
12 centros de ensino da Udesc distribuídos pelo Estado e na Reitoria, em Florianópolis.  
 Ao todo, participaram 5.220 votantes, o que representa 37,53% do colégio eleitoral geral. A votação registrou 
presença de 82,98% dos professores, 90,97% dos técnicos e 31,18% dos acadêmicos.  
Segundo Tomasi, "vemos a universidade em uma condição extremamente interessante, muito boa, no atual momento, 
mas nada está tão bom que não possa ser melhorado. A busca vai ser por essa melhoria contínua, para qualificarmos 
cada vez mais nossa instituição". 

Assessoria de Comunicação da Udesc 

Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes são os novos Reitor e Vice-
Reitor da UDESC 

Dicas para ser um bom profissional 

Medalha por Mérito Funcional 
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 VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet, é uma tecnologia que 
permite a transmissão de voz por IP (Protocolos de Internet), ou seja, 
transforma sinais de áudio analógicos, como em uma chamada, em da-
dos digitais que podem ser transferidos através da Internet 
Desde o início de agosto, os telefones analógicos de todos os 12 centros 
da Udesc começaram a ser substituídos por aparelhos com tecnologia 
VoIP, que utiliza a internet e permitirá reduzir em 60% o valor da conta 
telefônica. 
 Além da economia, a nova tecnologia traz outras facilidades, 
como a possibilidade de identificar o nome da pessoa que está ligando 
diretamente pelo visor do aparelho. É possível também fazer ligações em 
viva-voz e realizar teleconferência com até três participantes. 
 A Setic preparou um manual (www.udesc.br/?id=2249) para esclarecer as principais dúvidas sobre o sistema e a 
utilização dos novos aparelhos. 
 A Udesc investiu mais de R$ 1,8 milhão no novo sistema, que faz parte do Plano de Gestão 2012-2016. 

 O Dia D UDESC consiste em um dia em que a UDESC Ibirama abre suas 
portas para visitação, com uma programação composta de diversas palestras e oficinas 
práticas relacionadas aos cursos de graduação oferecidos pelo Centro. Esta ação faz 
parte do Programa de Extensão Integração Ceavi, que, além de aproximar a comunida-
de acadêmica das escolas de Ibirama e da regi-
ão, visa apresentar a Udesc como uma oportuni-

dade de ensino superior público, gratuito e de qualidade. 
 Com seis palestras e 16 oficinas, foram divulgados os três cursos de 
graduação da Udesc Ibirama e a área de mercado deles: Ciências Contábeis, 
Engenharia de Software e Engenharia Sanitária. 
 Segundo o diretor de Extensão da Udesc Ibirama, Jaison Ademir Seveg-
nani, que coordena o programa , "o interesse em participar das atividades do 
projeto foi gratificante. Se o anfiteatro da Udesc Ibirama oferecesse mais espaço, 
a participação seria ainda maior". 

 O projeto de extensão Captação de Recursos do Centro de Educação 
Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Ca-
tarina (Udesc) em Ibirama,  já conseguiu obter  R$ 4,5 milhões em projetos apro-
vados para 152 entidades sem fins 
lucrativos de 21 municípios catari-
nenses desde sua implantação, em 
2013. 
 O montante captado, que 
inclui ainda um terreno de 1,8 mil 
metros quadrados e 136 apresenta-

ções artísticas, beneficiou 12,5 mil pessoas de entidades localizadas em 17 
municípios da Serra Catarinense e quatro do Alto Vale do Itajaí. 
 Segundo a coordenadora do projeto, Valkyrie Vieira Fabre, a metodo-
logia usada consiste em receber as demandas das entidades, avaliar sua capa-
cidade de gerir projetos, pesquisar editais de captação de recursos compatíveis 
com a proposta a ser desenvolvida, elaborar e acompanhar os projetos até a 
sua aprovação final, orientar na gestão dos recursos captados e auxiliar na prestação de contas. 
 As ações ocorrem nas entidades, o que possibilita a participação de alunos voluntários e funcionários da institui-
ção. Desde agosto deste ano, o projeto passou a ter o auxílio dos estudantes Jardel Pandini e Kassia Laressa Manarin, do 
curso de Ciências Contábeis da Udesc Ibirama. 

Jornalista Valmor Pizzetti 

Udesc adota tecnologia VOIP 

Dia D Udesc Ibirama 

P ro je t o  d a  U de s c  Ib i ram a  c he ga  a  m ar ca  de  R $4 ,5  
m i lh õe s  ca p t ado s  pa ra  15 2  en t id ad e s  
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http://www.udesc.br/?id=2249)


 Em setembro a Udesc Ibirama, realizou o 2º Salão de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (II Sepex), que apresentou as ações de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas pela Udesc de Ibirama, premiando as melhores a-
ções com placas condecorativas para o coordenador e com medalhas para os 
bolsistas e ainda premiando os alunos com melhor nota no último vestibular 
da Udesc Ibirama (vestibular de inverno 2015) em cada curso.  
 Entre os assuntos dos estandes, destacaram-se os cursos da U-
desc,oferecidos em Ibirama; os cursos de especialização em Engenharia de 
Software e Controladoria de Finanças e o Núcleo Extensionista Rondon 
(NER), além dos projetos de extensão e pesquisa e  apresentações culturais 
  
 

 
 

 

 Rafael de Miranda 
       Acadêmico do Curso de Engenharia de Software 

 Rafael disse que escolheu a Udesc por ser uma das melhores e mais reco-
nhecidas instituições do país e por sua qualidade de ensino, e que vê o curso de 
Engenharia de Software muito promissor não só no Brasil, mas no mundo inteiro.  
 “Participar do projeto de extensão Curso de Inglês - Básico e Intermediário 
foi uma grande experiência para mim, pois, além de poder passar o meu conheci-
mento, estou mantendo o contado com a língua inglesa constantemente. Tive o pra-
zer de apresentar o meu projeto no II Sepex e no 11º Encontro de Extensão, que 
foram duas grandes oportunidades para conhecer mais projetos do Ceavi e de outros 
centros de ensino da Udesc”, afirmou.  
 Mudar de São Paulo, Capital, para Ibirama foi uma grande mudança que ele 
teve em sua vida. Deixou para traz família, amigos e atividades que costumava fazer 
nos tempos livres para se dedicar aos estudos. No início foi muito difícil, mas com o tempo Rafael foi se adaptando e 
sentiu-se bem recebido pelo Ceavi, não só pelos amigos que fez durante esses dois semestres, mas por todas as 
pessoas que formam o centro.  
 Hoje, Rafael sente-se muito feliz por ter vindo para Ibirama, e por ter conseguido trazer os pais para mora-
rem com ele!  
 “O Ceavi é um centro pequeno e carente de muitos recursos ainda, mas tem uma ótima qualidade de ensi-
no, e a extensão faz um excelente trabalho com os projetos e atividades. Tenho muito orgulho de fazer parte 
do Ceavi”, completa. 

Opinião Acadêmica  

Udesc Ibirama realiza 2º SEPEX  
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Melhor ação de pesquisa: Uso De Nanopar-
tículas De Prata Impregnadas Em Diferen-
tes Suportes Para A Desinfecção De Água 
Para Consumo, coordenando pelos profes-

sores Luciano e Heros, com o auxílio das 
acadêmicas: Lorena, Patrícia, e  Adrieny. 

Melhor ação de Extensão: Palestras Udescola, coorde-
nado pela professora Thiane, com o auxílio da acadê-

mica Gabriela. 

Fonte: arquivo pessoal 



 A UDESC Ibirama recebeu a segunda edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental Plane-
ta.Doc, evento que aborda a temática ambien-
tal e social do mundo contemporâneo por mei-
o do cinema. As seções foram gratuitas e exi-
bidas no auditório da Udesc, na sala de cine-
ma da Associação Hansahoehe, e em algu-
mas escolas do município.  
 A seleção de filmes contou com al-
guns dos mais importantes documentários 
socioambientais premiados em festivais inter-
nacionais como Sundance, Cannes e Festival de Cinema de Berlim.    

 O professor Marino Luiz Eyerkaufer, do Ceavi, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), mostrou o Plano de Gerenciamento dos Riscos de Desastres 
(Plagerd) à população de Ibirama,  na última etapa de debates antes da implantação defi-
nitiva a partir de 2016, com validade de quatro anos. 
 Segundo o professor Eyerkaufer, a população de Ibirama conheceu o plano que 
reduzirá os prejuízos com as catástrofes no município. Nos seis encontros já realizados 
até agora, foram definidos o conjunto de iniciativas e a responsabilidade de cada setor 
envolvido na implantação do Plagerd. 
 Uma das primeiras medidas do plano em 2016 será o mapeamento das áreas de 
riscos, com destaque para as encostas de morros inclinados e à beira de rios. 
 O professor da Udesc Ibirama 
explica que o Plagerd possibilitará o pla-
nejamento, a execução e o controle das 
ações dos processos de prevenção, miti-
gação, preparação, resposta e recupera-
ção dos riscos e desastres com a partici-
pação da defesa civil do município. 
 A implantação do plano repre-

sentará a redução do improviso na gestão de riscos e de desastres e a 
eliminação da gestão política sobre o gerenciamento e o planejamento na 
prevenção.  
Jornalista Valmor Pizzetti 

 Os 69 alunos bolsistas da Udesc Ibirama participaram da 2ª capacitação do ano, com oficinas sobre metodologi-
as de estudo para acadêmicos e de técnicas de relaxamento. 

A ação, realizada semestralmente, integra o 
Programa de Integração e Capacitação de 
Bolsistas, criado em 2012 com a finalidade 
de estimular a permanência de acadêmicos 
na função e atrair novos candidatos.  
 Segundo a técnica Fanni Wippel, 
da Direção de Extensão da Udesc Ibirama, 
a função do bolsista vai além da concessão 
de um auxílio econômico em troca de algu-
mas horas semanais de trabalho. 
 "Ser bolsistas é ter a oportunidade de se desenvolver, de aprimorar 
seus conhecimentos e preparar-se para o mercado de trabalho", destaca. 

Jornalista Valmor Pizzetti 

Festival de cinema na Udesc Ibirama 

Plano de Gerenciamento de Riscos e Desastres - PLAGERD 

B ol s is t as  p ar t i c ip am  de  c a pa c i ta ç ão  com  
p a l es t ra  e  o f i c in as  
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Arquivo: Canal da Imprensa - Prefeitura Municipal de 
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 REAVI é uma revista eletrônica mantida pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina (campus Ibi-
rama), que promove a publicação de estudos nas áreas 
de Ciências Contábeis, Computação e Engenharia Sani-
tária, além de trabalhos correlacionados. Ela é publicada 
semestralmente. 
 A REAVI (ISSN 2316-4190) foi qualificada em julho de 
2013 com os seguintes estratos QUALIS:   
 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 

TURISMO – B3 
 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C 
 ENGENHARIAS III – C 

 O professor Willian Goetten, do curso de Engenharia Sanitária do Ceavi, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), foi selecionado para representar 
Santa Catarina no Parlamento Nacional da Juventude pela Água (PNJA), que 
visa promover a participação de jovens brasileiros na gestão de recursos hídricos e 
na formação de lideranças voltadas à educação científica e ambiental pelas águas.  
Goetten foi um dos 33 selecionados no País entre 18 e 27 anos e assumirá o man-
dato de três anos na Assembléia Geral do Parlamento, que ocorreu de 20 a 22 de 
novembro, em Brasília, em preparação para o Simpósio Brasileiro de Recursos Hí-
dricos. 
 A escolha dos representantes de cada Estado no parlamento teve votação 
aberta na internet e seleção por meio de eleitores previamente indicados com atua-
ção em gestão de recursos hídricos e engajados no cuidado com as águas. 
De acordo com o professor da Udesc Ibirama, que tem 25 anos, é necessária a a-

bertura de espaço para as novas gerações debaterem assuntos relacionados à água, "principalmente por ser um tema tão 
sensível e de interesse da sociedade".  
"Ainda não temos problemas com escassez e qualidade de água, mas não podemos esperar que uma dessas questões 
bata à nossa porta. Temos que nos antecipar", afirmou.  

Jornalista Valmor Pizzetti 

  Um grupo de 21 alunos do ensino fundamental de 
escolas de Ibirama, treinados pelo programa de extensão 
Qualificação em Tecnologia para Jovens através do ensino 
Lúdico e da Robótica, classificou-se para participar da eta-
pa estadual da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), 
que aconteceu em agosto.  
 O professor Paolo Moser, coordenador de uma 
das três etapas do programa de extensão, acredita que a 
elevada representatividade de Ibirama na fase estadual da 
olimpíada é reflexo das atividades do projeto no município. 
“A ação da Udesc tem despertado o interesse dos alunos 
das escolas da cidade”, ressalta. 
 Já o professor Pablo Schoeffel, também coordena-
dor de uma das etapas do programa, destaca que o apren-
dizado de pensamento computacional “tem sido considera-
do uma habilidade tão importante como os conhecimentos em matemática e escrita, por exemplo, pois podem auxiliar 
os alunos na resolução de problemas variados. 
 O objetivo é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante na formação básica atual, como a 
computação, por meio de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e competição.  

Alunos do programa de Extensão da Udesc Ibirama 
participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica 

Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí 

Professor da Udesc Ibirama representará SC no 
Parlamento Nacional da Juventude pela Água 
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Fanni Wippel 

Serviço de Apoio ao Estudante - SAE 
 

  
 
 Desde 2011 atuando na como técnica universitária na Udesc, 
Fanni Wippel iniciou suas atividades na Direção de Extensão, onde atua 
até hoje, coordenando o Serviço de Apoio ao Estudante – SAE. Nasceu 
em Ibirama, mas morou até seus 21 anos em Vitor Meireles. Formou-se 
em Psicologia pela Udesc/Ibirama, curso iniciado em uma faculdade 
particular que se transformou em Udesc quando Fanni estava no último 
semestre. Estava atuando como psicóloga na rede municipal de saúde 
quando prestou concurso para a Udesc, pois estava à procura de um 
ambiente de trabalho diferente, com mais dinamismo e diversidade.  
“Foi uma grande mudança.  
Antes trabalhava com a dor, com o sofrimento das pessoas, e a univer-
sidade proporciona um ambiente totalmente diferente, mais alegre”.  
Mesmo não tendo vínculo de psicóloga com a Udesc, Fanni acaba utili-
zando muito do conhecimento adquirido com a graduação, pois sempre 

participou de projetos de extensão que permitiram aplicar o conhecimento da Psicologia.  
Um exemplo disso é a participação no projeto Udescola, em que ministra uma palestra voltada para a escolha 

da profissão para jovens do ensino médio de várias escolas da região e já contribui para divulgar os cursos da universi-
dade.    

Enquanto servidora de um centro ainda novo, Fanni espera ver o Ceavi crescer em todos os sentidos. “Espero 
que a Udesc Ibirama tenha uma estrutura melhor para oferecer aos nossos servidores e acadêmicos e, com isso, con-
quiste cada vez mais alunos”. Afirma que o centro proporciona um clima de trabalho muito bom e que todos os servido-
res se empenham para, de alguma forma, compensar as carências da estrutura física.  

A servidora está com planos de se mudar para outro município no próximo ano, pois pretende casar e construir 
uma família. Se for possível conciliar a distância, continuará na Udesc. Caso contrário, tentará algum vínculo no municí-
pio de Blumenau. Fanni busca levar uma vida saudável, com prática de atividade física, alimentação equilibrada e cuida-
do com seu bem-estar emocional.  Uma viagem que marcou sua vida foi para Machu Picchu, no Peru, pois além das 
belas paisagens, a viagem foi muito rica em termos de história. 

 Ibirama Badminton CME/Udesc participou da 3ª etapa do campeonato estadual de Badminton, que aconteceu 
em agosto, na cidade de Mafra.  Com uma comitiva de 
23 atletas, que participam das ações de extensão 
“Prática e treinamento de Badminton com a comunidade” 
e “Participação do Ibirama Badminton (IBAD) em compe-
tições estaduais”, vinculadas ao programa “O Badminton 
e a UDESC Ibirama: interdisciplinaridade aliando esporte, 
pesquisa e educação”, a equipe retornou com 19 meda-
lhas! 
 As atividades dos projetos que envolvem o Bad-
minton, englobando as práticas com a comunidade e os 
treinamentos da modalidade no município, ocorrem todas 
as quartas e sextas-feiras, das 17h15min às 22:00 horas, 
no ginásio de esportes da Escola de Educação Básica 
Eliseu Guilherme. Os professores Osvaldo André Furla-
neto Rodrigues e Pablo Schoeffel (coordenadores do 
projeto), juntamente com o treinador Edmilson Kaestner e os colaboradores Thiago Guilherme da Silva, Débora Hianca 
da Rosa Waisczik e Schaynize Prestes Pereira, convidam a comunidade interessada a conhecer a modalidade e partici-
par dos projetos. 

Os projetos de Badminton do CEAVI/UDESC recebem o apoio da Comissão Municipal de Esportes (CME) da 
Prefeitura de Ibirama.  

Ibirama Badminton CME/UDESC participa da 3ª etapa do 
campeonato estadual 2015 em Mafra/SC 
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 Mais de 100 contabilistas participaram das palestras do IV Seminário do 
Terceiro Setor, que aconteceu no Auditório do Instituto Federal Catarinense. O se-
minário é uma ação do programa de extensão Gestão de Entidades do Terceiro 
Setor, da Udesc Ibirama, que busca oferecer espaço para discussões sobre a reali-
dade da área, debater questões sociais e facilitar o acesso às informações, visando 
a qualificação da gestão e da atuação dos profissionais das instituições. 
 Coordenado pelo professor Sérgio Mariani, o programa procura também 
informar sobre formas de captação de recursos para o setor, propor novas formas 
de atuação e discutir sobre seus desafios. 
 O termo "terceiro setor" significa o conjunto de entidades da sociedade civil 
com finalidade pública e sem fins lucrativos com atuação voluntária em âmbito não 
governamental. 

  
 
 
 Realizada nos dias 10 e 11 de novembro, a Semana Acadêmica de Enge-
nharia Sanitária contou com palestras, mesa redonda e exibição do documentário 
sobre “A Lei das  
 No dia 10 a mesa redonda foi sobre “Perspectivas e desafios da profissão 
de Engenheiro Sanitarista”, com a presença de Marcio Ravadelli - Sócio Gerente da 
SERENCO; Deverson Simeoni - Eng. SAMAE e Francisco Pimentel - Eng. CASAN 
e Membro de ACESA.  O professor Eduardo Bello Rodrigues foi o mediador. 
 Dia 11 a professora  Dra. Noêmia Bohn ministrou a palestra  “Os caminhos 
da pesquisa em Engenharia Sanitária e Ambiental”.  
O documentário  “ A Lei da Água” finalizou a semana. 

  
  

 
 De 28 a 30 de setembro foi realizada a 8ª Semana Acadêmica de Ciên-
cias Contábeis, no auditório do Instituto Federal Catarinense, campus Ibirama.  
O evento foi coordenado pela professora Lara Fabiana Dallabona e teve como te-
ma “Tendências e desafios contemporâneos do profissional contábil”.  
 O encontro foi direcionado para acadêmicos e professores da Udesc Ibira-
ma, e buscou apresentar e discutir temas e questões sobre a formação acadêmica, 
o mercado de trabalho e a função social dos profissionais que representam a con-
tabilidade. 

FOI DESTAQUE 
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 O segundo SEMESO, foi realizado de 30 de setembro a 02 de outubro, 
no auditório do Instituto Federal Catarinense, campus Ibirama, e teve como tema 
central "Mercado, empreendedorismo e inovação em TI". 
 A iniciativa objetiva o intercâmbio de novos conhecimentos entre acadê-
micos, professores empresários e pesquisadores da área de Engenharia de Soft-
ware, por meio de palestras, interações e competições, para evidenciar aspectos 
multidisciplinares e reforçar os elos temáticos presentes em ensino, pesquisa e 
extensão. 
 O seminário, que teve seis palestras, um minicurso e um campeonato de 
robôs,foi organizado pelos professores Márcio José Mantau (coordenador) e Jai-
son Ademir Savegnani (diretor de Extensão) e pelos acadêmicos Natanael Lima 
dos Santos e André Luan Alves. 

II Seminário de Engenharia de Software - II SEMESO 

Semana Acadêmica de Ciências Contábeis 

Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária 

IV Seminário do Terceiro Setor 
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Projetos de Extensão 
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 A Udesc, através do Núcleo Extensionista Rondon - NER se reúne desde novembro com os Gesto-
res Municipais das Agências de Desenvolvimento Regional das cidades de Taió, Ituporanga, Rio do Sul e 
Ibirama, com intuito de realizar a “Operação Alto Vale”, de 1º a 12 de março. 
Esta é a maior Operação realizada pelo NER-UDESC, e dos 31 municípios pertencentes à região, 24 já con-
cretizaram o acordo de cooperação com a Udesc para realização da Operação.  
 O coordenador geral do NER, Professor Alfredo Balduíno Santos, destaca que e equipe da Udesc foi 
muito bem recebida nas cidades por onde passou. As equipes conheceram as demandas e necessidades 
dos municípios e ajustaram com as prefeituras e lideranças municipais as ações que poderão ser realizadas 
durante a Operação. 
 Desde 2010, já ocorreram dez operações do NER, com cerca de 5,6 mil atividades, 1,9 mil extensio-
nistas e quase 165 mil pessoas atendidas em 82 municípios de SC, seis do Paraná, cinco de Goiás e um da 
Argentina. 
 A última operação, Elpídio Barbosa, beneficiou mais de 24 mil pessoas de seis cidades do Norte 
Catarinense em julho deste ano.  

 
 
 
 

 
Com o objetivo de promover momen-

tos de integração, entretenimento e confrater-
nização entre professores, técnicos e bolsis-
tas do CEAVI, o Grupo Conviver realiza men-
salmente a “Confraternização dos Aniversari-
antes”. 

Com bolo, salgadinhos, música e 
brincadeiras, são momentos divertidos que 
favorecem a integração entre pessoas que 
trabalham em setores e horários diferentes! 

Participe! 

 

Confraternização realizada em dezembro com tema natalino! 

Vem aí: Rondon - Operação Alto Vale 

Confraternização dos aniversariantes Ceavi 



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 
Extensão e Comunicação Institucional 

Telefone: (47) 3357-8484  
E-mail: comunica.ceavi@udesc.br 

mailto:comunica.ceavi@udesc.br

