
Décima primeira operação 
do Núcleo Extensionista 
Rondon Udesc, aconteceu 
na região do Alto Vale do Ri-
o Itajaí, envolvendo 20 mu-
nicípios das Agências de De-
senvolvimento Regional 
(ADR) de Ibirama, Itupo-
ranga, Rio do Sul e Taió.  

Mais de 60 mil pessoas fo-
ram  atendidas com  as ativi-
dades. 

 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está sob nova 
direção  

 A Universidade do Estado de 

Santa Catarina (Udesc) realizou a ce-

rimônia de posse e transmissão dos 

cargos para os novos reitor e vice-

reitor, professores Marcus Tomasi e 

Leandro Zvirtes, em 11 de abril, às 

19h, no Teatro Governador Pedro Ivo, 

no Centro Administrativo do Governo 

de SC, em Florianópolis. 

  NEWSLETTER 
UDESC IBIRAMA 

Operação Rondon Alto Vale 9ª Edição 

Nesta edição fique por 
dentro dos assuntos 

que foram destaque no 
primeiro semestre de 

2016. 

Fotos: Jefferson Baldo/Secom SC  



 Antes de qualquer coisa gostaria de cumprimentar os cole-

gas servidores da Udesc Ibirama, e também os nossos acadêmicos.  

Estes quinze meses de gestão foram, sem sombra de dúvida, povoa-

dos de muito trabalho e comprometimento. São várias as dificulda-

des inerentes à implantação de um Centro. Temos dificuldades or-

çamentárias e deficiências estruturais, muito visíveis.  E que são 

sentidas por todos, mas principalmente por professores e acadêmi-

cos. 

 Mas apesar das dificuldades, esta direção tem o privilégio 

de contar com uma equipe  comprometida com os avanços que pre-

cisamos concretizar para a consolidação de nosso querido Centro.  

Temos como contrapartida aos obstáculos, um corpo de servidores 

com alto grau de comprometimento, e continuaremos sempre oferecendo nosso melhor. 

Neste sentido, faço referência à equipe de diretores adjuntos. Sempre coesa e comprometida com as 

responsabilidades de suas respectivas pastas. Ao corpo técnico-administrativo de alta competência que pos-

suímos, que cuida com esmero dos inúmeros procedimentos administrativos necessários ao bom funciona-

mento deste Centro. Ao corpo docente da Udesc Ibirama,  que nos entrega como resultado de seu esforço, 

cursos de excelência e  de boa conceituação. 

Além disso, temos boas perspectivas com o andamento da obra de nosso prédio, em sua menor parte 

financiada pela Universidade, mas que viabilizou-se a partir da luta do professor Dario Noli, pela obtenção 

de emenda parlamentar. Some-se a isso a iniciativa desta gestão, da revisão do planejamento estratégico do 

Centro. A primeira versão deste plano foi elaborada no ano de 2012. A Udesc Ibirama conta agora com uma 

comissão específica, composta por representantes de todos os segmentos deste Centro. São professores, téc-

nicos e discentes, encarregados das discussões que irão ter como resultado a atualização de nossas diretrizes. 

E para finalizar reiteramos o compromisso assumido com uma gestão focada na continuidade da 

estruturação deste Centro, baseada na decisão compartilhada e visando sempre o bem coletivo. 

 
Carlos Alberto Barth 

Diretor Geral Udesc Ibirama 

PALAVRA DO DIRETOR GERAL 
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Udesc Ibirama forma a primeira turma de Engenharia Sanitária 

 Dia 12 de fevereiro a Udesc Ibi-

rama formou a primeira turma de Enge-

nharia Sanitária! Os alunos que outorga-

ram grau iniciaram em 2011. 

 O curso de Engenharia Sanitária 

da UDESC Ibirama foi criado a partir da 

Resolução 013/2010, aprovada pelo 

Conselho Universitário – CONSUNI, em 

15 de abril de 2010, e começou a ser ofe-

recido no período diurno a partir do pri-

meiro semestre de 2011, com 40 vagas 

semestrais, para ingresso via Concurso 

Vestibular. 

 O curso busca formar profissionais habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à 

limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as 

necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável. 



  
 O trote solidário e a Gincana de Inte-
gração, que conta com diversas atividades re-
creativas, são realizados há quatro anos na U-
desc Ibirama. O trote tem o objetivo de conver-
ter o ritual de boas-vindas aos novos colegas 
em atividades de cunho social, estimulando o 
envolvimento dos universitários em ações cida-
dãs.  
 Realizado pelos centros acadêmicos, o 
trote solidário arrecadou R$ 842,00, que foram 
usados na compra de 300 quilos de ração para 
o Recanto dos Anjos, entidade de Presidente 
Getúlio que abriga animais abandonados. 
 A entidade é uma organização sem fins 

lucrativos que visa prestar apoio e abrigo a cães 

e gatos alvos de maus-tratos e abandonados. O 

abrigo é totalmente regulamentado e funciona 

na localidade de Salto Grahl, em Presidente 

Getúlio. 

 A Operação Rondon Alto Vale, que aconteceu de 01 a 12 de março foi 

um sucesso! 

Mais de 200 estudantes e servidores da Udesc e de sete universidades parcei-

ras, fizeram quase 1,5 mil atividades nas oito áreas da extensão universitária: educação; saúde; meio ambien-

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

 Conhecidos por vestirem o tradicional colete alaranjado, os voluntários levaram serviços e atenção às 

comunidades locais, modificando a rotina das cidades. Foram mais de 60 mil pessoas atendidas! 

 Foram realizadas oficinas em todas as Unidades de Ensino das Redes Municipais e Estadual, além de 

atividades com os idosos, clubes de mães, grupos da saúde e vigilância epidemiológica. As atividades foram 

realizadas por meio de oficinas, rodas de conversa, palestra e dinâmicas, contemplando as temáticas de co-

municação; cultura; direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; trabalho; tecnologia e pro-

dução. 

“Tive contato com as mais diversas 
pessoas, desde bebês à idosos, dos 
que ocupavam os mais altos cargos 
aos que andavam descalços, com 

pessoas com necessidades 
especiais, com sonhadores, com 
guerreiros, com seres humanos. 
Eu jamais serei a mesma pessoa 

que era quando iniciei a 
operação.” 

 
Willian Clemente dos Passos 

Acadêmico de Engenharia de Petróleo 

na UDESC. 
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A acadêmica Arieleen Reis da Silva, do curso de Engenharia 
Sanitária da Udesc Ibirama, foi a única catarinense que participou do 
curso "Aplicação de wetlands construídos como tratamento de esgoto", 
realizado na Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), em São Paulo.  

A Udesc Ibirama foi convidada à participar do curso devido à 
atuação do curso de Engenharia Sanitária no tema, por meio de 
projetos de pesquisa, ensino e extensão.  

Os wetlands construídos são sistemas que recriam ambientes 
naturais aquáticos, nos quais as plantas tratam os efluentes pela 
depuração. Essa técnica tem sido usada em vários países para 
tratamento secundário e terciário de esgotos e recuperação de rios 
degradados. 

Esse sistema é uma alternativa interessante para tratamento de 
esgoto pelo seu baixo custo de instalação e operação e por ser mais 
“sustentável” tendo em vista, que não utiliza produtos químicos e a 
biomassa gerada pelas plantas pode ser reutilizada como adubo e 
ração animal, entre outras vantagens. 

“A participação no curso foi ótima, só veio a somar em minha 
trajetória acadêmica e de pesquisa, recomendo a todos os 
interessados nesta área, que participem em uma futura 

oportunidade”, ressalta Arielen. 

Curso sobre Wetlands construídos 
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 Fazer um intercâmbio pode ser um passo importante na vida de um estudante. Mais do que uma simples 

viagem para conhecer outro país, o intercâmbio promove a agregação de novas culturas e instiga o estudante a ver 

o mundo com outros olhos.  

A Udesc, através da 

Secretaria de Cooperação Inte-

rinstitucional e Internacional, 

oferece algumas opções de rea-

lizar estudos em outra univer-

sidade, seja nacional ou inter-

nacional, sem perder o vinculo 

com a Udesc.  Através dos 

convênios bilaterais firmados, 

os alunos da Udesc poderão 

estudar em outras universida-

des sem pagar as taxas acadê-

micas dessas universidades, 

sendo que o aluno poderá fazer 

mobilidade acadêmica de gra-

duação por até três semestres. 

Tem vontade de fazer 

um intercâmbio, mas não sabe 

como? 

 
Acesse: http://www.udesc.br/?id=477 e saiba mais sobre as formas de mobilidade acadêmica; Universidades conveniadas, pro-

grama inglês sem fronteiras e programa idiomas sem fronteiras e muito mais informações. 

Mobilidade Acadêmica na Udesc 



 O Seminário de Engenharia de Software 2016 foi um sucesso! Contou com  palestras de temas variados 

como inovação aberta, microsserviços, universo mobile, políticas de inclusão e testes de segurança em aplicações 

para a plataforma Android. 

 Teve ainda o minicurso LaTeX, que capacitou os participantes em relação à escrita científica com a utili-

zação dessa linguagem, e a competição de robôs Robocop: competição de programação em Java do jogo de robôs 

de batalha Robocode. 

O seminário apresentou as tendências de mercado e contribuiu para formação, capacitação e contratação 

de profissionais da área de Engenharia de Software no Vale do Itajaí. 

 "Os participantes puderam aprender novos conceitos e práticas, se atualizaram e compartilharam conhe-

cimentos. Foi uma excelente oportunidade para preparar os profissionais visando atender a crescente demanda 

da indústria de software da região", destacou o coordenador do SEMESO, professor Paulo Roberto Farah. 

 Foi lançada no dia 30 de junho a nona edição da 

Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI), com seis 

artigos e resumos internos. 

 REAVI é uma revista eletrônica mantida pela Uni-

versidade do Estado de Santa Catarina (campus Ibirama), 

que promove a publicação de estudos nas áreas de Ciências 

Contábeis, Computação e Engenharia Sanitária, além de trabalhos correlacionados.  

 Os artigos são de professores de outras instituições do País, com temas vinculados às áreas de Engenha-

ria de Software, Ciências Contábeis, Administração e Engenharia Sanitária. Os resumos são trabalhos de alunos 

da Udesc Ibirama, com orientação de docentes. 

 “A publicação é semestral e busca difundir as pesquisas acadêmicas de alta qualidade e sólida estrutura 

metodológica, privilegiando artigos científicos que abordam práticas e teorias” salientou o professor Luciano 

André Deitos Koslowski, que foi editor-geral da Reavi até julho. 

 

Acesse o link: http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi/index   e saiba mais! 

 O portal www.udesc.br, da 

Universidade do Estado de Santa Ca-

tarina (Udesc), ultrapassou a marca 

de 2,5 milhões de visitas em 2015, 

conforme dados registrados pela Se-

cretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (Setic) da instituição. 

 Segundo a Setic, vários pon-

tos ajudaram nesse aumento, como a 

procura pelo vestibular e o uso do sis-

tema Camaleão, que gerencia todos os 

portais da instituição de forma simples e facilita a busca de informações no Google.  

2.76.615 acessos 
ao portal; 

215 mil acessos 
por mês; 

1.620  matérias 
publicadas; 

33 mil curtidas 

na fan Page. 
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Portal Udesc ultrapassa marca de 2,5 milhões de acessos em 2015 



 O curso BAGER – Bases Administrativas para Gestão de Riscos, realizado pela Udesc Ibirama foi 

ministrado pelos professores Vicente Lapolli e Nelson Mello.   O curso que segue a metodologia norte ame-

ricana,  foi desenvolvido originalmente pela USAID/OFDA - Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 

(Agência de Assistência a Desastre do Exterior dos Estados Unidos) e adaptado pela UDESC através do CE-

TREM (Núcleo de Treinamento para Prevenção de Emergências). 

 De acordo com os professores Vicente e Nelson, a gestão de riscos deve ser entendida de maneira 

muito ampla, pois além de incluir aspectos relacionados com a resposta e assistência a emergências, agrega 

outros aspectos relacionados com educação,  pesquisa, tecnologia e planejamento em todas as suas modali-

dades como física, setorial, territorial e sócio-econômica, com o fim de evitar ou reduzir os riscos e os da-

nos, decorrentes dos desastres. 

 A principal finalidade do Bager é capacitar os participantes para os principais processos adminis-

trativos, que incluem planejamento, organização, direção e controle, que são fundamentais para o planeja-

mento e gestão de riscos. 
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 O primeiro semestre de 2016 foi muito desafiador, devido ao cenário 

político nacional, o estado de Santa Catarina bem como os demais estados 

brasileiros tiveram queda na arrecadação de impostos. Em conseqüência dis-

so a UDESC  teve uma queda no orçamento, e aliado ao orçamento menor 

tivemos também mudanças na previdência  e de gestão na reitoria da Univer-

sidade, o que gerou também um impasse nas tomadas de decisões. Muito se 

discutiu internamente sobre o que cortar e onde cortar para compensar o or-

çamento restrito, mas as decisões ficaram mesmo por conta da nova equipe 

de reitores e pró-reitores que tomaram posse no dia  11/04/2016. 

 Na UDESC Ibirama como era de se esperar, também tivemos que 

fazer alguns cortes. A direção administrativa em conjunto com a direção geral 

e demais direções procurou otimizar o orçamento restrito  e utilizá-lo da me-

lhor maneira possível sem prejudicar a atividade fim da universidade. Enten-

demos que a construção do  nosso prédio é prioridade (atualmente a empresa está instalando 

a estrutura pré-moldada do prédio).  Para este ano temos disponível o valor da primeira parcela da emenda parla-

mentar e o valor da contra-partida da UDESC.  

 Ao falar na construção do prédio não posso deixar de citar a equipe administrativa que não mediu esforços 

para viabilizar uma obra deste porte: Edier (gestor do contrato da obra e responsável pelo almoxarifado), Paulo 

Sérgio Furtado (fiscal da obra), Lilian (coordenadora financeira), Marciane (licitação e compras), Ana Paula 

(coordenadora administrativa), Rodrigo Piva (patrimônio/transportes e pregoeiro do centro), Eliane Bueno (gestão 

de contratos), Tiago Venturi (coordenador de RH), além de todos os demais técnicos do centro que no seu setor e 

função são fundamentais,  juntamente com os professores do centro trabalham para que a UDESC Ibirama possa 

se tornar referência no ensino superior na região. Ainda falando em prédio não posso esquecer da gestão anterior  

do centro na figura do professor Dario Nolli e equipe de diretores que buscou a emenda parlamentar. 

 Neste momento temos de buscar recursos externos e neste sentido a direção administrativa e direção geral 

tem trabalhado afim de buscar recursos para viabilizar a estrutura mínima para o nosso centro. 
 

Direção Administrativa 

Paulo Edison de Lima 

Diretor Administrativo 



 Em uma solenidade com discursos emocionantes os professores 

Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes tomaram posse como reitor e vice-

reitor da Udesc pelos próximos quatro anos.  

 A cerimônia foi promovida no Teatro Governador Pedro Ivo, em 

Florianópolis. Ao mesmo tempo, foi o último ato do professor Antonio 

Heronaldo de Sousa como reitor da universidade. 

 No discurso de despedida, o professor Sousa destacou que um 

reitor tem uma vida dual, com visões individuais e a visão geral da uni-

versidade, que é plural e de entendimento complexo. “Estar reitor me 

permitiu, sobretudo ter outra visão das pessoas. Saio do cargo como um 

cidadão melhor”, disse. 

 “Tenho orgulho de poder administrar a Udesc, que tem apenas 50 anos e já está entre as melhores 

universidades do Brasil, sendo uma instituição comprometida com a excelência acadêmica e o compromisso 

social de desenvolver nosso Estado e nosso País”, enfatizou Tomasi, que foi vice-reitor na última gestão. 

 Essa é uma questão que gera muitas dúvidas, desconforto e até mesmo insatisfação nos profissionais atualmente. 

Cada vez mais somos exigidos pelo mercado, altamente competitivo, tendo que nos dedicar quase que em tempo integral a ele 

e, ainda precisamos e sentimos a necessidade de nos voltarmos à nossa vida familiar, para nos sentirmos completos e realiza-

dos. 

 Preocupar-nos somente com o desenvolvimento da carreira, investindo em cursos e treinamentos com o intuito de 

aprimorar nossas competências, não vai fazer com que, de fato, a nossa vida profissional seja um sucesso, pois de início preci-

samos nos desenvolver e nos aprimorar como seres humanos, como, pais, irmãos, filhos, amigos, colegas de trabalho, etc. 

 Sabendo que somos o melhor que podemos ser nessas áreas de nossa vida, teremos a certeza de que também sere-

mos profissionais de excelência no nosso trabalho. Passando a conhecer melhor nossas capacidades e limitações,  teremos a 

sensação de sermos pessoas completas e verdadeiramente realizadas. 

 Mas, como contrabalançar trabalho e vida pessoal? Essa não é uma tarefa fácil, porém, especialistas em recursos 

humanos afirmam que a boa administração de tempo e o planejamento eficaz são essenciais para quem deseja alcançar a es-

tabilidade nos dois aspectos. 

 E você, como faz para conciliar sua carreira e sua vida pessoal?  

 A Udesc implantou no primeiro 

semestre um programa de coaching 

para desenvolvimento e capacitação dos 

servidores.  

Ministrado pela professora Lidia Almei-

da Picinin, 40 servidores participaram 

de 15 encontros do programa, que bus-

cou fomentar o desenvolvimento e a 

capacitação das pessoas, com questões 

como autoconhecimento, planejamento 

para alcance acelerado de metas e uso 

máximo dos potenciais de cada participante. 

 "O objetivo é trazer o melhor das pessoas para o mundo, transformá-las para que alcancem suas melhores 

versões. O coaching trará resultados positivos para o ambiente familiar e o ambiente de trabalho dos servidores. 

Será uma iniciativa inovadora no ambiente universitário", explica a professora Lídia Cristina Almeida Picinin, que 

foi responsável pela apresentação do conteúdo do programa.  

 As professoras Marines Lucia Boff e Ilda Valentin, da Udesc Ibirama, participaram do programa. 
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Curso de Coaching 

Nova Reitoria da Udesc  

Vida pessoal e profissional 



 A equipe de Ibirama Badminton 

CME/Udesc participou da 1ª e 2ª etapas 

do campeonato estadual, promovidas 

pela Federação Catarinense de Badmin-

ton que aconteceram respectivamente 

nas cidades de Mafra e São Miguel do Oeste. Os atletas, 

que participam da ação de extensão  “A relação do bad-

minton e da UDESC Ibirama com a comunidade: educa-

ção, pesquisa e esporte em evidência”, retornou das du-

as competições com 28 medalhas! 

 As atividades dos projetos que envolvem o Bad-

minton na UDESC Ibirama, englobando as práticas com 

a comunidade e os treinamentos da modalidade no mu-

nicípio, ocorrem todas as quartas e sextas-feiras, das 

17:15 às 22:00 horas, no ginásio de esportes da Escola 

de Educação Básica Eliseu Guilherme.  

 Os professores Osvaldo André Furlaneto Rodri-

gues e Pablo Schoeffel (da UDESC Ibirama e coordena-

dores dos projetos) e os colaboradores Débora Hianca 

da Rosa Waisczik, Karina Lunelli (bolsistas de extensão) 

e Prof. Jardel Fernandes (da Prefeitura Municipal de 

Ibirama), convidam a comunidade interessada a conhe-

cer a modalidade e participar dos projetos. 

 O professor Pablo Schoeffel, da Udesc Ibirama, será juiz na 

linha de Badminton no Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro!  

Esta será a primeira vez que o Brasil terá representantes da moda-

lidade nas olimpíadas.  

Por ser país-sede, foram reservadas duas vagas, uma no masculino 

e outra no feminino. 

Para atuar como juiz de linha, Pablo Schoeffel participou de três cursos específicos 

internacionais e se submeteu a uma seleção da Federação Mundial de Badminton 

(BMF, na sigla em inglês), reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) 

para administrar a modalidade mundialmente. 

 Professor do curso de Engenharia de Software, ele coordena junto com o pro-

fessor Osvaldo André Furlaneto Rodrigues o programa de extensão: “A relação do 

badminton e da UDESC Ibirama com a comunidade: educação, pesquisa e esporte 

em evidência”  que tem conquistado várias medalhas nas etapas do campeonato estadual. 
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Professor da Udesc Ibirama nas Olimpíadas! 

 O evento conta com a  disputa de 42 esportes Olímpicos. Serão 19 

dias de competição, com 306 provas que valerão medalhas. 136 provas fe-

mininas, 161 provas masculinas e nove mistas. Será um evento grandioso, 

com 10,500 atletas de 206 países. 

 As competições de Badminton acontecerão de 11 a 16 de agosto, 

nas instalações Riocentro – pavilhão 4, e o valor do ingresso vai de R$ 

50,00 até R$ 140,00 (competições das semifinais). 



 Nunca se falou tanto em sustentabilidade, preservação ambiental, e outros assuntos relacionados ao meio ambien-

te como nos últimos anos. Ser sustentável já deixou de ser moda, e está se tornando um elemento obrigatório.  

Mas é importante sair da teoria e passar para a prática. São os nossos pequenos gestos de ações e conscientizações que fa-

zem toda a diferença no meio ambiente. Basta cada um fazer sua parte para que possamos ter um planeta melhor. 

Professores e alunos do curso de Engenharia Sanitária realizaram algumas ações com a comunidade interna e externa, in-

centivando a proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável. 

 

Curso sobre minicompostagem ecológica: realizado em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação de Ibirama, contou com a presença do professor 

Germano Güttler, idealizador e coordenador do projeto “Lixo Orgânico Zero”, do Cen-

tro de Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC. 

  Segundo o professor Eduardo Belo Rodrigues, coordenador-geral do progra-

ma Saneamento Básico Rural, a ideia é incentivar as escolas municipais de Ibirama a 

adotarem o projeto Lixo Orgânico Zero, que foi implantado em Lages e já tem a adesão 

de mais de 40 estabelecimentos de ensino. 

 

 

 

Luau Ambiental: ação realizada para comemorar os dias mundiais das 

florestas e da água.  

 A iniciativa contou com a participação de alunos e servidores e teve o 

plantio de 50 mudas nativas da Mata Atlântica às margens do Rio Selim, em 

Ibirama. Teve roda de violão, com declamação da poesia "O Espírito da Á-

gua", de autoria do professor Eduardo Bello Rodrigues, do curso de Engenha-

ria Sanitária e debates sobre recursos ambientais. 

 

 

 

Aula prática com visita a Flona: Alunos da  disciplina de 

Fundamentos de Ecologia e Limnologia, ministrada pela professora Ma-

ria Pilar Serbent, visitaram a Floresta Nacional de Ibirama. 

 Os acadêmicos desenvolveram atividades como coleta de água 

da lagoa para análises físico-químicas com equipamentos de campo, 

verificação das diferentes espécies da fauna e flora do local e aplicação 

prática da teoria da disciplina. 

 Os alunos fizeram muitas observações. O aluno Gabriel Cruz de 

Souza elogiou a visita à floresta e disse que, além do monitoramento, são 

realizadas pesquisas na área para a proteção da biodiversidade devido à extração ilegal do palmito e que, por causa disso, foi 

criado um projeto de manejo do palmiteiro para produção do açaí. 

 

 

Ações do projeto de Extensão Green House: Coor-

denado pela professora Priscila Natasha Kinas, do curso de Engenha-

ria Sanitária, o projeto busca a conscientização ambiental sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos e o consumo consciente de bens 

duráveis e não duráveis.  A casa enxaimel da Udesc Ibirama foi refor-

mada e agora serve de espaço para palestras e exibição de filmes so-

bre sustentabilidade, horta comunitária vertical e cozinha sustentá-

vel. 

Dentre várias ações, destaque para a cozinha sustentável, on-

de alunos de até dez anos da Escola Tancredo Neves, de Ibirama, 

recebem aulas sobre gastronomia e como evitar desperdício de ali-

mentos. 

 

Confira uma receita no final desta edição. 
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UDESC  engajada em ações de preservação do meio ambiente 



Vamos ao Mundo da extensão, aonde todos são educado-

res! 

 

 Realizar ações de extensão é sair dos "Muros da Universi-

dade". É unir os ensinamentos da sala de aula e da pesquisa e ir 

além. É ao mesmo tempo devolver e trocar conhecimentos com a 

comunidade de forma interativa, e é ainda vivenciar experiências 

aonde a teoria transforma-se em prática.    

 Na UDESC Ibirama temos até este momento 24 projetos 

em andamento, todos com a coordenação de professores,  com a 

colaboração de acadêmicos bolsistas e acadêmicos voluntários, 

técnicos universitários de todos os setores do Centro,  e a colabo-

ração de instituições parceiras.  

Sim, a extensão é permeada por muitas mãos!  

 Acredito que essa interação entre a comunidade acadêmi-

ca, poder público e sociedade civil, permite a construção de um saber multi disciplinar, fraterno e progressista. 

Este ano também tivemos o privilégio de termos conosco o Projeto RONDON UDESC, que realizou a Operação 

Alto Vale, aonde 230 rondonistas estiveram presentes em 20 municípios das 4 ADR´s do Alto Vale, realizando 

no total 1481 atividades e envolvendo diretamente um público de 60431 pessoas. 

 Venham ser extensionistas, tenho certeza que a experiência compartilhada será muito bem aproveita-

da, seja na vida profissional ou pessoal.  

Forte Abraço Alegre! 

Direção de Extensão, Cultura e Comunidade 

 Os professores Diego Rafael Stüpp e Sérgio Marian, do Curso de Ciências Contábeis 

da Udesc Ibirama organizaram um encontro com a comunidade para esclarecer dúvidas 

sobre a declaração do Imposto de Renda, a destinação de recursos do tributo ao FIA e como 

inscrever projetos para obter os recursos do FIA. 

 Um dos objetivos do encontro foi incentivar os contribuintes a destinarem recursos 

para 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. 

 O FIA financia projetos voltados à 

garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da crian-

ça e do adolescente. Os recursos são aplicados exclusivamente 

para essa área e monitorados pelo Conselho Estadual dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente (Cedca). 

 Em julho, os mesmos professores ofereceram o curso 

de “Escrita Contábil no Sistema Questor Prático”. Ministrado 

pelo professor Diego e pela acadêmica Morgana Caroline da 

Silva, o curso abrangeu temas como cadastro e configuração 

das empresas; escritura fiscal; regimes de tributação; apuração 

de impostos; tributos federais, estaduais e municipais; substi-

tuição tributária; e escrituração contábil e fiscal, o curso gra-

tuito foi voltado para o aperfeiçoamento dos profissionais da 

área contábil. 

 As duas ações integram o projeto de extensão, Gestão 

de Entidades do Terceiro Setor, coordenado pelo professor 

Sérgio Marian. 
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Ações do Programa de Extensão: Gestão de Entidades do Terceiro Setor 

Jaison Ademir Sevegnani 
Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade 
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 A Udesc Ibirama, mantém desde 2009 uma incubadora de empresas com a finalidade de estimular a cria-

ção, implantação e consolidação de companhias inovadoras.  A Incubadora  abrange os nove municípios da 14ª  

Agência de Desenvolvimento Regional (ADR). 

Desde a sua criação, quase 20 projetos já passaram pela Aderi, que contribuiu no surgimento de empresas nas 

áreas têxtil, de recursos humanos, propaganda visual, consultoria em custos e desenvolvimento de software. 

 O ingresso na Aderi é feito por meio de edital aberto, que seleciona as incubadoras ao analisar a viabilida-

de técnica e econômica gerada a partir da identificação de oportunidades que atendam principalmente as necessi-

dades da ADR de Ibirama. 

 A agência oferece vários benefícios como módulos físicos com adequada infraestrutura de hospedagem 

“A incubadora serve para amparar o empreendedor e seu negócio, apoia e estimula pessoas com espírito empre-

endedor na transformação das suas ideias em empresas inovadoras”, ressalta o professor Sérgio Marian, gerente-

operacional da entidade. 

Além da ADR de Ibirama, a Aderi tem, como parceiros, a Prefeitura de Ibirama, a Associação Comercial e Indus-

trial e o Sindicato das Indústrias da Construção e Imobiliário do município.  

 Até julho, a  Aderi contava com 4 empresas incubadas:  

Mais empresas serão incubadas até o final deste ano. 
 

Endereço da Aderi: 
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2678,  

Galpão 04  
Bela Vista, Ibirama - SC  

CEP: 89140-000 

Nome da Empresa Atividade Contato 

LupaAzul 

Monitoramento de Postagens. Encon-
trar problemas nas entregas dos Correi-

os e solicitar indenização para os nos-
sos clientes. 

Telefone: (47) 3357- 2881 
E-mail: ruan@lupaazul.com.br 

Site: http://www.lupaazul.com.br/ 
  
  

Softlize- Soluções E Sistemas 
Projetos e Desenvolvimento de Sites e 

Aplicativos Móveis 

Telefones: (47) 9751-7217 - Tim 
(47) 9239-2169 - Vivo (Wats) 

E-mail: contato@softlize.com.br 
Site: http://softlize.com.br/ 

  

I.T. – Integral Tecnologias 
Serviços em Engenharia Sa-

nitária. 

Desenvolver tecnologias visando o bai-
xo custo e alto desempenho, para o tra-
tamento de água industrial e residenci-
al, para o tratamento de esgoto indus-

trial e residencial e desenvolvimento de 
métodos para a gestão de resíduos sóli-
dos de maneira sustentável, objetivan-

do o reaproveitamento. 

Telefone:(47) 9714-9995 
Jonathan David de Abreu 

E-mail: integraltec@hotmail.com 

  
  
  

H2SA 
Setor de saneamento ambiental de or-

ganizações públicas e privadas. 

Telefone: (47) 9605-6035 
E-mail: contato@h2sa.com.br 

Site: http://h2sa.com.br/ 
  



 “Minha experiência trabalhando na Udesc está sendo 

maravilhosa, pois cada dia é um novo aprendizado. Tenho 

muito carinho pela minha profissão, em especial por meus alunos, 

pois são eles que tornam meus dias mais doces”. É com essa paixão 

pela profissão que a professora Priscila Natasha Kinas, do departa-

mento de Engenharia Sanitária atua há três anos na Udesc Ibirama. 

 Formada em Biologia, especialista em Engenharia de Segu-

rança no trabalho, Gestão e Educação Ambiental e Mestre em Enge-

nharia Ambiental, ela resolveu deixar o emprego em uma empresa 

privada e seguir os passos da família como docente. Ingressar no 

quadro efetivo de professores da Udesc foi a experiência mais mar-

cante em sua carreira. 

 Sempre engajada em ações ambientais, ela coordena o pro-

jeto de Extensão Green House – Laboratório de Estudos Ambientais. O projeto busca a conscientização ambien-

tal sobre o gerenciamento de resíduos sólidos e o consumo consciente de bens duráveis e não duráveis e teve 

grande aceitação pela comunidade acadêmica e externa, e até o momento é o projeto que mais conseguiu acadê-

micos voluntários: São 12 alunos que contribuem voluntariamente para o bom andamento do projeto. 

 Sempre com muita disposição e pensamento positivo, é muito querida pelos colegas e alunos. É comum 

vê-la na Universidade até nos finais de semana. A reforma da casa eixamel que fica no campus da Udesc e abriga 

algumas ações do seu projeto, contou com o auxilio dos alunos voluntários, colegas do departamento e do mari-

do, que apoia e incentiva suas ações. E a casa ficou linda! Já teve inaugu-

ração, com direito a coffee break produzido por ela e pela aluna Diomar 

Caetano, que lhe auxilia a desenvolver as receitas que integram a 

“Cozinha Sustentável”, uma das ações do seu projeto. 

 “Tranquila e justa”, é assim que Priscila se define. Quem não a 

conhece bem, nem imagina que voar de parapente é o seu esporte preferi-

do! Aprendeu com o pai.  

Casada há 10 anos com Vilson da Silva Junior, o casal tem uma filha, Lara 

Kinas da Silva de 4 anos,  e alguns animais de estimação que completam a 

família. Mesmo se dedicando bastante ao seu trabalho na Universidade, e conciliando a moradia entre Pomerode 

e Ibirama, ela consegue harmonizar o seu tempo e passar bons momentos com a família,  viajando ou ficando em 

casa só curtindo. 

 “A vida é feita de ciclos. Tenha dignidade para iniciar e finalizar cada um", conclui Priscila. 

Perfil: Priscila Natasha Kinas 

 As turmas das disciplinas de Empreendedorismo, dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia 

de Software da Udesc Ibirama, realizaram uma 

visita histórica na nova Unidade da BMW em A-

raquari-SC. 

 Os acadêmicos, acompanhados do pro-

fessor Carlos Fernando Cruz, foram o sexto grupo 

de visitantes à unidade da indústria de automó-

veis e o primeiro da Udesc. 

 Segundo o professor, “foi incrivel a expe-

riência de poder visualizar todo o processo de 

produção de uma empresa mundial de alta tecno-

logia e design consagrados”. 

 A unidade em Araquari foi certificada 

pela BMW alemã a produzir o lançamento mundial do novo X1 para exportação. Será a primeira unidade fora 

da Alemanha a exportar o modelo para os Estados Unidos”, informou o professor. 

 Os alunos presenciaram a fabricação das primeiras unidades do novo modelo. 
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Acadêmicos visitam a empresa BMW em Araquari 

Data do aniversário: 07 de fevereiro de 
1986 
Livro de cabeceira: O Pequeno 
Príncipe  
Filme favorito: A qualquer Preço, com 
Jonh Travolta  
Uma pessoa exemplar: Minha Mãe, 
Neusa Stoll 
Uma paixão: Minha profissão .  
É torcedora: Grêmio -futebol, Moto GP
-Marc Márques, MMA -Anderson Silva  
Culinária: Cozinha Italiana,Vinho 
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Pesquisas em destaque 

Pesquisas realizadas por acadêmicos, egressos e professores da Udesc Ibirama participam de Congressos e Semi-

nários Nacionais e Internacionais! 

 

20º Congresso Brasileiro de Contabilidade 

“Análise da aplicação de recursos públicos no ensino fundamental em Santa Catarina e sua interferência na qualidade”. 

Acadêmicos: Jardel Pandini e Daiani Schlup. 

Professora: Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibirama. 

“Gastos com pessoal das Câmaras Municipais em Santa Catarina”. 

Acadêmico: Adelir Júnior Prade. 

Professora: Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibirama. 

 

10º Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (Anpcont), 

“A compreensibilidade de leitura dos acadêmicos de Ciências Contábeis em relação a assuntos envolvendo o profissional 

contábil, em uma análise com a técnica Cloze 

Egressa: Daniela Aparecida Vuolo. 

Professoras: Lara Fabiana Dallabona e Caroline Sulzback Pletsch, da Udesc Ibirama. 

“Análise de 28 sentenças de ações judiciais movidas contra contadores e escritórios contábeis no judiciário catarinense”. 

Egressa: Caroline da Silva. 

Professora: Lara Fabiana Dalabona, da Udesc Ibirama. 

“Análise da relação entre a republicação das demonstrações contábeis e o AuditDelay. O estudo e do  

Egressos Leandro Marques e Vanessa Chiudini. 

Professor: Paulo Roberto Cunha, da Udesc Ibirama. 

O estudo originário da tese da professora Lara Fabiana Dalabona, com o auxílio do professor Carlos Eduardo Facin Lavarda, 

da UFSC, sobre A influência indireta da tecnologia na relação com os estilos de liderança, folga orçamentária e folga de 

recursos das indústrias têxteis do Sul do Brasil. 

“As características do comitê de auditoria e a qualidade da informação contábil em empresas listadas na BM&FBovespa”. 

Egresso: Leandro Marques. 

Professor: Paulo Roberto Cunha, da Udesc Ibirama. 

“O índice de deficiências do controle interno, em uma análise de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa”. 

Professores: Paulo RobertoCunha, da Udesc Ibirama, e Sílvio Aparecido Teixeira, da Furb. 

 

Congresso Internacional de Administração 

“Percepção acadêmica dos portais de transparência pública.”  

Egressa: Ariana Gazaniga. 

Professoras: Vieira Fabre e Lara Fabiana Dallabona, da Udesc Ibirama. 

“Cadeia logística produtiva do couro de boi: estudo de caso em município com pouca disseminação desta atividade”.  

Egresso: Cláudio Nehring. 

Professora Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibirama. 

“Poder legislativo municipal, uma análise dos gastos com pessoal nas capitais brasileiras”  

Acadêmico: Adelir Júnior Prade. 

Professora: Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibirama. 

“A folga organizacional nas maiores empresas listadas na BM&Fbovespa” 

Acadêmica: Bruna Adriano. 

 Professoras: Fabiana Arns e Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibirama. 

 

3º Seminário Internacional Culturas e Desenvolvimento 

Uma análise de práticas sustentáveis e desenvolvimento territorial a partir da percepção dos alunos de Engenharia de Soft-

ware e Ciências Contábeis da Udesc Ibirama. 

Acadêmico: Rodrigo porto Santos. 

Professores: Rubens Staloch e Priscila Natasha Kinas, da Udesc Ibirama. 

  



Clic  Udesc Ibirama 
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Vem aí!! 



Receita sustentável 
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BEIJINHO DO BAGAÇO DA BETERRABA 
Ingredientes:     

3 colheres (sopa) Beterraba  (1/2 beterraba)            

1 pacote de coco ralado (100 gramas)   

1 lata e 1/2 de leite condensado   

1 colher e 1/2 (sopa)  margarina s/sal.             

1 xícara de Açúcar  Cristal.              

Granulado (opcional). 

    
Modo de preparo:     
Lavar  e  higienizar as beterrabas co hipoclorito de sódio, seguindo 
as instruções da rotulagem.Ralar a beterraba e em seguida misturar to-
dos  os ingredientes em uma panela, exceto o açúcar cristal. Mexer em 
fogo médio até  atingir o ponto de brigadeiro (para enrolar na mão). 
Untar as mãos  com manteiga e enrolar  o doce  e bolinhas peque-
nas ,passando no açúcar cristal.  
Rendimento: 30 unidades. 
 

Obras do novo prédio  E as obras de construção do novo 
prédio da Udesc Ibirama continuam a 
todo vapor! 
 A movimentação de homens e 
máquinas ao lado do prédio atual é cons-
tante.  
 Com 4.222 metros quadrados, o 
novo prédio abrigará 26 salas de aula, 08 
laboratórios, biblioteca, secretaria acadê-
mica e o setor administrativo. 
 O prédio contará com dois blocos 
de dois pavimentos cada, que vão ser liga-
dos por um corredor que dará o formato 
de “H” para a construção. 
 A  obra está sendo executada pela 

empresa Ramsés Engenharia, e a estima-

tiva é de que ela seja concluída até mea-

dos de 2017. 

Diomar Caetano 
Acadêmica voluntária do Projeto Green 
House que auxilia no  desenvolvimento 

das receitas  
sustentáveis 
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