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A iniciativa integra o Programa Permanente de Acompanhamento dos Ex-

Alunos e pretende facilitar a comunicação entre a Instituição e seus egressos

Profissionais formados pela Unifebe – Centro Universitário
de Brusque contam com um canal permanente de comunicação com
a Instituição. Foi lançado o Portal do Egresso, uma novidade no
site que possibilita o acompanhamento dos ex-alunos.

O principal objetivo do Portal é estabelecer um vínculo com
os egressos, permitindo à Instituição o acompanhamento destes
no mercado de trabalho e possibilitando oportunidades para a con-

tinuidade de seus estudos com cursos de  pós-graduação e exten-
são.

Ao preencher um cadastro, os egressos terão acesso a di-
versos serviços como: empréstimo domiciliar na Biblioteca Aca-
dêmica, banco de currículos e empregos, mural de recados para
ex-alunos, além da atualização diária de informações sobre a Ins-
tituição.
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Unifebe
 Centro Universitário de Brusque

Mantida

Fundação Educacional de Brusque
Matenedora

MissãoMissãoMissãoMissãoMissão
Atuar no Ensino Superior articulado à
Pesquisa e à Extensão, pautado em

uma perspectiva humanista e compro-
metido com o desenvolvimento que

promova a qualidade de vida na
sociedade.

VisãoVisãoVisãoVisãoVisão
Ser referência em Educação Superior
atuando como protagonista na produ-
ção do conhecimento voltado para o

bem comum.
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Por Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
Reitora da Unifebe
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ComprComprComprComprCompromisso comomisso comomisso comomisso comomisso com
o egressoo egressoo egressoo egressoo egresso

No mês de junho, firmamos mais um
sério compromisso. Um compromisso vol-
tado ao acompanhamento de nossos ex-alu-
nos através do Portal do Egresso, uma no-
vidade no site da Unifebe que possibilita o
estabelecimento de um vínculo permanen-
te entre a Instituição e seus ex-alunos.

Este será o elo pelo qual passaremos
a manter contato permanente com os que
por aqui já passaram, pois sabemos que o
valor de uma Instituição se revela pelo con-
junto de pessoas que dela participaram,
mais os que dela participam, acrescido, esse
conjunto, de todos aqueles que um dia vi-
rão a participar ativamente da sua história.

Desejamos que nossos estudantes se
sintam honrados em concluírem suas for-
mações no ensino superior em nossa Insti-
tuição. Queremos que levem, com digni-
dade e orgulho, o nome da Unifebe pelos
caminhos que trilharem e nos múltiplos pro-
jetos que se propuserem a realizar, nos di-
ferentes âmbitos de sua vida futura. Que
possam continuar mantendo contato com a
Unifebe da qual sempre farão parte contri-
buindo, desse modo, para um processo de

desenvolvimento bilateral que leve ao aper-
feiçoamento tanto do ex-aluno como da pró-
pria Instituição.

Utilizando a tecnologia a nosso favor,
gostaríamos de acompanhar a trajetória de suas
carreiras, de suas conquistas e, por que não,
de suas dificuldades, para que, de algum modo,
possamos ajudá-los a superá-las, seja com o
oferecimento de pós-graduações, cursos de
extensão ou por outras contribuições.

Ao se aproximar o importante momen-
to das formaturas, que ocorrem nos meses de
agosto e setembro próximos, começa a se pre-
nunciar a saudade que ficará dos nossos futu-
ros bacharéis,  licenciados e tecnólogos.

Para atenuá-la, sigam mantendo conta-
to conosco, preencham seu cadastro e encon-
trem-nos nos corredores sempre que quiserem
fazer uso de nosso acervo bibliográfico, que
ficará como um benefício disponível a todos
os ex-alunos.

Mesmo estando longe, continuem sem-
pre por perto, colaborando conosco para fazer
da Unifebe a grande e reconhecida Universi-
dade de nosso município e de toda a nossa re-
gião.

CarCarCarCarCartttttasasasasas

Meus cumprimentos a toda a direção da Unifebe, pela decisão de incorporar ao acervo
de obras da atual administração a edição do Jornal da Unifebe.
Claudio Cordeiro Neiva
Consultor em Educação
Por e-mail

Parabenizo por mais esta uniciativa da nossa Universidade em gerar um veículo
propagador das ações que esta Entidade de Ensino vem participando junto ao desenvolvimento
científico e uma maior transparência de sua participação junto aos vários segmentos de nossa
sociedade.
Márcio Fumagalli
Circolo Italiano di Brusque/SC - Brasil - Presidente
Por e-mail
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Dicas de LeiturDicas de LeiturDicas de LeiturDicas de LeiturDicas de Leituraaaaa
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Laurentino Gomes

A fuga da fa-
mília real portugue-
sa para o Rio de Ja-
neiro ocorreu num
dos momentos mais
apaixonantes e re-
volucionários do
Brasil, de Portugal
e do mundo. Guer-
ras napoleônicas,
revoluções republi-
canas, escravidão formaram o caldo no qual
se deu a mudança da corte portuguesa e sua
instalação no Brasil.

O propósito deste maravilhoso livro,
resultado de dez anos de investigação
jornalística, é resgatar e contar de forma
acessível a história da corte lusitana no Bra-
sil e tentar devolver seus protagonistas à di-
mensão mais correta possível dos papéis que
desempenharam duzentos anos atrás. Escri-
ta por um dos mais influentes jornalistas da
atualidade, 1808 é o relato real e definitivo
sobre um dos principais momentos da his-
tória brasileira.

Educação Física DesenEducação Física DesenEducação Física DesenEducação Física DesenEducação Física Desenvvvvvolvimentisolvimentisolvimentisolvimentisolvimentistatatatata
para tpara tpara tpara tpara todas as criançasodas as criançasodas as criançasodas as criançasodas as crianças

David L. Gallahue e
Frances Cleland Donnelly

Com a preo-
cupação de atender
as necessidades,
dentro de uma lacu-
na imensa na litera-
tura da Educação
Física, os autores
tratam o processo de
desenvolvimento da
criança nas aulas de
Educação Física ou
Atividade Física, abordando importância do
desenvolvimento motor, do cognitivo e
afetivo, que numa fusão, conceituam a idéia
desenvolvimentista proposta. Com uma edi-
ção atualizada e de fácil compreensão, os
autores descrevem os conceitos essenciais
e as sugestões práticas para a aplicação da
abordagem desenvolvimentista, com o co-
nhecimento voltado para o crescimento das
crianças e o seu desenvolvimento motor,
respeitando a individualidade do aluno em
seu processo de aprendizado. O livro pro-
porciona ao leitor a informação e os meios
necessários para uma atuação correta e
comprovada por bases científicas e práti-
cas.

AcadêmicosAcadêmicosAcadêmicosAcadêmicosAcadêmicos
apresentapresentapresentapresentapresentam Tam Tam Tam Tam Trrrrrabalhosabalhosabalhosabalhosabalhos
de Conclusão de Curde Conclusão de Curde Conclusão de Curde Conclusão de Curde Conclusão de Cursososososo

Formandos de diversos cursos de
graduação da Unifebe estão apresentando
seus Trabalhos de Conclusão de Curso,
Estágio Supervisionado e Projeto Aplica-
do, elaborados para a conclusão dos estu-
dos. Os trabalhos são uma oportunidade
para os alunos aplicarem na prática os co-
nhecimentos teóricos aprendidos durante
o curso, vivenciando situações reais da
profissão escolhida, além de aprofundar
seus conhecimentos numa área em que se
identificam.

A realização de trabalhos desta nature-
za consolida o princípio pedagógico da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, dimensões vitais que sustentam o
ensino superior e apresentam resulatdos posi-
tivos, tanto para o acadêmico como para a co-
munidade.

Empresas, escolas e entidades são be-
neficiadas quando os projetos  são aplicados.

Muitas organizações adotam as sugestões e
apresentam um melhor desempenho.

Segundo a pró-reitora de ensino de gra-
duação, professora Heloisa Maria Wichern
Zunino, os projetos chamam atenção pela qua-
lidade e relevância temática.

“Percebemos que há uma evolução sig-
nificativa nos trabalhos apresentados, desde a
escolha do tema até a apresentação dos resul-
tados finais. Sob o efetivo acompanhamento
e orientação dos professores, os acadêmicos
se preocupam cada vez mais com os temas
abordados, realizando pesquisas de iniciação
científica que contribuem efetivamente com a
sua formação profissional e  com o entorno”,
afirmou.

Vale ressaltar que os trabalhos com nota
superior a nove ficam na Biblioteca disponí-
veis para consulta em arquivos impressos e
eletrônicos. Cerca de 1.800 títulos fazem par-
te do acervo.

GesGesGesGesGestão Empresarialtão Empresarialtão Empresarialtão Empresarialtão Empresarial
realiza Seminário derealiza Seminário derealiza Seminário derealiza Seminário derealiza Seminário de
EmpreendedorismoEmpreendedorismoEmpreendedorismoEmpreendedorismoEmpreendedorismo

Acadêmicos da 5ª fase do curso de
Tecnologia em Gestão Empresarial da
Unifebe, oferecido em Nova Trento, apresen-
tam planos de negócios desenvolvidos duran-
te o semestre no 1° Seminário de Empreende-
dorismo.

O evento é organizado na disciplina de
Empreendedorismo, aplicada pelo professor
José Carlos de Souza, e será realizado no dia
15 de julho, na Sociedade Humaitá.

“Com a qualidade dos planos elabora-
dos surgiu a idéia de expormos aos demais alu-
nos e comunidade em geral. Muitos dos pla-
nejamentos tem potencial para serem coloca-
dos em prática, surgindo então novas empre-
sas no mercado, o que é muito interessante”,
afirmou o docente.

Tendo como objetivo estimular o espí-

rito empreendedor dos acadêmicos o Seminá-
rio irá oferecer às 19h uma palestra com Luiz
Pedro Benvenutti.

Pedro é graduado em Ciências
Contábeis pela Univali - Universidade do
Vale do Itajaí, possui especialização em Ad-
ministração de Empresas pela Udesc - Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina e
mestrado em Administração: Gestão Moder-
na de Negócios pela Furb - Fundação Uni-
versidade Regional de Blumenau. Atualmente
é sócio-administrador da Intelcont Assesso-
ria em Gestão Contábil e professor da
Unifebe.

Mais informações com o coordenador
do curso, George Luiz Bleyer Ferreira, atra-
vés do telefone (47) 3211 7215 ou pelo e-mail
gestaoempresarial@unifebe.edu.br.
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Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos de Design dede Design dede Design dede Design dede Design de
Moda orModa orModa orModa orModa organizam eganizam eganizam eganizam eganizam eventventventventventooooo

Acadêmicos da 5ª fase do curso de
Design de Moda da Unifebe organizaram um
evento que agitou o semestre. O Fashion
Moment, realizado na Zitri Choperia, apre-
sentou ao público diversas criações dos alu-
nos. Os trajes desenvolvidos apoiaram-se
nas tendências de moda para primavera-ve-
rão 2009 e tiveram como inspiração o pra-
zer.

O evento foi uma atividade
interdisciplinar, sob a orientação dos profes-
sores Elenice Padilha, Oli Rodrigues Júnior,
Graziela Morelli e Cynthia Hanzen, das disci-
plinas de Projeto de Moda I, Programação Vi-
sual, Jornalismo e Eventos, apresentando-se
como uma oportunidade singular de
abrangente aplicação prática dos conteúdos
oferecidos pelo curso.

Acadêmicos da 5ª fase do curso de Design de
Moda organizaram evento no qual apresentaram

suas próprias criações

II Semana das LicenciaturII Semana das LicenciaturII Semana das LicenciaturII Semana das LicenciaturII Semana das Licenciaturasasasasas
Os cursos de Letras e Pedagogia da

Unifebe realizaram no início de julho, em par-
ceria com os centros acadêmicos, a II Sema-
na das Licenciaturas. Cerca de 100 alunos de
todas as fases participaram do evento que ofe-
receu diversas atividades. “O objetivo é agre-
gar a formação dos acadêmicos,
aprofundando temas variados através de ofi-
cinas e atividades”, afirmou a coordenadora
dos cursos, professora Eliani Aparecida

Busnardo Buemo.
Cozinha Alternativa (Epagri), Custo-

mização de SacolasEcológicas, Artesanato com
Materiais Diferenciados, Coreografias Escolares,
Jogos e Recreação foram os temas das oficinas
oferecidas. Os acadêmicos ainda participaram da
Roda de Letras, onde foram apresentados traba-
lhos artísticos elaborados ao longo do semestre,
como música, teatro e poesia. Contação de histó-
rias também integrou a programação.

Acadêmicos deAcadêmicos deAcadêmicos deAcadêmicos deAcadêmicos de
DireitDireitDireitDireitDireito realizamo realizamo realizamo realizamo realizam
visitvisitvisitvisitvisitas técnicasas técnicasas técnicasas técnicasas técnicas
Acadêmicos da 5ª fase do curso de

Direito da Unifebe, do período matutino,
visitaram  a 1ª Vara do Trabalho de Balneá-
rio Camboriú, para assistirem a diversas
audiências. A atividade foi realizada na dis-
ciplina de Direito do Trabalho I, ministrada
pelo professor Douglas Benvenuti.

Já os alunos  da 10ª fase visitaram a
Penitenciária Estadual de Florianópolis e
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
acompanhados do professor Luiz Elias
Valle, da disciplina Estágio Orientado de
Prática Jurídica - Nível IV.

Segundo Valle, o objetivo da visita
técnica foi oportunizar aos acadêmicos o
contato com o dia-a-dia da profissão e ve-
rificar na prática alguns dos assuntos que
foram abordados em sala de aula.

Acadêmicos de AdminisAcadêmicos de AdminisAcadêmicos de AdminisAcadêmicos de AdminisAcadêmicos de Administrtrtrtrtraçãoaçãoaçãoaçãoação
visitvisitvisitvisitvisitam empresa alimentíciaam empresa alimentíciaam empresa alimentíciaam empresa alimentíciaam empresa alimentícia

Acadêmicos da 3ª fase do curso de Ad-
ministração, no período matutino, visitaram a
empresa Bunge, em Gaspar. Acompanhados
pelo professor Everaldo da Silva, os alunos
conheceram a realidade da empresa dentro da
economia nacional e internacional. Um vídeo
apresentou a fábrica, em seguida a turma pas-

Design de ModaDesign de ModaDesign de ModaDesign de ModaDesign de Moda
presentpresentpresentpresentpresente no SPFWe no SPFWe no SPFWe no SPFWe no SPFW

Cerca de 20 acadêmicos do curso de
Design de Moda da Unifebe viajaram para
São Paulo onde, além de conhecerem um
pouco mais a cidade, participaram do São
Paulo Fashion Week.

Segundo a coordenadora Graziela
Morelli, a viagem foi muito produtiva. “Os
alunos puderam conhecer locais próprios
para a pesquisa de moda, como a Oscar
Freire, bairro da Liberdade, entre outros.
Além de prestigiarem um dos maiores
eventos da área no Brasil”, afirmou.

EsEsEsEsEstudanttudanttudanttudanttudantes visites visites visites visites visitamamamamam
Museu de Ciência eMuseu de Ciência eMuseu de Ciência eMuseu de Ciência eMuseu de Ciência e

TTTTTecnologiaecnologiaecnologiaecnologiaecnologia
Acadêmicos do curso de Pedagogia

realizaram no mês de junho uma viagem a
Porto Alegre com o objetivo de conhecer
o Museu de Ciências e Tecnologia da  PUC
- Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Os alunos puderam des-
pertar o espírito científico, a curiosidade
e o gosto pelas ciências.

O Museu é uma exposição perma-
nente que conta com mais de 800 experi-
mentos interativos que oferecem aos visi-
tantes uma maneira inusitada e estimulan-
te de conhecer os fenômenos naturais e as
relações do homem com o mundo.

Balanced ScorecarBalanced ScorecarBalanced ScorecarBalanced ScorecarBalanced Scorecard é td é td é td é td é tema de palesema de palesema de palesema de palesema de palestrtrtrtrtraaaaa
Acadêmicos da 7ª fase do curso de Ad-

ministração da Unifebe participaram no dia 13
de junho de uma palestra sobre Balanced
Scorecard, ministrada pelo gerente de produ-
ção da ZM, Vinício Vinício Inácio.

sou por alguns setores, como o laboratório de
qualidade, produção, processo PET e
envasamento de margarina e óleo.

A holandesa Bunge, presente no Brasil
desde 1905, é uma das principais empresas de
agribusiness e alimentos do país, atuando de
forma integrada em toda a cadeia produtiva.

A atividade foi realizada na disciplina de Es-
tudos Avançados de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Processos, do professor Roberto
Linares, com o objetivo de complementar a
matéria.

FOTO: FOTO CARLA
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Profissionais formados
pela Unifebe – Centro Uni-
versitário de Brusque contam
com um canal permanente de
comunicação com a Institui-
ção. Foi lançado o Portal do
Egresso, uma novidade no
site que possibilita o acom-
panhamento dos ex-alunos.

O principal objetivo
do Portal é estabelecer um
vínculo com os egressos,
permitindo à Instituição o
acompanhamento destes no
mercado de trabalho e pos-
sibilitando oportunidades
para a continuidade de seus
estudos com cursos de  pós-
graduação e extensão.

O evento reuniu egres-
sos dos cursos oferecidos pela
Instituição ao longo dos seus
35 anos, no Auditório do Blo-
co C. Prestigiaram o evento a
reitora Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, a pró-
reitora de ensino de graduação
Heloísa Maria Wichern Zunino
e a pró-reitora de pós-gradua-
ção, pesquisa e extensão
Jocimari Tres Schroeder, além
do público em geral.

A abertura foi com o

O egresso do curso de Filosofia, da turma de 1990, Anselmo
Vinicius de Medeiros deu uma declaração sobre a importância

da Instituição em seu sucesso profissional

FOTOS: LISIANE MORAES

O Coro da Unifebe se apresentou com a participação de ex-
alunos de diversos cursos

Coro da Unifebe, sob a regência do maestro
Sérgio Westrupp, que se apresentou contando
com a participação de egressos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Educação Físi-
ca.

“A novidade do Portal é uma oportuni-
dade para nós ex-alunos estarmos novamente
ligados a Instituição, recebendo informações,
retomando contato com os colegas e até bus-
cando continuidade da formação. Além disso,
foi muito bom retornar a cantar no Coro”, de-
clarou Scheila Tomaz.

Ao fazer o uso da palavra, a reitora
enalteceu não apenas a importância dos egres-
sos para a Instituição. “O valor da Unifebe se
revela pelo conjunto dos seres humanos que a
compuseram, que a compõem e que um dia a
estarão compondo”, afirmou.

A reitora encerrou destacando o víncu-
lo entre a Unifebe e seus ex-alunos. “Quere-
mos que o egresso leve com honra o nome da
Instituição, mantendo contato e nos informan-

do do que é preciso para nos aperfeiçoarmos.
É este tipo de parceria que queremos formar a
partir deste momento”, disse.

A apresentação do Portal do Egresso foi
feita pelo professor Rogério Pedroso, Assessor
de Educação a Distância – EAD. Rogério expli-
cou que, ao se cadastrar, os ex-alunos terão aces-
so a diversos serviços como: empréstimo domi-
ciliar na Biblioteca Acadêmica, banco de currí-
culos e empregos, mural de recados para ex-alu-
nos, além da atualização diária de informações
sobre a Instituição.

A noite contou também com um bre-
ve depoimento do egresso do curso de Fi-
losofia,  da turma de 1990, Anselmo
Vinicius de Medeiros. Anselmo ressaltou
em sua declaração o valor de se trabalhar
com a área que se identifica e ainda o va-
lor da Instituição na sua formação. “Aos
três anos que passei na Unifebe, agradeço
por todo meu sucesso profissional”, finali-
zou.

CurCurCurCurCurso deso deso deso deso de
SisSisSisSisSistttttemas deemas deemas deemas deemas de

InfInfInfInfInformação criaormação criaormação criaormação criaormação cria
CentrCentrCentrCentrCentro Acadêmicoo Acadêmicoo Acadêmicoo Acadêmicoo Acadêmico

O curso de Sistemas de Informação
da Unifebe – Centro Universitário de
Brusque fundou o seu Centro Acadêmico,
o CASI. “O objetivo é termos representa-
ção, podendo também organizar ações e
eventos promovendo a integração e forma-
ção complementar dos acadêmicos”, afir-
mou o tesoureiro e aluno da 7ª fase Patrick
Jonas Jacinto.

O CASI conta ainda com mais dois
representantes da 7ª fase, o presidente
Heron Alves Pereira e o vice Paulo
Henrique Bluning. O diretor de cultura e
esporte é o aluno da 5ª fase Marlon Wilrich
e o secretário é o acadêmico da 3ª fase
Kreonte Trainotti Cadorin.

Mais informações sobre o Centro
Acadêmico de Sistemas de Informação
pelo e-mail casi@unifebe.edu.br ou com o
coordenador do curso Sergio Rubens
Fantini pelo telefone (47) 3211 7215.

RRRRReiteiteiteiteitororororora recebea recebea recebea recebea recebe
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A reitora da Unifebe, Maria de

Lourdes Busnardo Tridapalli, recebeu a
visita do bispo Dom José Negri acompa-
nhado pelo padre Jorge Gelatti, da Paró-
quia de Santa Teresinha e pelo diácono
Luiz Sérgio Tambosi. O encontro contou
com a presença do coordenador dos cur-
sos de Tecnologia em Cerâmica, em Pro-
dução Têxtil e em Processos Industriais –
Eletromecânica, Claudemir Aparecido
Lopes e do assessor jurídico, Ronaldo
Uller.

O bispo conheceu a estrutura física
da Unifebe e destacou a importância da Ins-
tituição para o desenvolvimento regional.
“A Unifebe ampliou a perspectiva dos jo-
vens de sua região, que estão se dedicando
ao estudo e evoluindo científica e huma-
namente”, afirmou Dom José.

Ao final da visita o bispo Dom José
aproveitou a presença de representantes da
comunidade acadêmica e ministrou uma
benção especial para todos os segmentos
da Unifebe.
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O curso seqüencial de
Agentes para o Desenvolvi-
mento Regional da Unifebe re-
alizou uma atividade no bairro
Poço Fundo na última semana
de junho. A comunidade foi
orientada em relação ao uso do
preservativo e cuidados com a
saúde, mediram a pressão ar-
terial e receberam incentivo
para retomarem os estudos.

Tendo como objetivo
gerar um processo de desen-
volvimento na localidade, os
acadêmicos promoveram di-
versos encontros desde o iní-

UnifUnifUnifUnifUnifebe em Sábados de Lazerebe em Sábados de Lazerebe em Sábados de Lazerebe em Sábados de Lazerebe em Sábados de Lazer
realiza diverrealiza diverrealiza diverrealiza diverrealiza diversas atividadessas atividadessas atividadessas atividadessas atividades
Durante este semestre, o

evento Unifebe em Sábados de
Lazer esteve em diversas co-
munidades de Brusque e região
com o objetivo de promover
uma maior interação entre a
Instituição e a sociedade, pro-
porcionando aos participantes
atividades de lazer, práticas
desportivas e cuidados com a
saúde.

No mês de junho,
Botuverá e o bairro Planalto, em
Brusque, receberam os acadê-
micos envolvidos com o proje-
to, coordenados pelo professor

Diversas atividades foram realizadas ao longo do curso com o
intuito de promover o desenvolvimento regional

cio do curso. Inicialmente foi aplicada uma
pesquisa sócio-econômica com o objetivo de
identificar as necessidades dos moradores das
ruas Julio de Modesti e Brasil.

Sob a orientação do professor Razieri
Berti Kluwe, os alunos estão fazendo seus Tra-
balhos de Conclusão de Curso. “Eles foram
divididos em grupos, sendo que cada um irá
desenvolver um projeto em determinada área:
Social, Saúde, Formação, Emprego e Renda,
Melhorias Urbanas e Educação Infantil. Pro-
pondo alternativas com a finalidade de suprir
as deficiências começam a surgir os primei-
ros resultados”, explicou.

A equipe responsável pela parte Social já

conseguiu implementar uma Escola de Futebol. A
saúde da população  também está melhorando com
a orientação oferecida. Em relação a Melhorias
Urbanas, reciclagem de lixo e o controle de esgo-
to estão sendo trabalhados. O Clube do Livro deve
entrar em funcionamento em breve, promovendo
a Educação Infantil. Um curso de corte e costura é
a proposta dos alunos ligados à Formação e por
fim o grupo de Emprego e Renda pretende enca-
minhar as costureiras ao mercado de trabalho.

“Colocar o projeto em prática é difícil,
pois temos que contar com o envolvimento da
comunidade. Porém é muito gratificante po-
der ajudá-los e alcançar o objetivo proposto”,
finalizou Razieri.
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O último encontro das aulas de fo-
tografia do curso de extensão Vida Ativa
foi realizado em um local diferente. Acom-
panhado pelo professor André Soltau, o
grupo fez uma atividade no Santuário de
Madre Paulina, em Nova Trento.

A turma, formada por senhoras da
terceira idade, aprovou a idéia. Elas utili-
zaram regras básicas da fotografia para
desenvolver um trabalho com o tema Re-
ligiosidade. As melhores fotos participa-
rão de uma exposição no mês de agosto,
em comemoração aos 35 anos da Institui-
ção.

“Quando elas entraram para o cur-
so muitas não sabiam nem ligar a câmera,
com as aulas elas aprenderam a utilizar
este instrumento, melhorando também
suas percepções, passando a observar as
coisas de um jeito diferente”, afirmou o
docente.

O Vida Ativa propõe a atualização
dos participantes através da abordagem de
diversos temas da atualidade. O curso visa
desenvolver a cidadania e busca políticas
de valorização, respeito e inclusão soci-
al.

Darirlei Garcia Buemo. O último evento do
semestre foi realizado no dia 5 de julho, na As-

sociação de Moradores da Rua Nova Trento,
onde dezenas de pessoas compareceram.

Projeto da Instituição proporciona a comunidade momentos de
lazer nos bairros e eventos da Unifebe
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Promover o desenvolvimento de
projetos de pesquisa é uma das metas da
Unifebe. A aprovação de novos 26 proje-
tos, através da Bolsa do Artigo 170, orgu-
lha a Instituição, que tem como objetivo
formar profissionais mais qualificados,
através de trabalhos como estes.

O resultado foi divulgado no mês de
junho, sendo que neste mês os projetos já
passam a ser desenvolvidos por acadêmi-
cos de diversos cursos e seus respectivos
orientadores.  Ao final das atividades, um
artigo científico deverá ser produzido.
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A reitora da Unifebe, Maria de
Lourdes Busnardo Tridapalli, recebeu o
presidente da OAB - Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, subseção de Brusque,
Marcellus Augusto Dadam, para assinatura
de contrato para instalação de uma sala de
atendimento da entidade no Juizado Es-
pecial Civil e Criminal, localizado no
Anfiteatro da Unifebe, no Centro, sendo
que a partir de agora os advogados possu-
em um espaço  para reuniões.

CentrCentrCentrCentrCentro di Culturo di Culturo di Culturo di Culturo di Culturaaaaa
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A reitora da Unifebe, Maria de

Lourdes Busnardo Tridapalli, recebeu o
presidente do Centro di Cultura Italiana,
dos estados do Paraná e Santa Catarina,
Marino Galvão, para a assinatura do con-
trato de convênio. A Instituição cederá suas
dependências para a realização de cursos
da língua.

O Centro di Cultura Italiana passa-
rá em breve a divulgar os cursos e as datas
para inscrições. Mais informações na
Proppex - Pró-Reitoria do Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão através do telefone
(47) 3211 7207 ou pelo e-mail
proppex@unifebe.edu.br.

A reitora da Unifebe, Maria de
Lourdes Busnardo Tridapalli, outorgou o
grau de licenciada em Pedagogia para a
acadêmica Tatiane Jeske, em cerimônia
realizada em seu gabinete.

Após a conclusão dos estudos,
Tatiane, mudou-se para a cidade de La-
garto, no estado de Sergipe, que fica há
2.562km de Brusque. A acadêmica gosta-
ria de participar da Outorga de Grau com
a sua turma, mas como não houve compa-
tibilidade nas datas solicitou a Outorga de
Grau em Gabinete.

A cerimônia contou com a presen-
ça da pró-reitora de ensino de graduação,
Heloisa Maria Wichern Zunino e da pró-
reitora de pós-graduação, pesquisa e ex-
tensão, Jocimari Tres Schroeder, e do es-
poso da acadêmica, José Ribamar Men-
des Costa Filho.
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O Auditório do Bloco
C, no bairro Santa Terezinha,
lotou durante a realização do 3°
Seminário Municipal sobre
Adoção de Brusque, no mês de
junho. Durante a programação,
o público discutiu o assunto,
que para muitos é ainda bastan-
te polêmico.

Entre as autoridades
presentes, a reitora Maria de
Lourdes Busnardo Tridapalli
prestigiou a abertura, assim
como a pró-reitora de pós-gra-
duação, pesquisa e extensão
Jocimari Tres Schroeder. Tam-
bém estiveram presentes os
juízes Carlos Alberto Civinski,
Edemar Leopoldo Schlösser e
Quitéria Tamanini Vieira Peres.

O Juiz da Infância e da
Juventude da Comarca de
Florianópolis, Francisco José
Rodrigues de Oliveira Neto,
abriu o evento com a pales-
tra sobre “Os obstáculos da
Adoção”.

Logo após, um grupo
de teatro do SESC - Serviço
Social do Comércio fez uma
apresentação. Depois, uma
mesa redonda sobre os aspec-
tos jurídicos da adoção foi or-
ganizada. O GEAAB – Grupo de Estudo e
Apoio a Adoção de Brusque divulgou seu tra-
balho e falou sobre suas metas.

A tão esperada palestra com o psicólogo
Fernando Freire, um dos maiores especialistas
em adoção no país, foi realizada no período da
tarde. Depoimentos de mães que adotaram cri-
anças emocionaram o público. Por fim, “Ado-
ção sobre vários enfoques” foi o tema de mais
uma mesa redonda.

O Seminário superou a expectativa dos
organizadores e contou com a participação de es-
pecialistas na área da educação, saúde e jurídica,
além do público em geral, alcançando um dos seus
objetivos que é divulgar a adoção, oportunizando
o esclarecimento de dúvidas da população.

“Eu e meu pai participamos do evento com
o intuito de tirarmos algumas dúvidas. Há um ano
e meio meus pais adotaram um menino, que sur-
giu de repente em nossas vidas e é motivo de
muitas alegrias. O Pedro Henrique tem hoje dois
anos, além dele tenho outros dois irmãos biológi-
cos. Foi uma surpresa muito grande, mas a felici-
dade que ele nos traz é inexplicável”, afirmou
Jaina Cristina Leite, 18 anos, acadêmica da 1ª fase
do curso de Direito da Unifebe.

O 3° Seminário Municipal sobre Adoção
de Brusque foi realizado pelo Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina, em parceria com a Unifebe,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, GEAAB, SESC e SENAC –
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

A palestra do psicólogo Fernando Freire foi muito aguardada
pelos participantes que compareceram em peso ao evento
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José Leite com a filha biológica Jaina,
participaram do evento para esclarecer dúvidas

a respeito da adoção de Pedro Henrique
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Esporte

A Prática como Componente
Curricular, desenvolvida no curso de
Educação Física da Unifebe, possui
um papel fundamental para a forma-
ção dos acadêmicos. Atividades es-
portivas, palestras, recreações, orga-
nização de eventos, avaliações físi-
cas, nutricionais, bem como orien-
tações relativas à saúde foram algu-
mas das desenvolvidas ao longo do
semestre, envolvendo cerca de 300
alunos de todas as fases.

Entre as Práticas elaboradas
no mês de junho, a Corrida de Aven-
tura chamou atenção pela originali-
dade. Ofereceu uma atividade dife-
rente e reuniu dezenas de pessoas.
O evento foi organizado por acadê-
micos da 8ª fase, na disciplina de
Educação Física e Meio Ambiente,
aplicada pelo professor Sandro
Tasqueto.

“O principal objetivo deste
evento, além de promover a aula prá-
tica, foi preparar os acadêmicos para
atuarem como profissionais nesta área
que está em plena expansão, incenti-
vando a realização de atividades em
áreas naturais. O resultado foi muito
bacana, recebemos muitos elogios dos
participantes pela iniciativa”, afirmou
o docente.

Corrida de Aventura foi uma das Práticas como Componente
Curricular que contou com a participação da comunidade

Acadêmicas conquisAcadêmicas conquisAcadêmicas conquisAcadêmicas conquisAcadêmicas conquistttttam medalhas nos JUBsam medalhas nos JUBsam medalhas nos JUBsam medalhas nos JUBsam medalhas nos JUBs
A Unifebe não marcou apenas presença nos JUBs - Jogos Uni-

versitários Brasileiros, mas também conquistou duas medalhas de
bronze no evento. A Instituição foi representada pelas acadêmicas
Carla Rezini, Janaína Graziela da Costa e Taiara Zucco, que deram o
melhor de si, orgulhando o Centro Universitário de Brusque.

Janaína, que receberá o título de licenciada em Educação Física
no mês de setembro, ficou com a terceira colocação na prova de 800
metros no atletismo. “Fiquei muito feliz com o resultado, pois disputei
com atletas do ranking nacional. Ao conquistar esta medalha fechei
com chave de ouro esta etapa da minha história na Unifebe ”, afirmou.

Taiara Zucco, aluna de Administração, ficou com o terceiro
lugar nos 100 metros borboleta e quarto nos 50 metros da mesma
modalidade. “Melhorei muito meu desempenho em relação ao ano
passado, fiquei muito contente”, comentou.

Pela primeira vez no evento, Carla Rezini, acadêmica de Educa-
ção Física, ficou em 10° lugar. “Disputei os 200 medley, uma prova que
não é minha especialidade. Ano que vem pretendo estar lá novamente
representando a Instituição e melhorando meu desempenho”, finalizou.

Os Jogos Universitários Brasileiros foram disputados na ci-
dade de Maceió, em Alagoas, na última semana de junho.
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FOTO: ÁLVARO WALENDOWSKY A prova foi disputada por equi-
pes femininas, masculinas e mistas que
percorreram vários quilômetros. O per-
curso que envolveu corrida e trilha foi
realizado na Reserva Particular do
Patrimônio Natural – Chácara Edith,
seguindo em direção aos bairros Poço
Fundo e Limeira para a prova de
mountain bike.

“Proporcionar vivências dife-
rentes, oportunizando uma formação
integral, é um dos principais objeti-
vos deste projeto. A prática realmen-
te acontece, fazendo com que os par-
ticipantes se envolvam com a comu-
nidade, promovendo ações que bene-
ficiam a população nas áreas da saú-
de, esporte e lazer”, afirmou o coor-
denador do curso, João Derli de Sou-
za Santos.

Pela participação maciça dos
alunos, fica claro o contentamento
com a realização da Prática como
Componente Curricular. “Trabalhos
que envolvem prática são muito im-
portantes para nossa formação como
acadêmicos, já que aplicamos o que
aprendemos em sala de aula. Muitos
dos desenvolvidos por nós também
envolvem a comunidade, tornando-os
muito gratificantes”, comentou a alu-
na Mirella Aparecida Benedito.


