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Realizado pela primeira vez em Gaspar o evento foi sucesso de público e

proporcionou aos moradores da região uma tarde diferente, repleta
de atividades voltadas para crianças e adultos

O evento Unifebe na Comunidade, promovido pela Insti-
tuição todos os semestres, foi realizado no dia 17 de maio na
E.E.B. Frei Godofredo e proporcionou aos moradores do bairro
Sete de Setembro, em Gaspar, uma tarde diferente, com muitas
atividades.

Muitas brincadeiras e oficinas divertiram as crianças enquanto
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os adultos puderam cuidar da saúde, tirar dúvidas com o Núcleo de
Prática Jurídica e conferir palestras.

Segundo a diretora da Escola, Viviana Maria Schmitt dos San-
tos, o evento foi surpreendente, já que ela e os professores não espera-
vam que alcançasse tamanha proporção. Viviana ainda solicitou que o
evento fosse realizado mais vezes ao ano no município.
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Em 35 anos dedicados à Educação
Superior, a Unifebe, Centro Universitário
de Brusque, tem como foco de sua atua-
ção, a formação integral dos acadêmicos.

Estamos convencidos do papel cen-
tral que o ensino, a cultura e o saber de-
sempenham na criação de seres livres, au-
tônomos, responsáveis e solidários.

É com o olhar no futuro, aproveitan-
do as novas oportunidades, mas mantendo
igualmente o melhor da História e preser-
vando as melhores tradições universitári-
as, que pretendemos fazer a Unifebe de
hoje, voltada sempre para o seu compro-
misso com o desenvolvimento das pessoas
e das comunidades que constituem o seu
entorno.

Para tanto, temos realizado a gestão
com transparência, incluindo a participa-
ção nos processos decisórios, de represen-
tantes dos diferentes segmentos internos e
externos, da Instituição e da sociedade.
Desta forma, o Jornal da Unifebe, é mais
um instrumento que contribui nessa dire-
ção.

Nele serão divulgadas as inúmeras
conquistas que a Instituição vem alcançan-
do ao longo de sua caminhada. São estas
conquistas que nos permitem obter, sem-
pre mais, a credibilidade e o reconhecimen-
to de nossa população e alcançar novos
patamares em nossa evolução, que uma vez
atingidos, enchem-nos de orgulho.

Neste seu lançamento, o Jornal da
Unifebe ilustra algumas destas conquistas,
obtidas por nossos alunos e ex-alunos.

O grande destaque desta edição é,
sem dúvida, a aprovação do Plano de De-
senvolvimento Institucional - PDI e do Pro-
jeto Pedagógico Institucional – PPI, ocor-

Por Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
Reitora da Unifebe
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rida em reunião do Conselho Universitário –
CONSUNI, realizada no último dia 7 de maio.

O Plano de Desenvolvimento
Institucional resume as ações da Instituição
projetadas para um período de cinco anos, le-
vando em conta a Missão, a Visão e os Valo-
res Institucionais e deverá ser utilizado como
documento norteador das práticas acadêmicas.

Já o Projeto Pedagógico Institucional,
que é um dos elementos do Plano de Desen-
volvimento Institucional, foi elaborado com
base naqueles que deverão ser os eixos
norteadores da formação oferecida na Unifebe:
educação de qualidade; flexibilização
curricular; compromisso com o desenvolvi-
mento regional e garantia do financiamento.

A Unifebe passará em breve pela avali-
ação institucional interna e externa, proces-
sos que serão fundamentais para o seu
recredenciamento como Centro Universitário.
O Plano de Desenvolvimento Institucional e
o Projeto Pedagógico Institucional,
protocolados no Conselho Estadual de Edu-
cação no último dia 27 de maio, serão os do-
cumentos que servirão de base para o traba-
lho da Comissão Avaliadora que será definida
pelo supracitado Conselho.

É de fundamental importância para nos-
sa Instituição poder contar com a confiança e
comprometimento de todos que dela fazem
parte. Nosso compromisso é com a transpa-
rência e com a verdade. Contamos com todos
para que possamos assegurá-lo.

E contamos, igualmente, que juntos,
administração superior, professores, acadêmi-
cos, funcionários e comunidade possamos fa-
zer da educação que oferecemos na Unifebe,
verdadeiro instrumento de expansão da igual-
dade e, por isso mesmo, promotor da coesão e
união das sociedades.
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Falcão — Mulhe-
res e o Tráfico é a
continuação do
projeto que resul-
tou no docu-
mentário e no li-
vro Falcão — Me-
ninos do Tráfico,
lançado no ano de
2006, em co-edi-
ção da Central

A crescente preo-
cupação com a
sustentabilidade
do planeta abre no-
vas oportunidades
para empresários e
empreendedores.
Este é um guia
para todos os en-
volvidos com a
gestão socio-
ambiental que desejam conhecer as ferra-
mentas gerenciais que podem ser adotadas
e exploradas pelas organizações neste
novo século.
O texto trata a questão de forma densa,
didática e abrangente. A preocupação com
este assunto é irreversível e é importante
o papel da academia na disseminação das
informações, para que a sociedade possa
ter a consciência de sua situação e esco-
lher o tipo de qualidade de vida que dese-
ja para si e para seus descendentes.

Única das Favelas (Cufa) com a Editora
Objetiva. Trabalhando em favelas de todo
o Brasil com meninos envolvidos no tráfi-
co de drogas, os autores descobriram que a
vida desses “falcões” estava visceralmente
ligada à trajetória de diversas mulheres.
Ao tratar dessa realidade feminina brasi-
leira, o livro acrescenta uma nova dimen-
são à discussão sobre a desigualdade eco-
nômica e social e a questão da segurança
pública. Enquanto narram suas histórias, os
autores também discutem temas polêmicos
como racismo, repressão policial e a im-
portância do trabalho social e do movimen-
to hip hop para a juventude que vive nas
favelas, num livro fundamental para quem
pretende entender o problema da violência
no Brasil.
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O Dia Mundial do Meio Ambiente, co-
memorado em 5 de junho, não passa em bran-
co na Unifebe – Centro Universitário de
Brusque. Com o objetivo de reafirmar a im-
portância do tema entre a comunidade acadê-
mica, diversos eventos foram programados
para este mês.

Entre eles, destaque para a Corrida de
Aventura, organizada pelo professor Sandro
Tasqueto, programada para o dia 29. A ativi-
dade é aberta a todos os interessados e deve
reunir cerca de 100 pessoas, divididas em equi-
pes formadas por quatro integrantes.

Na largada os participantes recebem
comandos do caminho que deverá ser segui-
do. Auxiliados por mapas e bússolas deverão
percorrer o trajeto passando sempre pelos pon-
tos de controle, sem deixar nenhum compa-
nheiro para trás. Vence o grupo que cruzar a
linha de chegada primeiro, com todos os inte-
grantes.

A Corrida de Aventura será dividida em
três etapas. Na primeira, serão percorridas
ruas da cidade, em direção a uma área natu-
ral. Caminhadas ou corridas em trilhas fazem
parte da segunda etapa. Mountain bike fina-
liza o percurso por trilhas e estradas secun-
dárias.

“O objetivo da atividade é colocar as
pessoas em contato com a natureza, promo-

vendo a realização de exercícios em áreas na-
turais, propícias para práticas como estas”, afir-
mou Sandro.

As inscrições são limitadas e devem
ser feitas na coordenação de cursos, com aca-
dêmicos da 8ª fase de Educação Física ou
na Academia Extreme, apoiadora do even-
to.

CurCurCurCurCursos demonstramsos demonstramsos demonstramsos demonstramsos demonstram
atitudes ecológicasatitudes ecológicasatitudes ecológicasatitudes ecológicasatitudes ecológicas

O tema em questão não é apenas lem-
brado com a chegada da data comemorativa.
Neste primeiro semestre o meio ambiente já
foi assunto de muitos outros trabalhos.

A coordenadora do curso de Design de
Moda, Graziela Morelli, elaborou nos meses
de fevereiro e março um jornal on-line, o in-
formativo Eco Atitudes. Nele, diversas suges-
tões que poderiam ser adotadas eram indicadas
a professores e alunos.

Acadêmicos da 1ª fase do curso de Pe-
dagogia também mostraram interesse ao de-
senvolverem uma pesquisa sobre a utilização
da água pelos estudantes da Instituição. O tra-
balho foi desenvolvido na disciplina Biologia
Educacional, ministrada pela docente Cristina
Knihs Zierke.
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4ª Corrida e Caminhada ZEN

XI Noite Cultural Solidária e IV Mostra
dos Resultados das Atividades Práticas

do Curso de Pedagogia

Dia Mundial do Meio Ambiente

Unifebe em Sábados de Lazer

Mostra dos Resultados das Atividades
Práticas do Curso de Letras

Apresentação do Coro da Unifebe
Lançamento do Selo de 50 anos de

São João Batista

Apresentação do Coro da Unifebe
108 anos do Clube Bandeirante

Lançamento do Portal do Egresso

III Seminário Municipal de Adoção de
Brusque

Unifebe em Sábados de Lazer

Corrida de Aventura

Semana das Licenciaturas

 Palestra “Políticas de Promoção e
Saúde”



Centro Universitário de Brusque
Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da UUUUUnifnifnifnifnifebeebeebeebeebe

JUNHO DE 20080000044444 Graduação

PPPPPalesalesalesalesalestrtrtrtrtra sobrea sobrea sobrea sobrea sobre
treinamenttreinamenttreinamenttreinamenttreinamento milenaro milenaro milenaro milenaro milenar

lotlotlotlotlota Anfa Anfa Anfa Anfa Anfitititititeatreatreatreatreatrooooo

Cerca de 450 pessoas prestigiaram
a palestra “KIR Empresarial - Samurais do
passado ao presente”, organizada pelo Cen-
tro Acadêmico do curso de Administração
da Unifebe, no dia 12 de maio.

O monge Bruno Tamietti, acompa-
nhado de samurais, abordou   o código de
ética dos guerreiros japoneses, consolidan-
do conhecimentos de liderança, disciplina e
espírito de luta aos participantes.

Os acadêmicos interagiram com os
samurais, utilizando espadas e sentindo na
pele algumas das abordagens feitas duran-
te a noite.

ComunidadeComunidadeComunidadeComunidadeComunidade
Acadêmica presAcadêmica presAcadêmica presAcadêmica presAcadêmica prestigiatigiatigiatigiatigia
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 Alunos da 7ª fase do curso de Edu-
cação Física, orientados pelo professor de
Dança e Atividade Rítmica, Marco Auré-
lio Cruz de Souza, realizaram a III Mostra
de Dança Folclórica no dia 6 de maio.

Os ritmos escolhidos para as apre-
sentações, realizadas por cerca de 60 aca-
dêmicos, foram: chula, anos 60, tango, sal-
sa, cigano, afro e boi bumbá.

O próprio docente fez questão de en-
cerrar a Mostra com uma apresentação de
tango, acompanhado pela bailarina Maioi
Bacca.
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Manter um bom desempenho durante o
Ensino Médio é mais uma chance de entrar para
a universidade. Através do Processo Seletivo,
a Unifebe oferece vagas para o próximo semes-
tre nos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física, Tecnologia
em Comércio Exterior e Tecnologia em
Logística Empresarial.

As inscrições podem ser feitas pela
internet ou na Secretaria Acadêmica, entre
13h30 e 21h, de segunda a sexta-feira. Os can-

didatos devem apresentar fotocópias do RG,
Diploma ou Certificado de Conclusão do En-
sino Médio e do Histórico Escolar. A taxa de
inscrição é de R$ 25 e pode ser paga no Fi-
nanceiro da Unifebe ou em qualquer agência
bancária, até a data do vencimento.

O prazo para inscrições encerra dia 24
de junho. Mais informações sobre o Processo
Seletivo na Secretaria Acadêmica da Unifebe,
pelo e-mail secretaria@unifebe.edu.br ou pelo
telefone (47) 3211- 7213.

FOTO: DANIELA BURGONOVO
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em Gasparem Gasparem Gasparem Gasparem Gaspar
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A E.E.B. Frei Godofredo, de Gaspar,
realizou no mês de maio a Feira das Pro-
fissões. Com o objetivo de orientar os alu-
nos do Ensino Médio em relação a escolha
profissional, coordenadores e professores
da Unifebe participaram do evento.

“Por perceber a enorme quantidade de
evasões escolares, a Escola deu início ao pro-
jeto no ano passado. Eles não tinham pers-
pectiva de futuro, trocavam as aulas por em-
pregos informais. Um ano depois já notamos
diferença, agora eles mesmos solicitam para
que a Feira seja realizada”, afirmou a coorde-
nadora pedagógica Elaine Cristina de Souza.

Cerca de 300 alunos assistiram apre-
sentações sobre os cursos de Administração,
Design de Moda, Direito, Sistemas de Infor-
mação e Tecnologia Têxtil. Mercado de tra-
balho, perfil profissional, entre outros assun-
tos foram abordados. Os estudantes puderam
esclarecer diversas dúvidas e foram convida-
dos a conhecer a estrutura física da Unifebe.

As crianças aproveitaram todas as atividades de lazer, desde
a pintura facial, arte em balões, jogos de mesa até a

concorrida cama elástica

O evento Unifebe na Co-
munidade, promovido pela Insti-
tuição todos os semestres, foi re-
alizado na E. E. B. Frei Godofredo
no dia 17 de maio e  proporcio-
nou aos moradores do bairro Sete
de Setembro, em Gaspar, uma tar-
de diferente, repleta de atividades
voltadas para crianças e adultos.

Para o público infantil foram
oferecidas diversas atrações coman-
dadas por palhaços que animaram
a tarde ensolarada e convidando
para brincar na cama elástica, pis-
cina de bolinhas, perna-de-pau, pin-
tura facial e arte em balões. Ofici-
nas de pipa e de aviões de papel,
também atraíram os pequenos.

“Trouxe minha afilhada e
também alguns meninos do abrigo
Cegapan – Centro Gasparense de
Proteção ao Adolescente Masculi-
no, local onde trabalho. Eventos
como este são muito importantes
para nós e principalmente para eles,
pois nos fins de semana não exis-
tem muitas opções de lazer”, afir-
mou a pedagoga Isabel Spengler.

A capoeira, liderada pelo
professor  Carlos José Silva atraiu
muitos curiosos que arriscaram
alguns movimentos. Lucas José da

A capoeira, ao som do berimbau, atraiu adultos e crianças.
Os mais ousados arriscaram até alguns movimentos

Cunha, de apenas oito anos não saia da roda.
“Eu adoro capoeira e gostei muito da aula de
dança. Hoje foi um dia muito diferente e gosta-
ria que acontecesse mais vezes”, disse.

“Participamos pela terceira vez deste
evento e a capoeira sempre recebe muita aten-
ção do público. É importante destacar que en-
tre as universidades particulares de Santa
Catarina, somente a Unifebe, incluiu a capo-
eira como uma disciplina na matriz curricular”,
complementou o professor.

A população aproveitou para cuidar da saú-
de. Orientados pela professora Heloísa Helena
Zimmer Ribas Dias, acadêmicos mediam o índi-
ce de massa corporal, calculavam o percentual de
gordura, verificavam níveis glicêmicos e mediam
a pressão arterial dos interessados.

“Enquanto minha filha acompanha mi-
nha neta nas brincadeiras eu vim ver se está

tudo certo com a minha saúde. Achei muito
legal o Unifebe na Comunidade, já que é uma
tarde que oferece lazer para toda a família”,
explicou a aposentada Marli Tschá.

Segundo a diretora da Escola, Viviana
Maria Schmitt dos Santos, o evento foi sur-
preendente, já que ela e os professores não es-
peravam que alcançasse tamanha proporção.

“Nosso objetivo é levar conhecimento
à comunidade, integrando-os com professores,
funcionários e acadêmicos. Com a participa-
ção da comunidade acadêmica o evento tem
crescido a cada edição. Gostaria de agradecer
a todos que fizeram dele um sucesso”, finali-
zou a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa
e extensão, Jocimari Tres Schroeder.

Segundo Jocimari, pelo controle das ati-
vidades, cerca de mil pessoas compareceram no
Unifebe na Comunidade realizado em Gaspar.

FOTO: DANIELA BURGONOVO
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Com a proposta de estabelecer um
canal permanente de comunicação com
seus ex-alunos a Unifebe lança neste mês
o Portal do Egresso. O lançamento será no
dia 18, às 19h, no Auditório do Bloco C. A
entrada é gratuita e todos os egressos es-
tão convidados a participar.

O Portal do Egresso permitirá manter
um acompanhamento dos ex-alunos no mer-
cado de trabalho, oferecendo oportunidades
para a continuidade de sua formação, com
cursos de pós-graduação e extensão.

Ao se cadastrar no Portal do Egresso
os ex-alunos terão acesso a diversos servi-
ços como: empréstimo domiciliar na
Biblioteca  Acadêmica, banco de currícu-
los e empregos, mural de recados, além da
atualização diária de informações.
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A Unifebe – Centro Universitário de
Brusque está com inscrições abertas para
o MBA em Gestão Estratégica de Negóci-
os, que será realizado em Nova Trento
(SC).

O curso de pós-graduação tem como
objetivo promover a formação continuada
de empreendedores e gestores de empre-
sas para o gerenciamento de negócios, co-
laborando com o desenvolvimento da re-
gião.

O público-alvo do MBA são profis-
sionais formados em cursos superiores de
administração, ciências contábeis, comér-
cio exterior, economia,  gestão empresari-
al, entre outros interessados em especi-
alizar-se na gestão estratégica de negóci-
os.

“O mercado exige cada vez mais e
um MBA faz com que o aluno se torne mais
qualificado, tendo um grande diferencial,
fazendo com que as oportunidades venham
ao seu encontro, tornando-se gerentes, di-
retores de empresas, entre outros”, afirmou
o coordenador George Luiz Bleyer
Ferreira.

A pós-graduação é oferecida às sex-
tas-feiras no período noturno e aos sába-
dos pela manhã e tarde, em fins de sema-
nas alternados. Ao todo 16 disciplinas se-
rão oferecidas. As aulas serão realizadas
no CEIC – Centro de Encontros Imaculada
Conceição, para turmas de até 25 partici-
pantes.

As inscrições podem ser feitas na
Proppex – Pró-Reitoria de Pós Graduação,
Pesquisa e Extensão da Unifebe, no Bair-
ro Santa Terezinha. Mais informações pelo
telefone (47) 3211-7207 ou pelo e-mail
proppex@unifebe.edu.br.

A entrega do Prêmio Mérito Universitário Catarinense foi
marcada pela presença de diversas autoridades, entre elas

representantes da administração superior da Unifebe.
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A Unifebe – Centro Universitário de Brusque promoveu no dia 28 de maio,
no Auditório do Bloco C, a palestra “Como manter seu coração saudável”, mi-
nistrada pelo médico cardiologista Dr. Hailton Boing Júnior.

A atividade está ligada ao curso de extensão Vida Ativa, voltado ao públi-
co de todas as idades interessado em retomar ou complementar sua formação. O
evento reuniu integrantes do curso, além de pessoas da comunidade.

“O principal objetivo do Vida Ativa é propor atualização aos participantes
através da abordagem de diversos temas da atualidade”, explicou a supervisora
de extensão Gláucia Marian Tenfen.

FOTO: LISIANE MORAES

Com base na Missão
Institucional, a Unifebe –
Centro Universitário de
Brusque incentiva seus
acadêmicos a desenvolve-
rem projetos de pesquisa,
promovendo assim a inicia-
ção científica. O objetivo é
fazer com que os alunos
ampliem seus conhecimen-
tos e desenvolvam pesquisas
que tragam benefícios para a
comunidade onde estão
inseridos.

Em abril deste ano a
Instituição foi destaque neste
âmbito. A egressa
Maximíriam Rocha, formada em Tecnologia
em Cerâmica, curso de graduação oferecido
em parceria com o Senai de Tijucas, recebeu
o prêmio Mérito Universitário, oferecido pela
FAPESC - Fundação de Apoio à Pesquisa Ci-
entífica e Tecnológica do Estado de Santa
Catarina, pela elaboração do projeto de pes-
quisa “Reaproveitamento de resíduo cerâmico
para obtenção de artefatos de concreto”.

Na sede da FAPESC, em Florianópolis,
Maximíriam recebeu do governador Luiz
Henrique da Silveira o certificado pela pri-
meira colocação na categoria Engenharia,
Exatas e da Terra, além de R$ 1 mil.

Acompanhada da família, a tecnóloga
sentiu-se lisonjeada. “Esta conquista é muito
significativa, ela é sem dúvidas uma valoriza-
ção do meu desempenho e de todo o trabalho
da Unifebe, já que partiu da Instituição a su-
gestão de desenvolver o projeto, com o apoio
dos professores e do meu orientador, profes-
sor Adriano Michael Bernardin. Enfim, é uma
grande satisfação”, afirmou.

Além das bolsas oferecidas pela Fun-
dação, uma das formas de desenvolver pro-
jetos de iniciação científica atualmente na
Instituição é através da Bolsa de Pesquisa
do Artigo 170, por meio da qual o acadêmi-
co pode ganhar visibilidade ao participar de
simpósios e congressos, podendo até mes-
mo transformar seu projeto de pesquisa em
um artigo a ser publicado na Revista da
Unifebe.

As pesquisas desenvolvidas também são
apresentadas no ENPEX - Encontro de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão, evento que será rea-
lizado pela Unifebe nos dias 23 e 24 de outu-
bro.

Os acadêmicos contemplados com os
recursos da Bolsa do Artigo 170 podem se ins-
crever até o dia 12 de junho, na secretaria da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão, sendo que a ficha de inscrição e o
roteiro para elaboração do projeto estão dis-
poníveis no site www.unifebe.edu.br/pesqui-
sa.
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O Conselho Universitário
– CONSUNI da Unifebe - Cen-
tro Universitário de Brusque
aprovou, em reunião histórica,
o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI e o Projeto
Pedagógico Institucional - PPI.
A reunião foi realizada no Au-
ditório do Bloco C da Unifebe,
no bairro Santa Terezinha, no dia
7 de maio.

A reunião foi aberta pela
presidente do CONSUNI, profª
Maria de Lourdes Busnardo
Tridapalli, que agradeceu a pre-
sença dos conselheiros e demais
convidados, entre eles o presi-
dente da Associação de Profes-

Em reunião histórica os membros do CONSUNI aprovaram os
documentos, que posteriormente foram entregues ao

Conselho Estadual de Educação para o recredenciamento da
Unifebe como Centro Universitário

“
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A Unifebe oferece assistência judi-

ciária gratuita, no Núcleo de Prática Jurí-
dica, à comunidade carente. O serviço é
oferecido no Anfiteatro, no Centro.

No Núcleo os estudantes têm a opor-
tunidade de realizar estágio monitorado por
professores e colocar em prática o que
aprendem em sala de aula. Com a inaugu-
ração do Juizado Especial Cível e Crimi-
nal na Unifebe ampliou a oportunidade de
os acadêmicos aliarem a teoria e a prática
das atividades jurídicas, realizando estágio
diretamente no Juizado Especial.

sores da Fundação Educacional de Brusque -
APROFEBE, William Fernandes Molina, o
presidente da Associação dos Funcionários
Técnico-Administrativos da Fundação Educa-
cional de Brusque - ASETEC, Nilo Dalségio,
e o vice-presidente do Diretório Central dos
Estudantes - DCE, Silvio
Bertolini.

“O Plano de De-
s e n v o l v i m e n t o
Institucional e o Projeto
P e d a g ó g i c o
Institucional, que hoje
estão em votação, são do-
cumentos que foram elaborados com a parti-
cipação de toda a comunidade acadêmica. Para
nós é motivo de orgulho saber que todos con-
tribuíram maximamente para que esse momen-
to fosse possível”, destacou a reitora.

Após as considerações iniciais a presi-
dente do CONSUNI fez uma breve introdu-
ção sobre o contexto histórico da Unifebe e
em seguida passou a palavra à relatora dos pro-
jetos, a assessora de desenvolvimento, profª
Marcilene Pöpper Gomes. Segundo a relatora
o Plano de Desenvolvimento Institucional foi
elaborado em cumprimento da Lei Federal nº
10.861, de 14/04/2004, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES.

“O Plano de Desenvolvimento
Institucional é o documento que estabelece as
ações da Instituição para um período de cinco
anos e foi elaborado com base na missão
Institucional da Unifebe para nortear as práti-
cas acadêmicas”, resumiu a relatora. O Proje-
to Pedagógico Institucional, que é um dos ele-

mentos do Plano de Desenvolvimento
Institucional, também foi elaborado com base
nos seguintes eixos norteadores: educação de
qualidade; flexibilização curricular; compro-
misso com o desenvolvimento regional e fi-
nanciamento.

Depois de apre-
sentados, os documen-
tos foram discutidos
pelos conselheiros, que
fizeram considerações
e em seguida aprova-
ram ambos os projetos.
“O projeto tem imper-

feições, mas é o que honesta e responsavel-
mente pudemos fazer. Os documentos possu-
em o mérito de uma grande obra, pois repre-
sentam uma pedra fundamental para o desen-
volvimento de nossa Instituição”, afirmou a
reitora.

Os Conselheiros e convidados tiveram
a oportunidade de se manifestar ao final da
sessão. “Gostaria de parabenizar o grupo pela
aprovação dos projetos, que foi feita de ma-
neira democrática, com sugestões que foram
acatadas. Desejamos que a Unifebe obtenha
êxito no desenvolvimento das ações propos-
tas”, ressaltou o vice-presidente do DCE.

O Plano de Desenvolvimento
Institucional e o Projeto Pedagógico
Institucional foram entregues ao presidente
do Conselho Estadual de Educação - CEE,
Adélcio Machado dos Santos, pela reitora da
Unifebe no dia 27 de maio. A Unifebe passa-
rá em breve pela avaliação institucional in-
terna e externa, fundamentais para o
recredenciamento como Centro Universitário.
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A Unifebe promoveu a palestra “De-
safios e Oportunidades em Qualidade de
Vida”, ministrada pela psicóloga Ivelise
Muller Diegoli, egressa do curso de Filoso-
fia. A palestra, realizada em maio, foi voltada
para funcionários técnico-administrativos e
integra o Programa Permanente de Formação.

“O principal objetivo foi promover
formação dos profissionais que atuam na
Unifebe, o que é fundamental para que o
processo de ensino-aprendizagem alcance
o nível de qualidade proposto na missão
institucional”, afirmou a assessora de de-
senvolvimento, Marcilene Pöpper Gomes.

A Formação Continuada é realiza-
da no início de cada semestre letivo, vol-
tada para professores e técnico-adminis-
trativos. A cada evento procura-se atender
as sugestões feitas na edição anterior e na
Avaliação Institucional. A palestra sobre
qualidade de vida foi realizada em feve-
reiro e teve grande aceitação dos funcio-
nários, que solicitaram novas abordagens
sobre o assunto.
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Esporte
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A Unifebe – Centro Universitário de Brusque
terá três representantes nos Jogos Universitários Bra-
sileiros. As acadêmicas Carla Rezini, Janaina Graziela
da Costa e Taiara Zucco conquistaram as vagas na se-
leção de Santa Catarina após conseguirem as melho-
res colocações na etapa estadual da competição.

Janaina, aluna do curso de Educação Física,
disputará a prova de 800 metros no atletismo. Esta
será sua segunda vez na competição, em 2005 ficou
com o 4° lugar. “Vou para fazer minha melhor mar-
ca e se isto acontecer ficarei entre as três melhores
colocadas”, afirmou.

Carla Rezini, também acadêmica de Educação
Física, garantiu vaga na natação, disputando a prova
de 200 metros medley. “Será minha primeira vez no
evento, espero conseguir fazer uma boa prova”, disse.

Estudante de administração, Taiara competi-
rá pela quarta vez na natação. “Irão participar dos
Jogos grandes atletas, mas estou na minha melhor
fase. Espero trazer bons resultados nas provas que
irei disputar que são 50 e 100 metros borboleta”,
garantiu.

Carla, Taiara e Janaina representarão a Unifebe nos Jogos Universitários Brasileiros, que
serão disputados este mês em Maceió (AL)
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Os Jogos Universitários Brasileiros serão disputados na cidade
de Maceió, em Alagoas, entre os dias 25 e 29 de junho. Janaina, Carla

e Taiara intensificaram os treinos e estão confiantes na busca por bons
resultados.

Acadêmico de Educação FísicaAcadêmico de Educação FísicaAcadêmico de Educação FísicaAcadêmico de Educação FísicaAcadêmico de Educação Física
se desse desse desse desse destttttaca em maraca em maraca em maraca em maraca em maratatatatatonasonasonasonasonas

Conhecida como uma das provas mais difíceis e desgastantes
do atletismo, a maratona se tornou uma grande paixão na vida de
Bernardo Faccin, acadêmico da 1ª fase do curso de Educação Físi-
ca da Unifebe – Centro Universitário de Brusque.

O gaúcho, natural de Porto Alegre, reside atualmente em
Tijucas e disputou suas primeiras corridas rústicas no ano de 2006.
Mesmo com apenas dois anos de treinamento, o atleta de 20 anos
demonstra ser bom no que faz.

Neste ano Bernardo passou a investir em provas mais ousa-
das. No mês de maio conquistou o 5° lugar em sua categoria, 20 a
24 anos, na 25ª Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das
mais disputadas do país. “O resultado foi uma grande surpresa, fiz
o tempo uma hora abaixo do que todos esperavam”, afirmou.

Em abril, o atleta participou também da 8ª Maratona Rústica
Internacional de Santa Catarina, realizada em Florianópolis, con-
quistando a oitava colocação. O evento teve a participação de mais
de três mil competidores, entre eles participantes que buscavam
índice para as Olimpíadas de Pequim.

Em 2006 Bernardo foi vice-campeão do ranking na catego-
ria 15 a 19 anos e em 2007 campeão. Atualmente ocupa a 5ª posi-
ção e espera chegar ao fim do ano com um ótimo resultado. Para
isso o atleta tem a expectativa de conseguir um patrocínio, além de
um técnico que possa ajudá-lo a melhorar.

“Já pratiquei diversos esportes, mas foi no atletismo que me
destaquei, principalmente em provas longas, de muita resistência.
Não tenho treinador, pratico sozinho, são cerca de 10 quilômetros
percorridos por treino. Com ajuda técnica poderia fazer maiores
percursos em tempos menores”, explicou.
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O acadêmico de Educação Física, Bernardo Faccin, que na foto
lidera a prova, tem se destacado em grandes maratonas


