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 Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão será realizado nos dias 21 e 22
deste mês e discutirá ações de extensão e projetos de iniciação científica

O ENPEX – Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão será rea-
lizado pela Unifebe nos dias 21 e 22 deste mês. O evento tem a pro-
posta de reunir a comunidade acadêmica, instituições parceiras e a
comunidade em geral para discutir ações de extensão e projetos de
iniciação científica, articulados ao ensino.

No primeiro dia será feito um debate com o tema “O papel da
pesquisa e extensão no ensino de graduação e sua contribuição para o
desenvolvimento da sociedade”. Nesta mesma noite também será o

lançamento da Revista da Unifebe, edição 2008. A obra reúne 19 arti-
gos científicos redigidos por professores e alunos da Unifebe e de ou-
tras Instituições.

Já no segundo dia do ENPEX serão realizadas as apresentações
das pesquisas, que ocorrerão simultaneamente em diversas salas com
abordagens de diversas áreas. As oficinas “Voz e Movimento”, “Dan-
ça”, “Produção de Texto Acadêmico” e “Empreendedorismo: A Incuba-
dora de Base Tecnológica da Unifebe” complementam as atividades.
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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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No mês de setembro recebe-
mos na Instituição uma importante
visita. Avaliadores do Conselho Es-
tadual de Educação estiveram na
Unifebe – Centro Universitário de
Brusque com uma relevante missão:
avaliar nossas atividades, tendo
como referência nosso Projeto Peda-
gógico Institucional - PPI e o Plano
de Desenvolvimento Institucional –
PDI.

Essa avaliação externa permiti-
rá que nos situemos em relação ao nos-
so trabalho, acrescendo novas metas
às já estabelecidas em nosso PDI, sem-
pre no rumo do incremento da quali-
dade da formação nos diferentes cur-
sos que oferecemos. Além disso, des-
sa avaliação resultará, esperamos, o tão
almejado recredenciamento de nossa
Instituição.

O parecer final do Conselho
Estadual de Educação – CEE, ain-
da não nos foi comunicado, o que
deve ocorrer brevemente, mas as
considerações feitas pelos avalia-
dores à administração superior não
poderiam ser melhores. Compro-
misso e seriedade foram os concei-
tos adotados pelos avaliadores para
descreverem o nosso trabalho, sem-
pre  a l inhado à  nossa  missão

humanista.
Orgulha-nos este tipo de reco-

nhecimento, ainda mais, vindo de pro-
fissionais que há tantos anos atuam
na mesma área e com os mesmos ide-
ais e que conhecem tantas universi-
dades pelo Brasil. Com 35 anos, ain-
da somos jovens, mas, sem dúvida,
somos grandes na busca do desenvol-
vimento voltado para a promoção da
qualidade de vida em nossa socieda-
de.

No último mês, com o Seminá-
rio de Avaliação Institucional no qual
foram apresentados os relatórios da úl-
tima avaliação, pudemos igualmente
perceber que alunos e professores re-
forçam este reconhecimento, aprovan-
do nossa Instituição, além de colabo-
rarem com o nosso crescimento.

Em outubro contamos com to-
dos, docentes e discentes, para nova-
mente participarem da Avaliação
Institucional. Esta é uma importante
ferramenta de análise do processo de
ensino-aprendizagem e um efetivo ca-
nal para a escuta das diferentes consi-
derações visando o seu aperfeiçoamen-
to.  Peço que estejam conosco, mais
uma vez, contribuindo para que pos-
samos construir uma Unifebe ainda
melhor!
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Machado de Assis
M e m ó r i a s

póstumas de Brás
Cubas é considera-
do um dos roman-
ces mais importan-
tes da literatura uni-
versal e uma das
mais populares
obras do autor,
publicada original-
mente em 1880.

Após sua morte em 1869, Brás Cu-
bas, disposto a se distrair um pouco na eter-
nidade, decide narrar suas memórias e
revisitar os fatos mais marcantes de sua vida.
E adverte: “A franqueza é a primeira virtu-
de de um defunto”. O livro relembra sua
infância, juventude, incidentes familiares e
personagens marcantes, como o amigo
Quincas Borba, que passa de mendigo a
milionário. Discorre ainda sobre sua forma-
ção acadêmica em Portugal e sua tumultua-
da vida amorosa. Abordando o cotidiano ou
acontecimentos nacionais, na vida ou na
morte, Brás Cubas alterna ironia e amargu-
ra, melancolia e bom-humor sem perder a
leveza. Em qualquer estado de espírito, ele
nos surpreende pela irreverência e devasta-
dora lucidez.

Contabilidade para OrganizaçõesContabilidade para OrganizaçõesContabilidade para OrganizaçõesContabilidade para OrganizaçõesContabilidade para Organizações
 do T do T do T do T do Terererererceirceirceirceirceiro Seo Seo Seo Seo Setttttororororor

Osório Cavalcante Araújo

Legislação
sobre o marco legal
do terceiro setor e
os aspectos que en-
volvem as questões
tributárias são te-
mas desta publica-
ção. Alguns aspec-
tos teóricos relati-
vos aos estudos da
Contabilidade apli-
cada que envolvem as teorias contábeis e
relacionadas ao objeto de estudo da Conta-
bilidade que é o Patrimônio estão presentes
nessa obra. Outros, relativos aos aspectos
fiscais, previstos principalmente nas Normas
Brasileiras de Contabilidade emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade, bem
como a Lei das Sociedades por ações,
complementam a abordagem do assunto,
cujo aprofundamento deve envolver a aca-
demia, a sociedade civil e o governo na bus-
ca de soluções contábeis e gerenciais para a
auto-sustentabilidade do terceiro setor.

CurCurCurCurCursos da Unifsos da Unifsos da Unifsos da Unifsos da Unifebe sãoebe sãoebe sãoebe sãoebe são
CerCerCerCerCertiftiftiftiftificados peloicados peloicados peloicados peloicados pelo

Guia do EsGuia do EsGuia do EsGuia do EsGuia do Estudanttudanttudanttudanttudanteeeee
Os cursos de Administração e Peda-

gogia da Unifebe – Centro Universitário de
Brusque receberam a certificação de três
estrelas na avaliação realizada pelo Guia
do Estudante, Edição 2008, da Editora
Abril.

Desde 1984, o Guia traz anualmente
os resultados de uma pesquisa com as ins-
tituições de ensino superior do Brasil, apre-
sentando os cursos de melhor qualidade no
país.

A pesquisa é feita através de um for-
mulário que aborda estrutura física, projeto
pedagógico, tempo de existência, titulação
dos professores, alunos matriculados, publi-
cações do corpo docente, entre outros
questionamentos. O objetivo da publicação
é orientar o vestibulando sobre onde estudar
e os melhores cursos.

O Guia do Estudante traz informações
atualizadas sobre o mercado de trabalho e as
novas profissões e ainda orienta sobre pós-
graduação, bolsas de estudo, além de reunir

uma lista com o nome e o endereço das fa-
culdades e universidades do país. O material
deve chegar nas bancas nas próximas sema-
nas e será comercializado por aproximada-
mente 20 reais.

Para a coordenadora do curso de Pe-
dagogia, professora Eliani Aparecida
Busnardo Buemo, a certificação é uma gran-
de conquista. “Pelo terceiro ano consecutivo
recebemos este prêmio, que vem coroar um
trabalho feito com muita seriedade pelo
colegiado do Curso. É um reconhecimento
não só para Pedagogia, mas também para a
Unifebe”, afirmou.

O coordenador de Administração,
Günther Lother Pertschy, ficou animado com
a conquista da primeira certificação do cur-
so. “O nosso curso já é reconhecido como um
dos melhores do Estado, este prêmio só vem
confirmar essa qualidade. Vamos continuar
trabalhando para melhorar ainda mais o de-
sempenho de nossos professores e alunos”,
resumiu.

AAAAAgendagendagendagendagenda
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Com a proposta de estabelecer uma
aproximação entre os acadêmicos e a profis-
são escolhida os cursos de graduação da
Unifebe promovem eventos com a presença de
palestrantes renomados que além de falar so-

SEMANA DE
CONTABILIDADE

DIA DO
ADMINISTRADOR

SEMANA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

A Semana de Contabilidade - SECONT
deste ano teve como tema “A contabilidade
fazendo a diferença na gestão das organiza-
ções”.

O evento contou com participação de
palestrantes renomados, que vieram debater
com a comunidade acadêmica e empresarial
diversos assuntos de relevância para a área
contábil.

O dia do Contador é comemorado em
22 de setembro, na mesma semana de realiza-
ção da SECONT.

José Carlos Marion abriu o ciclo de
palestras ao abordar o tema “Contabilida-
de: uma profissão empolgante”, em seguida
foi a vez de Manfredo Kriek falar sobre “Au-
ditoria Integral dos Negócios”. Para finali-
zar o comentarista Luiz Carlos Prates apre-
sentou “Como ser diferente no mundo dos
iguais”.

“O evento foi um grande sucesso e
estamos muito contentes com a participação
dos estudantes de Ciências Contábeis e de
toda a comunidade que compareceu para
prestigiar mais esta edição da Semana de
Contabilidade”, destacou o coordenador do
curso José Carlos de Souza.

Os bacharéis do Curso de Ciências
Contábeis da Unifebe que tiveram as melho-
res notas no Trabalho de Conclusão de Curso
do segundo semestre de 2007 e primeiro se-
mestre deste ano foram homenageados pelo
desempenho obtido. Os premiados foram:
Adrielly Luana Rigon, Bianca Weyermanns
Melo, Edilson Sidnei Padilha e Lucimari
Rubik.

A data em que se celebra o dia do Admi-
nistrador é 9 de setembro, para comemorar o cur-
so de Administração reuniu os acadêmicos para
uma palestra com o egresso Jackson Baraúna, que
concluiu o Administração em 2003 e cursou pós-
graduação em Gestão Estratégica de Empresas.

Jackson falou de sua trajetória acadêmica
e profissional e destacou a experiência adquirida
quando trabalhou na China, durante três anos. Ele
explicou o processo de implantação de uma em-
presa no exterior, a burocracia, os impostos e a
importância da qualificação profissional.

A formação acadêmica de Jackson foi um
diferencial que lhe rendeu o convite para traba-
lhar em outro país.  “A Unifebe me ofereceu
uma formação completa. Os professores me
deram uma ampla visão da profissão do admi-
nistrador, que nem todos possuem ou aprovei-
tam. Na pós-graduação o conteúdo foi reforça-
do, uma espécie de revisão que contribuiu mui-
to para minha carreira profissional”, explicou.

O Conselho Regional de Administração
parabenizou os administradores com uma cam-
panha publicitária de valorização da profissão e
organizou uma palestra sobre “Motivação e auto-
estima para vencer” com Geninho Goes. O even-
to, denominado Dia D, atraiu cerca de mil pesso-
as, entre estudantes e profissionais da área.

O coordenador do curso de Administração,
Günter Lother Pertschy, comemora o sucesso das
atividades. “Discutimos diversos assuntos ligados
à gestão e também participamos do Dia D, reali-
zado pela primeira vez em Brusque, o  que de-
monstra o quanto a profissão está crescendo no
município. Percebemos como é importante o cur-
so oferecido pela Instituição”, afirmou.

O dia do profissional de Educação Fí-
sica é comemorado em 1º de setembro. A data
é marcada por diversas ações que visam a va-
lorização da profissão. Na Unifebe os estudan-
tes praticaram ginástica laboral em algumas
turmas dos outros cursos e em Escolas do En-
sino Médio, os participantes receberam um
marcador de página alusivo à data. Os acadê-
micos também mediram pressão arterial, peso,
altura e orientaram sobre cuidados com a saú-
de. Para encerrar as atividades do dia foi rea-
lizada uma roda de capoeira, liderada pelo pro-
fessor da disciplina, Carlos José Silva.

A Semana de Educação Física foi reali-
zada na última semana de setembro e contou
com a presença de palestrantes como Sidirley
de Jesus Barreto, Eduardo Cartier e Fernando
Adami que abordaram os seguintes temas:
“Educação Física na Educação Infantil”,
“Musculação Terapêutica” e “Atividade Físi-
ca na Infância e Adolescência”, respectivamen-
te.

O evento foi encerrado com o Torneio
de Integração, feito no Ginásio do SESI. As
equipes entraram em quadra para a disputa no
futsal, que promoveu uma grande confrater-
nização entre os participantes e suas torcidas.
As equipes vencedoras foram a 5ª fase notur-
na no masculino e a 6ª fase noturna no femini-
no.

“As atividades promovidas pelo curso
contribuíram para reforçar o valor do profis-
sional de educação física para a sociedade e
discutir temas pertinentes à formação dos es-
tudantes”, afirmou o coordenador do curso,
João Derli de Souza Santos.

bre a vivência profissional, ainda debatem te-
mas relevantes para cada área.

Os alunos de Administração, Ciências
Contábeis e Educação Física além de participa-
rem da Semana dos Cursos também comemora-

ram o dia destas profissões. Os eventos foram
prestigiados pela reitora, Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, pelo vice-reitor Antônio
Carlos Schlindwein e pela pró-reitora de ensino
de graduação, Heloisa Maria Wichern Zunino.

FOTOS: DANIELA BURGONOVO
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A Unifebe promoveu,
em setembro, mais um Semi-
nário de Avaliação
Institucional. O evento orga-
nizado pela Assessoria de
Desenvolvimento e pela Co-
missão Própria de Avaliação
– CPA teve a participação da
administração superior, de
coordenadores de cursos,
funcionários e líderes de tur-
ma.

Além de abordar o
Programa Permanente de
Avaliação Institucional, o
evento apresentou os relató-

Seminário de Avaliação apresentou resultados referentes ao
primeiro semestre de 2008

rios da Avaliação Institucional feita no primei-
ro semestre de 2008, em que foram analisa-
dos os cursos de graduação e pós-graduação,
o perfil dos professores e dos alunos
ingressantes, o clima organizacional, entre
outras dimensões.

“O trabalho da Avaliação Institucional
na Unifebe iniciou em 1999 e está voltado à
orientação do processo de auto-avaliação,
numa perspectiva de analisar a Instituição em

sua totalidade, ou seja, integrar diversas di-
mensões de avaliação, auxiliando o processo
de tomada de decisão, direcionando o plane-
jamento institucional”, ressaltou a Assessora
de Desenvolvimento, Marcilene Pöpper Go-
mes. Segundo ela, os resultados obtidos nes-
tas dimensões indicam pontos que necessitam
de possíveis ajustes e intervenções, além de
permitir a Instituição conhecer melhor suas
possibilidades e limitações.

AAAAAvvvvvaliação Insaliação Insaliação Insaliação Insaliação Institucionaltitucionaltitucionaltitucionaltitucional
Acadêmicos e professores da

Unifebe tem até o dia 30 de outubro para
responder a Avaliação Institucional do se-
gundo semestre. O questionário pode ser
respondido somente via internet, no site
da Unifebe. Basta acessar o site e selecio-
nar a opção Aluno ou Professor e respon-
der as perguntas referentes a auto-avalia-
ção, avaliação do desempenho docente,
avaliação das turmas, avaliação da coor-
denação do curso, organização curricular
e condições de oferta do curso.

A Avaliação Institucional é uma
determinação do Sinaes - Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior
do Governo Federal e tem por finalidade
a melhoria do ensino superior e a promo-
ção dos valores democráticos. “O proces-
so não acontece de forma isolada e só terá
sentido se for global, isto é institucional,
por isso contamos com a participação,
envolvimento e comprometimento de to-
dos”, ressalta a Analista de Desenvolvi-
mento, Fabiani Cristini Cervi Colombi.

Passadas as comemorações dos 35
anos de fundação e 5 anos do
credenciamento como Centro Universitá-
rio, a Unifebe recebeu, em setembro, a
Comissão Verificadora do Conselho Esta-
dual de Educação de Santa Catarina para
avaliar o projeto de renovação do
credenciamento.

O Plano de Desenvolvimento
Institucional e o Projeto Pedagógico
Institucional foram encaminhados ao pre-
sidente do Conselho Estadual de Educa-
ção - CEE, Adélcio Machado dos Santos,
em maio deste ano. Os documentos, que
estabelecem as ações da Instituição para
um período de cincos, foram avaliados pela
comissão verificadora que esteve na
Unifebe para a verificação in loco.

A comissão formada pelos doutores
Selvino José Assmann (UFSC), Juarez da
Silva Thiesen (USJ) e Oscar Alves (UFPR),
avaliou a Unifebe através do Plano de De-
senvolvimento Institucional e de seu Pro-
jeto Pedagógico Institucional, a fim de ve-
rificar se a Instituição está apta ao
recredenciamento como Centro Universi-
tário.

Os avaliadores conheceram estrutu-
ra física, conversaram com a administra-
ção superior, com a Comissão Própria de
Avaliação, com coordenadores de curso,
professores e alunos, além de passarem
pelos setores verificando in loco o traba-
lho dos funcionários técnico-administrati-
vos.

Com a análise realizada, os avalia-
dores se reuniram com a administração
superior e se mostraram favoráveis ao
recredenciamento. O relatório foi encami-
nhado ao Conselho Estadual de Educação
de Santa Catarina, que nos próximos me-
ses deve emitir o parecer final e publicar o
resultado no Diário Oficial da União.
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A Unifebe realiza o ENPEX – En-
contro de Ensino Pesquisa e Extensão, nos
dias 21 e 22 deste mês. O evento tem a pro-
posta de reunir a comunidade acadêmica,
instituições parceiras e a comunidade em
geral para discutir ações de extensão e pro-
jetos de iniciação científica, articulados ao
ensino.

No primeiro dia do evento será realiza-
do um debate com o tema “O papel da pes-
quisa e extensão no ensino de graduação e sua
contribuição para o desenvolvimento da soci-
edade”. A participação é gratuita e aberta à
comunidade. O início está marcado para às
19h, no Auditório do Bloco C, no bairro San-
ta Terezinha.

Nesta mesma noite também será feito
o lançamento da Revista da Unifebe, edição
2008. A obra reúne 19 artigos científicos re-
digidos por professores e alunos da Unifebe
e de outras Instituições. A publicação de di-
vulgação científica com caráter
multidisciplinar tem como objetivo divulgar
o resultado de estudos e pesquisas.

No segundo dia do ENPEX serão re-

alizadas as apresentações das pesquisas,
que ocorrerão simultaneamente em diver-
sas salas com abordagens de diversas áre-
as como: Administração, Ciências Bioló-
gicas, Ciências Contábeis, Ciências Soci-
ais, Comunicação Social, Desenvolvimen-
to Regional, Design de Moda, Direito,
Educação Física, Letras, Pedagogia, Publi-
cidade e Propaganda e Sistemas de Infor-
mação.

O ENPEX também promoverá oficinas
de “Voz e Movimento”, com o regente do
Coro da Unifebe, Sérgio Westrupp; “Dança”,
com o docente Marco Aurélio da Cruz Sou-
za; “Produção de Texto Acadêmico”, com a
professora Maria Goreti Mafra e
“Empreendedorismo: a Incubadora de Base
Tecnológica da Unifebe”, com o professor
Roberto Heinzle.

Mais informações na Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, com
a supervisora de pesquisa, Luciane Ângela
Nottar  Nesello,  pelo e-mail
proppex@unifebe.edu.br ou pelo telefone
(47) 3211 7227.

Melhorias noMelhorias noMelhorias noMelhorias noMelhorias no
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Com o objetivo de suprir as neces-
sidades do curso de Sistemas de Informa-
ção, a Unifebe - Centro Universitário de
Brusque adquiriu novos equipamentos
para o Laboratório de Informática 3. A en-
trega das novas máquinas foi realizada no
início do mês e teve a presença da reitora,
Maria de Lourdes Busnardo Tri-dapalli,
do vice-reitor, Antônio Carlos
Schlindwein, da pró-reitora de ensino de
graduação, Heloisa Maria Wichern
Zunino, e do coordenador do curso, Sér-
gio Rubens Fantini.

Foram adquiridos 24 computadores
Itautec, com processador Intel Core 2 Duo,
com 2Gb de memória RAM e demais com-
ponentes. “As máquinas são capazes de
atender todas as necessidades dos acadê-
micos, tanto no ensino quanto nas pesqui-
sas propostas pelo curso. Também foram
disponibilizados todos os softwares exis-
tentes no mercado”, explicou o coordena-
dor do Núcleo de Informática, William
Fernandes Molina.

O Laboratório de Informática ainda
conta com um projetor multimídia, que per-
mite ao professor fazer apresentações e de-
monstrações de softwares, ar condiciona-
do, mesas para notebook e acesso a rede
wireless. “Nossa proposta é oferecer as me-
lhores ferramentas para que nossos alunos
ingressem no mercado de trabalho com a
melhor qualificação possível. É com gran-
de satisfação que entregamos estes novos
equipamentos”, afirmou a reitora.

Os setores administrativos da
Unifebe também foram beneficiados com
a instalação de 30 novos monitores LCD
que, segundo William, eliminam as
distorções de imagem e diminuem o can-
saço das vistas, além de consumir menos
energia. O Núcleo de Prática Jurídica tam-
bém recebeu quatro novos equipamentos,
do mesmo modelo dos disponibilizados no
Laboratório de Informática.
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A OAB – Ordem dos Advogados

do Brasil, subseção de Brusque, inau-
gurou a Sala de Atendimento na Unida-
de Judiciária Avançada, que fica no An-
fiteatro da Unifebe - Centro Universitá-
rio de Brusque , localizada no Centro da
cidade.

A reitora da Instituição, Maria de
Lourdes Busnardo Tridapalli marcou pre-
sença na inauguração do espaço, acom-
panhada pelo coordenador do Núcleo de
Prática Jurídica, Luiz Elias Valle e pelo

assessor Jurídico, Ronaldo Uller.
Os convidados foram recebidos

pelo presidente da OAB, Marcellus
Augusto Dadam, e pelo seu vice, Luiz
Hoffmann. Diversos advogados e autori-
dades da área jurídica estiveram presen-
tes, entre elas o juiz Sílvio José Franco,
responsável pela Unidade Judiciária
Avançada.

Com a nova sala, os advogados pas-
sam a contar com um espaço para reuni-
ões, além do serviço de xerox.
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Os concluintes dos cursos de Educação Física e
Tecnologia em Produção Têxtil receberam a outorga de grau
durante o mês de setembro. A Unifebe também promoveu a ce-
rimônia de Outorga de Grau em Separado, para acadêmicos de
diversos cursos que não participaram da cerimônia coletiva por
motivos previstos em regulamento específico.

A reitora, Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli presi-
diu todas as sessões solenes, que também tiveram a presença
do o vice-reitor, Antônio Carlos Schlindwein, da pró-reitora
de ensino de graduação, Heloisa Maria Wichern Zunino, de
coordenadores de curso, professores, familiares e amigos dos
concluintes.

Cerca de 100 estudantes concluíram os estudos e fo-
ram habilitados para o exercício de suas profissões. “A
Unifebe se despede de todos os formandos com a confian-
ça de que quando estiverem atuando em suas profissões
aplicarão os conhecimentos que aqui receberam e contri-
buirão para a construção de um novo tempo”, afirmou a
reitora.

Os acadêmicos de Educação Física escolheram o pro-
fessor Fabrício Bado como paraninfo da turma e o professor
Marco Aurélio da Cruz Souza foi homenageado como patrono.
Os alunos Robson Machado e Evandro Mello do Amaral fo-
ram escolhidos como amigos de turma.

A primeira turma do curso de Tecnologia em Produção
Têxtil, oferecido em parceria com o Senai/Brusque, escolheu
o professor Wallace Nóbrega Lopo como o paraninfo e o pro-
fessor Rolf Dieter Bükmann com patrono. O homageado como
amigo de turma foi Valter Schlindwein.

A cerimônia de Outorga de Grau em Separado, que é
realizada no campus da Unifebe, no bairro Santa Terezinha,
teve a participação de acadêmicos dos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Design de Moda, Direito, Edu-
cação Física, Filosofia, História, Letras, Pedagogia, Siste-
mas de Informação, Tecnologia em Cerâmica, Tecnologia em
Processos Industriais - Eletromecânica, Tecnologia em Ges-
tão Empresarial e Tecnologia em Turismo.
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Alunos de 1ª a 4ª séries das escolas Albert Prett
e Osvaldo Reis visitaram a Unifebe para prestigiar a
exposição “Da Costa do Vale da Serra – Modernis-
mo em Santa Catarina”, organizada em parceria com
o SESC – Serviço Social do Comércio.

Os estudantes também participaram de ofici-
nas de desenho, ouviram contação de histórias e
assistiram a vídeos ligados ao tema. A exposição
promove a reflexão e o desenvolvimento das artes
visuais, uma forma de aprimorar a educação e con-
tribuir para a formação cultural das crianças.
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A Unifebe realizou em setembro
mais uma edição do Unifebe na Comu-
nidade, que no segundo semestre é rea-
lizado no campus da Instituição duran-
te uma semana. Mais de mil alunos de
diversas escolas de Ensino Médio de
Brusque e região participaram da pro-
gramação, que incluiu visitas orienta-
das e palestras sobre orientação profis-
sional.

Os cursos oferecidos pela Insti-
tuição foram apresentados aos estudan-
tes, que tiveram a oportunidade de con-
versar com acadêmicos, professores e
coordenadores de curso. Uma oportu-
nidade de esclarecer dúvidas e conhe-

munidade”, afirmou Tairini Cunha, que cursa
o terceiro ano do Ensino Médio no Escola de
Educação Básica Professor João Boos, em
Guabiruba, que visitou pela primeira vez uma
Instituição de Ensino Superior e gostou mui-
to do ambiente. “A Unifebe me pareceu exce-
lente, adorei a estrutura da Instituição e espe-

ro vir estudar aqui”, concluiu.
Para a diretora da Escola Santa

Terezinha, Rosane Feltrin, o evento é
uma grande chance de esclarecimento
para os alunos. “Os estudantes gostam
muito deste tipo de atividade, pois traz
esclarecimentos e expõem informa-
ções que muitos ainda não têm aces-
so. É uma excelente possibilidade para
conhecer profissões diferentes e esco-
lher uma para seguir”, comentou.

A pró-reitora de pós-graduação,
pesquisa e extensão interina, Heloisa
Maria Wichern Zunino, também ava-
liou o evento como positivo, pois o
mesmo reafirma o compromisso da

Instituição com a comunidade regional. “O
Unifebe na Comunidade é muito importante
para estreitar relações com os alunos e
familiarizá-los com o ambiente universitário.
O evento atingiu o seu objetivo, mostrando aos
visitantes que a Unifebe faz ensino superior
com qualidade e seriedade”, resumiu.

cer um pouco de cada profissão, uma forma
de facilitar a escolha de qual carreira seguir.

“Durante o evento recebemos muita in-
formação, foi muito importante participar, pois
auxilia na escolha da futura profissão. Eu ain-
da não decidi qual carreira vou seguir, mas ti-
rei muitas dúvidas durante o Unifebe na Co-

Alunos visitam laboratórios da Instituição, conhecendo toda a
estrutura oferecida pela Unifebe
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