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 Coralistas realizaram no Anfiteatro da Unifebe o espetáculo “Grandes Sucessos
da MPB”, reunindo centenas de pessoas com a apresentação acústica
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Com músicas de Dorival Caymmi, Chico Buarque, Milton Nas-
cimento, entre outros artistas, o Coro da Unifebe apresentou o espetá-
culo “Grandes Sucessos da MPB”. O show, realizado no Anfiteatro,
reuniu cerca de 500 pessoas, entre estudantes, professores e comuni-
dade. A reitora, Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli, o vice-reitor,
Antônio Carlos Schlindwein, e a pró-reitora de ensino de graduação,
Heloisa Maria Wichern Zunino, também prestigiaram o evento.

A apresentação realizada por 28 coralistas, sob a regência do

maestro Sérgio Westrupp, abordou o gênero musical brasileiro que
surgiu nos anos 60, em seguida ao sucesso da Bossa Nova. Com a
música “De volta ao começo”, de Gonzaguinha, deu-se início ao
espetáculo que se estendeu ao longo da noite com mais nove can-
ções.

Em 2008, o Coro resolveu ousar em seu show. De forma acústi-
ca, os integrantes dispensaram os microfones, soltando a voz e encan-
tando o público.
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Centros universitários e universi-
dades se distinguem basicamente pelo
envolvimento com a pesquisa. Em nossa
Instituição, ao optarmos por ser Centro
Universitário, assumimos o compromis-
so de desenvolver o ensino indissociado
da pesquisa e da extensão. Entendemos
a pesquisa e a extensão como processos
inerentes a um ensino de qualidade, pro-
cessos estes que se constituem no fun-
damento da pertinência e da relevância
dos temas que são ensinados para os alu-
nos.

Nesse sentido, promovemos anu-
almente o ENPEX – Encontro de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão, evento que ob-
jetiva dar visibilidade à pesquisa de ini-
ciação científica e às atividades de ex-
tensão desenvolvidas no âmbito dos di-
ferentes cursos. Trata-se de um momen-
to em que se promove uma reflexão so-
bre o importante papel da pesquisa e da
extensão para a qualificação do ensino
de graduação e sobre como o conheci-
mento que efetivamente se aprende pode
se traduzir em contribuição para o de-
senvolvimento, tanto individual como da
sociedade.

Em outubro, mais uma edição do
ENPEX foi realizada em nossa Institui-
ção: durante dois dias pudemos conhecer
os resultados dos diferentes trabalhos ela-
borados ao longo de meses por nossos
acadêmicos e nossos professores que se
dedicam a estas importantes atividades, a
pesquisa e a extensão, fundamentais,
como já o dissemos, para a formação do

profissional e  para o desenvolvimento do
nosso país.

O evento significa um passo adi-
ante em nossa caminhada, no sentido de
qualificar os processos de formação que
desenvolvemos no âmbito de nossa Ins-
tituição. Aliamos ao natural orgulho de
poder constatar, naquela ocasião, o avan-
ço do desempenho acadêmico de nossos
alunos e professores, a satisfação de po-
dermos igualmente dialogar com acadê-
micos e professores de outras universi-
dades.

No ENPEX, o lançamento de mais
uma Revista da Unifebe, destacou-se
igualmente como um importante momen-
to no sentido de reafirmar nosso compro-
misso com o ensino superior de qualida-
de. São 19 artigos científicos de autoria
de professores e alunos da Unifebe e de
outras instituições parceiras, reunidos na
revista que leva o nome da Instituição e
cuja publicação anual constitui-se em
compromisso de honra de nossa adminis-
tração.

Finalmente, não podemos deixar de
citar os trabalhos de extensão, que são de-
senvolvidos com muita dedicação e serie-
dade. Durante o ENPEX, oficinas movimen-
taram os acadêmicos, proporcionando noi-
tes de agradáveis aprendizados.

Parabenizo a todos que fazem parte
destes projetos e aproveito a oportunidade
para incentivar a participação de todos aque-
les que neles ainda não estão inseridos, con-
tribuindo, dessa forma, para a promoção do
bem comum.
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A chapa “DCE para To-
dos” que venceu as eleições
para o Diretório Central dos
Estudantes, da Unifebe – Cen-
tro Universitário de Brusque,
com 547 votos, tomou posse
no início deste mês. Entre as
propostas da nova diretoria da
entidade estão: a estimulação
dos estudantes na Avaliação
Institucional; a criação do fes-
tival de cultura do DCE;
reativação do Jornal do DCE;
realização dos Jogos Univer-
sitários e implantação de

Chapa DCE para tChapa DCE para tChapa DCE para tChapa DCE para tChapa DCE para todosodosodosodosodos

Chapa DCE para todos venceu as eleições de 2008
convêncios, entre outros.

Prestigiaram a cerimônia a acadêmica
Juliana Maria Gorges, que passou a presidência
para Danilo Visconti, a reitora Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, a pró-reitora de ensino de
graduação, Heloisa Maria Wichern Zunino, o
prefeito eleito, Paulo Eccel, os integrantes da
chapa eleita, além de diversos acadêmicos.

Juliana parabenizou a chapa vencedora
e fez votos de uma excelente gestão. “Este é
mais um exemplo de democracia dentro da
Unifebe e principalmente no Diretório Cen-
tral dos Estudantes. Seria muito bom se todos
os acadêmicos passassem por aqui para apren-
der a valorizar este trabalho e usufruir os ser-
viços prestados pelo DCE”, afirmou.

Danilo agradeceu a todos pela efetiva par-
ticipação. “Queremos ser humildes na disposi-
ção de permanentemente ouvir a todos, estar
constantemente aberto ao diálogo e mudar nos-
sa orientação quando convencidos do equívoco
e aceitar com o espírito desarmado tanto a vitó-
ria, quanto a derrota nas decisões colegiadas;
Queremos agradecer a Unifebe, nossa casa mãe,
que nos abriga e nos saúda, sabemos de suas di-
ficuldades, mas estamos dispostos a engrande-
cer seu nome. Nosso obrigado aos acadêmicos,
somos todos vitoriosos”, disse.

A reitora Maria de Lourdes Busnardo
Tridapalli parabenizou o trabalho feito pela
gestão que concluiu as atividades a frente do
DCE e também desejou boas vindas à nova
diretoria, reafirmando o compromisso da ad-
ministração superior com o Diretório, estan-
do sempre à disposição para equacionar ques-
tões, de forma harmônica, contribuindo para
o fortalecimento da Instituição.

Na ocasião a reitora relembrou o es-
forço dos movimentos estudantis na década
de 60, dos quais fez parte. “Lutávamos ar-
duamente, por aqueles iguais a nós e como
nós, que não tinham a oportunidade de estar
na universidade. A nossa luta é para que a
UCE resgate o sonho daquelas utopias que
guiaram a nossa geração, no sentido de lutar
até a última trincheira, para tornar este país
menos desigual. Um país do qual a gente não
se envergonhe. Que nós venhamos poder a
fazer alguma coisa. Vou esperar muito de
vocês, vamos discutir questões nossas. Te-
mos que pegar aquilo que aprendemos, le-
vantar as mazelas do contexto em que vive-
mos e buscar atuar neste contexto para aju-
dar pessoas. Isso é a solidariedade que nós
apregoamos e temos, isto que é a nossa mis-
são”, afirmou.

Mafalda é
apenas uma garoti-
nha. Gosta de brin-
car, de dançar e
odeia tomar sopa.
Mas, com apenas
seis anos de idade,
a menina criada
pelo cartunista ar-
gentino Quino, na
década de 70, tem

plena consciência do mundo em que vive,
cheio de injustiças, guerras e intolerância.
Ela e sua turma gostam dos Beatles, mas
questionam o insano universo dos adultos,
suas manias e suas maneiras de encarar o
mundo e a realidade.

A última tirinha dessa personagem foi
publicada em 1975, mas continua mais atu-
al do que nunca. Esta edição contém todas
as tirinhas publicadas por Quino, da primeira
à última, e mostram, com muito humor e
carisma, que ser politizado e consciente não
significa ser pessimista, e, principalmente,
não significa ser adulto.

Moda e Guerra – UModa e Guerra – UModa e Guerra – UModa e Guerra – UModa e Guerra – Um rem rem rem rem retrattrattrattrattrato dao dao dao dao da
FFFFFrança ocupadarança ocupadarança ocupadarança ocupadarança ocupada

Dominique Veillon

Esse livro
traz uma análise da
vida cotidiana, es-
pecificamente os
hábitos de vesti-
menta, na França
durante a Segunda
Guerra Mundial.
Dominique Veillon
traça um quadro
original sobre os
anos negros da ocupação alemã, que impôs
à França pesadas leis de reserva de estoques
e limitações drásticas de recursos para o fa-
brico de vestimentas e acessórios, e a criati-
va resistência cultural dos franceses, para
quem “improvisar” passou a ser a palavra
de ordem, conservando assim a fama de Pa-
ris como capital mundial da moda.

A autora relata, por exemplo, como a
descoberta de materiais alternativos e a re-
dução das metragens habitualmente empre-
gadas permitiram à alta-costura francesa se
manter inovadora. A edição brasileira inclui
farta iconografia, glossário de termos da
moda, biografia de celebridades do mundo
da alta-costura no século XX e descrição de
revistas e periódicos citados.

Presidente: Danilo Visconti (Direito), Vice-Presidente: Elisa Erbs (Administração),
Tesoureiro Geral: Danubia Stofella (Design de Moda), 1º Tesoureiro: Daniel
Rescarolli (Administração), Secretário Geral: Leonardo Maestri (Administração),
Diretores Jurídicos: Geraldo José Duarte e Elisiane Amorim Pereira (Direito),
Diretores Esportivos: Luciana Ferreira e Caroline Vieira da Cunha (Educação
Física), Diretor de Cultura e Eventos: Sérgio Tranoli (Ciências Contábeis), Diretora
de Assuntos Internos: Camila Lanznaster (Ciências Contábeis) e Diretora de
Assuntos Estudantis, Intercâmbio, Imprensa e Divulgação: Nana Maria dos Santos
(Pedagogia).

FOTO: LISIANE MORAES
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A VI Semana de Sistemas de Infor-
mação da Unifebe - Centro Universitário
de Brusque reuniu vários profissionais da
área e acadêmicos, que participaram de pa-
lestras com o objetivo de discutir temas
que contribuam para a formação dos alu-
nos.

A abertura teve a apresentação da pa-
lestra “A tecnologia da informação na pro-
teção do conhecimento para garantir vanta-
gem competitiva”, com a ex-aluna Tais
Hodecker. Em seguida foi abordado
“Datawarehouse, Workflow e Portais
Gerenciais”, pelo diretor comercial da
Business Xtreme Technologies, Reginaldo
José Schöllemberg.

No dia seguinte, “Proteção e ataque
a sistemas ligados à internet” foi o assunto
da palestra proferida pelo professor Fabrí-
cio Bortoluzzi e o acadêmico João Luiz
Cadore. No último dia de evento, o egres-
so Paulo Roberto Rohling falou sobre “O
impacto da internet na indústria fonográfica
brasileira” e em seguida o diretor adminis-
trativo da Proway Informática, Sérgio
Tomio, encerrou a VI Semana ao tratar da
“Experiência prática na implantação e ad-
ministração de Sistemas de Informações
Gerenciais (SIG)”.

Para o coordenador do curso, Sérgio
Rubens Fantini, o evento foi muito impor-
tante, pois oportunizou aos acadêmicos a
discussão de temas relevantes, interferin-
do diretamente na formação dos futuros
profissionais.

O VIII Simpósio de Eletromecânica da
Unifebe contou com a participação de acadê-
micos, professores e profissionais que
prestigiaram diversas palestras ao longo da
programação.

Com o tema “O profissional em
Eletromecânica e as tendências de mercado”,
o Simpósio teve como objetivo contribuir na
conscientização a respeito da importância da
formação do tecnólogo para o mercado de tra-
balho, além de propiciar a troca de informa-
ções, discussão, debate e reflexão sobre temas
atuais do setor industrial e tecnológico.

No primeiro dia, os participantes
prestigiaram a palestra feita por Miguel Ri-
beiro Pieczykolan e Cristiano Bortoloti, abor-
dando o assunto: “Ar comprimido: produção,
tratamento e controle”. Na continuidade, o
evento foi marcado por duas palestras. Tacla
de Medeiros discutiu o tema “Globalização: a
tendência da internacionalização do comércio
e o papel dos profissionais da área tecnológica
neste contexto”. Em seguida, Vitor Charles
Capistrano encerrou o Simpósio falando so-
bre “Identidade Profissional”.

O coordenador do curso, Claudemir
Aparecido Lopes, ressaltou que o tema do
evento foi baseado no aumento da procura por
profissionais especializados em determinados
segmentos. Segundo o coordenador, levanta-
mentos do Ministério da Educação apontam
um crescimento significativo dos cursos de
tecnologia, que oferecem formação específi-
ca. O resultado é uma grande procura por es-
tes profissionais.

A 11ª Semana de Administração teve
como objetivo aprimorar o conhecimento e
discutir temas atuais que interferem na forma-
ção profissional dos estudantes. O evento, re-
alizado no Anfiteatro da Unifebe, reuniu cer-
ca de 400 pessoas em cada noite.

A primeira palestra realizada no período
da manhã, no Auditório do Bloco C, abordou a
“Administração de Clubes Sociais e Esportivos:
Desafios e Perspectivas”, ministrado por Roberto
Libardi. A palestra despertou o interesse de pro-
fissionais de outras áreas que marcaram presen-
ça junto aos acadêmicos de administração.

Na mesma noite, o palestrante Maurí-
cio Fernandes Pereira, falou sobre “Planeja-
mento Estratégico Pessoal: o caminho da ri-
queza”. No segundo dia do evento, foi a vez
de Heder Cassiano Moritz falar sobre o “Ce-
nário Atual da Gestão Portuária”. O encerra-
mento foi com Alexandre Barbosa Matos que
falou sobre “Mercado Financeiro: investimen-
to ou especulação?”.

Durante o evento o presidente do Cen-
tro Acadêmico de Administração, Israel Isaías
Jasper, destacou o crescimento da profissão e
a responsabilidade junto à sociedade. “No
mundo globalizado os administradores tem
fundamental importância para o sucesso das
organizações e precisamos estar aptos para
assumir nossas funções”, afirmou.

A Semana de Administração também re-
cebeu destaque no âmbito social. Durante o
evento foram arrecadados cerca de 600 quilos
de alimentos não-perecíveis. As doações fo-
ram repassadas para o Lar Menino Deus.

VI SEMANVI SEMANVI SEMANVI SEMANVI SEMANA DE SISA DE SISA DE SISA DE SISA DE SISTEMASTEMASTEMASTEMASTEMAS
DE INFORMAÇÃODE INFORMAÇÃODE INFORMAÇÃODE INFORMAÇÃODE INFORMAÇÃO

VIII SIMPÓSIO DEVIII SIMPÓSIO DEVIII SIMPÓSIO DEVIII SIMPÓSIO DEVIII SIMPÓSIO DE
ELETRELETRELETRELETRELETROMECÂNICOMECÂNICOMECÂNICOMECÂNICOMECÂNICAAAAA

XI SEMANXI SEMANXI SEMANXI SEMANXI SEMANA DEA DEA DEA DEA DE
ADMINISADMINISADMINISADMINISADMINISTRAÇÃOTRAÇÃOTRAÇÃOTRAÇÃOTRAÇÃO

A Unifebe, através dos seus Centros
Acadêmicos, realiza anualmente diversos
eventos com o objetivo de contribuir com
a formação dos alunos da Instituição. No
mês de outubro foi à vez dos estudantes

de Administração, Sistemas de Informa-
ção e Tecnologia em Produção Industrial
– Eletromecânica participarem de pales-
tras.

As atividades contaram com o apoio das

coordenações de curso e foram prestigiadas
por centenas de pessoas, incluindo profissio-
nais das áreas e também comunidade em ge-
ral, além de professores e administração su-
p e r i o r.

FOTOS: DANIELA BURGONOVO
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Com músicas de
Dorival Caymmi, Chico
Buarque, Milton Nascimento,
entre outros artistas, o Coro da
Unifebe apresentou o espetá-
culo “Grandes Sucessos da
MPB”. O show, realizado no
Anfiteatro, reuniu cerca de 500
pessoas, entre estudantes, pro-
fessores e comunidade. A
reitora, Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, o vice-
reitor, Antônio Carlos
Schlindwein, e a pró-reitora de
ensino de graduação, Heloisa
Maria Wichern Zunino, tam-
bém prestigiaram o evento.

A apresentação realiza-
da por 28 coralistas, sob a re-
gência do maestro Sérgio
Westrupp, abordou o gênero
musical brasileiro que surgiu
nos anos 60, em seguida ao su-
cesso da Bossa Nova. Com a
música “De volta ao começo”,
de Gonzaguinha, deu-se início
ao espetáculo que se estendeu
ao longo da noite com mais
nove canções.

Em 2008, o Coro resol-
veu ousar em seu show. De
forma acústica, os integrantes
dispensaram os microfones,

CorCorCorCorCoro da Unifo da Unifo da Unifo da Unifo da Unifebeebeebeebeebe
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Coralistas, sob a regência de Sérgio Westrupp, apresentaram o
espetáculo “Grandes Sucessos da MPB”

A cerimônia de acendimento do
Fogo Simbólico da 48ª edição dos JASC -
Jogos Abertos de Santa Catarina contou
com a participação do Coro da Unifebe. O
grupo, sob a regência do maestro Sérgio
Westrupp, cantou o Hino Nacional e dos
Jogos Abertos de Santa Catarina, entre
outras canções.

Realizado na Arena Multiuso, o
evento recebeu centenas de estudantes e
autoridades. Os atletas olímpicos Murilo
Fischer e Soelito Gohr foram os respon-
sáveis pelo acendimento da chama. O
fogo percorreu o Estado durante 20 dias,
até chegar em Pomerode no dia 13 de no-
vembro, uma semana antes do início dos
Jogos.
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Alunos e professores da Universidad
Nacional de Assunción estiveram na Unifebe
e foram recepcionados pelo coordenador do
curso de Administração, Günther Lother
Pertschy. Depois de conhecer a estrutura fí-
sica, o grupo assistiu uma palestra sobre
“APL - Arranjo Produtivo Local/Cluster Têx-
til em Brusque”, ministrada pelo professor
James Luiz Venturi. A Universidad Nacio-
nal de Assunción tem muita tradição no
Paraguai, foi a primeira Instituição de Ensi-
no Superior do país fundada em 1889.
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O show, realizado anualmente, reuniu cerca de 500 pessoas no
Anfiteatro da Unifebe

soltando a voz e encantando o público. “Há
um ano inserimos aula de técnica vocal, mi-
nistrada pela professora Francine da Silva, e
passamos a investir na qualificação das vo-
zes, formando cantores de verdade. Então op-
tamos por demonstrar todo este conhecimen-
to adquirido neste espetáculo que encerra um
ano de muito trabalho e comprometimento”,
afirmou Sérgio.

A apresentação também foi um momen-
to de recordar. “No próximo ano comemora-
mos 10 anos do Coro da Unifebe, então este
show encerrou um ciclo. A partir do ano que
vem começamos uma nova etapa. Esta foi uma
oportunidade ímpar, já que pudemos fazer uma
releitura do que outras pessoas também aju-
daram a construir”, comentou.

Para a coralista Emmy Venturelli Nasci-

mento, que integra o grupo há dois anos, o es-
petáculo, realizado anualmente, é uma ocasião
muito especial. “Aprendemos muitas coisas em
nossas atividades e podemos perceber a evolu-
ção pela qual passamos. Nos apresentarmos
para a comunidade e demonstrar nossa evolu-
ção como coralistas é muito gratificante”, co-
mentou a acadêmica da 4ª fase de Pedagogia.

Através da música o Coro da Unifebe
contribui para a formação cultural da comuni-
dade brusquense e da região. “O espetáculo
foi maravilhoso, foi possível perceber o
envolvimento de todos e a participação do pú-
blico durante as canções foi muito bonita, as-
sim como o resgate histórico, neste caso, abor-
dando a MPB. Estão todos de parabéns, aguar-
do ansiosa a próxima apresentação”, exaltou
a espectadora Márcia Maestri.
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A Unifebe realizou

mais uma edição do
ENPEX – Encontro de En-
sino, Pesquisa e Extensão
no mês de outubro. Com a
proposta de reunir comuni-
dade acadêmica, institui-
ções parceiras e comunida-
de em geral para discutirem
ações de extensão e proje-
tos de iniciação científica,
o evento foi considerado
um grande sucesso ao al-
cançar sua meta.

O debate com o tema
“O papel da pesquisa e ex-
tensão no ensino de gradu-
ação e sua contribuição para
o desenvolvimento da soci-
edade” marcou o primeiro
dia, no qual participaram o
gerente de Educação da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Regional, Gui-
lherme Marchewsky, o ge-
rente do SESC, Edemar
Luiz Aléssio, o presidente
da ACIBr, Aliomar Luciano
dos Santos, e o presidente
da Ampe, Luiz Carlos
Rosin.
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Schlindwein, a pró-reitora de ensino de gradua-
ção Heloisa Maria Wichern Zunino, entre outros.
“Este evento significa um passo adiante em nos-
sa caminhada, no sentido de qualificar os pro-
cessos de formação que nós desenvolvemos no
âmbito de nossa Instituição”, afirmou a reitora.

Apresentações de pesquisas que ocorre-
ram simultaneamente em diversas salas, com
abordagens em várias áreas do conhecimento,
também marcaram o evento. Os alunos tiveram
a oportunidade de explicarem seus trabalhos,
reunindo muitos acadêmicos interessados.

A realização das oficinas de “Voz e Mo-
vimento”, com o regente do Coro da Unifebe,
Sérgio Westrupp; “Dança”, com o professor
Marco Aurélio da Cruz Souza; “Produção de
Texto Acadêmico”, com a professora Maria
Goreti Mafra e “Empreendedorismo: a Incuba-
dora de Base Tecnológica da Unifebe”, com o
professor Roberto Heinzle, além da exposição
de trabalhos e livros encerraram o ENPEX, que
contou com grande participação de público.

Na ocasião, também foi realizado o
lançamento da Revista da Unifebe 2008, feito
pela presidente do Conselho Editorial, Ma-
ria Salete Daros de Souza. A obra reúne 19
artigos científicos redigidos por professores
e alunos da Unifebe e de outras instituições.
A publicação de divulgação científica com
caráter multidisciplinar tem como objetivo
divulgar o resultado de estudos e pesquisas.

“A Revista da Unifebe possui mui-
ta credibilidade, o que resulta no crescen-
te interesse de candidatos à publicação.
Neste ano tivemos 34 artigos submetidos,
inclusive de outras universidades, o que
nos legitima cada vez mais, pois amplia
nosso diálogo com a comunidade científi-
ca”, afirmou Maria Salete.

O evento reuniu, no Auditório do Blo-
co C, acadêmicos, professores, coordenado-
res e comunidade, além de autoridades como
a reitora Maria de Lourdes Busnardo
Tridapalli, o vice-reitor Antônio Carlos

Pesquisas diferenciadas atrairam a atenção do público

A edição 2008 da Revista da Unifebe foi lançada durante o
evento, a obra reúne 19 artigos científicos

Alunas do curso de extensão Vida
Ativa participaram de uma atividade na
Cascata do Encanto, em Camboriú.
Acompanhados da professora Luciana
Butzke, as acadêmicas discutiram diver-
sos assuntos pertinentes ao módulo em
questão: “A natureza e o cuidado do meio
ambiente”.

O Vida Ativa integra o Programa de
Extensão Voltando à Escola, que tem como
objetivo geral implementar ações de exten-
são relacionadas à população idosa, desen-
volvendo a cidadania e a busca por políti-
cas de valorização, respeito e inclusão so-
cial.

Mais informações na Proppex com a
supervisora de extensão, Glaucia Marian
Tenfen, pelo telefone (47) 3211 7227 ou
pelo e-mail extensao@unifebe.edu.br.

CurCurCurCurCurso Vida Aso Vida Aso Vida Aso Vida Aso Vida Ativtivtivtivtivaaaaa
realiza atividade emrealiza atividade emrealiza atividade emrealiza atividade emrealiza atividade em

CamboriúCamboriúCamboriúCamboriúCamboriú
FOTO: DANIELA BURGONOVO

UnifUnifUnifUnifUnifebe emebe emebe emebe emebe em
Sábados de LazerSábados de LazerSábados de LazerSábados de LazerSábados de Lazer

No mês de outubro a Escola
Theodoro Becker recebeu o projeto
“Unifebe em Sábados de Lazer”, no qual
acadêmicos de diversos cursos da Institui-
ção, sob a coordenação do professor
Darirlei Garcia Buemo, criaram um espa-
ço de interação entre a comunidade.

Segundo Buemo, “foram realizadas
diversas atividades de lazer, entretenimen-
to, esporte e cultura, todas oferecidas gra-
tuitamente”.
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Acadêmicos da 6ª
fase de Administração da
Unifebe participaram de vá-
rias atividades vivenciais,
realizadas no Parque
Unipraias e na Praia de La-
ranjeiras, que integram a
proposta das disciplinas de
Recursos Humanos II, mi-
nistradas pelo coordenador
do curso, Günther Lother
Pertschy e pelo professor
João Batista Adami.

“O objetivo foi desen-
volver o perfil de competên-
cias e acelerar a aprendiza-

Acadêmicos da 6ª fase participaram de atividades vivenciais,
acelerando a aprendizagem teórica e prática

FOTO: DIVULGAÇÃO

gem teórica e prática de liderança, produti-
vidade, trabalho em equipe, qualidade, ges-
tão da mudança, habilidades, comunicação,
motivação, autoridade, autonomia, ética e se-
gurança”, afirmou Günther.

Os alunos tiveram a oportunidade de
realizar atividades desenvolvidas em treina-
mentos dentro de empresas, onde os partici-
pantes são colocados diante de desafios para
atingirem determinadas metas. “Foi um tra-
balho muito interessante que envolveu os aca-
dêmicos num ambiente diferente”,
complementou.

Eles também praticaram arvorismo

em trilhas suspensas nas copas das árvo-
res, atingindo até 15m de altura, em meio
à Mata Atlântica. Os participantes escala-
ram redes, caminharam sobre cabos de aço,
se equilibraram em estribos, passaram por
tambores de madeira e deslizaram em
tirolesas.

Para realizar o circuito foi necessário
usar equipamento de segurança e permane-
cer preso a ele durante todo o trajeto, que
foi acompanhado por monitores. Os interes-
sados em se aventurar não precisam ter ex-
periência em técnicas de escalada, basta um
pouco de ousadia.
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Acadêmicos da 10ª fase do curso

de Direito da Unifebe - Centro Univer-
sitário de Brusque realizaram uma via-
gem de estudos a Florianópolis, onde ti-
veram a oportunidade de conhecer o Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina e a
Penitenciária Estadual.

Segundo o coordenador do Nú-
cleo de Prática Jurídica, professor Luiz
Elias Valle, a atividade foi importante
para que os alunos pudessem compa-
rar o texto legal com a realidade práti-

ca.
Na Penitenciária, orientados pelo

diretor Heliomar Weirich, os acadêmi-
cos conheceram toda a infra-estrutura,
além de acompanharem a rotina diária
dos detentos.

Já no Tribunal de Justiça, os alu-
nos conferiram as decisões colegiadas
proferidas pelos desembargadores nas
sessões das Câmaras Criminais, Cíveis,
Públicas e Comerciais.
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O curso de Pedagogia da Unifebe
organizou, no início do mês, a 12ª Noite
Cultural. Cerca de 60 acadêmicos partici-
param do evento no Auditório do Bloco C,
onde foi realizada uma oficina de teatro
com o professor Luciano Mafra. A reitora
Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
prestigiou o evento e parabenizou o curso
pela realização.

Segundo a coordenadora do curso,
professora Eliani Aparecida Busnardo
Buemo, a atividade teve como objetivo
sensibilizar os alunos para este tipo de co-
municação. Durante a atividade os parti-
cipantes realizaram vários exercícios para
praticar o conteúdo da oficina, envolven-
do todos os acadêmicos presentes.
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Acadêmicas do Curso de Pedago-

gia da Unifebe realizaram uma visita ao
Sesc – Serviço Social do Comércio.  O
objetivo foi conhecer a estrutura e a pro-
posta pedagógica da Educação Infantil
oferecida pela entidade.

Sob orientação da professora
Fabiani Colombi, as alunas da 2ª e 4ª fa-
ses puderam relacionar os conceitos apren-
didos na disciplina de Fundamentos da
Educação Infantil a prática. A matéria
aborda as diferentes concepções sobre a
infância, a trajetória histórica e a organi-
zação dos espaços.

Na oportunidade as acadêmicas fo-
ram recebidas pela coordenadora da Edu-
cação Infantil, Clarice Vechi, que apresen-
tou a metodologia de trabalho, o espaço
físico, além de disponibilizar material para
consulta e responder questionamentos.
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 A comunidade acadêmica da Unifebe
prestigiou um evento diferenciado no dia 11
de novembro, no Átrio do Bloco A. Alunos da
7ª fase do curso de Educação Física, do perío-
do noturno, orientados pelo professor de Dan-
ça e Atividade Rítmica, Marco Aurélio Cruz
de Souza, realizaram a IV Mostra de Dança
Folclórica.

Dezenas de pessoas prestigiaram as
apresentações, realizadas por cerca de 30 aca-
dêmicos. A reitora, Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, a pró-reitora de ensino
de graduação, Heloisa Maria Wichern
Zunino, e o coordenador do curso, João Derli
de Souza Santos, também marcaram presen-
ça.

O objetivo da atividade foi divulgar as
danças folclóricas de diversas etnias, através
de coreografias criadas em sala de aula. Os
ritmos escolhidos para o espetáculo deste se-
mestre foram: alemão, oxum, country, forró e
anos 60.

“Estudar esta matéria foi muito inte-
ressante, o professor está de parabéns, pois
as aulas foram muito divertidas e promove-
ram a integração entre os estudantes, além
de contribuir com um diferencial para o nos-
so currículo”, afirmou o acadêmico Túlio

Padoani.
Para a reitora, a apresentação foi um

momento importante ao difundir diversas
culturas entre os alunos. “O evento foi mui-
to prestigiado e isto demonstra seu sucesso.

Esta disciplina é realmente muito
significante para os acadêmicos de Educa-
ção Física, pois explora múltiplos aspectos
do desenvolvimento físico e psicológico”,
disse.

Acadêmicos da 7ª fase do curso de Educação Física da Unifebe realizam
mais uma edição da Mostra de Dança Folclórica
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A Unifebe - Centro Universitário de Brusque sagrou-se cam-
peã da fase regional do 2° Circuito Universitário de Futsal, realiza-
do na Arena Multiuso, em Brusque. Os times, feminino e masculi-
no, formados por acadêmicos do curso de Educação Física foram
os vencedores, conquistando as vagas para a final que será disputa-
da em Florianópolis, nos dias 22 e 23 deste mês.

O segundo e terceiro colocados, que também garantiram vaga
na final, foram as equipes de Direito e de Administração da Unifebe,
respectivamente. As equipes classificadas enfrentaram diversas uni-
versidades da região, como FURB, Unerj, Uniasselvi e Faculdade
do Litoral Catarinense.

A reitora da Instituição, professora Maria de Lourdes
Busnardo Tridapalli, recebeu em seu gabinete alguns integrantes
da equipe campeã e os parabenizou pela conquista. Na ocasião,
ainda estiveram presentes a pró-reitora de ensino de graduação,
Heloisa Maria Wichern Zunino, o coordenador do curso de Educa-
ção Física, João Derli de Souza Santos e o presidente do Centro
Acadêmico Corpo e Mente, Maicon César Crispim.

Acadêmicos integrantes da equipe vencedora recebem os
parabéns da reitora, Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli, da pró-
reitora de ensino de graduação, Heloisa Maria Wichern Zunino, e

do coordenador do curso, João Derli de Souza Santos
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