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cação e vontade de realizar. 
Nossas realizações contribuem so-

cial, cultural e economicamente não só 
para Brusque e região, mas para todo o 
planeta, visto que nossos estudantes e 
egressos não têm fronteiras. Estão pelo 
mundo dividindo os conhecimentos que 

aprenderam conosco. 
A UNIFEBE inspira gerações!
Desejo que as próximas pá-

ginas consigam demonstrar 
um pouco do que fazemos 
todos os dias na UNIFEBE e 
que nos próximos anos cada 
um de nós continue inovan-
do, transformando e inspi-
rando pessoas. 

Que consigamos vencer o 
teste do tempo, multiplicando 

hoje, realizações e conquistas. Porque é no 
presente que se faz história. Boa leitura! 

Prof. Dr. Günther Lother Pertschy
Reitor da UNIFEBE e presidente da ACAFE

Este ano é de festa para a UNIFEBE e para 
todos nós. São 45 anos de uma história que 
não parou no tempo, que está cada dia mais 
viva e com mais vontade de se reinventar. 

É como diz Mario Quintana, o pas-
sado não reconhece o seu lugar: está 
sempre presente. 

Nosso passado escreveu o 
que somos hoje e nos aponta 
onde queremos chegar. Mas 
até onde podemos ir? Qual é 
o nosso limite? Quanto tempo 
ainda temos? 

Nossa instituição não tem 
um dono, é da comunidade. É 
de cada um de nós. 

E todos nós juntos podemos 
conquistar tudo o que ousa-
mos sonhar. E, quanto mais avançamos 
no processo de consolidação da UNIFEBE, 
mais aumenta a nossa responsabilidade 
como equipe e comunidade. 

Somos uma engrenagem, que depende do 
quanto cada um está disposto a comparti-
lhar do sonho e somar com trabalho, dedi-

”Nossa 
instituição não 
tem um dono,

é da comunidade.
É de cada um 

de nós.”
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Histórias que se misturam 
Desde 1973 a UNIFEBE escreve sua história junto com a comunidade

O mundo está em constante transfor-
mação. Todos os dias surgem inúmeras 
tendências, novas tecnologias, milha-
res de produtos, conceitos e até mesmo 
profissões. Diante de tantas mudanças, 
a UNIFEBE - primeira Instituição de Ensi-
no Superior de Brusque - completa nesta 
quarta-feira, 29 de agosto, 45 anos rein-
ventando-se diariamente, inovando e fa-
zendo história sem parar. São histórias 
que se misturam às conquistas de alunos, 
colaboradores, professores e, principal-
mente, de toda a comunidade.  

Desde 1973 a UNIFEBE atua compro-
metida em oferecer ensino de qualidade, 
ao mesmo tempo que se mantém inseri-
da de forma ativa no meio social em que 
atua, cumprindo plenamente a função de 
Instituição Comunitária, sem fins lucrati-
vos, direcionada a dar contribuição efetiva 
ao desenvolvimento regional. E é por isso 
que, ao longo dos anos, investe tanto em 
tecnologia, inovação, laboratórios, lança-
mentos de cursos, parcerias nacionais e 
internacionais e formação constante de 
seus talentos humanos.

A família Comandoli comemora a formatura dos 
irmãos Amanda e Fabrisio, realizada no mesmo dia

Para o professor e assessor jurídico, Ronaldo 
Uller, a UNIFEBE deixa um legado para a região  

Sonhos realizados
Mais do que cumprir metas, a UNIFEBE 

realiza sonhos. Para a família Comandoli a 
sexta-feira, 17 de agosto, foi um momento 
inesquecível. Os irmãos Amanda e Fabrisio, 
estudantes da Instituição nos últimos cinco 
anos, se formaram na mesma data: ela em 
Design de Moda e ele em Direito.

Legado
Para o assessor jurídico e professor, 

Ronaldo Uller, é motivo de orgulho ter 
acompanhado de perto a história da ins-
tituição, já que sua trajetória se mistura 
com a da UNIFEBE desde 1991, em seus 
tempos de estudante. 

— Lembro-me ainda do meu primeiro con-
tato, quando entrei no Curso de Estudos So-
ciais. Ao longo dos anos convivi com muitas 
pessoas que contribuíram para minha for-
mação pessoal e profissional. Aliás, minha 
relação com a Instituição é um pouco mais 
antiga. Dia destes encontrei minha Certidão 
de Batismo e lá consta que em 1972 fui ba-
tizado pelo idealizador da Instituição, Padre 
Orlando Maria Murphy — recorda.

Uller é formado em Estudos Sociais e em 
Direito pela UNIFEBE. Participou da funda-
ção do Diretório Central dos Estudantes, 

em 1992, e foi o primeiro presidente. Em 
1993, passou a integrar o quadro de cola-
boradores e quatro anos depois tornou-se 
o primeiro presidente da Associação dos 
Funcionários Técnicos-Administrativos. 
Atualmente, é o responsável pela Asses-
soria Jurídica da Instituição e dá aulas no 
curso de Direito.

— Nunca me passou pela cabeça ser 
professor, mas hoje é uma satisfação en-
trar em sala de aula e compartilhar o meu 
aprendizado com os alunos. Agradeço a 
oportunidade de trabalhar na UNIFEBE. Aqui 
se faz uma revolução silenciosa, pois com o 
tempo a sociedade percebe que a qualidade 
da mão de obra de nossa região é mais va-
lorizada e preparada, porque teve uma for-
mação integral voltada ao ser humano, sem 
se esquecer da preparação para o mercado. 
É um legado para a região — conta.

”A UNIFEBE foi muito 
importante na nossa 

caminhada, principalmente 
nos dois últimos semestres, 

quando nossas vidas 
ficaram conturbadas 
devido a um acidente 

que nosso pai sofreu.”
Amanda Comandoli, egressa

Os pais Elisangela e Fabrisio Comando-
li não seguraram a emoção ao assistir os 
filhos receberem o canudo. Durante essa 
meia década, os irmãos estiveram sempre 
juntos: em casa, no trabalho, no desloca-
mento para a UNIFEBE, nas festas, e, inclu-
sive, no evento mais esperado pela família 
nos últimos meses: a formatura.

— Eu e meu irmão somos muito amigos e 
quando descobrimos que colaríamos grau 
no mesmo dia ficamos entusiasmados. A 
UNIFEBE foi muito importante na nossa ca-
minhada, principalmente nos dois últimos 
semestres, quando nossas vidas ficaram 
conturbadas devido a um acidente que nos-
so pai sofreu. Desde o início optamos pela 
Instituição por oferecer cursos renomados 
e por podermos conciliar a rotina de traba-
lho e estudo — enfatiza Amanda.
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“Aqui nos sentimos em casa” 
Acadêmicos contam porque escolheram a UNIFEBE para construir sua trajetória profissional

Matheus e Sebastião Poia cursam pós-graduação

Quem vê Sebastião Ernani Poia, 62, e 
Matheus David Poia, 23, caminhando jun-
tos pela UNIFEBE, não imagina que os es-
tudantes além de compartilharem a sala 
de aula, também são pai e filho.  Após 
concluírem a graduação, Sebastião em 
Processos Gerencias e Matheus em Ciên-
cias Contábeis, ambos retornam ao cen-
tro universitário em 2017 para cursar pós-
-graduação em Controladoria e Finanças.

Lado a lado, eles estudam, comem pipo-
ca no intervalo e trocam conhecimentos. 
Para Sebastião e Matheus, a UNIFEBE se 
tornou a extensão de sua casa. 

”A UNIFEBE 
faz parte das 

nossas vidas.”
Rafael de Sousa,

acadêmico

— Conheço a trajetória da UNIFEBE 
desde 1983 e optei por estudar aqui por 
conhecer a qualificação de 
seu corpo docente, tanto 
em titulações como em kno-
w-how de mercado. Além 
disso, a instituição tem um 
capítulo à parte na minha 
história, pois como sou vo-
luntário na APAE de Brusque 
há 18 anos, muitas ações 
são realizadas em conjunto, 
o que demonstra a preocupação da Ins-
tituição em estar inserida no meio social 

— afirma Sebastião. 
Matheus, que conheceu o centro uni-

versitário ainda no Ensino 
Médio, quando participou 
do UP-UNIFEBE PROFIS-
SÕES, destaca que a Insti-
tuição lhe proporciona mais 
do que conhecimentos teó-
ricos e práticos para atuar 
no mercado de trabalho, lhe 
permite maior aproximação 
com seu pai.

— Fazer uma pós-graduação em famí-
lia é algo especial. É gratificante estu-

dar com meu pai e isso a UNIFEBE nos 
possibilitou. Aqui nos sentimos em casa 
— conta Matheus.

Segunda Casa
A grade curricular diferenciada de Enge-

nharia Mecânica, atrelada à flexibilidade 
de horários, fez com que Franciane da Sil-
va Alves, 31, e seu marido Rafael de Sou-
sa, 33, moradores de Navegantes (SC), 
escolhessem percorrer com sua motoci-
cleta, diariamente, cerca de 120 quilôme-
tros para estudar na Instituição. 
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Franciane da Silva Alves e seu marido Rafael de Sousa 
vêm de Navegantes para as aulas de graduação

Mesmo com opções de ensino supe-
rior mais próximas deles, desde 2014 o 
casal decidiu que a UNIFEBE seria sua 
segunda casa. 

— Desde o nosso primeiro contato 
com a instituição, percebemos o com-
prometimento dos professores, o in-
vestimento em infraestrutura e a qua-
lidade do ensino. Aqui temos convicção 
de que não somos apenas um número, 
representamos a transformação e o fu-

turo — enfatiza Franciane. 
Para Sousa, a distância e o trânsito de 

Navegantes até Brusque são facilmente 
recompensados por tudo o que recebem 
da instituição. Ele avalia que o ensino é 
diferenciado, com metodologia interdisci-
plinar e professores com vasta experiên-
cia e capacitação. 

— A UNIFEBE faz parte das nossas vi-
das. Hoje conhecemos mais Brusque e 
sua cultura do que a nossa própria cidade. 

O conhecimento teórico e prático que ga-
nhamos aqui não se iguala a nada do que 
já experienciamos — completa Sousa. 

Encurtando Distâncias
A flexibilidade e versatilidade da Edu-

cação a Distância (EaD) da UNIFEBE foi 
determinante para que Mateus de Lucas 
Raimundo, 35, escolhesse cursar Gestão 
da Qualidade (EaD) na Instituição. So-

mente por meio desta modalidade de en-
sino ele consegue estudar.

— Sou pai de família, trabalho durante 
o dia e meu tempo é escasso. É por con-
ta desta flexibilidade que posso fazer uma 
graduação. Além disso, a estrutura da pla-
taforma EaD é simples e objetiva, e a forma 
como o curso foi montado, com conteúdo 
progressivo, linguagem direta e com uma 
didática dinâmica foram outros diferenciais 
que me atraíram na UNIFEBE — conclui.

Por que escolher a UNIFEBE?

Infraestrutura
106 mil m2

5 Blocos
43 Laboratórios
75 Salas de Aula

2 Auditórios

Internacionalização
+ de 25 Parceiros

pelo Mundo

Graduação
Mais de 30 Cursos

Presenciais,
Semipresenciais

e a Distância

Apoio Estudantil
Bolsas de Estudo e

Financiamento Estudantil

Ensino Médio
Parceria com o
Colégio Amplo

Aperfeiçoamento
Cursos de

Pós-Graduação
e Extensão

Laboratórios
Tecnologia de

Última Geração

Biblioteca
Mais de 90 mil

Exemplares
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Aniversário é comemorado com 
música e ato ecumênico 

Programação do dia 29 de agosto é aberta à comunidade 

Dê o start na próxima fase da 
sua vida: estude na UNIFEBE 

Inscrições abertas para o Vestibular ACAFE e Seleção pelo Histórico a partir de 10 de setembro

  Os desafios que acompanham o início de uma 
nova fase podem ser motivo de ansiedade. 
Mas, conforme o jogo avança, a experiência au-
menta e as conquistas aparecem. Para quem 
busca embarcar em uma nova jornada, a UNI-
FEBE está com inscrições abertas a partir de 10 
de setembro para o Vestibular de Verão ACAFE 
e Seleção pelo Histórico. Escolha a UNIFEBE 
e dê o start na próxima fase da sua vida.

Graduação
  As inscrições para o Vestibular de Verão 
ACAFE serão realizadas de 10 de setembro 
a 8 de outubro pelo site da UNIFEBE. A pro-
va do vestibular será no dia 18 de novembro 
e o resultado divulgado a partir de 5 de de-
zembro. A taxa é de R$ 70. 
   Para a Seleção UNIFEBE, as inscrições vão até 
12 de dezembro, também pelo site da Institui-

Apresentação é gratuita a partir das 20h no Auditório do Bloco C

ção. Para concorrer às vagas, basta informar as 
notas de Língua Portuguesa e Matemática do 
Ensino Médio. O resultado sai na hora e as ma-
trículas são realizadas conforme agendamento. 
   A UNIFEBE também aceita as seguintes 
formas de ingresso: seleção pela nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a 
partir de 14 de dezembro, além de Transfe-
rência Externa, Reingresso ou  Diplomado.

EAD
   Também estão abertas as inscrições 
para os cursos semipresenciais e a dis-
tância. A relação completa está dispo-
nível no processo seletivo EAD no site 
da UNIFEBE. 
   Mais informações pelo e-mail
selecao@unifebe.edu.br ou pelo telefone 
(47) 3211-7015.

“É muito 
gratificante 

apresentar esse 
espetáculo no 
aniversário da 

instituição. Nos 
sentimos honrados 

em fazer parte 
deste momento”

Louise Clemente,
regente do Coro

 Diversidade será a palavra-chave do 
ato ecumênico em come-
moração aos 45 anos da 
UNIFEBE. Para agradecer a 
todas as conquistas neste 
período, a Instituição reú-
ne na tarde de hoje, 29 de 
agosto, representantes da 
Igreja Católica, Candomblé, 
Budismo, Igreja Messiâni-
ca, Igreja Luterana e Cen-
tro Espírita. O evento é gra-
tuito e aberto ao público a 
partir das 15h no Auditório 
do Bloco C, Campus Santa 
Terezinha.

Atração Cultural
  A partir das 20h, o Coro 
UNIFEBE apresenta o es-
petáculo “EnCantos do Mar” no mes-

mo local. A entrada também é gratuita 
e aberta à comunidade. 
Segundo a regente Lou-
ise Clemente, o público 
pode esperar um reper-
tório variado de música 
popular brasileira.
— É muito gratificante 
apresentar esse espe-
táculo no aniversário da 
Instituição. Nos sentimos 
honrados em fazer parte 
deste momento. Apresen-
taremos um repertório de 
MPB, com destaque para 
Dorival Caymmi que tem 
muitas composições ins-
piradas neste tema, mas 
também teremos compo-
sitores como Maria Gadú, 
Marisa Monte, Lenine, Tim 

Maia, entre outros — conta a regente. 
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45 Fatos dos 45 Anos
19861974 19851973 1976

1 - Em 15 de janeiro 
é criada a Fundação 
Educacional de Brusque 
– FEBE, que criou e atuou 
como mantenedora 
da Escola Superior de 
Estudos Sociais (ESES). 
Neste mesmo ano é 
realizado o primeiro 
vestibular para Estudos 
Sociais.

8 - São criados os cursos 
de Filosofia, Administração
e Pedagogia.

7 - Com a morte do
Padre Orlando Maria 
Murphy, quem assume
a presidência da FEBE
é o Padre Pedro Canísio 
Rauber.

2 - É criada a
Associação Catarinense 
das Fundações 
Educacionais – ACAFE.

3 - É fundado o Diretório 
Acadêmico da Escola 
Superior de Estudos 
Sociais – DAESES.

4 - É eleito o primeiro 
Presidente da FEBE, 
Padre Orlando Maria 
Murphy.

5 - Segundo curso: 
Licenciatura em Ciências.

6 - Comemorada
a realização da
primeira formatura.

19 - Entregue Bloco 
B com Centro de 
Convivência.

20 - Oferta de cursos é 
ampliada, com Sistemas 
de Informação e Turismo.

18 - Nova casa!
O campus no bairro 
Santa Terezinha
é inaugurado.

17 - São criados mais 
dois cursos: História
e Processos Industriais-
Eletromecânica (em 
parceria com o SENAI).

16 - A ESES passa
a ser CESBE – Centro
de Educação Superior
de Brusque.

15 - Maria de Lourdes 
Busnardo Tridapalli,
a professora Ude, assume
a presidência da FEBE.

20022001200019991998

2012201120102008

202120202019

28 - O curso de 
Engenharia de Produção 
passa a ser oferecido.

30 - Professor
Günther Lother Pertschy 
é eleito reitor.

31 - Lançados novos 
cursos, entre eles: 
Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Civil, 
Psicologia e Design 
Gráfico.

29 - Inaugurada 
a construção do 
Bloco D. Inicialmente 
sua área total é de 
aproximadamente 1.300 m², 
com estrutura para 
suportar mais três 
andares de construção.

32 - Comemoração dos 
40 anos com diversas 
atividades, entre elas: 
concurso para escolha 
de Selo e Slogan 
comemorativo e gincana.

33 - Criados os cursos 
de Publicidade e 
Propaganda e Engenharia 
Mecânica.
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Conhecimento que se
transforma, entra pra história.

1987 1990 1992 1994 1994
10 - Novos cursos: 
Direito, Ciências 
Contábeis, Biologia
e Matemática.

11 - Eleito o terceiro 
diretor da FEBE,
Padre João Hülse.

9 - Inaugurada a primeira 
sede própria, no Centro 
de Brusque.

13 - É fundada
a Associação dos 
professores da Fundação 
Educacional de Brusque.

14 - É escolhido em 
concurso o novo 
logotipo da Instituição. 
O vencedor é Tadeu 
Cristóvam Mikowski.

25 - Novos cursos: 
Gestão Comercial e 
Negócios Imobiliários.

26 - Primeira eleição para 
reitor. A professora Maria 
de Lourdes Busnardo 
Tridapalli continua no 
cargo.

27 - Novos cursos: 
Bacharelado em 
Educação Física
e Logística.

24 - Inaugurado o Bloco C,
com a Biblioteca Padre 
Orlando Maria Murphy, 
auditório e salas de aula.

21 - O CESBE dá origem 
à UNIFEBE – Centro 
Universitário de Brusque.

22 - Gestão Empresarial 
é o curso da vez.

23 - Iniciam-se os 
cursos de: Design de 
Moda, Licenciatura em 
Educação Física, Letras 
e Produção Têxtil (em 
parceria com o SENAI).

2006 200720052003 2004

20182017201520142013

20262025202420232022

36 - Renovação do 
credenciamento da 
UNIFEBE, pelo Conselho 
Estadual de Educação de 
Santa Catarina – CEE/SC.

37 - É inaugurado o 
Bloco E com diversos 
serviços para a 
comunidade.

38 - Lançado o curso
de Engenharia Química.

42 - Lançamento do novo 
site, integrado com as 
novas tecnologias.

43 - Novas frentes de 
trabalho: Residência 
Médica e Ensino Médio.
 
44 - É aprovado o curso 
de Medicina, com 80 
vagas anuais.

45 - Professor  Dr. 
Günther Lother Pertschy 
assume a cadeira de 
presidente da ACAFE. 
Essa é a primeira vez
que a UNIFEBE assume
a presidência da 
entidade.

35 - Entregue a 
ampliação do Bloco D.

39 - Apresentada
nova identidade
visual e logotipo.

40 - Lançados primeiros 
cursos de educação a 
distância (EAD). 

41 - Lançado novo curso 
presencial em Jogos 
Digitais.

34 - Fundação de Apoio
à Pesquisa Científica
e Tecnológica do Estado 
de Santa Catarina - 
FAPESC anuncia verba
de R$ 1 milhão para 
criação do Centro de 
Tecnologia e Inovação 
em Fabricação da 
UNIFEBE.

12 - É fundado o 
Diretório Central dos 
Estudantes - DCE.
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Inovação que transforma
UNIFEBE colabora no aprimoramento da inovação e na construção de novos produtos para a região

Na busca por melhorias para o desenvol-
vimento de novos produtos e processos 
que levem a uma vantagem competitiva 
para a indústria da região, a academia exer-
ce papel fundamental. Quando instituições 
de ensino, como a UNIFEBE, colaboram no 
aprimoramento da inovação e na constru-
ção de novos produtos, as mudanças são 
realizadas de maneira mais rápida e eficaz. 

Com oito laboratórios de informática e 35 
didáticos especializados, a Instituição pro-
move pesquisas acadêmicas que melho-
ram o processo de produção das indústrias. 
O Centro de Tecnologia e Inovação em Fa-
bricação (CTIF), o Laboratório de Varejo Ha-
van, o In3D - MakertBot Innovation Center e 
o Lab MODA Silmaq são apenas alguns dos 
exemplos que colaboram com o fomento 
de processos e melhorias da região.  

Além disso, a UNIFEBE investe na gera-
ção de novos conhecimentos que podem 
ser acessados e utilizados por empre-
sas, organizações e comunidade, através 
de projetos de pesquisa ou por meio de 
prestação de serviços.

— Precisamos que os acadêmicos deem 
um retorno para a sua comunidade, tanto 
em termos profissionais como sociais. A 
Instituição oportuniza que os estudantes 
atinjam um nível de formação e maturida-
de que lhes possibilite integrarem grandes 
indústrias e empresas — destaca o coor-
denador do CTIF e do curso de Engenharia 
Mecânica, Denis Boing.

Ele enfatiza ainda que o comprome-
timento com a prática e promoção da 

Acadêmicos utilizam equipamentos para o 
desenvolvimento de produtos e processos

inovação já creditou à UNIFEBE diversos 
prêmios relacionados a essa área, como o 
“Prêmio Professor Caspar Erich Stemmer 
Inovação Catarinense”. 

Parcerias de sucesso 
Atualmente o centro universitário tem 

parceria com grandes empresas nacio-
nais e internacionais. Possui acadêmicos 
estagiando, por exemplo, na Tupy — em-
presa referência em tecnologia de fundi-
ção e usinagem —, em startups da indús-
tria biomédica, no estado de São Paulo, 
e em outras grandes empresas, como a 
Bosch e a Sandvik. 

A ZEN S.A. Indústria Metalúrgica também 
é uma das parceiras da UNIFEBE no de-
senvolvimento de inovação. A cooperação 
entre ambas já rendeu muitos frutos, sendo 
que um dos mais recentes é o projeto IEL/
CNPq INOVA TEC — que concede bolsas 
para estudantes de graduação e auxílio 
para os professores orientadores durante a 
execução da atividade.

— A parceria com a UNIFEBE é estratégica 
porque permite o desenvolvimento de tec-
nologias que a ZEN necessita para desen-
volver e validar novos produtos. A expecta-
tiva é que cada novo projeto tenha sempre 
uma sinergia de objetivos e resultados para 
o crescente desenvolvimento e aplicação 
de novas tecnologias em produtos e pro-
cessos inovadores — ressalta o especialista 
em Pesquisa e Desenvolvimento da empre-
sa, Alvaro Canto Michelotti
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A inovação está presente no dia a dia da UNIFEBE em diversos 
ambientes práticos que permitem o aperfeiçoamento de téc-
nicas e soluções que contribuam cada vez mais com o cresci-
mento regional. Alguns desses exemplos podem ser conferidos 
em laboratórios, como: o Centro de Simulação de Negócios e 
Gestão Empresarial (CESGE), o Laboratório de Varejo HAVAN, 
Estúdio Fotográfico, o Lab MODA Silmaq, o Centro de Ciências 
da Saúde e Brinquedoteca. 

Construir o saber e colocá-lo em prática são formas de pro-
porcionar inovações constantes ao que está ao nosso redor. Por 
isso, laboratórios como os das Engenharias, o de impressão tri-
dimensional In³D - Makerbot Innovation Center, o CTIF, a Maque-
taria, Laboratórios de Informática, Biblioteca e outros espaços 
institucionais auxiliam nesta construção diária. 

Seguindo sua essência comunitária, a UNIFEBE devolve grande 
parte do conhecimento produzido no campus Santa Terezinha em 
serviços gratuitos para empresas, entidades e para a população. A 
inovação é propagada especialmente em atendimentos de labora-

tórios como o Núcleo de Atendimento Contábil, a Agência Experi-
mental de Publicidade e Propaganda, a Clínica Escola e Serviços de 

Psicologia e o Núcleo de Prática Jurídica.

N A  P R Á T I C A

Q U E  C O N S T R Ó I

N O  A T E N D I M E N T O

INOVAÇÃO
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Fernando de Faveri 
Delegado Regional

A UNIFEBE tem se mostrado uma grande parceira 
da Polícia Civil de Brusque, absorvendo diversas 
demandas de cunho social, a exemplo de um 

drone recentemente doado, entre outras ativida-
des. Seu viés comunitário é inegável, motivo pelo 

qual desejo que a parceria se mantenha ao longo 
dos anos, para o bem da população da região.

Halisson Habitzreuter 
Presidente da ACIBr

Em seus 45 anos de existência, a UNIFEBE tem 
sido fundamental para a evolução Brusque e 
região. Ela forma gerações de empreendedores, 
trabalhadores de todas as classes e oferece uma 

excelente qualificação técnica. Também colabora 
na construção do caráter de seus alunos e con-

tribui para a formação de profissionais e pessoas 
de valores. Além do excelente serviço prestado como 

universidade, também é uma peça atuante em prol do 
desenvolvimento do município, agindo como propulsora de 

ações em diversas frentes, como: a área educacional, de inter-
câmbios, inovações, voluntariado, e até mesmo na política, já que 
muitos agentes públicos se formaram ali.

Jonas Oscar Paegle  
Prefeito de Brusque

Agradeço a elevada distinção de poder parabe-
nizar a UNIFEBE pelos 45 anos de excelência na 
educação superior, por ser uma instituição for-
madora de cidadãos qualificados para o mercado 

de trabalho contribuindo para o contínuo desen-
volvimento da nossa cidade. É motivo de grande 

satisfação, como médico, homenagear com estas 
sinceras palavras uma instituição que agora possui 

o curso de Residência Médica, que com certeza formará 
profissionais com alto nível de conhecimento e que atenderão 

o mercado da saúde, que tanto necessita de atenção em suas 
diversas áreas de especialidades. Tenho certeza que foi, com um 
trabalho intenso e multifocal que a Instituição pôde amadurecer e 
crescer. Parabéns UNIFEBE, que tanto nos orgulha.

José Ari Vequi   
Vice-prefeito de Brusque

A UNIFEBE representa uma trajetória de esfor-
ços fundamentais, na busca e transferência de 
conhecimentos, presentes no percurso constante 

na vida do ser humano. Este é um momento es-
pecial, são 45 anos de dedicação, interiorização e 

consolidação da educação superior de qualidade, e, 
sobretudo, momento para agradecer a todas e todos 

que constroem a UNIFEBE no seu cotidiano. Nesta data 
é fundamental também registrar, o firme e constante posi-

cionamento da instituição, na defesa da autonomia universitária 
e do caráter profissional e científico, socialmente referenciado. 
Muito obrigado por fazerem parte da nossa história e das expecta-
tivas de vida das famílias brusquenses.

Pastor Edélcio Tetzner  
Pároco da Igreja Luterana Bom Pastor

A UNIFEBE representa um compromisso com o 
desenvolvimento de nossa cidade mediante a 
educação. Ela é uma administradora de sonhos. 

Muitas pessoas sonham em fazer uma faculdade 
para potencializar as suas virtudes e melhorar a 

qualidade de vida. Nesse sentido, a instituição é 
uma grande aliada.

Tenente-coronel Otávio Manoel 
Ferreira Filho  
Comandante do 18º batalhão da Polícia Militar

A evolução de um cidadão ou de uma sociedade 
começa pela educação, pois, sem conhecimento 
o futuro e o progresso tornam-se limitados. Aí 
entra a UNIFEBE, que há 45 anos, através de seus 
cursos e ensinamentos, desenvolve o cidadão e 
a sociedade com foco num mundo melhor e mais 

evoluído. Parabéns UNIFEBE!

Matias Kohler 
Prefeito de Guabiruba

A presença da UNIFEBE no cenário acadêmico 
da nossa região tem se tornado cada vez mais 
importante e hoje a instituição está integrada 

à realidade dos municípios, sendo Guabiruba 
beneficiada em vários aspectos, como em projetos 

de extensão, formação acadêmica e parcerias no 
planejamento urbano da cidade. Guabiruba parabe-

niza a UNIFEBE por esses 45 anos de sucesso.

História compartilhada
Como a UNIFEBE contribui para a comunidade, na visão de lideranças regionais
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Valdomiro da Motta 
Presidente da Associação dos Profissionais 
em Comunicação da Região de Brusque – 
Aprocorb

Nestes 45 anos, a UNIFEBE cresceu de tal forma 
que suas ações passaram a ter impacto direto no 
próprio desenvolvimento de Brusque e municípios 
vizinhos. Isso se percebe em todos os aspectos e 

setores, como o econômico, social e cultural.  Esta 
trajetória se funde cada vez mais com o crescimento 

da região ao longo dos anos.

Padre Magnos José Baron Caneppele  
Pároco da Paróquia São Luís Gonzaga

Falar da UNIFEBE é falar de uma instituição que 
vem ao longo desses anos formando pessoas 
para uma sociedade, construindo desenvolvi-
mento e o saber. A comunidade brusquense e da 
região é privilegiada em ter um espaço assim: es-

paço aonde são desenvolvidos os dons e talentos, 
princípios e valores que norteiam o dia a dia. Que 

Deus abençoe e ilumine a todos os profissionais que 
aí prestam serviço.

Fabrício Zen  
Presidente da CDL Brusque

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque – CDL 
parabeniza a UNIFEBE por seus 45 anos de história. 
Uma caminhada marcada pelo compromisso com o 
desenvolvimento intelectual e humano, já que o co-
nhecimento transforma, liberta, cria conexões e nos 

permite construir um futuro melhor. Parabéns por for-
mar pessoas aptas a desempenhar as mais diversas 

profissões e, sobretudo, incentivar que este aprendiza-
do também nos aprimore enquanto seres humanos!

Evandro Rosa  
Diretor do Hospital Azambuja

Sem nenhuma dúvida, a cidade de Brusque deve 
uma parcela do seu crescimento a essa história 
de quase meio século da nossa UNIFEBE. Ela 
continua evoluindo rapidamente na área de saúde 
com a realização em parceria com nosso Hospi-

tal da Residência Médica e, em breve, o esperado 
e importante Curso de Medicina, onde irá agregar 

muito valor no segmento da saúde, fundamental a 
uma sociedade.

Maison Alan Zunino  
Presidente do DCE

A UNIFEBE oferece um ensino superior de quali-
dade e essa qualidade é demonstrada ao longo 
dos anos para a comunidade. A instituição vem 
cumprindo com sua missão de formar profissio-
nais competentes, humanistas, preparados para 
o mercado de trabalho. Sinto-me feliz em poder 
colaborar com a UNIFEBE neste momento tão 

importante, porque também sou acadêmico e faço 
parte desta história.

Ademar Kohler   
Presidente da Aproffebe

Nós da Associação de Professores e Funcionários 
da UNIFEBE - Aproffebe parabenizamos a instituição 
pelos seus bens vividos 45 anos e nos sentimos 
felizes em fazer parte desta bela história. A UNIFEBE 
tem sido durante esses anos a nossa casa: é aqui 

que construímos e realizamos sonhos. Desejamos 
vida longa à instituição, para que continue, junto à 

comunidade, proporcionando conhecimento e desen-
volvimento a toda a região. 

Ademir José Jorge 
Presidente da AMPE Brusque

Em nome da AMPE Brusque parabenizo a UNIFE-
BE pelos seus 45 anos de histórias e conquistas, 
em reconhecimento à significativa contribuição 

da Instituição de Ensino Superior para Brusque e 
região. Registro ainda nosso sincero agradecimen-

to ao notável desempenho da universidade em prol 
da educação brasileira. 

Vereador Celso Carlos Emydio da Silva 
Presidente da Câmara Brusque

A UNIFEBE teve um período de gestação, nas-
ceu pequena e com futuro incerto. Resistiu às 
dificuldades das diversas marés de instabilidade 

política e econômica do país, até alcançar um 
estágio de perspectivas e possibilidades. Como 

instituição, não está pronta e nem acabada. É 
uma universidade em permanente construção, que 

acompanha o desenvolvimento e as transformações de 
nossa sociedade. Hoje, é um templo do saber e do dever, do 

ensino, da pesquisa e da extensão, das verdades e valores certos 
e universais que orgulham Brusque e Região.

CRÉDITO: AMPEBR

CRÉDITO: MÍDIA PRESS
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