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1. EDITORIAL 
 
 
 

O Catálogo da Extensão, Cultura e Relações Comunitárias contempla as 

ações e as atividades de extensão e cultura desenvolvidas em 2020, mesmo em 

período pandêmico, momento no qual várias atividades extensionistas foram 

interrompidas em razão da COVID -19. Desse modo, diversas ações foram 

adaptadas para atividades online e remota. O ano de 2020 foi atípico, pois, no 

mundo todo, deu-se isolamento social devido à pandemia, e, no Brasil, não seria 

diferente, ou seja, dentre todos os segmentos o Ensino Superior também foi 

afetado. 

O Decreto Nº 515, de 17 de março de 2020 suspendeu atividades 

presenciais, sendo necessárias, a partir disso, estratégias e iniciativas de 

readaptação aos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, a UNIARP, 

durante o primeiro período de suspensão das atividades, organizou-se e adaptou-

se para realizar as atividades na modalidade virtual e remota de acordo com o inciso 

III do artigo 2° do Decreto 515.                                                                                                                                                                                                                             

De acordo com as novas metodologias e processos estabelecidos na 

UNIARP, as atividades voltaram a acontecer de forma remota por meio de aulas 

síncronas, virtual. Da mesma maneira, as atividades de Extensão: eventos, cursos, 

palestras e programas foram se adaptando com ações de web conferências, 

webinar com objetivo de seguir as orientações das medidas protetivas exigidas nos 

decretos Estadual e municipal.   

 Da mesma maneira, as ações foram desenvolvidas de forma a atender aos 

ordenamentos institucionais, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Plano 

de Desenvolvimento da Extensão – PDE sob a estrutura dos 8 eixos temáticos de 

Extensão. 

Destacam-se as atividades desenvolvidas pelos bolsistas PAEC, que se 

adaptaram e desenvolveram suas ações de maneira remota, através de atividades 
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de vídeo orientativo e de cartilha orientativa disponibilizados para os públicos alvo 

e comunidade em geral. 

O relato e a socialização das atividades desenvolvidas em 2020 têm, por 

intuito, registrar e elencar as possíveis contribuições ocorridas durante o ano 

pandêmico como meio de viabilizar o elo entre a Universidade e a sociedade por 

meio de projetos, programas e eventos institucionais e de parcerias com órgãos 

governamentais e não-governamentais.  

 

1 PROGRAMAS DE EXTENSÃO 
  

Na Tabela 1, apresentam-se as atividades realizadas pela Extensão, Cultura 
e Relações Comunitárias, englobando os programas institucionais de Extensão 
Universitária por meio de web conferências, webinar.  

 
Tabela 1 - Programas institucionais por linha de extensão 

 
Linha de Extensão Nome do Programas CH Nº de 

Participantes 

Cidadania e Inclusão Social 
– CIS 

UAMI – Caçador - Suspenso – 
decreto 515 

Educação – ED UAMI – Fraiburgo - Suspenso – 
decreto 515 

Educação – ED UAMI – Santa Cecília - Suspenso – 
decreto 515 

Educação ED UAMI – LEBON RÉGIS - Suspenso – 
decreto 515 

ED – CIS – TDSER – PSMA 
– PDT - RPC 

PAEC 3400 12000 

PROGRAMA PROESDE 
(Programa de 
Desenvolvimento Regional) 

Programa de bolsas de Extensão, 
modalidade remota e web 
conferências  

200 125 

PROGRAMA DE 
NIVELAMENTO EM 
MATEMÁTICA 

Curso de Extensão – modalidade 
online 

30 41 

PROGRAMA DE 
NIVELAMENTO EM 
PORTUGUÊS 

Curso de Extensão – modalidade 
online 

30 43 

PROGRAMA PROESDE 
Licenciaturas  

Programa de Bolsas e Curso de 
Extensão (sendo realizado em 3 
semestre) 

200 104 
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Programa Políticas 
Afirmativas  

Ciclo de Palestras Políticas 
Afirmativas na Adversidades – 
modalidade online 

8  340 

Total geral  3.768 12.653 

  Fonte: Acervos Extensão UNIARP, (2020) 

 
 
1.1 PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO E CULTURA – PAEC 
 
 

Programa de Apoio à Extensão e Cultura – PAEC, sob a coordenação da 

Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, objetiva envolver acadêmicos dos 

cursos de graduação em projetos de extensão e de cultura desenvolvidos pela 

UNIARP por meio de auxílio financeiro na forma de bolsa. 

Em 2020, em razão das medidas protetivas estabelecidas pelo Decreto Nº 

515, de 17 de março de 2020, foram suspensas todas as atividades presenciais. 

Dessa maneira, a Extensão viu-se forçada a encontrar caminhos e a adaptar-se à 

realidade social em que mesmo não podendo estar próxima à comunidade, 

iniciativas precisavam ser realizadas para contribuir com a sociedade.  

Dentre as iniciativas, destaca-se o PAEC. Juntamente com os bolsistas e os 

professores orientadores e a coordenação desta edição, passou-se a discutir e a 

refletir sobre a possibilidade de desenvolver ações através de material orientativo 

a ser disponibilizado na modalidade virtual nos meios de comunicação da UNIARP, 

Instagram e Facebook, com a finalidade de levar à comunidade os conhecimentos 

desenvolvidos em sala de aula e/ou os resultados de trabalhos de pesquisa.     

Este Catálogo apresenta alguns projetos contemplados em 2020 e organiza-

se por eixos temáticos de Extensão: Comunicação, Educação, Resgate e 

Preservação da Cultura, Cidadania e Inclusão Social, Preservação e 

Sustentabilidade do Meio Ambiente, Saúde, Produção e Difusão de Tecnologias, 

Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico Regional.  

 

Resultados esperados com as ações: espera-se como resultados dos projetos 
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de extensão do Programa de bolsas PAEC, produção de conhecimento novo, novas 

práticas, socialização e interação com os públicos alvo dos projetos. Por fim, 

acredita-se que, mesmo em períodos de isolamento social, com atividades 

presenciais interrompidas, as ações desenvolvidas atingiram os objetivos junto à 

sociedade e, arrisca-se a dizer, que há possibilidade dos projetos terem atingido 

mais amplamente a comunidade durante esse período, uma vez que as tecnologias 

e as inovações foram utilizadas intensivamente nas redes sociais através do 

Instagram e Facebook e do site da UNIARP e mesmo pelo WhatsApp em grupos 

específicos. 

 

1.1.1 Eixo temático: Comunicação 

 

No Eixo Temático comunicação destaca-se os projetos desenvolvidos pelos 

acadêmicos em 2020, voltados à disseminar conhecimentos por meio das mídias 

sociais e demais meios de comunicação no intuito de levar informações à 

comunidade. A tabela 2 demonstra os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos 

em 2020 e Figura 1 destaca matéria publicada do projeto Farmácia Verde da 

acadêmica de Farmácia. 

 

Tabela 2 - projetos desenvolvidos pelos acadêmicos em 2020 do eixo 

temático comunicação. 

 
Nome do 

Acadêmico 
Professor 
Orientador 

Título do Projeto Cidade  Curso 

Amanda 
Metzger Garcia 

Prof. Ma. Juciele 
Marta Baldissarelli 

Farmácia Verde: o 
conhecimento acerca da 
existência da Etnobotânica 
acessível a comunidade 
acadêmica 

Caçador Farmácia 

Gustavo 
Ferreira Jasinski 

Prof. Ma. Juciele 
Marta Baldissarelli 

A construção da cultura 
científica no domínio escolar: a 
cientificidade acessível a todos 

Caçador Administraçã
o 

Fonte: Acervos Extensão UNIARP, (2020) 
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Figura 1 - Imagens do projeto desenvolvido pela acadêmica de Farmácia 

 
Publicação: 12/04/2021 

A acadêmica do curso de Farmácia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) Amanda Metzger Garcia 

tem utilizado a rede social Instagram para divulgar e tornar mais conhecido e acessível à comunidade o projeto 

Farmácia Verde, mantido pela Farmácia Escola da instituição. A ideia inicial do projeto de extensão (PAEC) era 

realizar a abordagem de maneira presencial com professores e alunos da Universidade. No entanto, em função 

das limitações impostas pela Covid-19, a aluna precisou adequar a ideia e passou a utilizar o perfil da Farmácia 

Escola (@farmacia.escola) para realizar a divulgação. 

 

  
  Semanalmente, Amanda publica orientações e dicas no Instagram (Foto: Divulgação) 
  Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

1.1.2 Eixo temático: Resgate e preservação da cultura 
 

O Eixo temático resgate e preservação da cultura compreende ações 

relacionadas voltada à memória cultural – documentos que constituem a herança 

cultural e informações sobre experiências passadas; ao patrimônio cultural; à arte 

- é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética (beleza, harmonia 

e equilíbrio), feita por artistas a partir de percepção, emoções, ideias e sons; à 

produção cultural e artística – material didático ou técnico que caracterize a geração 

do conhecimento ou a exploração de conceitos por meio da organização de eventos 

ou exposições abrangendo a área da cultura ou arte. Em 2020 mesmo em plena 

pandemia o projeto destaque foi o Resgate da Cultura das Benzedeiras e 

https://www.instagram.com/farmacia.escola/
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Benzedores da região de Caçador, o uso de plantas medicinais na prática de 

benzeduras. A Figura 2 - apresenta Matéria do dia 27/07/2020, evidenciando as 

ações realizadas pela acadêmica sob a orientação da professora Ilse Behrens.   

 
 

Figura 2 – Imagens do projeto desenvolvido pela acadêmica de 

Pedagogia do eixo Resgate e preservação da cultura 

 

Ações PAEC: Resgate da cultura das benzedeiras e benzedores 
Publicação: 27/07/2020 
 
Acadêmicos da UNIARP, participantes do PAEC, estão apresentando propostas para ajudar a 
comunidade diante da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma 
de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Camila Maboni do curso de Pedagogia. Ela fez um 
vídeo de apresentação do seu trabalho de extensão que visa a resgatar a cultura das benzedeiras 
e dos benzedores e a utilização das ervas medicinais. O trabalho está sendo orientado pela 
professora Ilse Berhens. 

 

 

  Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Resultados esperados com o projeto: Espera-se como resultado do projeto 

“Resgate da cultura popular da benzedura na cidade de Caçador e região” difundir e 

socializar mais amplamente, para a comunidade, esse conhecimento trazido por 

gerações de praticantes de tal cultura popular. Igualmente, haja vista a integração ao 

uso de ervas medicinais do projeto Farmácia Verde, o intuito é integrar e experienciar 

saberes populares com conhecimentos científicos desenvolvidos junto a acadêmicos 

de Farmácia no projeto Farmácia verde da UNIARP. Espera-se, ainda, incentivar os 

praticantes desta cultura popular a cadastrarem-se junto ao projeto da Extensão e 

Cultura da UNIARP para ampliarem e darem visibilidade a suas atividades e também 

haver a oportunidade de encontros destas benzedoras e benzedores com acadêmicos 

e professores da UNIARP.  

 

1.1.3 Eixo Temático: Cidadania e inclusão social 

 

As ações desenvolvidas neste eixo temático visam proporcionar a comunidade 

local e regional conhecimentos e experiências de cidadania com a perspectiva de 

contribuir com a qualificação de recursos humanos, bem como a promoção da inclusão 

social. Os projetos oportunizam aos acadêmicos além dos conhecimentos adquiridos 

em sala de aula a troca de saberes com a comunidade, contribuindo com a sua 

formação acadêmico-social, bem como prepará-los para o enfrentamento das 

demandas regionais. A Tabela 3 – apresenta os projetos desenvolvidos pelos 

acadêmicos em 2020. 

 

Tabela 3 – projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do eixo temático 

cidadania e inclusão social em 2020 

ACADÊMICO ORIENTADOR TÍTULO PROJETO CIDADE CURSO 

Felipe Maxwell  
Branco Stona 

Thiara Zen Simplificando a Constituição, 
Formando Novos Cidadãos 

Caçador Direito 
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Angela Karine 
Schuck 

Caroline Neris 
Bridi 

Projeto Nós Por Elas – orientando 
recomeços  

Fraiburgo Direito 

Claudeni 
Bezerra de 
Oliveira 

Ricardo Emilio 
Zart 

Violência contra a Mulher: A 
mudança sou Eu 

Caçador Direito 

Victor Manoel 
Borges Simão 

Prof. Me. Joel 
Caetano 

O Voleibol como fator de 
Inserção Social na Escola 
Básica Municipal Doutor Ulysses 
Guimaraes /Caçador-SC 

Caçador Educaç
ão 

Física 

Francis 
Siqueira 
Michalski 

Prof. Dr. Joel 
Cezar Bonin 

ECA na escola - crianças e 
adolescentes: seus direitos e 
deveres 

Caçador Direito 

Jhonatan David Prof. Heitor 
Antônio Cofferri 

Constituição nas Escolas: Ensino 
sobre a Constituição Federal na 
modalidade Virtual e Presencial 

Caçador Direito 

Karoline Vezoli Prof. Ana Lúcia 
Córdova 
Wandscheer 

Arquitetura e Urbanismo nas 
Escolas: O Envolvimento das 
Crianças na Construção da 
Cidade e seus espaços 

Caçador Arquitet
ura e 

Urbanis
mo 

Vinicius Milani Prof. Heitor 
Antônio Cofferri 

Desafios vivenciados pelos 
portadores de necessidades 
especiais – PNE, aplicação da lei 
8.213/91. Dificuldades de 
acessibilidade, mobilidade e 
inclusão social dos cadeirantes 
no município de caçador – SC. 

Caçador Direito 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

As figuras 3, 4 e 5 apresentam evidências das ações e atividades desenvolvidas 

em 2020, por meio de cartilhas orientativas disponibilizadas nas redes sociais e site 

da UNIARP dos projetos PAEC.    

 

Figura 3 – projeto desenvolvido no eixo temático Cidadania e Inclusão 

Social – Direitos da Criança e Adolescente 

Ações PAEC: Cartilha de orientação 
Publicação: 19/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. T 
Hoje, vamos conhecer o trabalho do acadêmico do curso de Direito Deimisson Mello. A professora orientadora é Suzana 
Franco. Ele fez uma cartilha sobre o impacto da violência doméstica na infância e na adolescência. 
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    Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 4 – matéria do projeto desenvolvido no eixo temático Cidadania e 

Inclusão Social – Cartilha orientativa sobre  a violência contra a mulher 

Ações PAEC: cartilha com informações sobre a violência contra a mulher 
Publicação: 08/07/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 

Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Angela Karine Schuck, do curso de Direito da UNIARP Fraiburgo. Ela 

produziu cartilhas com informações sobre a violência contra a mulher, instituições de apoio, orientações às vítimas 

e os direitos adquiridos pelas mulheres. A professora orientadora é Caroline Neris Bridi. 

Cartilha: Direitos adquiridos pelas mulheres 

 

  
  Fonte: Arquivos UNIARP, (2020 
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Figura 5 – matéria do projeto desenvolvido no eixo temático Cidadania e 

Inclusão Social – Constituição nas Escolas em Lebon Régis 

 

Ações PAEC: Projeto Constituição nas Escolas é aplicado em Lebon Régis 
 

Publicação: 11/11/2020 

O acadêmico Jonathan David da décima fase do curso de Direito da UNIARP está desenvolvendo o projeto 

Constituição nas Escolas no município de Lebon Régis. Ele está sendo orientado pelo professor Heitor Antônio 

Cofferri. 

O projeto é do PAEC e se baseia no ensino da Constituição Federal Brasileira de uma maneira simples, prática e 

objetiva aos alunos da rede municipal. 

Por conta da pandemia o projeto está sendo aplicado por meio de Ambiente Virtual e também material impresso 

que fica disponível na Secretaria Municipal de Educação. “As crianças conseguem, através deste projeto, conhecer 

nossa Constituição e acabam compreendendo sua importância para o nosso dia a dia. Espero que, com esse 

projeto, possamos formar cidadãos melhores para as futuras gerações”, salienta Jonathan. 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

1.1.4 Eixo temático: Educação 

 

Nesta temática as atividades e ações tem a finalidade de impactar 

positivamente na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, no fortalecimento 

de redes de integração e processos formativos educacionais, contribuindo com o 

enfrentamento das adversidades atuais em nível básico e superior da educação, 
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educação continuada, profissionalizante e pós-média, políticas públicas e qualificação 

de recursos humanos na área abordando práticas e técnicas metodológicas de 

inovação para promover a transformação social e comunitária. A Tabela 4 apresenta 

os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do Eixo Temático Educação e figura 6 

demonstra matéria do vídeo orientativo desenvolvido pela acadêmica de Educação 

Física. 

 

Tabela 4 - apresenta os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do Eixo  

Temático Educação em 2020. 

 

Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto cidade Curso  

Lucileny 
Martiol 

Prof. Me. Ricardo 
Emilio Zart 

Educar para prevenir: 
combater a violência contra a 
mulher 

Caçador Direito 

Maikon Diego 
Prigol 

Prof. Me. Roger 
Francisco Ferreira de 
Campos 

Apoio Pedagógico: diretrizes 
da normalização de trabalhos 
acadêmicos da UNIARP 

Caçador Ciências 
Contábeis 

Andrieli Corrêa 
Sampaio 

Prof. Ma. Caroline de 
Fátima Esperança 

Introdução ao agronegócio nas 
escolas 

Caçador Agronomia 

Juan Pablo 
Siqueiran da 
Costa 

Prof. Josiéli Varela 
Forlin 

Aplicação de orientações 
Psico Metodológicas para 
maior Sensibilização entre 
Educadores e Estudantes 

Caçador Psicologia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 6 - matéria do vídeo orientativo desenvolvido pela acadêmica de 

Educação Física. 

Ações PAEC: vídeos sobre ballet para crianças 
Publicação: 17/06/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
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Um exemplo desse tipo de trabalho é o da acadêmica Gabrieli Ariani Fernandes, do curso de Educação Física. Ela 

produziu vídeos sobre o ballet para crianças. O trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, tempo por orientador o professor Maurício Somensi. 

 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

1.1.5 Eixo temático: Produção e difusão das tecnologias 

 

O Eixo Temático Produção e Difusão das Tecnologias compreende ações e 

projetos que possam ser impulsionadores de iniciativas de inovações tecnológicas, de 

qualificação de recursos humanos mais preparados para o mundo do trabalho. Além 

disso visa o desenvolvimento articulado da Universidade com empresas, micro 

empresas, instituições, associações e polos tecnológicos, incubadoras de base 

tecnológica e empreendedorismo, para contribuir com a transformação 

socioeconômica. Assim os projetos dos acadêmicos visam contribuir com a 

comunidade através de iniciativas inovadoras e de difusão tecnológica. A Tabela 5 

destaca os projetos desenvolvidos em 2020, mesmo estando em período pandêmico. 

 

Tabela 5 - projetos desenvolvidos do Eixo temático Produção e Difusão 

das Tecnologias 2020 

ACADÊMICO ORIENTADOR TÍTULO PROJETO CIDADE Curso 

Andrei Maurina Prof. Me. Carlos 
Alberto Zorzo 

Um aplicativo de QRCODE para leitura 
de informações sobre plantas 
medicinais do Horto Florestal do 
Município de Caçador 

Caçador Sistemas de 
Informação 
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Camila Moreira Prof. Ma. 
Caroline de 
Fátima 
Esperança 

Difusão da Produção Integrada de 
Tomate (SISPIT) para Promoção da 
Sustentabilidade da Tomaticultura na 
Região de Caçador 

Caçador Agronomia 

João Paulo 
Preto Pierdoná 

Prof. Daniel 
Antonio Conte 

Desenvolvimento de um Prototipo 
para o Monitoramento da Umidade 
do Solo Utilizando um 
Microcontrolador Arduino 

Caçador Engenharia 
de Controle 
e 
Automação 

Rafaela 
Silveira Vargas 

Leandro Hahn Promoção da Sustentabilidade em 
Propriedades com Pecuária de Corte 
em Santa Cecília pela Gestão de 
Custos 

Caçador Agronomia 

Miriam W. de 
Oliveira 
Canalle 

Leandro Hahn Produção Sustentabilidade de 
Cebola em Macieira pela Difusão de 
Técnicas da Produção Integrada – 
(SISPIC) 

Caçador Agronomia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

As figuras 7, 8 e 9 apresentam evidências das ações e atividades desenvolvidas 

em 2020, por meio de matéria publicada no site da UNIARP redes sociais sobre 

conhecimentos relacionados a produção e difusão de tecnologias por meio de vídeos 

e cartilhas orientativas dos projetos PAEC.    

 

Figura 7 - matéria do projeto desenvolvido em 2020 – Produção e 

sustentabilidade de cebola em Macieira 

 

Destaque ao projeto da acadêmica Mirian W. de Oliveira Canalle, curso de Agronomia: Produção 
Sustentabilidade de Cebola em Macieira pela Difusão de Técnicas da Produção Integrada – (SISPIC), 
onde se reuniu em atividade de campo mais de 30 produtores de cebola no município de Macieira. 
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Dia de Campo - produtores Cebolicultores da região de Macieira-SC 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 8 - matéria do projeto desenvolvido em 2020 – Técnicas sustentável 

na Produção de corte  

Ações PAEC: Difusão de técnicas sustentáveis de produção 
Publicação: 20/07/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Rafaela Silveira Vargas do curso de Agronomia. Ela fez um vídeo sobre 
difusão de técnicas sustentáveis de produção na pecuária de corte. O professor orientador é Leandro Hahn. 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 9 - matéria do projeto PAEC desenvolvido em 2020 – Novas 

Tecnologias para o plantio da cebola 

Ações PAEC: novas tecnologias para o plantio da cebola 
Publicação: 26/06/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Miriam Canalle, do curso de Agronomia. Ela produziu um material sobre 
novas tecnologias para o plantio da cebola. O professor orientador é Leandro Hahn. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

1.1.6 Eixo temático: Preservação e sustentabilidade do meio ambiente 

 

A preservação e sustentabilidade do meio ambiente na Extensão tem em suas 

iniciativas promover a qualificação de recursos humanos na área, onde se possa 

concretizar melhorias das condições humanas para um futuro mais digno e uma 

sociedade mais igualitária. Assim os projetos visam contribuir com o desenvolvimento 

sustentável, socioambiental e sociocultural da comunidade articulados com as 

políticas de Estado e demais setores da sociedade, no sentido de promover o 
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desenvolvimento socioeconômico eficaz pautados na sustentabilidade. Assim, a 

tabela 6 apresenta os projetos e ações desenvolvidas em 2020. 

 

Tabela 6 -  projetos e ações desenvolvidas pelos acadêmicos em 2020. 

 

ACADÊMICO ORIENTADOR  TÍTULO PROJETO CIDADE Curso 

Juliano Tasca 
Bisotto 

Roger Francisco 
Ferreira de 
Campos 

Horta na Escola: Práticas 
Sustentáveis de 
Permacultura 

Caçador Agronomia 

Miguel Ricardo Petri 
Rambo 

Amador Tomazelli Irrigação da Horta Escolar 
através de Água da 
Chuva 

Caçador Agronomia 

Letícia Geniqueli 
Reichardt 

Prof. Mestre Roger 
Francisco Ferreira 
de Campos 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: Gestão 
Ambiental dos Resíduos 
de Serviços da Saúde do 
Município de 
Fraiburgo/SC 

Fraiburgo Agronomia 

Douglas Scolaro Prof. Mestra 
Caroline de Fátima 
Esperança 

Paisagismo no Ambiente 
Escolar 

Caçador Agronomia 

Ketlin Antunes 
Ramos 

Prof. Dra. Nicoli 
Trevisani 

Produção agroecológica 
de hortaliças no Alto Vale 
do Rio do Peixe 

Caçador Agronomia 

Alisson Fernando 
Rodrigues 
Gonçalves 

Prof. Doutor Gentil 
Carneiro Gabardo 

A Sustentabilidade e 
Boas Práticas de 
Irrigação na Horta 
Escolar. 

Caçador Agronomia 

Andressa Camila 
Alves 

Caroline De Fátima 
Esperança 

Plantas Alimentícias Não 
Convencionais – PANC´S 
no Ambiente Escolar 

Caçador Agronomia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

As figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam evidências das ações e atividades 

desenvolvidas pelos projetos do PAEC, por meio de matéria publicada no site da 

UNIARP e redes sociais relacionados a preservação e sustentabilidade do meio 

ambiente em 2020. 
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Figura 10 – Imagem do projeto PAEC desenvolvido sobre Plantas 

Alimentícias não convencionais 

 

     Fonte: Autores UNIARP, (2020) 

 

Figura 11 – Imagem do projeto PAEC desenvolvido 2020 – Jardins em 

pequenos espaços 

Ações PAEC: Jardins em pequenos espaços 

Publicação: 16/09/2020 
O acadêmico Douglas Scolaro, do curso de Agronomia, produziu uma cartilha com informações sobre a 
organização de jardins em pequenos espaços. O trabalho está sendo orientado pela professora Caroline 
Sperança, coordenadora do curso de Agronomia. 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a 

comunidade diante da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de 

vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
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     Figura 1 e 2– Jardins urbanos em pequenos espaços- Tangará/SC (2020) 

 

     Figura 3 – Jardim vertical com material reciclado- Tangará/SC (2020) 

    Fonte: Os autores, (2020) 

 

Figura 12 – Imagem do projeto PAEC desenvolvido em 2020 – cartilha 

sobre boas práticas de irrigação 

 

Ações PAEC: Cartilha sobre boas práticas de irrigação 
 

Publicação: 19/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão 

apresentando propostas para ajudar a comunidade 

diante da situação da pandemia do covid-19. São várias 
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ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos 

que visam a auxiliar as pessoas, compartilhando 

informações. 
Vamos conhecer agora o trabalho do acadêmico do curso de 
Agronomia Alisson Fernando Rodrigues Gonçalves, 
orientado pelo Prof. Orientador: Eng. Agr. Gentil Carneiro 
Gabardo. Ele fez uma cartilha sobre: “A 
SUSTENTABILIDADE E BOAS PRÁTICAS DE 
IRRIGAÇÃO NA HORTA ESCOLAR”. 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

 
Figura 13 – Imagem do projeto PAEC desenvolvido em 2020 – cartilha sobre 

boas práticas de irrigação 

 

Ações PAEC: Conheça o Peixinho da Horta 
Publicação: 17/06/2020 
 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Andressa Camila Alves, do curso de Agronomia. Ela produziu um material 
sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). 
 

 

 
 Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 14 – Imagem do projeto desenvolvido PAEC em 2020 – cartilha 

sobre boas práticas de irrigação 

Ações PAEC: Plantas Alimentícias Não Convencionais 
Publicação: 19/05/2020 

 

 

Acadêmicos da UNIARP que 

participam do PAEC estão 

apresentando propostas para ajudar 

a comunidade diante da situação da 

pandemia do covid-19. São várias 

ações e projetos em forma de vídeos, 

cartilhas e textos que visam a auxiliar 

as pessoas, compartilhando 

informações. 
Vamos conhecer agora o trabalho da 
acadêmica Andressa Camila Alves 
orientada pela professora Caroline de 
Fátima Esperança. Ela fez um material 
explicativo sobre as Plantas 
Alimentícias Não Convencionais 
(PANC). 
 

 

 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 
 

1.1.7 Eixo temático: Saúde 

Nesta temática compreende-se ações e iniciativas voltadas a promoção da 

saúde e qualidade de vida da sociedade, onde a UNIARP visa atender demandas 

emergentes da sociedade, desde a atenção integral a todas as etapas do ciclo vital da 
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infância a terceira idade, atendimento de questões prioritárias da sociedade, níveis 

diferenciados de atenção à saúde, políticas públicas e qualificação de recursos 

humanos na área. Busca ainda, contribuir com a população, através de sensibilização 

e orientações continuadas que propicie a melhoria da saúde da população e 

consequente qualidade de vida. Os projetos de Saúde em 2020 estão representados 

na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – projetos realizados em 2020 pelos acadêmicos dos cursos de 

graduação 

ACADÊMICO ORIENTADOR TÍTULO PROJETO CIDADE CIDADE CURSO 

Andressa 
Schulze 
Cordeiro 

Ághata Konrad MAQUIAGEM: um recurso para 
promover a autoestima de mulheres 

participantes da rede feminina de 
combate ao câncer 

 Tecnologia 
em Estética e 

Cosmética 

Ana Flávia 
Gomes 

Juciele Marta 
Baldissarelli  

 

Promoção de atividades de bem-estar 
aos idosos do lar o Bom Samaritano 

Fraiburgo Tecnologia 
em Estética e 

Cosmética 

Gisele Locatelli  Daniela dos 
Santos  

 

SHANTALA em bebês da rede Pública 
do Município de Salto Veloso: melhora 

da Qualidade de Vida 

 
Caçador 

Fisioterapia 

Emily Goeten 
Ribeiro 
Bartolomeu 

Liamara Dala 
Costa 

Promoção, Prevenção e Educação 
através de Terapias Alternativas em 
Participantes de Karatê 

 
Fraiburgo 

Fisioterapia 

Gabriela 
Carolina 
Caregnato 
Frigotto 

Lorete 
Aparecida 

Braun 

Educação em Saúde aos Usuários do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS 
II) 

Caçador Enfermagem 

Paola Lima 
Moreira 

Daniela Santos Ensinando a manter um corpo 
saudável: a luta contra a obesidade 
infantil 

Caçador Medicina  

Luiza Mezzomo 
Toazza 

Talize Foppa Higienização de mãos como prática do 
ensinar- Reflexão acerca da 
responsabilidade profissional 

Caçador Medicina 

Vanessa 
Aparecida 
Pivatto 

Vilmair 
Zancanaro 

Cuidado médico e redução de danos 
no centro de atenção psicossocial 
(PAPS II) em Caçador-SC 

Caçador Medicina 

Guilherme 
Sttocco da 
Silva 

Neuzeli 
Aparecida da 

Silva 

Desenvolvimento de Estratégias de 
Habilidades Sociais em Familiares de 
Dependentes Químicos 

Caçador Psicologia 
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Sabrina 
Schneider 

Prof. Mozart A 
Bodan 

Educação em Saúde: orientação 
farmacêutica sobre o uso de espinheira 
santa (maytenus ilicifolia) para 
tratamentos gástricos menores em 
pacientes idosos e polimedicados no 
município de Rio das Antas/SC 

Caçador Farmácia 

Amanda 
Metzger Garcia 

Prof. Ma. 
Juciele Marta 
Baldissarelli 

Farmácia Verde: o conhecimento 
acerca da existência da Etnobotânica 
acessível a comunidade acadêmica 

Caçador Farmácia 

Thais Donadel Prof. Sarah 
Cristina Chiesa 

Massoco 

Promoção da saúde da mulher: 
orientação sobre saúde e planejamento 
familiar para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social atendidas pelo 
centro de assistência social (CRAS) 

Caçador Enfermagem 

Marcia de 
Oliveira 
Guedes 

Prof. Lorete 
Aparecida 

Braun 

Cinesaúde na Escola; da Promoção à 
Prevenção 

Caçador Enfermagem 

Marcos 
Cordeiro 
Bauerle 

Prof. Me. Joel 
Caetano 

Benefícios da Dança na Melhoria da 
Qualidade de Vida de Grupos de 
Idosos na Cidade de Caçador 

Caçador Educação 
Física 

Evandro 
Calegari 

Prof. Ma. Talize 
Foppa 

Higienização de mãos como prática do 
ensinar – Reflexão acerca da 
Responsabilidade Profissional 

Caçador Medicina 

Jéssica 
Favretto 

Prof. Ma. 
Vilmair 

Zancanaro 

Cuidados Farmacoterapêutico com 
pacientes do Programa Hiperdia da 
Unidade de Saúde  
do Bairro Santa Catarina– Caçador/SC 

Caçador Medicina 

Nei Carlos 
Santin 

Prof. Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Capacitação das agentes comunitárias 
de saúde (ACS) da unidade básica de 
saúde (UBS) do bairro Santa Catarina 
quanto à gestão da farmácia caseira 
dos usuários do SUS 

Caçador Medicina 

Kamilla Radech 
de Lima 

Prof. Ana 
Claudia Lunelli 

Moro 

Projeto Brincar de Comer: a adoção de 
estratégias lúdicas em educação 
alimentar e nutricional 

 Nutrição 

Jessica 
Santana Gilioli 

Prof. Ana 
Claudia Lunelli 

Moro 

Desenvolvimento estratégico para 
alimentação saudável em pessoas com 
transtornos mentais 

 Nutrição 

Jean Santos de 
Azevedo 

Prof. Neuzeli 
Aparecida da 

Silva 

Relação entre o stress, a depressão e 
a ansiedade no contexto da atual 
Pandemia do COVID-19 em 
adolescentes do ensino médio de uma 
escola pública de Caçador-SC 

 Psicologia 

Rosmari Dias Prof. Josiéli 
Varela Forlin 

Orientações Gerais e Acolhimento no 
Período Gestacional e Puerpério   

 Psicologia 

Franceline 
Martins de 
Oliveira 

Neuzeli 
Aparecida da 

Silva 

Habilidades Sociais e Cognitivas - a 
Estimulação Através de Oficinas com 
Idosos Institucionalizados 

 Psicologia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Projeto Destaque “Promoção, prevenção e educação através de terapias 

alternativas em participantes de Karatê” foi realizado no município de Fraiburgo pela 

acadêmica de Fisioterapia. A Figura 15 – evidencia imagens das atividades 

desenvolvidas pela acadêmica de Fisioterapia – Fraiburgo. 

 

Figura 15 - Atividades desenvolvidas junto a Associação Vital Fraiburgo de 

Karatê 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 16 - matéria publicada referente a cartilha desenvolvida sobre  

desafios da alimentação e desafios esportivos em 2020 

 
 

Ações PAEC: cartilhas com informações sobre alimentação e desafios 
esportivos 
Publicação: 21/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Paola Moreira, do curso de Medicina. Ela produziu cartilhas sobre: Desafio 
Alimentação e Desafios Esportivos. A professora orientadora é Daniela Santos. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 17 - matéria publicada referente vídeo orientações para limpeza de 

superfícies para o enfrentamento do COVID-19 em 2020 

 

Ações PAEC: orientações para limpeza de superfícies para o enfrentamento 
do Covid-19 
Publicação: 21/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica do curso de Enfermagem, Gabriela Carolina Caregnato Frigotto. A professora 
orientadora é Lorete Aparecida Braun. Vídeo: orientações para limpeza de superfícies para o enfrentamento do Covid-19. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 18 - matéria publicada referente vídeo Habilidades sociais e 

cognitivas em 2020 

 

Ações PAEC: Vídeo: Habilidades sociais e cognitivas 
Publicação: 21/05/2020 
 
A acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Franceline Martins de Oliveira, do curso de Psicologia. A professora 
orientadora é Neuzeli Aparecida da Silva. Vídeo: Habilidades sociais e cognitivas 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 19 - matéria publicada referente vídeo orientativo sobre os tipos de 

pele e cuidados necessários  

Ações PAEC: Vídeo orientativo sobre os tipos de pele e cuidados necessários 
Publicação: 21/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
Hoje, vamos conhecer o trabalho da acadêmica Ana Flávia. A professora orientadora é Juciele Baldissarelli. Vídeo 
orientativo sobre os tipos de pele e cuidados necessários. 

 

 
   Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 20 - matéria publicada referente cartilha orientativa com dicas de 

prevenção ao COVID-19 

Ações PAEC: cartilha com dicas de prevenção ao Covid-19 
Publicação: 07/07/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Franceline Martins de Oliveira, do curso de Psicologia. Ela produziu uma 
cartilha com dicas de prevenção ao Covid-19 e um vídeo com uma personagem, a vovó Emília. A professora orientadora 
é Neuzeli Aparecida da Silva. 
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 Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 21 - matéria publicada referente Ações PAEC:  orientação para 

Agentes de Saúde na utilização das insulinas 

 

Ações PAEC: orientação para Agentes de Saúde na utilização das insulinas 
Publicação: 21/05/2020 

 
Acadêmicos da UNIARP que participam do 
PAEC estão apresentando propostas para 
ajudar a comunidade diante da situação da 
pandemia do covid-19. São várias ações e 
projetos em forma de vídeos, cartilhas e 
textos que visam a auxiliar as pessoas, 
compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica 
Kassandra Eggers, do curso de Medicina. 
Ela produziu uma cartilha: Orientativo para 
os Agentes de Saúde na utilização das 
insulinas no Posto de Saúde Bairro Berger 
do município de Caçador-SC. A professora 
orientadora é Juliângela Mariane Schroeder 
Ribeiro dos Santos. 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 22 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Técnica e 

Orientações sobre Massagem SHANTALA 

 
 

Ações PAEC: Conheça técnicas de massagem Shantala 
Publicação: 21/05/2020 
 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Gizele Locatelli, do curso de Fisioterapia, cuja organização se deu por meio de: 
Cartilhas orientativas sobre a SHANTALA – Técnicas de Massagens e vídeo demonstrativo da técnica de massagem 
Shantala. 
 

 

 
 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 23 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Vídeo orientativo 

cuidados médico e redução de danos -CAPS II 

 

Ações PAEC: Vídeo orientativo Cuidado Médico e Redução de Danos 
CAPS II 
Publicação: 21/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
Hoje, vamos conhecer o trabalho da acadêmica Vanessa Aparecida Pivatto, do curso de Medicina. A professora 
orientadora é Vilmair Zancanaro. Vídeo orientativo intitula-se: “Cuidado Médico e Redução de Danos no Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS II) em Caçador/SC”. 

 

 
 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 24 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Material orientativo 

por meio de vídeo de acadêmicos de Psicologia 

 

Mais ações dos nossos acadêmicos para ajudar as pessoas. Confira os 
vídeos: 
Publicação: 15/05/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos divulgar hoje dois vídeos produzidos pelos acadêmicos: 
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Guilherme Sttocco da Silva. Professora orientadora: Neuzeli Aparecida da Silva 
Vídeo: Dependência e seus familiares 
Talia Cordeiro. Professora Orientadora: Neuzeli Aparecida da Silva 
Vídeo: Apoio e Inclusão Psicossocial para Pessoas em Situação de Doença e Seus Familiares (reedição). 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 25 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Vídeo orientativo 

sobre a importância do uso de filtro solar 

Ações PAEC: Vídeo sobre a importância do uso do filtro solar 
Publicação: 10/06/2020 
Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Samantha Morgenstern, do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. 
Ela produziu um vídeo sobre a importância do uso de foto protetores, principalmente o filtro solar. A professora orientadora 
é Talita Granemann. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 26 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Informações sobre 

o medicamento Omeprazol 

 

Ações PAEC: Informações sobre o medicamento Omeprazol 
Publicação: 21/10/2020 

A acadêmica Sabrina Aparecida Schneider, do curso de Farmácia, produziu vídeos com informações sobre o 
medicamento Omeprazol. Ela é bolsista do PAEC. O professor orientador é Mozart Arthor Bondan. 
Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 
situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar 
as pessoas, compartilhando informações. 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

Figura 27 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Orientações 

Cuidados com as unhas 

Ações PAEC: Cuidados com as unhas 
Publicação: 21/10/2020 
 
A acadêmica Ana Flávia Gomes, do curso de Estética e Cosmética, produziu um vídeo com dicas para cuidar das unhas. 
Ela é bolsista do PAEC. A orientadora é a professora Juciele Baldissarelli. 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
 

Figura 28 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Informações sobre 

a lavagem das mãos 

 

Ações PAEC: Informações sobre lavagem das mãos 
Publicação: 21/10/2020 
 
O acadêmico Evandro Calegati, do curso de Medicina, produziu um 

material ilustrativo com informações sobre a lavagem das mãos. Ele 

é bolsista do PAEC. O professor orientador é Mozart Arthor Bondan. 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão 

apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da 

situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos 

em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as 

pessoas, compartilhando informações. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 29 - matéria publicada referente Ações PAEC:  Ensinando manter 

um corpo saudável 

Ações PAEC: Ensinando a manter um corpo saudável 

Publicação: 14/09/2020 

Acadêmicos da UNIARP que participam do PAEC estão apresentando propostas para ajudar a comunidade diante 

da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam 

a auxiliar as pessoas, compartilhando informações. 
Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Paola Lima Moreira, do curso de Medicina. Seu projeto tem como tema: 
“Ensinando a manter um corpo saudável – a luta contra obesidade infantil”. Paola fez um roteiro de gravação sobre a 
importância das frutas. Nesse vídeo, ela fala sobre a importância da banana. O trabalho está sendo orientado pela 
professora Elizama de Gregório. 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

1.1.8 Eixo temático: Trabalho e desenvolvimento socioeconômico e regional 
 
 

Este eixo temático visa a realização de atividades iniciativas voltadas para o 

interesse da comunidade que promovam por meio de qualificação e educação 

permanente discussão e difusão de conhecimentos voltados às áreas de gestão, de 

situação de primeiro emprego, empregabilidade, empreendedorismo para contribuir 

com a melhoria de conhecimentos e atualizações que viabilizem o desenvolvimento 

da região. A Tabela 8 – demonstra os projetos desenvolvidos em 2020. 

 
 



 
 

 

 

  
 
 

 

39 

Tabela 8 – projetos realizados em 2020 pelos acadêmicos dos cursos de 

graduação 

 
Nome do 

Acadêmico 
Professor 
Orientador 

Título do Projeto Cidade Curso  

Karol Camargo 
Duarte 

Prof. Me. 
Leandro Hupalo 

Cesta Básica Caçador Administração 

André Lucas 
Bueno 

Sandra Mara 
Bragagnolo 

Gestão de Carreira para 
Estudantes do Ensino Médio 
na Era da Quarta Revolução 
Industrial 

Caçador Administração 

Andressa Schulze 
Cordeiro 

Ághata Konrad MAQUIAGEM: um recurso 
para promover a autoestima 
de mulheres participantes da 
rede feminina de combate ao 
câncer 

Caçador Tecnologia em 
Estética e 
Cosmética 

Maikon Diego 
Prigol 

Roger Francisco 
Ferreira De 
Campos 

Orientações e Diretrizes da 
Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos da UNIARP 

 Ciências 
Contábeis 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
Destaca-se através das imagens, as atividades do projeto por meio de ações 

presenciais e desenvolvimento de uma página no Instagram para informações e 

orientações relacionadas ao projeto Gestão de Carreira para estudante do Ensino 

Médio na Era da Quarta Revolução Industrial.  

 

Figura 30 – imagem projeto PAEC:  Gestão de Carreira para Estudantes do 

Ensino Médio na Era da Quarta Revolução Industrial 

 

 

  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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2. PROGRAMA UNIARP NA COMUNIDADE 
 
 

O Programa UNIARP na Comunidade em 2020, em razão da suspensão das 

atividades presenciais, decorrentes do isolamento social (Decreto da COVID-19), teve 

suas atividades suspensas, não sendo permitidas ações presenciais. No entanto, mesmo 

havendo as restrições, indiretamente, houve atividades e projetos disponíveis à 

comunidade. Nessa perspectiva, as ações foram adaptadas à realidade social deflagrada 

em 2020, ou seja, foi necessária a criação de mecanismos e de novos processos 

adaptados à realidade imposta de maneira que fosse possível desenvolver as atividades 

e disponibilizar à comunidade e que os estudantes também fossem envolvidos no 

processo. A realidade impôs à comunidade acadêmica uma nova abordagem de 

aprendizagem através da utilização mais eficiente das tecnologias, ou seja, mostrou-se, 

nesse caminho, que diferentes canais da era digital poderiam contribuir muito com as 

ações desenvolvidas nas atividades extensionistas.   

Assim, por meio da utilização dos meios digitais, mídias sociais como web 

conferência, encontros síncronas, redes sociais e atividades virtuais foi possível 

disponibilizar à sociedade conhecimentos e orientações através de materiais 

orientativos, cartilhas, vídeos, e outros eventos virtuais disponíveis no youtube numa 

perspectiva de contribuir com a comunidade mesmo estando à distância.  

 

2.1 PROGRAMA PROESDE DESENVOLVIMENTO E PROESDE LICENCIATURAS 

 

Registra-se que, dentre os programas UNIARP na Comunidade destacamos o 

Projeto de Extensão em Desenvolvimento Regional - PROESDE, por meio de 

entrevistas virtuais, reuniões com aplicativo teams e seminários presenciais e virtuais, 

disponibilizaram-se resultados de atividades dos projetos nos seminários, além destes 
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também apresenta-se demais atividades realizadas em 2020. As Figuras 31 a 40 - 

demonstra através das imagens ações e atividades vivenciadas com a comunidade. 

 
Figura  31 - Imagens da matéria do Seminário presencial realizado em 

fevereiro de 2020 

Seminário regional do PROESDE apresenta iniciativas inovadoras 
Publicação: 17/02/2020 

 

A UNIARP realizou, dia 15 de fevereiro, o Seminário Regional do PROESDE– edição especial PROESDE 
Desenvolvimento e Licenciatura. O curso de extensão do PROESDE é uma ação do Programa de Educação Superior 
para o Desenvolvimento Regional por meio do sistema de bolsas do Governo do Estado de Santa Catarina, UNIEDU. 
A abertura do evento teve a presença de Adriana Nicoletti, supervisora de Ensino Superior da Gerência de Educação de 
Caçador, Beatriz Pereira, representando a Secretaria Municipal de Educação de Caçador, e de Rosana Rachinski 
D´Agostini, coordenadora de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias da UNIARP. 
 

 
 

 
 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/proesde
https://arquivo.uniarp.edu.br/extensao/a-extensao/
https://arquivo.uniarp.edu.br/extensao/a-extensao/
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O Seminário Regional faz parte de um cronograma de atividades regionais e antecede a realização do seminário 
Estadual que reúne acadêmicos de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado.  
No Seminário, foi apresentado o Projeto: Parque Linear e Iniciativas Inovadoras do Município de Caçador. Os palestrantes 
convidados foram: Karina Pompermaier, arquiteta e urbanista, presidente do Inovação do Instituto de Planejamento e 
Pesquisa Urbana de Caçador (IPPUC) e Alexandre Schermach, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UNIARP e diretor de Pesquisa e Inovação do IPPUC. 
Após a palestra, houve apresentações dos trabalhos dos acadêmicos do PROESDE Desenvolvimento e Licenciaturas. 

 

Os trabalhos dessa edição especial do PROESDE Desenvolvimentos relacionam-se a iniciativas inovadoras na região. 
Foram apresentados os relatos de experiências por meio de pesquisa e visitas técnicas para contextualizar tais iniciativas 
na região. 
No PROESDE Licenciatura, os trabalhos foram relacionados à Educação Básica, sendo que as equipes prepararam os 
relatos de experiências por meio de pesquisas e de estudos sobre a BNCC, considerando a interdisciplinaridade no Plano 
de Ensino (as competências). 

 Saiba mais 

O PROESDE Licenciatura atua nas escolas. Dentre os assuntos abordados, trata a respeito da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e do novo Ensino Médio, contribuindo na formação dos alunos que, no futuro, estarão atuando como 
professores. 
Já o PROESDE Desenvolvimento volta-se para que os acadêmicos conheçam mais da cidade e a região onde vivem e 
após o curso possam atuar como agentes transformadores. 
 

https://www.cacador.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/7525
https://www.cacador.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/7525
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 
 

Figura 32 - imagens da matéria publicada referente a atividades realizadas na 
modalidade virtual com acadêmicos PROESDE, através do aplicativo Teams. 

 Acadêmicos do Proesde organizam trabalhos para o Seminário Regional 

Publicação: 10/11/2020 
Dia 7 de novembro, acadêmicos bolsistas dos cursos de Extensão do Proesde Desenvolvimento e do Proesde 
Licenciatura vivenciaram momentos de trocas de experiências e socializações das atividades desenvolvidas durante o 
ano letivo. Compartilharam as experiências vivenciadas durante a elaboração de seus projetos e prepararam-se para o 
Seminário Regional. Nesse sábado, dia 14, será realizado o Seminário Regional II, por web conferência, com as 
apresentações dos trabalhos. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

Figura 32 - imagens Seminário Regional do PROESDE, socialização dos 
projetos e das atividades desenvolvidas em 2020. Proesde Desenvolvimento e 
Proesde Licenciatura. 

 

II Seminário Regional do PROESDE 
Publicação: 16/11/2020 
 
Dia 14 de novembro, a UNIARP realizou o II Seminário Regional do PROESDE. A abertura teve a participação de 
Neoberto Geraldo Balestrin, presidente da UNIARP, da professora Adriana Nicoleti, integradora Educacional da Gerência 
de Educação de Caçador, de Marinês Bigarela Ribeiro, gerente de Educação de Caçador e de Rosana Rachinski 
D’Agostini, coordenadora do setor de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias da UNIARP. 
 
O Seminário teve webconferência com o tema: “Redes de Cooperação e Desenvolvimento Regional: Perspectivas a 
partir do capital social”. O palestrante foi o professor Dr. Sidnei Gripa, pró-Reitor de Graduação do Centro Universitário de 
Brusque. 
 
Na sequência, foram apresentados os trabalhos do PROESDE Desenvolvimento e PROESDE Licenciatura. As 
mediadoras foram as professoras Ilse Behrens e Josiéli Varela. O Seminário Estadual será organizado em fevereiro de 

2021. 
 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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A Figura 33 - matéria referente a acadêmicos bolsistas em atividades 
virtuais desenvolvidas em 2020- Proesde Desenvolvimento e Proesde 
Licenciatura. 
 

Acadêmicos bolsistas da UNIARP agregam conhecimentos e a chance 

de ajudar mais pessoas 
Publicação: 21/09/2020 

Acadêmicos do PROESDE Licenciaturas são envolvidos em discussões e conhecimentos relacionados às grandes 
áreas de conhecimento do Nova Lei do Ensino Médio 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mais de 70 acadêmicos da UNIARP de Caçador e de região estão participando do Programa de Educação Superior para 
o Desenvolvimento Regional (PROESDE) em cursos de Licenciaturas, sendo beneficiados com a bolsa auxílio de 100% 
além da participação no curso de Extensão de 200 horas. 
A UNIARP, por meio da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, está realizado as atividades de 
extensão como elo entre o ensino e a pesquisa, oportunizando aos bolsistas novos conhecimentos relacionados às 
práticas de ensino nos cursos de Licenciatura e troca de experiências por meio da articulação junto a Gerência de 
Educação de Caçador. 
A proposta dos projetos de 2020 volta-se ao planejamento Integrado por área do conhecimento para o Novo Ensino 
Médio. Os acadêmicos são envolvidos em discussões e conhecimentos relacionados às grandes áreas de conhecimento 
do Nova Lei do Ensino Médio (Ensino Integral) – BNCC. Essa proposta é uma forma de o PROESDE Licenciatura 
através dos projetos de contribuir com essa discussão, bem como com a formação de futuros licenciados que atuarão 
neste novo modelo de ensino. 
 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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2.1.1 Depoimento de acadêmicos bolsistas PROESDE  

Destaca-se, nesse programa, o depoimento de acadêmicos bolsistas 

participantes do Programa de Desenvolvimento Regional Proesde, curso de Extensão 

de 200 horas. Foi realizada entrevista com os acadêmicos bolsistas participantes com 

objetivo de ter evidências e registro das possíveis contribuições do programa, do curso 

de extensão e das possíveis contribuições para o conhecimento e o desenvolvimento 

profissional e social. Assim a figura 34 - relata o depoimento da acadêmica bolsista 

do Proesde Licenciatura e figura 35 do acadêmico Proesde Desenvolvimento.  

 
 

Figura 34 - depoimento da acadêmica bolsista do PROESDE Licenciatura 
(2020) 

 

Acadêmicos bolsistas da UNIARP agregam conhecimentos 
e a chance de ajudar mais pessoas 

A acadêmica Michele Aparecida Fogues Batista, 3ª fase do curso de Pedagogia, avalia que o PROESDE é uma 
ferramenta importante para o aprendizado. Segundo ela, as lições ajudam na atividade profissional e também na vida. “O 
Programa é composto por uma equipe muito bem organizada, engajada, comprometida e Responsável. Estão sempre 
preocupados com cada detalhe, em todos os aspectos. Estão sempre prontos para sanar qualquer dúvida, mesmo em 
horários fora do disponibilizado e aos finais de semana. Nossas aulas têm sido ministradas por excelentes Professores. 
Eles elaboram os temas com muita ética, seriedade, coerência e discernimento, pois visam, de maneira abrangente, a 
nos orientam com as melhores pesquisas, informações e fontes possíveis, simultaneamente ligados aos vastos 
conhecimentos intrínsecos e coerentes”, relata. 
Como acadêmica bolsista, Michele leva muito a sério todas as etapas do Programa. “Já estou na terceira fase e busco 
estar sempre presente nas aulas, seja interagindo com falas, ouvindo, participando nos grupos, realizando as atividades 
propostas da melhor forma possível, assim como enviando e assinando as documentações. Sei do grande 
comprometimento que preciso ter com o programa, instituição, educadores e comigo mesma, pois, afinal, sou privilegiada 
com a contemplação da bolsa 100% assim como os demais”, revela. 
 

 
Acadêmica Michele Aparecida Fogues Batista, 3ª fase do curso de Pedagogia, avalia que o PROESDE é uma 

ferramenta importante para o aprendizado 
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Importante aliado na construção do conhecimento 

 
Michele acredita que o PROESDE é um importante aliado na construção do conhecimento e, depois de formada, 

afirma que estará preparada para compartilhar o que aprendeu e ajudar as pessoas. 

“Ao finalizar o curso, terei construído uma gama de conhecimentos importantíssimos para minha formação, e, 

certamente o percurso em minha carreira será prazeroso e satisfatório. Desde já, estou saindo da zona de conforto 

e mesmices, estou em busca do novo, sempre me aperfeiçoando para ser cada vez melhor. É um novo caminho 

oferecido a nós, acadêmicos bolsistas, que têm como intuito oferecer oportunidades de conhecimentos, que nos 

fazem crescer constantemente em todas as áreas, seja acadêmica, pessoal, familiar e social, pois faz com que 

sejamos mais críticos e tenhamos novos pensamentos, atitudes e uma visão de mundo, diferente do que 

conhecemos. A cada aula, sinto-me mais motivada e confiante! O PROESDE tem sido muito importante em meu 

percurso de vida! Acredito que serei uma ótima profissional da educação. Vou agregar não somente 

profissionalmente, mas na vida familiar e na sociedade. Sou grata”, finaliza. 

 

Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 35 - depoimento do acadêmico bolsista do Proesde 
Desenvolvimento, edição 2020 

Orgulho em fazer parte do Proesde 
Publicação: 05/11/2020 

Acompanhe o depoimento do acadêmico João Paulo. Ele é bolsista do Proesde e está 

orgulhoso em fazer parte dessa ação que visa a melhorar a qualidade de vida das pessoas 

da nossa região:  
“Meu nome é João Paulo Preto. Sou acadêmico do curso de Engenharia de Controle e Automação e bolsista do 

Proesde. Vejo o Proesde com uma oportunidade que a Universidade, juntamente com o Governo do Estado, 

proporciona-me para desenvolver minha capacidade como profissional e especialmente, como cidadão. É a 

segunda vez que participo do Proesde e afirmo que esta oportunidade mudou minha visão de mundo. Hoje, sou 

um ser humano melhor. O Programa apresenta realidades e desafios que nos fazem pensar e refletir sobre nosso 

papel como agentes transformadores em uma sociedade tão desigual. Felizmente, tive a oportunidade de ter o 

curso de forma presencial em que toda semana abordávamos um assunto sobre o nosso papel na sociedade e 

discutíamos ações para o desenvolvimento regional. Posso dizer que antes do Proesde eu via com indiferença 

muitos problemas sociais. Muitas situações, enxergava como vitimismo. 

 

Um dos pontos mais interessantes é a interação entre diferentes ideias e pensamentos. Durante o curso regular, 

convivemos com os assuntos relacionados, no meu caso, à Engenharia. No Proesde, a interação é constante, ou 

seja, você se obriga a sair da sua zona de conforto e pensar em sociedade. Afinal de contas, todos concordamos 

que a pessoa que faz Serviço Social tem uma visão de mundo e sociedade completamente diferente de quem faz 
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Administração ou Engenharia. Quando somos chamados para discutir ideias para um mundo melhor, realmente 

temos uma pluralidade de ideias, coisa que está tão em falta na sociedade em todos os níveis. 

 

Por meio do Proesde, participei do desenvolvimento da 

Barreira Ecológica no Rio do Peixe. Isso traz um 

sentimento de orgulho até hoje quando passo pelo local. 

Eu fiz parte de algo que, por menor que seja, faz a 

diferença. Todo trabalho e esforço realizados, a pesquisa e 

o desenvolvimento são recompensadores. O Proesde, 

com toda a certeza, faz a diferença na vida de quem 

participa, desenvolve o ser-humano e faz com que o valor 

investido em nós pelo Governo retorne para a sociedade 

com profissionais mais capacitados e mais dignos”. 

 

Acadêmico João Paulo Preto, acadêmico do curso de 

Engenharia de Controle e Automação 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo UNIARP, (2020) 

 
 

2. 2   AÇÕES VOLTADAS À  COMUNIDADE 

As ações voltadas à comunidade desenvolvidas pelos cursos de graduação de acordo com 

suas áreas de conhecimento objetivam interagir com a comunidade, oportunizar momentos de 

diálogos e troca de saberes, numa  perspectiva de contribuir com a comunidade sob vários aspectos 

sejam de conhecimentos relacionados a educação, economia, cultura, empreendedorismo, 

finanças, sensibilização e cuidados com a saúde por meio da prevenção. 

 
Figura 36 – Imagens atividades - Dia da Mulher na Viposa 2020  

 

Dia da Mulher na empresa Viposa 

 
Publicação: 09/03/2020 

A UNIARP participou de um evento especial do Dia da Mulher da empresa Viposa. Acadêmicos e professores dos 

cursos de Tecnologia em Estética e Cosmética, Fisioterapia e Farmácia realizaram diversos atendimentos. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 37 – Imagens atividades desenvolvidas com incentivo da acadêmica 
de Farmácia - 2020 
 

Acadêmica da UNIARP incentiva pais a produzirem máscaras 

para doação 
Publicação: 14/04/2020 

A produção de máscaras de tecidos está a todo vapor na casa da acadêmica Taiza Regina de Moura, da 7ª fase do 

curso de Farmácia da UNIARP. Ela iniciou a atividade para envolver seus pais, Eurico, 74, e Rose Moura, 66 anos. 

“Estamos no distanciamento social, há mais de 30 dias, meus pais e eu. Então, vi na internet tutoriais de como fazer 

máscaras em casa e resolvi mostrar para a minha mãe. Agora, meus pais estão mais motivados com essa 

atividade. Está sendo muito gratificante, pois passamos a tarde de forma prazerosa e também ficamos felizes em 

ajudar as pessoas, mesmo no isolamento”, destaca Taiza. 

A produção de máscaras da família de Taiza começou esta semana e está sendo doada para vizinhos e também 

para instituições. 

O uso de máscaras de tecido foi liberado pelo Ministério da Saúde como mais uma medida contra o novo 

coronavírus. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 38 – Imagens atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de Saúde 
em parceria com a Rede Feminina de combate ao Câncer -  2020 
 

Projeto favorece a autoestima de mulheres atendidas pela Rede 

Feminina de Combate ao Câncer 
Publicação: 12/03/2020 

 

A acadêmica Andressa Shulze Cordeiro, do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da UNIARP, está 

trabalhando em um projeto que beneficia mulheres atendidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Caçador. O projeto “Maquiagem: um recurso para promover a autoestima de mulheres participantes da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer”, faz parte do Programa de Apoio à Extensão e Cultura (PAEC) e conta com a 

orientação da professora Ághata Konrad. 

Por meio de oficinas, Andressa mostrará às mulheres técnicas de maquiagem para restabelecer o tom natural da 

pele, redesenhar as sobrancelhas, colocar cílios postiços. 

Será realizada também uma oficina mensal ao longo do ano nos encontros do grupo de mulheres atendidas pela 

Rede. “Com medidas relativamente simples, muitos dos efeitos colaterais do tratamento podem ser amenizados”, 

comenta Andressa. “Ações voltadas para a melhora da aparência de pacientes com câncer são apontadas por 

médicos e psicólogos como necessárias, pois têm forte impacto na qualidade do tratamento”, completa. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 
Figura 39 – Imagens atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de Saúde 

em parceria com a Rede Feminina de combate ao Câncer -  2020 
 

 

UNIARP presente na 11ª edição da Ação Social da Alfa Transportes 
Publicação: 13/10/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Enfermagem, participou da 11ª edição da Ação Social da Alfa Transportes, 

realizado dia 12 de outubro. Nesse ano, o evento aconteceu no estacionamento da empresa, na rodovia 

Engenheiro Lourenço Faoro. Devido à pandemia de Covid-19, o formato foi drive thru. Acadêmicos participaram da 

ação, levando orientações sobre câncer de mama e colo de útero e sobre a importância da prevenção. 

O evento teve a colaboração de diversos parceiros e a presença de mágicos, malabaris, princesas, personagens 

infantis, entre outros. Houve distribuição de pipoca, doces, balões e brinquedos para a criançada. 

Com informações: Rádio Caçanjurê 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
Figura 40 – Imagens Case sobre Gestão de Carreira -  2020 

 

Case sobre Gestão de Carreira 
Publicação: 02/10/2020 

A carreira profissional precisa de planejamento e de foco. Quem desejar planejar a carreira deve atentar para o 

autoconhecimento, inclinações pessoais e formação continuada. Por isso, a UNIARP por meio do curso de 

Administração, conta com a disciplina Gestão de Carreiras e Liderança, ministrada pelo professor Me. Clayton Luiz 

Zanella na 4ª fase. 

No dia 29 de setembro, os acadêmicos apreciaram uma palestra proferida pela jornalista e assessora de imprensa, 

Angela Cardoso. Durante a troca de conhecimentos, os acadêmicos receberam orientações sobre marketing 

pessoal e profissional, incluindo o papel das redes sociais, como o Linkedin, uma ferramenta muito importante na 

projeção profissional. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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3 CURSOS  E EVENTOS INSTITUCIONAIS 
 
 

Os eventos e os cursos da UNIARP tiveram suas atividades presenciais 

suspensas em 2020 de acordo com o Decreto Nº 515, de 17 de março de 2020, sendo 

necessário, a partir disso, estabelecer estratégias e iniciativas de readaptação aos 

processos de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva de adequar o processo e 

de criar alternativas de continuidade das aulas e das demais atividades para minimizar 

as possíveis perdas e dificuldades de aprendizagem. Assim, a UNIARP, durante o 

primeiro período, organizou-se e adaptou-se para realizar as atividades na 

modalidade virtual e remota de acordo com o inciso III do artigo 2° do Decreto 515, da 

mesma maneira as atividades de extensão e cultura.   

De acordo com as novas metodologias e processos estabelecidos na UNIARP, 

as atividades voltaram a acontecer de forma remota por meio de aulas síncronas, 

virtual. Da mesma maneira, as atividades de Extensão: eventos, cursos, palestras e 

programas foram se adaptando com ações de web conferências, encontros remotos, 

webinar, com objetivo de seguir as orientações das medidas protetivas exigidas nos 

decretos ao longo do ano de 2020. A tabela 9 – apresenta eventos e cursos destaques 

de Extensão 2020. As figuras 41 a 46 evidenciam os eventos e cursos realizados em 

2020.  

 
Tabela 9 – demonstra eventos e cursos de extensão 2020 

 

Título Linha de 
Extensão 

DATA Público/ 
Clientela 

Númer
o Part. 

CH Local do 
Evento 

VII ENDOUNI ED 20 a 
24/07/2020 

Professores 
da UNIARP 

200 20h UNIARP 

Universidade Aberta da 
Maior Idade - UAMI 

ED 1/2/2020 a 
18/3/2020   

Comunidade 
em Geral 

520 144 Suspenso – 
decreto 515 de 
17/03/2020 

Capacitação Docente em 
Metodologias Ativas – 
Medicina Uniarp 

SAU 18 e 
19/07/2018 

Professores 
da UNIARP 

60 120  
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Curso de Nivelamento 
em Matemática 

ED 30/05 a 
22/08/2020 

Acadêmicos 
da UNIARP 

41 30 Modalidade 
síncrona 

  

Curso de Nivelamento 
em Português 

ED 30/05 a 
22/08/2020 

Acadêmicos 
da UNIARP 

43 30 Modalidade 
síncrona 

 

Curso de Extensão do 
PROESDE 
Desenvolvimento 

ED, CIS, 
TDSER, 
PSMA, 
PDT 

9/05 a 
21/11/2020 

Acadêmicos 
da UNIARP 

125 200  
Modalidade 

síncrona 
 

Curso de Extensão do 
PROESDE Licenciaturas  

ED 9/05 a 
21/11/2020 

Acadêmicos 
de 
Licenciatura 

104 200  
Modalidade 

síncrona 

Total    1.293 764  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

3.1 VII ENDOUNI – Encontro de Docentes da UNIARP 
 
 

O Encontro de formação continuada 

dos professores da UNIARP realizado 

em 2020, no período de 3 a 7 de 

fevereiro de 2020, realizou-se 

presencialmente e contou com a 

participação de mais de 200 

professores. A programação 

contemplou discussões e diálogos 

referente ao planejamento acadêmico 

do ano letivo, apresentação e 

discussão do novo regulamento do 

TCC, orientações metodológicas de 

projetos e orientações acadêmicas.  

Além dessas, foram realizadas 

palestras e reflexões sobre as diretrizes 

e a implantação das Diretrizes da 

Curricularização da Extensão – 

Resolução CNE/CEs nº 7 de dezembro 

de 2018, foram realizadas oficinas 

sobre: metodologias ativas (TBL e MINI 

CEX); Tutoria em cursos EaD e 

Semipresenciais; Sala de Aula Invertida 

e Criação de Podcast e Produção de 

Vídeos para Sala de Aula. 

Demonstram-se as atividades através 

da matéria e de imagens do evento. 

Resultados Esperados com ação: 

Espera-se como resultado das ações 

contribuir com o aperfeiçoamento dos 

professores para desenvolverem suas 

atividades no dia-a-dia em sala de aula 

por meio de novas práticas de inovação 

tecnológica, bem como as 

metodologias ativas. Além disso, 
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espera-se uma maior integração dos 

professores das diversas áreas de 

conhecimento da UNIARP. A figura  41  

- apresenta imagens das atividades 

desenvolvidas com docentes da 

Uniarp. 

 
Figura 41 – Imagens do ENDOUNI – encontro dos docentes da UNIARP -  

2020 – primeiro semestre 
 

Corpo docente da UNIARP preparado para o retorno às aulas 
Publicação: 03/02/2020 

A UNIARP realizou, nesta segunda-feira (3), a abertura do Encontro de Formação dos Professores (ENDOUNI). As 
atividades prosseguem até dia 7 de fevereiro com reuniões de colegiados dos cursos e oficinas. 
A abertura teve a presença de Neoberto Geraldo Balestrin, presidente da Fundação UNIARP, do professor Anderson 
Antônio Mattos Martins, reitor da UNIARP, do professor Jolmar Luis Hawerroth, vice-reitor Acadêmico e de Administração 
e Planejamento e do professor Almir Granemann dos Reis, pró-reitor da UNIARP Fraiburgo. 
O professor Anderson destacou que a UNIARP está entre as melhores Universidades do Sistema ACAFE. De acordo 
com o Índice Geral de Cursos (IGC), conceito calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a UNIARP apresentou evolução no seu desempenho. 
Entre as IES do Sistema ACAFE, a UNIARP está na 7ª posição. Em 2017, ficou na 13ª posição. “Realizamos mudanças 
importantes como reforma curricular dos cursos, foco na formação docente em metodologias ativas, projetos integradores 
e leituras interdisciplinares, nova sistemática de avaliação, entre outras ações. Consideramos o resultado como um reflexo 
constante do empenho conjunto em oferecer aos estudantes as melhores condições para seu desenvolvimento pessoal 
e profissional, tanto nas atividades individuais e coletivas”, afirma. 
O professor Jolmar apresentou informações sobre melhorias e mudanças na parte acadêmica e na estrutura da 
Universidade visando a garantir o melhor atendimento para acadêmicos e professores. 
Em seu pronunciamento, Neoberto Balestrin agradeceu o trabalho e o comprometimento de todos os professores. 
“Nossos acadêmicos trazem consigo uma carga de expectativas e de sonhos, e nós somos o elo que faz com que isso 
se torne realidade. Vamos iniciar mais um ano letivo, trabalhando para a UNIARP ser referência em qualidade de ensino. 
Seres humanos especiais nós temos, então vamos afinar ainda mais as nossas metas e atingir nossos objetivos”, 
declarou. 
O evento teve ainda o repasse de informações sobre as atividades e políticas acadêmicas para o primeiro semestre de 
2020. 
 
Imagens 
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Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 

 

Da mesma maneira, a UNIARP realizou na modalidade virtual, em setembro, 

formação para os colaboradores técnicos administrativos. A figura 42 - demonstra a 

matéria publicada com imagens do encontro por meio do aplicativo Teams. 

 

Figura 42 - Imagens da formação dos técnicos administrativos na 

modalidade virtual (TEAMS) 2020 

 

Colaboradores da UNIARP participam de evento especial de motivação 
Publicação: 11/09/2020 

A UNIARP realizou, dia 11 de setembro, a primeira de uma série de capacitações envolvendo a equipe 

administrativa. A primeira conferência, em ambiente virtual, foi ministrada pelo professor Clayton Luiz Zanella com 
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o tema: “Motivação, inspiração e transformação em tempos de isolamento social”. O evento foi organizado pelo 

setor de Recursos Humanos da Universidade. 

A abertura foi realizada por Neoberto Geraldo Balestrin, presidente da UNIARP, e pelo professor Dr. Jolmar Luis 

Hawerroth, vice-Reitor Acadêmico e de Administração e Planejamento da Universidade. Eles parabenizaram todos 

os colaboradores pelo trabalho que vem sendo desempenhado, principalmente desde o início da pandemia com 

empenho e dedicação. 

A situação da pandemia, com mudanças no estilo de vida e ausência de rotina gera impactos na qualidade de vida 

das pessoas. “Tem sido natural para muitos profissionais terem o seu sono desregulado, sonhos intensos, crises de 

irritabilidade, medo e ansiedade. E, claro, tudo isso impacta a motivação profissional”, comentou o professor 

Clayton, que ao longo da conferência, compartilhou dicas para aumentar a motivação e vencer as crises em 

momento tão difícil. 

 
 
Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 
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3.2 SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROESDE DESENVOLVIMENTO E PROESDE 

LICENCIATURA 

 

Participação dos acadêmicos bolsistas PROESDE Desenvolvimento e 

PROESDE Licenciatura da UNIARP no Seminário Estadual do PROESDE realizado 

na Universidade Católica de Santa Catarina. A participação deu-se com a socialização 

de resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos durante o ano letivo por 

meio de pesquisa e de levantamento de informações junto aos professores e 

comunidade objeto dos projetos na modalidade virtual. Segue abaixo matéria 

destaque na figura 43 onde demonstra a participação dos acadêmicos da UNIARP. 

 

Figura 43 - Participação dos acadêmicos no Seminário Estadual do PROESDE 2020, 
na Universidade Católica de Santa Catarina 

 
UNIARP no IX Seminário Estadual do PROESDE 
Publicação: 23/03/2021 
Acadêmicos bolsistas, professores e técnicos administrativos da UNIARP participaram do IX Seminário Estadual do 
PROESDE, realizado pela Católica de Santa Catarina dia 20 de março. 
 
Os acadêmicos dos cursos de Educação Física, Letras e Pedagogia apresentaram o projeto: “O Uso de Plantas 
medicinais na cultura cabocla na Região da Guerra do Contestado”, que foi desenvolvido para a Escola de Educação 
Básica 30 de Outubro de Lebon Régis. O projeto foi representado por: Anderson Palhano (Letras) e Bianca Sabrina 
Pinheiro (Educação Física). 
 
Acadêmicos dos demais cursos de graduação do Proesde Desenvolvimento apresentaram o projeto: “Contribuições 
Multidisciplinares no Ambiente Escolar: o olhar do futuro profissional” como proposta para ser desenvolvido na Escola 
Santos Anjos de Rio das Antas, para contribuir com a Escola e suas práticas de aprendizagem. O projeto foi apresentado 
pelos acadêmicos: Graziela Montibeller (Fisioterapia) e Jamf Mello Zamboni (Engenharia Mecânica). 
 
A UNIARP parabeniza todos os acadêmicos do PROESDE, que, de forma primorosa, representaram a instituição no 
evento. 
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Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

3.3 SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
- SEDEPEX 
 
 

Em 2020, o SEDEPEX teve suas atividades desenvolvidas por meio de 
submissão dos resumos de artigo referente a resultados de trabalhos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. O evento teve seu destaque na publicação das fotos de entrega 
dos projetos premiados, embora não houvesse evento aberto para participação da 
comunidade presencial, deram-se atividades na modalidade síncronas de 
apresentação dos melhores trabalhos e sua premiação realizou-se m novembro de 
2020. A figura 44 - demonstra imagens de entrega de premiação de alguns 
acadêmicos e a professores que vieram na data agendada retirar seu prêmio. 
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Figura 44 - Imagens de entrega de projetos premiados no SEDEPEX 2020 

Fotos dos premiados do SEDEPEX 
Publicação: 03/11/2020 

A UNIARP divulga fotos de alguns professores e acadêmicos que tiveram seu projeto premiado em 

mais uma edição do Seminário de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (SEDEPEx).  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 
 
3.4 ENCONTRO TECNOLÓGICO DOS CURSOS DE ENGENHARIAS E DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 
 
 

O Encontro Tecnológico, que envolve os cursos de engenharias e Curso de 

Sistemas de Informação da UNIARP, deu-se modalidade virtual seguindo as 

orientações prevista no Decreto Nº 515, de 17 de março de 2020. O evento teve por 

objetivo apresentar, à comunidade acadêmica, aos profissionais da área e da 

comunidade, discussões e reflexões frente ao tema Saneamento em Perspectiva: 

Smart, Cities, Gestão e Tecnologias, numa perspectiva de refletir e de proporcionar 

conhecimentos e habilidades profissionais.  Assim, destaca-se o evento com as 

imagens da matéria do evento na figura 45. 

 

 



 
 

 

 

  
 
 

 

62 

Figura 45 - Imagem a programação do Encontro Tecnológico desenvolvido 

na modalidade virtual em 2020 

 

Encontro Tecnológico online dia 19 de novembro 
Publicação: 16/11/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Engenharia Civil, realiza dia 19 de 

novembro, às 19 horas, o Encontro Tecnológico online, cujo tema é 

“Saneamento em Perspectiva: smart cities, gestão e tecnologias”. Os 

palestrantes são: Aloisio Pereira da Silva, Willian Padilha e Ícaro M. 

Dugaich. A mediadora será Luciane Dusi Pereira. Link de acesso 

aqui.  

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

 
 
3.5 V CICLO DE ESTUDOS JURÍDICOS 
 
 

A V edição do Ciclo de Estudos Jurídicos aconteceu na UNIARP na 

modalidade virtual e teve como objetivo envolver acadêmicos, professores do curso 

de Direito da Uniarp e demais profissionais da área jurídica por meio de web 

conferência, sendo disponibilizado link para participação gratuita da comunidade e de 

profissionais interessados. Foram discutidos os seguintes temas no evento: Reflexões 

sobre a violência contra a mulher e o processo de judicialização; a interdisciplinaridade 

do Direito; O Estudo de Caso aos Olhos do IGP; A Condição Humana Face ao 

Isolamento Social: Impactos na vida pessoal e profissional e Justiça Penal negociada 

na prática. Dessa maneira, foi possível os acadêmicos, professores e convidados, por 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMTJhNjUtNDk4ZC00Y2I5LTg2NDMtYjZkYWYwNzJlMDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%225d8fa357-59f7-4344-8e81-c50059f5f103%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMTJhNjUtNDk4ZC00Y2I5LTg2NDMtYjZkYWYwNzJlMDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%225d8fa357-59f7-4344-8e81-c50059f5f103%22%7d
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meio das ferramentas tecnológicas, vivenciarem experiências significativas 

relacionadas ao direito mesmo a distância.  

 

Resultados Esperados com a Ação: Espera-se como resultados da ação ter 

impactado positivamente na vida dos acadêmicos, professores e demais participantes, 

considerando a relevância dos temas propostos mediado por meio de reflexões e 

discussões principalmente referente à condição humana face ao isolamento humano, 

possíveis cuidados e restrições. Destacam-se imagens da matéria de divulgação do 

evento em 2020, com a programação através da figura 46. 

 

Figura 46 - imagens da programação do V Ciclo de Estudos Jurídicos 2020 
(web) 
 

V Ciclo de Estudos Jurídicos: de 21 a 

23 de outubro 
 
Publicação: 19/10/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Direito, realiza de 21 a 

23 de outubro o V Ciclo de Estudos Jurídicos. O link para 

assistir as 

palestras: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLT

hjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-

26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-

099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d 

Confira a programação:  
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

3.6 VI ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AGRONOMIA 
 
 

O VI Encontro Técnico-Científico de Agronomia realizou-se no período de 20 a 

22 de outubro de 2020 e contou com a participação dos acadêmicos de Agronomia, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1OTRiNDctMzQ2Mi00MTkxLThjNDItMTBmYjlmZWQ1OGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%22b29b1224-099d-4a61-a700-3e57d0effe38%22%7d
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professores e demais participantes inscritos no link disponibilizado no site da UNIARP, 

de forma gratuita. Oportunizou-se, aos participantes, reflexão e discussão acerca do 

papel do Agrônomo relacionado à temática preservação ambiental. O evento visa a, 

também, atender um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que é proteger o 

meio ambiente e o clima para garantir que futuras gerações possam desfrutar dessas 

maravilhas da natureza. A figura 47 e 48 ilustra a programação e realização do evento 

na modalidade virtual em 2020.  

 
 

Resultados esperados com a ação: 

Espera-se como resultado da 

ação uma maior compreensão dos 

nossos acadêmicos em relação à 

preservação do Meio Ambiente a fim de 

impactar positivamente para a melhoria 

de conhecimentos frente a essa 

temática.  

 

 
A figura 47 - imagem da 

programação do evento 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 48 – matéria do evento realizado no período de 20 a 22 de outubro 
de 2020 

Encontro discute o papel da Agronomia na preservação ambiental 
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Publicação: 26/10/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Agronomia, realizou nos dias 20, 21 e 22 de outubro, o VI Encontro Técnico-Científico 
de Agronomia, em parceria com CREA – SC e Associação dos Engenheiros Agrônomos da região de Caçador (AEAC). 
O evento também marcou a comemoração do Dia do Engenheiro Agrônomo, que foi comemorado no dia 12 de outubro. 
O tema principal da formação dos estudantes, professores e profissionais desse evento foi a discussão do papel da 
Agronomia na preservação ambiental. Os acadêmicos devem conhecer profundamente o papel desempenhado pelos 
profissionais da Agronomia na sociedade, a responsabilidade e o impacto das suas ações, a cidadania, para a 
compreensão das relações com outros indivíduos e como podem contribuir para uma sociedade melhor. 
A palestra de abertura foi ministrada pela Dra. Elisa Souza Orth, com o tema “Monitoramento e degradação de 
agrotóxicos”. 
Na segunda noite, o PhD, engenheiro Agrônomo e secretário de Meio Ambiente de Santa Catarina, Celso Albuquerque 
Junior ministrou a palestra: “O papel das propriedades rurais na conservação ambiental”. 
E na última noite, o Eng. Agr. Me. Matheus Mazon Fraga, gestor estadual da Divisão de Fiscalização de Insumos 
Agrícolas da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) abordou o tema: 
“Receituário Agronômico”. 
O evento oportunizou aos participantes uma maior preocupação pelo impacto da agricultura no ambiente, assim 
conduzindo para a manutenção da biodiversidade e permitindo a competitividade da atividade produtiva. 
 

 
 

  
Fonte: Arquivo UNIARP, (2020). 

 
 
 
 

https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/agronomia/
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3.7 SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNIARP CAÇADOR E FRAIBURGO 
 

 

A Semana de Enfermagem da UNIARP é um evento sistemático que acontece 

todos os anos acompanhando o momento alusivo ao profissional de Enfermagem no 

mês de maio de cada ano. Durante suas edições, a Semana de Enfermagem vem 

discutindo e refletindo temas impactantes de aperfeiçoamento, de experiências, de 

Inovações cuidados com a saúde, sensibilização e orientações relacionados à 

humanização. Em 2020, em decorrência da pandemia, as atividades no curso também 

se deram na modalidade virtual, sendo que o encontro, através de web-conferência, 

tratou sobre a temática: “Relato de Experiência – protagonismo da Enfermagem na 

Pandemia”. No evento, foram envolvidos acadêmicos, técnicos em enfermagem, 

profissionais de enfermagem, professores e coordenação.  

 

Resultados esperados com ação: os resultados esperados com a ação é que os 

participantes tenham uma maior compreensão da realidade social em que estão 

inseridos, compreendam melhor os conceitos de eficácia e eficiente nas suas 

atribuições, considerando que os acadêmicos e profissionais de enfermagem 

envolvidos abrangem vários municípios da região do Alto Vale do Rio do Peixe. Esses 

momentos de reflexão propiciam trocas de experiências e podem contribuir com as 

melhorias na eficiência das práticas profissionais no contexto da enfermagem. A 

Figura 49 apresenta imagens do evento virtual desenvolvido em 2020.  

 

Figura 49 – matéria publica da Semana de Enfermagem realizada em 2020 

modalidade virtual 

UNIARP realiza Semana Virtual de Enfermagem 
Publicação: 15/05/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Enfermagem Caçador e Fraiburgo, realizou no dia 13 de maio a Semana Virtual de 

Enfermagem, com a temática: “Relato de Experiência – Protagonistas da Enfermagem na Pandemia”. 
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No ambiente virtual, vários profissionais que atuam na linha de frente do combate ao COVID-19 de nossa região 

compartilharam experiências, ansiedades e conhecimentos com os acadêmicos do curso. Participaram da ação, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, docentes, coordenadores do curso e acadêmicos. A atividade foi organizada 

pelas professoras Sarah Massoco e Patrícia Ribeiro. 

Este é um ano muito especial para esta profissão. A Organização Mundial da Saúde reverencia em 2020 a 

Enfermagem e também Enfermagem atuante na especialidade de Obstetrícia. 

 

Parabenizamos todos os profissionais de Enfermagem – 12 de Maio – Dia mundial do Enfermeiro (a). 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo UNIARP, (2020) 
 
 

 
3.8 II SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 

O II seminário de Arquitetura e Urbanismo realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de 
outubro e, de acordo com a programação, teve como tema principal Inovação e 
Tecnologia. O evento objetivou ampliar o debate sobre a inovação, a tecnologia e sua 
relação com arquitetura e urbanismo, nas suas diferentes abordagens e aplicabilidade 
na construção civil e no ambiente urbano.  

O evento já está em sua segunda edição e busca oportunizar reflexões e 
discussões sobre as atribuições e perspectivas relacionados às práticas do 
profissional de Arquitetura e Urbanismo por meio de criação de projetos, abordando 
desde o planejamento até a organização de áreas internas e externas dos mais 
variados ambientes, impactando na funcionalidade do local a fim de proporcionar 
conforto, harmonia entre a iluminação móveis e ventilação bem como o 
embelezamento do ambiente. A figura 50 apresenta matéria com a programação e 
também link de participação online gratuita do evento. 

 
Resultados esperados com a ação: a segunda edição do Seminário de Arquitetura 
e Urbanismo realizado em 2020 buscou impactar positivamente a comunidade 
acadêmica, mesmo sendo na modalidade virtual. O evento teve como objetivo 
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proporcionar reflexões e discussões com palestrante de outras instituições numa 
perspectiva de inserir os estudantes em discussões e reflexões de inovação e de 
tecnologia aplicada, através de experiências e de atividades dessa profissão visando 
a proporcionar conhecimento que possam contribuir com a melhoria de seus saberes, 
bem como a formação mais cidadã e preparação para o enfrentamento da sua 
realidade, local, regional ou nacional. 
 
 

A figura 50 - matéria com a programação e também link de participação 
online gratuita.  

 

2º Seminário de Arquitetura e Urbanismo: inovação e tecnologia 
Publicação: 23/10/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo, realiza de 27 a 29 de outubro o 2º Seminário de Arquitetura e 
Urbanismo com o tema: “Inovação e tecnologia”. 
O evento tem como objetivo ampliar o debate sobre a inovação e tecnologia aplicadas à arquitetura e urbanismo, 
suas diferentes abordagens e aplicabilidade na construção civil e no ambiente urbano, instigando novas formas de 
solucionar problemas, novos modos de pensar, fazer, projetar e construir. O evento será totalmente on-line e gratuito. 
Link para inscrições: http://eventos.uniarp.edu.br/Cursos.aspx. 
O link para acesso às palestras e ao workshop serão divulgados posteriormente. 

Confira a programação: 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
 
 

https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/arquitetura-e-urbanismo/
http://eventos.uniarp.edu.br/Cursos.aspx
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3.9 PROJETOS PARCERIAS PREFEITURAS 
 
 
4.9.1 Curso Jornada Pedagógica de Monte Carlo-SC 

 
A formação continuada é um dos objetivos da UNIARP, ou seja, contribuir com 

o desenvolvimento regional através de parceria com os municípios da região. Essas 

ações objetivam oportunizar a articulação do ensino e da pesquisa para fornecer 

respostas efetivas aos problemas e às necessidades da sociedade e da comunidade. 

A Jornada Pedagógica de Monte Carlo em 2020 teve sua primeira etapa na 

modalidade presencial em Monte Carlo, antes da pandemia, na qual estiveram 

presentes mais de 100 professores.  

 
 

A figura 61- matéria disponível no site da UNIARP das atividades 
presenciais da Jornada Pedagógica 
 

UNIARP realiza formação continuada de professores em Monte Carlo 
Publicação: 03/02/2020 

A UNIARP realizou, nesta segunda-feira (3), a abertura da 2ª Jornada Pedagógica do município de Monte Carlo-SC. O 
evento, que terá continuidade no mês de julho, compreende a formação continuada dos professores da Secretaria 
Municipal de Educação de Monte Carlo. O objetivo é conhecer e discutir novas práticas pedagógicas, visando à melhoria 
do desempenho docente e, consequentemente, melhoria do processo do ensino-aprendizagem dos alunos. Dia 3 de 
fevereiro, os trabalhos foram conduzidos pela professora Dra. Yomara Feitosa Caetano de Oliveira Fagionato. 
A Jornada será desenvolvida por um conjunto de ações que visa a atender as necessidades e as sugestões advindas da 
própria Secretaria e dos professores do município. Cerca de 120 professores estarão participando das atividades. 
A formação continuada é um dos objetivos da UNIARP de contribuir com o desenvolvimento regional, oportunizando a 
articulação do ensino e da pesquisa para fornecer respostas efetivas aos problemas e às necessidades da sociedade e 
da comunidade regional. 
Na Jornada Pedagógica, os professores terão momentos de integração e de discussão relacionados às dez 
competências constantes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação, bem como das 
responsabilidades do educador frente aos desafios das novas gerações. Também, serão discutidos novos conceitos e 
teorias das novas práticas em sala de aula, objetivando a promoção do desenvolvimento e integração das disciplinas e a 
interdisciplinaridade. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

A SEGUNDA ETAPA foi realizada em formato online adaptado às regras 

previstas no decreto nº 515 de março de 2020, ou seja, as atividades foram realizadas 

remotamente com participação de mais de 100 professores. A figura 62 apresenta 

imagens dos encontros. 

 
 

Figura 62 -  Encontros virtuais realizado na segunda etapa da II Jornada 
Pedagógica de Monte Carlo 

Formação continuada de professores em Monte Carlo  
Publicação: 24/08/2020 

Nesta segunda-feira (24), a UNIARP prossegue com os trabalhos da 2ª etapa da 3ª Jornada Pedagógica do município 

de Monte Carlo-SC. O evento foi lançado em fevereiro de 2020, tendo continuidade neste mês de agosto, em 

formato online, em virtude da situação da pandemia do novo coronavírus. 
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A Jornada compreende a formação continuada dos professores da Secretaria Municipal de Educação de Monte 

Carlo. O objetivo é conhecer e discutir novas práticas pedagógicas, visando à melhoria do desempenho docente e, 

consequentemente, melhoria do processo do ensino-aprendizagem dos alunos. 

A formação continuada é um dos objetivos da UNIARP de contribuir com o desenvolvimento regional, 

oportunizando a articulação do ensino e da pesquisa para fornecer respostas efetivas aos problemas e 

necessidades da sociedade e da comunidade regional. 

Na Jornada Pedagógica, os professores terão momentos de integração e de discussão relacionados às dez 

competências constantes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação, bem como das 

responsabilidades do educador frente aos desafios das novas gerações. Também, serão discutidos novos 

conceitos e teorias das novas práticas em sala de aula, objetivando a promoção do desenvolvimento e a integração 

das disciplinas e da interdisciplinaridade. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 
 

4 EVENTOS E AÇÕES DE EXTENSÃO  
 
 
 

4.1 III ENCONTRO CATARINENSE DE TRAUMA - PARCERIA BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 

 
Destaca-se o evento realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Caçador através dos cursos da Saúde UNIARP, em março de 2020, 
antes do Decreto da COVID-19. A matéria abaixo evidencia a relevância acadêmico 
social do evento na figura 63. 
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Figura 63 - matéria do 3ºEncontro Estadual de Trauma 
 

Caçador promove o 3° Encontro Estadual de Trauma 
Publicação: 06/03/2020 

 

Participam 31 duplas de socorristas dos bombeiros voluntários, bombeiros militares, SAMU e equipe da aeronave 

Arcanjo; evento com o apoio da UNIARP 
 

A cidade de Caçador recebe, de hoje até domingo (08), socorristas dos bombeiros voluntários, bombeiros militares, 

SAMU de várias cidades do Estado, além da equipe da aeronave Arcanjo no 3° Encontro Estadual de Trauma. O 

evento é uma realização dos Bombeiros Voluntários de Caçador com apoio das associações dos Bombeiros 

Voluntários no Estado de Santa Catarina (ABVESC) e Brasileira de Resgate e Salvamento (ABRES) e da UNIARP. 

A principal novidade dessa edição é a cidade sede e corporação realizadora —os dois primeiros encontros foram 

promovidos pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia. 

De acordo com coordenador do Encontro, Jakson Alberto Mandelli, os desafios de trauma são fundamentais para 

o desenvolvimento dos serviços de emergência. “Quando tratamos de serviços de emergência, a educação é a 

única ferramenta para o desenvolvimento nessa atividade que não nos permite o uso de manuais in loco,” 

observa. “O aperfeiçoamento profissional também nos permite projetar para o futuro as ameaças dinâmicas, uma 

vez que precisamos estar preparados para o mundo em que vivemos, onde as técnicas, procedimentos e 

equipamentos ficam obsoletos em curtos períodos de tempo, necessitando de nós a permanente reorganização e 

aprendizados,” reforça o comandante Anderson Caetano. 

As provas do 3° Encontro Estadual de Trauma são realizados na Arena Multiuso da UNIARP. Cada dupla, composta 

por bombeiros, técnicos em enfermagem, enfermeiros ou médicos terá 10 minutos para completar provas nas 

modalidades standard e complexa em simulados com vítimas poli traumatizadas – esmagamentos, amputações, 

fraturas e queimaduras -, decorrentes de acidentes em diferentes ambientes (montanha, aquático, trabalho, 

trânsito entre outros). 

Acadêmicos de diversos cursos da área da UNIARP estão participando do Encontro como vítimas e pessoal de 

apoio. Acadêmicos do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética estão auxiliando com a maquiagem de 

ferimentos. Os cursos envolvidos são Estética e Cosmética, Enfermagem, Medicina, Educação 

Física, Farmácia, Fisioterapia e Serviço Social. 
 

Imagens: 
 

  

http://bombeirosdecacador.com.br/
http://www.abvesc.com.br/
http://www.abvesc.com.br/
https://www.abres.org/?fbclid=IwAR3k1zK_Y9I6LRZ-mCT5QuSaNvu43PJ6LceyHnMkGOkCidch2xUvqOTB_S0
https://arquivo.uniarp.edu.br/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/tecnologia-em-estetica-e-cosmetica/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/enfermagem/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/medicina/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/educacao-fisica-bacharelado/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/educacao-fisica-bacharelado/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/farmacia/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/fisioterapia/
https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/servico-social/
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Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

4.2 EVENTOS PRESENCIAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO ANTES DO 
DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL 
 
 

Figura 64 – matéria referente projeto extensionista do curso de 
Administração 2020 
 

Leitura interdisciplinar no curso de Administração 
Publicação: 18/03/2020 

Dia 13 de março, acadêmicos do curso de Administração da UNIARP vivenciaram o momento da leitura 

interdisciplinar: “A Leitura como Ferramenta de Diálogo na Sociedade”. A atividade teve a participação do narrador 

de histórias, Gelson Bini, recentemente convidado para circular pelo Brasil através do Projeto Arte da Palavra, do 

SESC Nacional. 

Bini contou histórias e encantou a plateia com o poder das palavras, destacando a importância de se ler as 

entrelinhas e as intenções textuais. Gelson falou sobre como a leitura atenta permite que se faça a leitura de 

mundo, com o aprofundamento das percepções sobre pessoas, lugares e, sobretudo, ideias. 

A professora Dra. Ivanete Schneider Hahn destaca a importância de promover essa discussão sobre o papel social 

da leitura, especialmente no momento em que os estudantes de Administração estão desenvolvendo suas 

atividades de leitura interdisciplinar. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 65 – matéria referente conferência sobre ética, moral e bons 
costumes do curso de Medicina 

 

Conferência sobre ética, moral e bons costumes 
Publicação: 09/03/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Medicina, organizou uma programação de conferências com profissionais de 

Caçador e região. As conferências contam com a participação de acadêmicos do curso de Medicina e são abertas 

aos acadêmicos de todos os cursos da Universidade. Elas acontecem regularmente e visam a aprofundar assuntos 

relativos às semanas típicas do calendário acadêmico do curso, fazendo menção a tópicos que não são tão 

aprofundados durante a semana, mas que, sem dúvida, são de extrema importância para o conhecimento 

acadêmico. 

No dia 9 de março, a conferência foi ministrada pela professora Adriane Alves da Cruz. Ela falou sobre o tema: 

“Ética, moral e bons costumes”. Na conferência, ela explanou sobre o que é ética, o que é moral, e a construção de 

bons costumes pela sociedade que norteia algumas regras de convivência. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 66 – matéria referente Aula Magna do curso de Direito 
 

Aula Magna do curso de Direito 
Publicação: 04/03/2020 

 

O curso de Direito da UNIARP realizou, nesta terça-feira (04), a abertura oficial do ano letivo com conferência do Dr. 

Gilberto Kilian dos Anjos, magistrado da Vara Criminal da comarca de Caçador. Ele falou sobre o tema: 

“Metodologia do Estudo do Direito”. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
4.3 EVENTOS VIRTUAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO APÓS DECRETO DE 
ISOLAMENTO SOCIAL 

 
 

Figura 67 – matéria referente programação do workshop online do curso 
de Nutrição 
 

Workshop online sobre o Guia alimentar será dia 26 de outubro 
Publicação: 22/10/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Nutrição da Uniarp, realiza dia 26 de outubro um workshop online para os 

acadêmicos e comunidade em geral. O tema principal é o Guia Alimentar para a população brasileira que 

virou polêmica nas últimas semanas. 

Uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pedindo a revisão do 

Guia Alimentar para a População Brasileira em relação aos alimentos ultraprocessados fez com que cozinheiros e 

especialistas viessem a público se posicionar contra a mudança no documento, que traz uma série de diretrizes e 

de orientações a respeito de alimentação no Brasil. 

A palestrante convidada é Claudia Ambrosi, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas da décima região 

de Santa Catarina (CRN 10). A moderadora será a professora Ana Claudia Moro, coordenadora do curso de 

Nutrição. Os interessados poderão fazer sua inscrição através do e-mail nutricao@uniarp.edu.br 

https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/nutricao/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/entenda-a-polemica-dos-alimentos-ultraprocessados-x-guia-alimentar/
mailto:nutricao@uniarp.edu.br
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

 
 

Figura 68 – matéria referente ao II Ciclo de Estudos de Medicina 

II Ciclo de Estudos de Medicina: de 27 a 30 de outubro 
Publicação: 19/10/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Medicina, realiza o II Ciclo de Estudos de Medicina de 27 a 30 de outubro. O evento 

está sendo organizado pelos acadêmicos da primeira turma. O Eixo temático é Saúde da Mulher, com a proposta 

do autocuidado, conhecimento sobre o próprio corpo e melhoraria da qualidade da saúde e bem-estar feminino. 

Para validar presença será necessário preencher o formulário em cada dia do Ciclo. 

Início às 19h (todos os dias, exceto dia 27/10 que acontecerá as 18h45). A web-conferência será pelo YouTube – 

Canal da Uniarp 

Link para inscrições:  

 

Programação 

Dia 27/10 

Eixo temático 1: violência a gestante 

Palestrantes: 

Dra Miucha Rios de Oliveira Zucchi – médica ginecologista e obstetra 

Dr Francisco Ogibowiski – médico ginecologista e obstetra 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe974tuGfrwJlzM6_TwIXZRQauBOFcnMvd9z_u9B1Z5Etec5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe974tuGfrwJlzM6_TwIXZRQauBOFcnMvd9z_u9B1Z5Etec5w/viewform
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Dr Márcio Tomasi – médico ginecologista e obstetra 

Me. Clayton Luiz Zanella – psicólogo 

Eixo temático 2: A gestação como ela é -20h30 

Palestrantes: 

Muryel Rovaris – Fisioterapeuta Obstétra. 

Juliana Cauduro – Enfermeira Obstétra. 

Dr. Ricardo Silva de Carvalho – Médico – Ginecologista/obstétra. 

· Renata Gali – Enfermeira Obstétra. 

Dia 28/10 

Eixo temático: Planejamento reprodutivo – envolvimento familiar 

Palestrantes: 

Diogenes Basegio 

Eduardo Breviglieri 

Dia 29/10 

*Eixo temático: Saúde da mulher e Batalha Contra o Câncer do Colo 

do Útero 

Palestrantes: 

Dra. Daniela Kist Busnardo- especialista em GO e 

Gabriela Merisio Seibt- Relato de experiência pessoal 

 

Dia 30/10 

Eixo temático: Câncer de mama: uma abordagem integral do 

diagnóstico clínico à vivência da paciente 

Palestrantes: 

Dra. Liana Ortis – cirurgiã mastologista 

Dr Ricardo Sebold – oncologista 

Elizabet Correa – Relato de experiência pessoal 

 

   
  Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

Figura 69 – matéria alusivo ao outubro Rosa: webinar sobre a importância 
do cuidado emocional 
 

Outubro Rosa: Webinar sobre a 

importância do cuidado 

emocional 
Publicação: 16/10/2020 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 



 
 

 

 

  
 
 

 

79 

Figura 70 – matéria Massoterapia e Drenagem: atividades práticas em 
Casa do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 
 

Massoterapia e Drenagem: atividades práticas em casa 
Publicação: 14/05/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, está disponibilizando aulas online que visam 

a integrar os acadêmicos com suas famílias. “Nesse momento tão delicado, estamos realizando algumas atividades 

práticas, com a participação da família, apoiando e servindo de modelo para os procedimentos que até então 

seriam realizados na clínica”, explica a professora Vilma Szymks Pierdoná. 

Na disciplina de Massoterapia e Drenagem, a professora mostra como se faz e pede para que as acadêmicas 

apliquem a técnica em seus familiares, ou nelas mesmas, com o que se tem em casa, sem necessidade de sair para 

comprar produtos. “Entendemos que nossas aulas estão espalhando todo esse carinho dentro das famílias. É um 

momento lindo e gratificante”, comenta. 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

Figura 71 – matéria Uniarp lançará E-book com olhar interdisciplinar sobre 
a pandemia do COVID-19 
 
 

UNIARP lançará e-book com olhar interdisciplinar sobre a pandemia do 

covid-19 
Publicação: 12/05/2020 

A UNIARP, por meio do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, está 

produzindo um e-book com o título: “Corona Vírus a Grande Pandemia do Século XXI: Um Olhar Interdisciplinar”. 

Os professores organizadores do e-book são: Claudriana Locatelli, Ivanete Schneider Hahn e Levi Hülse. 

A obra visa a avaliar os impactos que a sociedade mundial enfrenta diante da pandemia provocada pelo COVID-19. 

Para isso, pretende-se estudar o assunto através dos seguintes tópicos: Vírus: aspectos morfológicos, características 
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biológicas; Covid-19 – Características da doença; Aspectos epidemiológicos da Covid-19; Diagnóstico e Prognóstico 

da Covid-19; Terapias alvo com ensaios clínicos contra a Covid-19; Isolamento social: efeitos sobre a saúde física e 

mental; Impactos sociais da pandemia ocasionada pela Covid-19; Impactos da crise no comportamento 

empreendedor e na economia da região do contestado; Impactos na educação da pandemia da Covid-19 

Impactos políticos da pandemia da Covid-19; Impactos na agroindústria ou no setor de alimentos; Relato de 

experiência com a doença provocada pelo coronavírus 

O capítulo do livro deve ser entregue, impreterivelmente, até o dia 28 de maio de 2020. Devem ser enviados para o 

e-mail: claudriana@uniarp.edu.br 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 72 – matéria Seminário do curso de Pedagogia nos anos iniciais 
 

Seminário vai discutir o ensino de Ciências nos anos iniciais 
Publicação: 24/08/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Pedagogia, promove dia s2 de setembro, das 19h às 22 horas, o Seminário do 

Projeto Integrador e Leitura Interdisciplinar no formato online. O evento vai discutir o tema: “Ensino de Ciências nos 

anos iniciais: Concepções e Práticas Educativas”. 

O Seminário está sendo organizado pelo curso de Pedagogia em parceria com o professor Leonir Lorenzetti, 

professor da Universidade Federal do Paraná, e com alguns de seus orientandos de Doutorado. 

Os participantes do evento são: Dr.  Leonir Lorenzetti (UFPR); Tamara Dias Domiciano (Doutoranda em Educação 

em Ciências e em Matemática da UFPR); Fernanda Fernandes (Mestre em Educação em Ciências e em Matemática 

da UFPR);  Thais Eastwood Vaine (Doutoranda em Formação Científica Educacional e Tecnológica da UTFPR); 

Dieison Prestes da Silveira (Doutorando em Educação em Ciências e em Matemática da UFPR), além de 

professores e acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIARP. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 73 – matéria Live do curso de Pedagogia - ações e tecnologias para 
minimizar os impactos ambientais 
 

Live: Ações e tecnologias para 

minimizar os impactos ambientais 
Publicação: 29/09/2020 

 

A UNIARP Fraiburgo, por meio do curso de Pedagogia, 

realiza dia 29 de setembro uma live com o tema 

Educação Ambiental. O evento será conduzido pela 

engenheira ambiental Renata Correia 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 74 – matéria palestra online do curso de Direito sob o tema Direito 

LGBTI + o exercício da cidadania 
 

Série de palestras online para acadêmicos e público em geral 
Publicação: 05/05/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Direito, realiza, dia 8 de maio, a primeira de uma série de palestras online para os 

acadêmicos e público em geral. São temas diversificados com o objetivo de compartilhar conhecimentos neste 

momento da pandemia do covid-19. Serão emitidos certificados para os acadêmicos participantes. 

A primeira palestra tem como tema: “Direito LGBTI + e o exercício da cidadania”. A ministrante será Margareth 

Hernandes, presidente da comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da Seccional da OAB/SC. Horário da palestra: 

19 horas. Link para a 

palestra: https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/98b34b774e4d4627977d719baab855cf 

 

 
 
A segunda palestra terá como tema: “Democracia em Crise em tempos de Covid-19 (Coronavírus)”. Será ministrada 

pelo professor mestre Eduardo Guerini. A palestra online será dia 13 de maio, às 19h no mesmo 

link: https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/98b34b774e4d4627977d719baab855cf 

Eduardo tem experiência na área de Economia e Política, Políticas Públicas, especialmente na avaliação e no 

monitoramento de Políticas Públicas Setoriais. É comentarista de várias rádios regionais, com artigos publicados em 

diversos periódicos nacionais e internacionais. 

https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/98b34b774e4d4627977d719baab855cf
https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/98b34b774e4d4627977d719baab855cf
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
Figura 75 – matéria divulgação sobre orientações sobre Imposto de Renda 

do curso de Ciências Contábeis em cooperação com a Receita Federal  
 

Curso de Ciências Contábeis e Receita Federal esclarecem sobre o 

Imposto de Renda 
Publicação: 08/06/2020 

A UNIARP, por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre o curso de Ciências Contábeis e a Receita Federal – 

NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), divulga informações sobre o Imposto de Renda 2020. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 76 – matéria debate online: a reinvenção do ensino de 
contabilidade 2020  
 

Debate online: A reinvenção do ensino de contabilidade 
Publicação: 17/08/2020 

 

No dia 13 de agosto, foi realizado mais um evento do Câmara Técnica Debate do Conselho Regional de 

Contabilidade de SC. O evento teve a participação da professora Emilene Murer, coordenadora do curso de 

Ciências Contábeis da UNIARP. Ela integra a Comissão de Relacionamento do CRC/SC com as IES em Ciências 

Contábeis de Santa Catarina. A conversa abordou o assunto de reinvenção do ensino de contabilidade com uso 

novas tecnologias e metodologias. Os palestrantes dessa conversa foram: Daniel Ramos Nogueira, professor do 

Departamento de Ciências Contábeis da UEL, Elisabeth de Oliveira Vendramin, que atuou na USP desenvolvendo 

pesquisas na linha da educação contábil, e Ilse Maria Beuren, doutora em controladoria e contabilidade pela USP. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 77 – matéria Dramatização de casos com foco no atendimento em 
Gestalt Terapia do curso de Psicologia 2020 
 

Dramatização de casos com foco no atendimento em Gestalt Terapia 
Publicação: 22/05/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Psicologia, está desenvolvendo atividades de forma online, envolvendo os 

acadêmicos de diversas fases em várias atividades. Divulgamos aqui um material produzido pelas acadêmicas 

Monique e Marciele, da sétima fase do curso de Psicologia da UNIARP Fraiburgo. Elas produziram vídeos com 

dramatização de casos com foco no atendimento em Gestalt Terapia. A atividade foi realizada na disciplina de 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Humanista/Gestalt Terapia, ministrada pela professora Josiéli. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 78 – matéria agosto dourado: promoção da saúde da criança 
realizado pelo curso de Enfermagem de Fraiburgo 
 

Agosto dourado: promoção da saúde da criança 
 

Publicação: 31/08/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Enfermagem, do Campus de Fraiburgo, realizou uma ação de divulgação e de 

conscientização do aleitamento materno. Os acadêmicos elaboraram materiais de divulgação na disciplina de 

Saúde da Criança. A atividade teve o objetivo de preparar o futuro enfermeiro para ações de promoção da saúde 

da criança. Aleitamento materno eu apoio! 

Estudos comprovam que a amamentação é capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças, menores de cinco 

anos, em todo o mundo. 

O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor 

dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. É uma cor toda especial, que já percorre 

o mundo com o seu laço simbólico. São 30 dias, em que são celebrados a promoção, a proteção e o apoio ao 

aleitamento. 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) faz parte de uma história focada na sobrevivência, proteção e 

desenvolvimento da criança. 
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Fonte: arquivos UNIARP, (2020) 
 

 
Figura 79 – matéria Dia do Psicólogo: live com discussões de diferentes 

temas 
 

Dia do Psicólogo: lives com discussões de diferentes temas 
Publicação: 24/08/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Psicologia, realiza dias 24, 25 e 28 de agosto lives com discussões de diferentes 

temas, em comemoração ao Dia do Psicólogo (27 de agosto). Acesso pelo 

link: https://www.uniarp.edu.br/livepsicouniarp 

Confira a programação: 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

https://www.uniarp.edu.br/livepsicouniarp
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Figura 80 – matéria atividades alusivas ao Setembro Amarelo promovido 
pelo curso de Enfermagem Caçador e Fraiburgo 

 

Curso de Enfermagem realiza ação de divulgação do Setembro Amarelo 
Publicação: 29/09/2020 

 

Acadêmicos do curso de Enfermagem da UNIARP Caçador e de Fraiburgo foram convidados a participar da 

Campanha Setembro Amarelo. Eles produziram materiais especiais para divulgar a campanha de prevenção ao 

suicídio. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 81 – matéria Uniarp apoia Jornada Outubro Rosa e Novembro 
Azul promovido pela OAB de Caçador e CAASC 
 

UNIARP apoia Jornada Outubro Rosa e Novembro Azul da OAB de 

Caçador e CAASC 
Publicação: 13/10/2020 

 

As palestras serão online, gratuitas e não há necessidade de inscrição. Os eventos serão transmitidos pelo canal no 

YouTube da OAB Caçador 
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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Caçador, juntamente à Caixa de Assistência dos Advogados 

de Santa Catarina (CAASC), realiza nos meses de outubro e de novembro, ações de conscientização e de prevenção 

à saúde das mulheres e homens. A “Jornada Outubro Rosa e Novembro Azul” será composta de cinco palestras 

online durante os dois meses, em que haverá a participação de diversos profissionais de saúde. O evento é gratuito 

e não há necessidade de inscrição, basta acessar o canal no YouTube da OAB Caçador. 

 

A “Jornada Outubro Rosa e Novembro Azul” conta com o patrocínio da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP) e apoio da Associação Atlética do Curso de Medicina, cursos de Medicina, Direito e Psicologia da UNIARP, 

Rede Feminina de Combate ao Câncer e BPW. 

 

De acordo com a Presidente da OAB, Subseção de Caçador, a advogada Edianez Bortot Faoro, um dos benefícios 

da Jornada será o grande alcance do evento, uma vez que para a edição deste ano, será aberto à comunidade já 

que acontecerá de maneira online. “Essa atitude da OAB e da CAASC, é um gesto de apoio aos meses de combate 

aos cânceres que atingem tanto às mulheres quanto aos homens.  Os movimentos conhecidos como Outubro 

Rosa e Novembro Azul são apoiados pela nossa subseção há alguns anos e simboliza o combate à patologia e 

incentiva a adesão da população e das entidades no apoio à prevenção”, explica a advogada Edianez. 

Em especial, durante os dois meses, dirigentes da subseção da OAB de Caçador, abraçarão a causa para estimular 

os homens e as mulheres a fazerem exames e consultas médicas periódicas. De acordo com o Instituto Nacional 

do Câncer, a detecção precoce, proporcionada pelo cumprimento à risca das medidas preventivas, aumenta as 

chances de cura do câncer de mama em 90%. O câncer de mama atinge uma parcela significativa da população 

mundial e cerca de 30% dos casos evoluem para a fase mais temível da doença ao atingir outros órgãos do 

paciente. 

 

Dessa maneira, a OAB apoia e incentiva a 

realização dos exames, prevenção e o 

diagnóstico precoce do câncer. Ainda de 

acordo com a advogada Edianez, a ação firma 

o compromisso da Ordem com a garantia dos 

direitos humanos e o direito à vida, 

mobilizando a sociedade para as ações 

preventivas ante a Campanha internacional de 

conscientização a de prevenção ao câncer da 

mama e de próstata. “Deixamos o convite para 

que toda a comunidade participe das ações da 

nossa Jornada, serão momentos de reflexão e 

de conscientização dos cuidados necessários 

para uma vida saudável”, explica. 

 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXeHwzey3SwJ4O9cdmgeFtQ
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Figura 82 – matéria Conferência online do curso de Serviço Social 
voltado a discussões expectativas e vivências dos Assistentes sociais em 
tempos de pandemia 2020 
 

Curso de Serviço Social realiza conferência online 
Publicação: 12/06/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Serviço Social, realizou esta semana uma web-conferência onde foi discutido o 

tema: “A essência do Serviço em tempos de pandemia covid-19: expectativas e vivências dos Assistentes Sociais em 

SC”. Participaram do evento online profissionais de dez municípios: Blumenau, Caçador, Chapecó, Itajaí, Lages, 

Matos Costa, Rio das Antas, Rio do Campo, Salto Veloso e Videira. 

As mediadoras da conferência foram Lilia e Luciana. Os palestrantes foram: Alexandra, Sabrina, Suzete, Lauro, 

Arlete, Ana Célia, Advilson, Lauriane e Caroline. 

A professora Fátima Noely da Silva agradeceu a participação de todos e enalteceu o rico debate. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

Figura 83 – matéria palestra online sobre a declaração do Imposto de 
Renda 2020 promovido pelo curso de Ciências Contábeis 
 

Palestra online orienta sobre a declaração do Imposto de Renda 2020 
Publicação: 10/06/2020 

 

Por conta da pandemia causada pelo coronavírus, a Receita Federal prorrogou o prazo para o envio da declaração 

do imposto de renda para o dia 30 de junho de 2020. A multa para quem não fizer a entrega ou realizá-la com 

atraso, varia de, no mínimo, R$ 165,74 até o valor máximo correspondente a 20% do valor devido. Essas e outras 

informações foram repassadas pela contadora Marinez Odete Santi Bertotto no dia 2 de junho. Ela ministrou uma 

aula online aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da UNIARP. 

Na palestra sobre Declaração de Imposto de Renda Pessoas Físicas, a contadora fez um repasse geral em todas as 

abas (grupo de informação) da Declaração. 



 
 

 

 

  
 
 

 

90 

Marinez relata que detalhes importantes devem ser observados: como a alteração de endereço, idade dos 

dependentes, alimentandos e principalmente se basear em informações de documentos oficiais. 

Ela fez amplo esclarecimento sobre a aba de Rendimentos: “tudo o que eu recebi no ano”, explicando ainda que 

muitos dos rendimentos já foram tributados na fonte ou são isentos. 

A aba das Deduções é um ponto muito delicado, que merece atenção redobrada quanto aos dependentes, 

despesas com saúde, educação, doações, pensão alimentícia, previdência privada. 

De forma muito didática e com uma linguagem acessível aos acadêmicos, Marinez, falou ainda sobre as demais 

abas Bens e Direitos; Dívidas; Atividade Rural; Ganhos de Capital; Aplicações em bolsa de valores, bitcoins, dólares, 

euros; Espólio; Saída do País. E, ainda, compartilhou alguns macetes sobre o fechamento do caixa, cuidado com os 

gastos no cartão de crédito, ganhos de capital no mês seguinte, carnê leão para profissionais liberais e o 

pagamento mensal do IR sobre rendimento de aluguéis. 

A professora Emilene Murer, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UNIARP, agradeceu a participação 

da contadora Marinez. “Sem dúvida foi uma noite de muito aprendizado para nossos acadêmicos. Eles ficaram 

encantados com tamanha experiência e humildade desta contadora ao compartilhar seu conhecimento. 

Importante reforçar que ainda há tempo para se organizar e realizar a sua declaração de imposto de Renda, 

procure seu contador”, ressalta. 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
Figura 84 – matéria acadêmicos socializam projetos de formação 

profissional em Administração 
 

Acadêmicos socializam projetos de formação profissional em 

Administração 
Publicação: 08/07/2020 

 

Dia 3 de julho, acadêmicos da 1ª fase do curso de Administração da UNIARP socializaram os resultados de seus 

projetos de formação profissional. Eles fizeram entrevistas com administradores de Caçador e de região com o 

objetivo de conhecer a realidade em que atuam esses profissionais. 

A professora da disciplina Sandra Mara Bragagnolo comenta que os acadêmicos, apesar dos desafios, reconhecem 

as possibilidades de atuação dos administradores. “Essa realidade permite que percebam o quanto precisam se 
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preparar para um mundo em constante mudança e repleto de contingências, mas também de oportunidades”, 

afirma. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
Figura 85 – matéria acadêmicos da UNIAP aplicam consultoria em 

empresas de Fraiburgo 
 

Acadêmicos da UNIARP aplicam consultoria em empresas de Fraiburgo 
Publicação: 28/07/2020 

 

Acadêmicos da 5ª e da 7ª fase do curso de Administração da UNIARP Fraiburgo aplicaram consultoria em 

empresas de vários segmentos indicadas pela Associação Comercial e Industrial de Fraiburgo (ACIAF). A atividade 

foi realizada no primeiro semestre de 2020. 

A consultoria fez parte da ementa da disciplina de Consultoria e Diagnóstico Empresarial ministrada pelo professor 

Me. Emerson Cardoso Marques e foi socializada entre os estudantes no dia 13 de julho. 

O professor da disciplina comenta que os acadêmicos tiveram a oportunidade de aplicar o que aprenderam em 

sala de aula e puderam vivenciar práticas administrativas que ainda não dominavam. “Essa atividade permitiu aos 

acadêmicos entender mais a fundo as dificuldades que um gestor enfrenta no dia a dia, puderam aplicar 

ferramentas de gestão, bem como inserir sugestões que foram aceitas, trazendo resultados extremamente 

positivos para ambas partes”, explica. 

A professora Sandra Mara Bragagnolo, coordenadora do curso de Administração da UNIARP em Fraiburgo, avalia 

que atividades práticas como essa trazem maior entendimento, mostram o quanto o aluno é capaz, aproximam a 

comunidade da academia. Ações como essa mostram que os resultados podem ser sempre melhorados, desde 

que se criem estratégias com foco em objetivos e resultados. 

O professor Emerson, a coordenação do curso e a reitoria da UNIARP agradecem à ACIAF pela parceria e, 

principalmente, às empresas participantes pela confiança. 
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Fonte: Arquivos UNIARP,  (2020) 

 

 
Figura 86 – matéria Marketing na era da transformação digital por meio 

do curso de administração 
 

Marketing na era da transformação digital 
Publicação: 31/08/2020 

A UNIARP, por meio do curso de Administração, realizou dia 27 de agosto um webinar com o tema: “Marketing na 

era da transformação digital”. O evento foi realizado para acadêmicos do curso de Administração. 

Os convidados foram: 

Maurício Albiero, executivo empreendedor com mais de 15 anos de experiência em Marketing Digital, e-commerce 

e tecnologia. Atuou na implementação de mais de 50 e-commerces nos últimos anos; Fábio Gomes da Silva, que 

atua com análise de ROI, aquisição de leads de diversos segmentos, marketing digital, mídias sociais, 

desenvolvimento de novas campanhas e gestão de CRM. Também, gerencia blogs onde apresenta sua Experiência 

de Vida Pessoal e Profissional e Investimento e Finanças. A moderadora foi a professora dra. Ivanete Schneider 

Hahn, coordenadora do curso de Administração da UNIARP Caçador. O desenvolvimento constante de 

ferramentas digitais é uma realidade, sendo responsáveis pela mudança de comportamento de consumidores e 

de empresas que estão a promover uma nova adaptação competitiva do mercado.  

 

A evolução tecnológica está transformando 

a gestão nos negócios, principalmente nas 

operações de marketing. Isso porque o 

cenário atual denota alterações bruscas 

nas jornadas de consumo, bem como uma 

quebra de paradigma, frente às disrupções 

digitais cada vez mais crescentes.  

Muitas organizações já compreenderam 

que, para sobreviver, precisam rever suas 

estratégias desde os processos de 

produção, finanças, marketing e outros.   
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 87 – matéria Brincadeiras do passo para as crianças o presente 
através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Caçador em parceria 
curso de Educação Física 

 

Brincadeiras do passado para as crianças do presente 
Publicação: 28/10/2020 

 

A Prefeitura de Caçador, por meio do setor de Cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deu início ao 

Projeto Brinca Caçador, que objetiva resgatar brincadeiras antigas a apresentá-las às crianças e aos jovens de hoje, 

uma vez que com o advento das tecnologias, muitos perderam contato com essas atividades ao ar livre. O projeto 

conta com a participação e apoio do curso de Educação Física da UNIARP. Os acadêmicos participam das escolhas 

dos novos locais e pinturas das atividades lúdicas.  Eles também explicam como brincar, atuando como 

orientadores. No mês de novembro, será realizado, no Parque Central José Rossi Adami, um dia D das brincadeiras 

do passado. 

A primeira etapa já está concluída e em uso pelas crianças, sendo os jogos de amarelinha pintados na calçada em 

frente ao Largo Manoel Siqueira Bello (Caçanjurê), na Avenida Barão do Rio Branco. 

O supervisor da Secretaria Maurício Somensi explica que o projeto surgiu de uma reunião dos profissionais 

atuantes no setor de Cultura, para que, além do resgate das brincadeiras, a ideia fizesse com que os pais 

apresentassem aos seus filhos as atividades que tinham na infância, brincando juntos nesse momento. 

O projeto é maior, dividido em três etapas: na primeira, a pintura do jogo de amarelinhas e outras atividades; na 

segunda etapa, reflexão dos adultos para oportunizar que seus filhos tenham mais gastos energéticos, brinquem 

mais ao ar livre, com mais atividade física, além de participarem gravando seus filhos brincando nesses espaços, 

postando nas redes sociais e convidando mais familiares a se juntarem à brincadeira, criando uma corrente da 

prática do exercício físico.  

Na terceira etapa, em outubro, no mês das crianças, a Secretaria oportunizou aos pais e filhos outras atividades, 

como pula tábua, pula corda, brincadeiras de uma infância mais distante. 

 

Com informações e fotos: Alessandro Schneider, Jornal Extra 

 

  
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 88 – matéria destaque da parceria firmada pelo curso de Ciências 
Contábeis com órgãos de contábeis de Caçador  
 

UNIARP firma parceria com órgãos contábeis de Caçador 
Publicação: 14/02/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Ciências Contábeis, firmou parceria com o Núcleo de Contadores da ACIC, 

Sindicato dos Contabilistas (Sindicont), SESCON/SC e Delegacia Regional CRC/SC. 

A parceria vai possibilitar a realização de palestras sobra prática contábil para acadêmicos, além de outras 

atividades conjuntas em prol da comunidade como orientação sobre o Imposto de Renda Pessoa Física. 

A professora Emilene Murer, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, explica ainda que serão realizadas 

conversas e palestras nos escritórios e empresas da cidade com repasse de orientações sobre o curso e o mercado 

de trabalho. “O curso de Ciências Contábeis passou por reformulações da sua grade curricular. Isso possibilitou 

redução de custos revertendo em menor desembolso de mensalidade. Também para atender às exigências do 

mercado atual da Contabilidade 4.0”, explica. 

De acordo com Juliane Binotto, delegada Regional CRC/SC, é de fundamental importância formar os funcionários 

de empresas e de escritórios contábeis em suas áreas de atuação, também, para cumprir as exigências do órgão 

regulador. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

4.4 WEBINAR REALIZADO PELOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIARP 
 

Merece destaque as atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação da 

UNIARP em 2020, através das webinar numa perspectiva de contribuir com a 

comunidade mesmo à distância sobre conhecimentos e orientações nas mais diversas 

áreas de conhecimento de forma gratuita. As iniciativas na modalidade online teve por 

objetivo proporcionar aos acadêmicos, professores e comunidade refletirem sobre 
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temas importantes e também conhecimentos sobre as medidas de prevenção e 

cuidados com a saúde. As figuras 89 a  

 

Figura 89 – matéria webinar ações dos cursos de saúde 2020 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

Figura 90 – matéria webinar dos cursos de Educação 2020   
 
 

 
 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 91 – matéria webinar dos cursos da Engenharias 2020   
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

Figura 92 – matéria webinar dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis 2020   
 
 

  

 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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4.5 EVENTOS SOBRE DIVERSIDADE 
 
 

A UNIARP através dos cursos de graduação desenvolve ações e atividades 

voltadas a diversidades de acordo com a legislação vigente. Sendo que, através do 

Programa de Políticas Afirmativas, são desenvolvidas através do Ciclo de Palestras 

em Diversidades, palestras sob os temas direitos humanos,  meio ambiente, cultura 

e etnia na modalidade online em 2020. Além destas, foram desenvolvidas web 

conferência ao qual destacamos as ações do curso de Direito e Medicina. Figuras 93 

a 96 demonstra através das imagens as ações.  

 
Figura 93 – matéria curso discute os direitos humanos em painel do 

projeto integrador  2020   
 

 

Curso discute os direitos humanos 

em painel do projeto integrador 
Publicação: 14/08/2020 

 
A UNIARP, por meio do curso de Direito, realiza, dia 14 

de agosto, às 19 horas, painel do projeto integrador com 

o tema: “Direitos humanos e a interface com a 

educação, saúde e segurança pública”. Os participantes 

são: Gisele Gonçalves, Bruno Ferreira Zanardo e Rodolfo 

Macedo do Prado. O moderador será o professor Pedro 

Paulo Barufi. Acesso neste link.  

 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZkM2NlMWUtYjQzZC00NmM0LTg2ZTQtZDliZGI3MmIyMmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%226dbc2db0-d116-466a-b39c-42c5d1dd1b40%22%7d
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Figura 94 – matéria curso de Direito reinicia grupo de estudos em 
Direitos Humanos 2020   
 

UNIARP reinicia Grupo de estudos em Direitos Humanos 
Publicação: 07/08/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Direito, prossegue com o projeto de estudos em direitos humanos. O grupo será 

reiniciado dia 8 de agosto. O principal interesse é fazer com que os participantes desenvolvam a oratória, o 

raciocínio, o aprendizado e a interdisciplinaridade em geral. Todos são bem-vindos para participar e contribuir com 

sugestões e afins. 

 

Com o intuito de permitir aos discentes o aprofundamento acerca de temáticas envolvendo os Direitos Humanos, 

surge o Grupo de Estudos: “Núcleo de Desenvolvimento e Atividades em Direitos Humanos” da UNIARP. 

 

A proposta é de consolidar Ensino, Pesquisa e Extensão. Liderados por colaboradores e desenvolvidos em 

calendário próprio, tal proposta permite ao estudante a perspectiva de autonomia nos estudos e nas discussões 

sobre subtemas que podem servir de base para o aperfeiçoamento acadêmico, bem como produção de estudos e 

de atividades que envolvam a comunidade em geral. 

 

Salienta-se que o Grupo de Estudo permite a participação de docentes, de discentes e de técnicos-administrativos 

de todas as áreas do conhecimento. Entretanto, nesse programa, não há distribuição de bolsas remuneradas e a 

carga horária é definida conforme orientação prevista no Programa Pedagógico do Curso. O discente faz jus à 

certificação para suas Atividades Curriculares Complementares. 

Link para grupo do WhatsApp:  

Mais informações: direito@uniarp.edu.br 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

https://chat.whatsapp.com/Ekw8hq3D1bwGHBsHTtrcCj
mailto:direito@uniarp.edu.br
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Figura 95 – imagens da matéria referente palestras online do curso de 
Direito referente Racismo 
 

Direito realiza palestras online para acadêmicos e público em geral 
Publicação: 04/06/2020 

 

A UNIARP, por meio do curso de Direito, está realizando uma série de palestras online para os acadêmicos e 

público em geral. São temas diversificados com o objetivo de compartilhar conhecimentos neste momento da 

pandemia do covid-19. Serão emitidos certificados para os acadêmicos participantes. 

As primeiras palestras tiveram como tema: “Direito LGBTI + e o exercício da cidadania”, com Margareth Hernandes 

e “Democracia em Crise em tempos de Covid-19 (Coronavírus)”, com Eduardo Guerini. 

Dia 19 de maio, foi realizada a uma palestra reflexão à luz do Direito como um instrumento de freios e contrapesos 

dos abusos do Estado. Foi ministrada por Robson Fernando Santos. Dia 25 de maio, foi ministrada a palestra 

internacional: “O Estado de emergência e a liberdade de circulação”, com Mário Ferreira Monte. 

Dia 09 de junho, será ministrada a palestra com o tema: “A letalidade do racismo no Brasil”, com Flavia Helena de 

Lima, advogada e militante do Movimento Negro. 

 

Mais informações sobre as palestras no email: direito@uniarp.edu.br 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

mailto:direito@uniarp.edu.br
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Figura 96 – imagens da matéria referente conferência online discute 
preconceito e empatia 
 

Conferência online discute preconceito e empatia 
Publicação: 10/06/2020 

 

A Associação Acadêmica Atlética de Medicina Dom Orlando Dotti (AAAMDOD) promoveu dia 8 de junho uma 

conferência online intitulada “Preconceito e Empatia com um olhar voltado à natureza e à individualidade”. O 

evento via plataforma Blackboard Collaborate foi ministrado pelos professores do curso Adriana Ribas, Clayton 

Zanella e Vivian de Lemos Estrowispy. 

O assunto da conferência online reforça a visão e os valores da Atlética de Medicina. “Somos totalmente contrários 

a qualquer tipo de preconceito. Dessa maneira, nosso intuito é disseminar uma mensagem de respeito às pessoas, 

tolerância e amor, repugnando atos preconceituosos dentro de nossa associação, de nosso curso e de nossa 

comunidade”, comenta Bruna Luiz, integrante da diretoria da Atlética. 

O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas entre acadêmicos e professores dos cursos de 

Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia da UNIARP, além de acadêmicos de outras instituições 

de ensino de Santa Catarina. 

O coordenador adjunto do curso de Medicina professor Hiago Bellaver enaltece a ação da atlética na realização do 

evento: “A Atlética de Medicina é mais do que uma associação para fins de desporto, é uma instituição integrante 

do curso de Medicina, promotora de educação social e um elo entre o meio acadêmico e a sociedade. Os temas 

das ações são sempre muito pertinentes e não há melhor forma de disseminar conhecimento e de estabelecer 

conexões do que uma boa conversa”. 

A AAAMDOD agradece, imensamente, aos professores que aceitaram o convite em participar da conferência, a 

adesão dos outros cursos, professores da instituição e, também, a Coordenação do Curso de Medicina da UNIARP 

por apoiar e incentivar ações como estas. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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4.6 MEIO AMBIENTE 
 
 

Iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, como propiciar novas 

tecnologias e alternativas para a promoção do desenvolvimento sustentável na região 

através de atividades, palestras e discussões sobre o tema, além da implantação de 

horta escolar educativa e demais ações com intuito de estimular a preservação do 

meio ambiente, de contribuir com o ambiente saudável e, finalmente, fortalecem a 

educação para uma vida saudável. 

Destacam-se as matérias de divulgação referentes a iniciativas voltadas à 

preservação do meio ambiente através do evento dia mundial da água e Eco Barreira 

instalada no Rio do Peixe, voltado a retirada de resíduos sólidos plásticos e outros 

lixos do rio. Na Figura 97 e 98 imagens voltadas ao meio ambiente em 2020. 

 

Figura 97 - imagens Exposição de banners alusivos ao dia Mundial da 

Água   

Exposição de banners: Dia Mundial da Água 
Publicação: 18/03/2020 

Para marcar o Dia Mundial da Água, comemorado em 

22 de março, foi montado no saguão da Prefeitura de 

Caçador uma exposição de banners referentes ao 

tema e de projetos relacionados à qualidade da água, 

especialmente a do Rio do Peixe. 

A iniciativa tem como parceiros a Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP),  Prefeitura de Caçador, 

através da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, Comitê 

do Rio do Peixe, Grupo de Educação Ambiental da 

Região Hidrográfica 03 – GTEA-RH3, a ONG Gato do 

Mato e a  BRK Ambiental, além dos apoiadores dos 

projetos  como o Laboratório Terranálise, RT 

Engenharia,  Instituto de Meio Ambiente de Santa 

Catarina (IMA),  Seleme Materiais de Construção  e 

ARPAPI  Indústria Mecânica. 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 98 - imagens matéria relacionada ao acompanhamento da Eco 

Barreira – projeto PROESDE  

 

Ecobarreira ajuda a retirar lixo do Rio do Peixe 
 
Publicação: 31/07/2020 
 
A Prefeitura de Caçador, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
realizou, nesta sexta-feira (31), a limpeza da ecobarreira instalada no Rio do Peixe. A estrutura foi instalada por 
acadêmicos da UNIARP, participantes do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional 
(PROESDE). Além de segurar o lixo flutuante, a ecobarreira também promove a educação ambiental. Cerca 1,5 tonelada 
de lixo é retirada a cada limpeza. 
 
A estrutura começou a funcionar no trecho entre a ponte da Rodoviária e a Ponte do Amor e impede que materiais como 
plásticos, isopores, galhos, madeiras e lodo, entre outros, sigam pelo rio. 
 
A Ecobarreira é praticamente um movimento que promove a educação ambiental e estimula outras iniciativas. Agora, é 
possível acompanhar a real situação do lixo do Rio do Peixe. A ação tem o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura 
de Caçador. 
Com informações: Jornal Extra. 
Fotos: Jornal Extra 
 

 
 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 
 

 

 

5 INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
 

A extensão, em parceria com programa de Mestrado, com instituições de 

pesquisa e de inovação, regionais, nacionais e internacionais, ressalta que a inserção 

da UNIARP na Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC vem contribuindo para 

ampliação de ações e atividades de internacionalização. Mesmo com as restrições 
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frente ao isolamento social, os eventos na modalidade virtual estimularam a 

participação de pesquisadores e de docentes de instituições brasileiras e 

internacionais que se destacam por ações criativas e sustentáveis voltadas, 

especialmente, à Educação Básica. As figuras 97 e 98 apresentam imagens dos 

eventos. 

 

Figura 99 - imagens matéria publicada em do evento internacional 2020 

 

UNIARP participa de evento mundial de divulgação científica 
Publicação: 02/09/2020 

 

A UNIARP, em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Universidade do Contestado (Concórdia e 
Curitibanos), Embrapa e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realiza dias 8, 9 e 10 de setembro o Pint of 
Science, um evento mundial de divulgação científica no formato online. 
 
O Pint of Science, tradicional festival mundial que leva pesquisadores aos bares e aos restaurantes para falarem de 
ciência, tecnologia e inovação, neste ano, foi parar na tela do computador. 
 
No total, 11 países integram o festival do Pint Online em setembro. A edição nacional terá a participação de 73 cidades de 
todas as cinco regiões do país. A programação será transmitida pelo canal do evento no Youtube:  
 
 

   

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCEq25HBY940kEE497ob83Pw
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5.1 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 
 
 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE e II 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENSINO E PESQUISA COM INTERVENÇÃO 

realizado em 2020 discutiu o tema: “Em tempos de incerteza planetária: 

complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação”, juntamente com a 

Homenagem ao Dr. Raúl Domingo Motta. O evento é uma promoção do Mestrado em 

Educação Básica da UNIARP e possibilitou a reunião de várias instituições de ensino 

do Brasil e do exterior e de diferentes núcleos que compõem a Rede Internacional de 

Escolas Criativas (RIEC). Na ocasião, o homenageado foi o Dr. Raúl Domingo Motta, 

pesquisador incansável da complexidade, que compartilhou com todos que o 

conheceram seu potencial para sustentar diálogos com base no conhecimento do 

passado, na compreensão do presente e na visão prospectiva, externalizando o valor 

de saber pensar. Além disso, o evento contou com a participação especial de Edgar 

Morin. A Figura 100 demonstra imagens do evento. 

 

Resultados esperados com ação: como resultados, essas discussões visam a criar 

mais espaços para reflexões e intercâmbio de experiências comprometidas com os 

desafios atuais da educação, reunir profissionais e estudantes da Educação Básica, 

do Ensino Superior e da comunidade em geral, aspirando a possibilitar maior 

enfrentamento das adversidades atuais que, possivelmente, vão continuar nos 

próximos anos. 
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Figura 100 - imagens do evento Congresso Internacional através do canal 

YOUTUBE    

 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO 

 
 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 

 

 

 

6 INCENTIVO AO ESPORTE 
 

A UNIARP também incentiva o esporte como mais um meio de promover o 

desenvolvimento socioeconômico, social e sociocultural da região através de projetos 

de bolsa atleta, de projetos e de eventos em parceria com entidades e fundação de 

esporte de Caçador. Além desses, também incentiva esporte no Colégio de Aplicação 
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da UNIARP. A figura 101 - evidencia a participação do atleta de TAEKWONDO em 

competições além do Estado do Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 101 – imagens do acadêmico e atleta  de TAEKWONDO 2020 

Atleta bolsista da UNIARP é bicampeão de Taekwondo 
Publicação: 03/02/2020 

 

Igor Augusto Lopes, acadêmico do curso Direito da UNIARP e atleta/bolsista, participou dia 01 de fevereiro do 22º 

Open BC-TAEKWONDO-CUP 2020, em Balneário Camboriú-SC. Ele conquistou o bicampeonato. Ele já havia 

vencido em 2019. 

O campeonato teve participação de equipes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também da Argentina, 

Colômbia e Paraguai. Igor teve desafiantes da seleção do Paraná, da Argentina e do Paraguai, todos na categoria 

faixa preta. O atleta agora se prepara para o campeonato que será em Novo Hamburgo-RS. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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7  AÇÕES SOCIAIS E DIÁLOGO COM A COMUNIDADE 

 
 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, através de ações e de 

atividades de cunho comunitário e de responsabilidade social, também, atua por meio 

de ações de solidariedade, de movimentos sociais e de campanhas com visão 

socioeducativas. Acredita-se que a parceira com outras instituições e comunidade 

igualmente pode contribuir com a melhoria de condições de vida e ampliar resultados 

de movimentos pontuais na região.  Além disso, muitas dessas ações são propulsoras 

da transformação social regional pelo alcance de uma vivência cidadã mais digna, 

mais justa. Nesse sentido, destacam-se algumas ações realizadas em 2020 através 

das imagens representadas nas figuras 102 a 109, mesmo em período pandêmico.  

 
Figura 102 - imagens arrecadação de alimentos em trote solidário – 

curso de Direito 

 

Curso de Direito arrecada 120 quilos de alimentos em trote solidário 
Publicação: 13/03/2020 

 

O trote solidário do curso de Direito da UNIARP resultou na arrecadação de 120 quilos de alimentos não perecíveis. 

Os alimentos foram entregues nesta sexta-feira (13) para o Centro Social Marista (Cesmar), do bairro Martello. O 

professor Heitor Antônio Cofferri, coordenador do curso de Direito, realizou a entrega para a professora Cássia 

Regina Fagundes, coordenadora administrativa do Cesmar. 

 

Ele estava acompanhado da acadêmica Marina dos Santos Kretski e de Leandro Mittanck e Dayleon Dick, do setor 

comercial da UNIARP. A escola atende a 215 alunos, entre 5 a 17 anos de idade, servindo seis refeições todos os 

dias. 

  
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 103 - imagens Uniarp doa 57 cestas básicas para Caritas - 

Caçador 

 

UNIARP doa 57 cestas básicas para a Cáritas 
Publicação: 19/05/2020 

 
A UNIARP realizou dia 18 de maio a doação de 57 cestas básicas para a Cáritas Solidariedade. Mais uma ação de 

enfrentamento da pandemia do Covid-19 na nossa cidade. As doações são fruto de uma campanha que envolve 

os colaboradores da Universidade e, também, aquisições diretas feitas pela Fundação UNIARP. A entrega foi 

realizada pelo presidente da UNIARP Neoberto Geraldo Balestrin. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

Figura 104 - imagens Uniarp doa 60 cestas básicas para ACEIAS 
 

UNIARP faz a doação de 60 cestas básicas para a ACEIAS 
Publicação: 15/05/2020 

 

A UNIARP realizou dia 14 de maio a doação de 60 cestas básicas para a Associação Caçadorense de Educação 

Infantil e Assistência Social (ACEIAS). A entrega teve a presença de Neoberto Geraldo Balestrin, presidente da 

UNIARP, Bruna Carvalho do setor de Compras da UNIARP e Maria de Lourdes R. R. Ceratti, coordenadora da 

ACEIAS. A ação tem o objetivo de ajudar famílias atendidas pela ACEIAS diante da situação da pandemia. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 
 

Figura 105 - imagens Uniarp Mais doações para Caritas Solidariedade  

 
Mais doações para a Cáritas Solidariedade 
Publicação: 23/04/2020 

 
A UNIARP realizou hoje (23) a doação de latas de Nutren Senior, um complemento alimentar para quem possui 

mais de 50 anos. As doações foram entregues para a Cáritas Solidariedade, que encaminhou para pessoas as 

quais necessitam do produto. As primeiras latas foram entregues hoje para uma família do bairro Martello. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 



 
 

 

 

  
 
 

 

113 

Figura 106 - imagens Uniarp Mais doações para Caritas Solidariedade  
 

UNIARP entrega cestas básicas para a Cáritas 
Publicação: 20/04/2020 

 

A UNIARP realizou a entrega de 100 cestas básicas para a Caritas Solidariedade de Caçador.  Mais cestas serão 

entregues nos meses de maio e de junho. As doações são resultado da união dos colaboradores da Universidade e 

um importante auxílio para a Caritas neste momento crítico da pandemia do Covid-19. 

A entrega foi acompanhada pelo presidente da UNIARP Neoberto Geraldo Balestrin e colaboradores. 

A Caritas está realizando a entrega de cestas básicas, leites e pães todas as semanas para diversas famílias de 

Caçador. A entidade mantém um completo cadastro das famílias em vulnerabilidade social. 

A Caritas é uma rede de mobilização para a solidariedade e foi abraçada também pelos colaboradores da UNIARP. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 107 - imagens entrega de brinquedos arrecadados em campanha  
 

 

Entregues brinquedos arrecadados em campanha 
Publicação: 27/10/2020 

 

Nosso agradecimento. Sua ajuda foi muito importante nesta campanha. 

Dia 24 de outubro, a UNIARP realizou a entrega dos brinquedos arrecadados para o Lar Espírita que realiza um 

trabalho fantástico de solidariedade no bairro Martello. 

No sábado, as crianças das famílias cadastradas receberam os brinquedos com todas os cuidados de saúde e de 

higiene contra a Covid-19. 

Confiram algumas fotos: 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 



 
 

 

 

  
 
 

 

115 

Figura 108 - imagens Natal solidário: entregues em Fraiburgo  

 

Natal Solidário: doações entregues em Fraiburgo 
Publicação: 17/12/2020 

 

Famílias do Bairro Nossa Senhora Aparecida de Fraiburgo receberam a visita do Papai Noel da UNIARP nesta 

quinta-feira (17). Foram entregues brinquedos novos, doces, panetones e cestas básicas.  As doações foram 

adquiridas pelos colaboradores da Universidade, acadêmicos e comunidade. Nosso agradecimento a todos. 

Ao mesmo tempo em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, uma das ameaças mais terríveis, vemos, por 

toda a parte, sinais cada vez mais fortes de esperança e de solidariedade, um sentimento e desejo de união. E isso 

está evidente na nossa comunidade acadêmica. Os colaboradores da UNIARP uniram esforços e garantiram o 

sucesso de mais um Natal Solidário. 

 

 
 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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Figura 109 - imagens Natal solidário: doações entregues em Caçador  

 

Natal Solidário: doações entregues em Caçador 
Publicação: 11/12/2020 

 

Ao mesmo tempo em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, uma das ameaças mais terríveis, vemos, por 

toda a parte, sinais cada vez mais fortes de esperança e solidariedade, um sentimento e desejo de união. E isso está 

evidente na nossa comunidade acadêmica. Os colaboradores da UNIARP uniram esforços e garantiram o sucesso 

de mais um Natal Solidário. Foram arrecadados brinquedos novos, doces, panetones, livros infantis e cestas 

básicas. As doações foram entregues nesta sexta-feira (11) no Centro Social Marista no bairro Martello. Nos 

próximos dias, as famílias cadastradas receberão os presentes para alegrar o seu Natal. As doações foram 

adquiridas pelos colaboradores da Universidade. Muitos produtos também foram comprados com o dinheiro da 

reciclagem de materiais. 

 

Nosso agradecimento a todos. 

 

 
 

 
 

  

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
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8 CULTURA  
 
 

Através da extensão, a UNIARP viabiliza ações e atividades que visam ao 

estímulo e à promoção da cultura através de programas, projetos, cursos e eventos 

culturais como mostras, festivais, grupos, redes, ações e circuitos culturais, etc. 

filosóficos e esportivos de relevância na comunidade universitária e para comunidade.  

No entanto, em 2020, com o impedimento das atividades culturais, por não ser 

permitido aglomeração de acordo com Decreto nº. 515 de março de 2020, inúmeras 

ações da UNIARP foram suspensas.  

Mesmo havendo essa realidade, destacam-se dois eventos culturais de grande 

relevância realizado em 2020: serenata online celebrada em comemoração ao Dia do 

Professor e dos Técnico-administrativos da UNIARP; outra ação destaque foram as 

atividades de sensibilização referente aos cuidados com o isolamento social e cuidados 

com a mente e a saúde por meio da cultura vivenciadas pelos Doutores Palhaços da 

Alegria, que desenvolveram atividades de impacto no hospital Maicé. A Figura 110 - 

demonstra espetáculo que foi transmitido via canal YOUTUBE da UNIARP e figura 111 

imagens do projeto Doutores da Alegria. 

 

A Figura 110 – imagens homenagem dia do Professor e técnico administrativo 

da UNIARP - espetáculo transmitido YOUTUBE 

 

Serenata online celebra o Dia do Professor e do Técnico-Administrativo 

da UNIARP 
Publicação: 14/10/2020 

 

O Dia do Professor e do Técnico-Administrativo (15 de outubro) foi celebrado por meio de uma serenata online, realizada 
na noite de quarta-feira (14). O evento foi transmitido pelo canal do Youtube da UNIARP. A animação ficou por conta do 
Trio Rosa dos Ventos de Fraiburgo. Professores e funcionários técnico-administrativos acompanharam a transmissão 
além de acadêmicos. 
 

https://www.youtube.com/user/UNIARP
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
Figura 111 – imagens sensibilização da cultura por meio de atividades 

ludicas Doutores palhaços da alegria 
 

Doutores Palhaços levam alegria e informação com apoio da UNIARP 
Publicação: 14/12/2020 

Ao total, serão 30 apresentações em 2020. O encerramento será dia 20 de dezembro, momento no qual os Doutores 
Palhaços participarão de um Drive In em frente ao Hospital Maicé em Caçador 
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As performances iniciaram no mês de outubro, seguindo todos os protocolos de prevenção à propagação do 

Covid19, sendo abordados temas alusivos ao Outubro Rosa, informando sobre a prevenção do Câncer de 

Mama. De forma humorada, entre uma brincadeira e outra, a sua marca registrada, os Doutores Palhaços 

repassavam as informações sobre o assunto, tanto para os colaboradores quanto para pacientes e familiares. 

Ao total serão 30 apresentações em 2020. O encerramento será dia 20 de dezembro, onde os Doutores Palhaços 

irão participar de um Drive In em frente ao Hospital Maicé em Caçador. As apresentações fazem parte da 

programação artística da II Mostra Cultural de Caçador e foram realizadas no Hospital Maicé, por meio do talento 

dos Doutores Palhaços. O projeto é realizado pela Sanson Gestão Cultural e Esportiva com o apoio da UNIARP e 

patrocínio de Alfa Transportes, Frame Madeiras e Delta Veículos. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 
 
9 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

Os Serviços de atendimento e de prestação de serviços disponível à Comunidade 

na UNIARP é exercida por meio de atendimento e de orientações através de projetos de 

extensão, de estágio supervisionado dos cursos de graduação e de aulas práticas nos 

ambientes da IES, tais como: Clínica Escola de Psicologia; Clínica de Fisioterapia; 

Farmácia Escola da Uniarp; Núcleo de Práticas Jurídicas e Atendimento nos 

ambulatórios  municipais de Caçador, Fraiburgo e Lebon Régis  pelos acadêmicos de 

Medicina por meio de convênio com as secretarias de saúde. Os procedimentos em 2020 

foram realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos pela IES, respeitando 

o decreto nº. 515 de março de 2020, dando-se os atendimentos virtualmente.  

Resultados Esperados com as ações: Espera-se, como resultado da realização 

das atividades de atendimento e de prestação de serviço à comunidade através dos seus 

Núcleos, Clínicas, Farmácia Escola e Escritório Modelo, propiciar melhorias e 

esclarecimentos de demandas pertinentes à realidade em que estão inseridos, bem 

como a melhoria da qualidade de vida. 
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9.1 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ 

 
Figura 113 – imagens atividades NPJ com atendimento online 

 

NPJ da UNIARP realiza a primeira audiência online 
Publicação: 04/06/2020 

 

A UNIARP, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), realizou dia 2 de junho sua primeira audiência online após 

quase dois meses de suspensão. A cliente do NPJ veio até a Universidade e participou da audiência de forma 

remota. Ela estava acompanhada do supervisor do NPJ professor Dr. Levi Hülse. A audiência teve ainda a 

participação da juíza Dr. Livia R. Cobalchini, do advogado do Réu e do Réu. 

Conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as audiências terão esse formato durante o período de 

pandemia, garantindo assim a segurança das partes bem como a andamento dos processos. 

O NPJ realiza em média 300 audiências por ano, garantindo atendimento jurídico à população de Caçador. O 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIARP está mantendo suas atividades de ensino de forma remota durante todo o 

período da pandemia. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

 
Figura 114 – imagens atividades NPJ com atendimento jurídico mesmo 

na pandemia 

 

UNIARP garante atendimento jurídico gratuito mesmo na pandemia 
Publicação: 23/09/2020 
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A UNIARP, por meio do curso de Direito, está trabalhando para garantir acesso à Justiça mesmo diante da 

pandemia do novo coronavírus. O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) está realizando atendimentos de forma 

remota e também retoma os atendimentos presenciais, seguindo todos os protocolos de saúde e de segurança 

contra a covid-19. 

As pessoas interessadas podem procurar o NPJ com documentos pessoais e um comprovante de renda de até 

dois salários mínimos. 

Os casos atendidos pelo NPJ da UNIARP, via de regra, versam sobre Direito de Família, dentre eles, ações de 

alimentos, investigações de paternidade, guardas, dissoluções de união estável, separações e divórcios, interdições, 

entre outros. 

O NPJ da UNIARP Caçador está localizado ao lado da Biblioteca Comendador Primo Tedesco. 

Universitários do curso de Direito, sob supervisão de professores e advogados, prestam atendimento jurídico 

gratuito a toda a população. 

Importante reforçar que, diante da pandemia, a Universidade está adequada com todas as medidas sanitárias 

vigentes. O atendimento à comunidade será realizado apenas de forma individual, sendo obrigatória a utilização de 

máscara. Ainda, pessoas que estiverem com sintomas gripais e/ou outras doenças não deverão comparecer ao 

Núcleo. 

 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 
 

 

9.2 FARMÁCIA ESCOLA 
 

Figura 115 – imagens Farmácia Clinica amplia atedimento à comunidade  
 

 

UNIARP amplia atendimentos à comunidade com a Farmácia Clínica 
Publicação: 15/07/2020 
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Os atendimentos iniciais serão realizados no ambulatório farmacêutico na Farmácia Escola de 27 a 31 

de julho 
 

 
 
 UNIARP, por meio da Farmácia Escola está ampliando os atendimentos à comunidade em um espaço totalmente 

renovado. Agora, está oferecendo o serviço de Farmácia Clínica, totalmente gratuito com acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

Os atendimentos iniciais serão realizados no ambulatório farmacêutico na Farmácia Escola da UNIARP de 27 a 31 

de julho. 

Esse serviço é voltado aos usuários de medicamentos. O objetivo é oferecer orientação às pessoas que usam 

vários remédios e têm problemas com controle de horários, doses ou dúvidas quando o remédio não funciona ou 

mesmo quando o usuário não se sente bem. 

O serviço também é direcionado às pessoas com problemas crônicos, como diabetes, pressão alta, colesterol, 

distúrbios de tireoide ou mesmo obesidade, entre outras doenças. É muito útil especialmente às pessoas mais 

idosas. “Nesse momento em que vivemos é muito importante ter o controle dessas doenças e situações clínicas 

para assim poder prevenir problemas, e ter mais saúde”, comenta o professor Mozartt Arthor Bondan, especialista 

em Farmácia Clínica. 

SERVIÇO: Os atendimentos são limitados. Agende seu horário pelo telefone (49) 3561-6200. 

  

Nova estrutura para a Farmácia 

A Farmácia Escola da UNIARP foi totalmente reformada, com espaços ampliados, climatização e outras melhorias. 

As melhorias na estrutura física da Farmácia Escola tiveram o objetivo de melhorar a qualidade dos estágios. Com a 

reforma, temos ambientes maiores e mais modernos. Além da manipulação de medicamentos e de cosméticos, 

temos ainda a dispensação de medicamentos industrializados e um consultório farmacêutico. O que amplia as 

oportunidades de estágios para nossos acadêmicos”, afirma a professora Talita Regina Granemann Nunes, 

coordenadora da Farmácia Escola. 
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A Farmácia é um ambiente acadêmico voltado exclusivamente para fomentar o aprendizado dos acadêmicos 

do curso de Farmácia e permitir que tenham contato com a realidade da Profissão Farmacêutica. 

Uma vez que o profissional farmacêutico tem habilitação para trabalhar em 135 áreas diferentes, os ambientes de 

estágio são extremamente importantes para que os acadêmicos vivenciem a realidade da profissão e 

encontrarem as áreas com que mais se identificam. Fotos: Angela Cardoso/ASCOM UNIARP 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

 

 

9.3 CLINICA DE FISIOTERAPIA 

 

A Clínica de Fisioterapia por meio de atividades práticas de estágio 

supervisionado, aulas práticas e projetos extensionistas dos acadêmicos do curso de 

Fisioterapia, sob a orientação de professores especialistas e mestres nas áreas de 

atuação da Clínica, atende a comunidade de Caçador e região realizando 

atendimentos gratuitos. Os atendimentos acontecem nas áreas de Ortopedia e 

Traumatologia, Cardiorrespiratória, Dermatofuncional, Neurologia, Oncologia e 

Fisioterapia Aquática. Ressaltando que mesmo estando com afastamento social, 

muitos atendimentos foram realizados com o devido cuidado determinado pelos 

órgãos da saúde.  Assim, a tabela 10 demonstra o número de atendimento realizado 

na Clínica Escola de Fisioterapia em 2020. 

 

A Tabela 10 - demonstra o número de atendimentos realizados em 2020 

https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/farmacia/
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Atividades 

 
Descrição 

 
2020 

Atividades da clínica 
de fisioterapia 
 

Aquática 492 

Cardiorespiratória 1015 

Multidisciplinar 1002 

Ortopedia 974 

Neurologia 941 

Dermatofuncional 1069 

Ergonomia - 

Domiciliar e geriátrica - 

Apae - 

Hospitalar - 

Disciplinas praticas  290 

TOTAL  5493 

Fonte: Coordenação Clínica de Fisioterapia, (2020) 

 

9.4 NÚCLEO DE PSICOLOGIA 

 

O Núcleo de Psicologia da UNIARP tem como objetivo desenvolver e acompanhar 

todas as atividades de estágio, projetos e ações do curso realizadas nas áreas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Além do processo de formação acadêmica o Núcleo de 

Psicologia oportuniza o acadêmico aliar teoria à prática através de atividades de 

prestação de serviços à comunidade. Momento em que o acadêmico pode contribuir com 

a transformação da realidade local e regional.  A figura 116 - demonstra o número de 

atendimentos realizado pela Clínica em 2020.  

Figura 116 – imagens matéria atedimentos à comunidade no Núcleo de 
Psicologia em 2020 
 

Mais de 42 mil atendimentos no Núcleo de Psicologia 
Publicação: 21/12/2020 

O Núcleo de Psicologia da UNIARP realizou em 2020, mais de 42 mil atendimentos nos estágios de Psicologia 

Clínica, Organizacional e Escolar. Os atendimentos são realizados por acadêmicos do curso de Psicologia, sempre 

com supervisão de profissionais. Neste ano, marcado pela pandemia do novo Coronavírus, o Núcleo realizou 

atendimentos com todos os cuidados de saúde e segurança. 
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Os atendimentos no Núcleo de Psicologia são gratuitos desde que preencham alguns pré-requisitos, como por 

exemplo, comprovar renda familiar de no máximo dois salários mínimos por mês. Todos os casos passam por 

uma triagem antes do encaminhamento. 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

 

9.5 ESCRITÓRIO MODELO 

 

O Escritório Modelo da UNIARP tem por objetivo oportunizar ao acadêmico 

atividades extensionistas, pesquisas e práticas que integram os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, Administração e Engenharia Civil, num processo de aprendizagem unindo a 

teoria à pratica. Além disso, os acadêmicos através do Escritório Modelo realizam 

atendimentos à comunidade, tais como desenvolvimento de projetos a fim de dar atenção 

às demandas existentes na sociedade, aos quais destaca-se a realização de projetos 

realizados para os municípios de Rio das Antas, (projeto Praça de Rio das Antas) e 

Lebon Régis (projeto Casa da Cultura). Além destes foram realizados projetos junto a 

Casa do Mel de Caçador, Centro Comunitário e projeto de melhoria do ambiente da 
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ACEIAS. A figura 117 – demonstra algumas imagens projetos de Rio das Antas e projeto 

da ACEIAS. 

 

Figura 117 – imagens projetos de Rio das Antas (projeto da Praça) e projeto 

desenvolvido para ACEIAS – Caçador 

 

  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2020) 

Urbanismo, Administração e Engenharia Civil. 
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