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EDITORIAL 
 
 
 

O Catálogo de atividades de extensão da UNIARP objetiva registrar as 

ações e as iniciativas vivenciadas e realizadas em 2021, além de incentivar o 

processo educativo, cultural, científico que articula o ensino e a pesquisa, 

considerando os ordenamentos institucionais, Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, Plano de Desenvolvimento da Extensão – PDE sob a  

estrutura dos oito eixos: Comunicação; Resgate e Preservação da Cultura; 

Cidadania e Inclusão Social; Educação; Preservação e Sustentabilidade do Meio 

Ambiente; Saúde; Produção e Difusão de Tecnologia e Trabalho e 

Desenvolvimento Socioeconômico Regional. Esses eixos contemplam todas as 

áreas de conhecimentos da Uniarp, a qual articula e agrega ações direcionadas 

ao atendimento das demandas da comunidade interna e externa, bem como 

viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a sociedade.  

O relato das atividades desenvolvidas em 2021 intenta registrar e elencar 

as possíveis contribuições desenvolvidas durante o ano letivo, como meio de 

propiciar o elo entre a Universidade e a sociedade através de projetos, 

programas e eventos institucionais e parcerias com órgãos governamentais e 

não-governamentais.  

Tendo em vista a pandemia causada pelo coronavírus, e seguindo as 

orientações governamentais e sanitárias, mesmo sendo minimizadas as 

restrições relacionadas ao convívio social durante o ano de 2021, muitas ações 

e atividades ainda se deram na modalidade remota, e a divulgação realizou-se 

pelas mídias sociais e grupos de relacionamento da UNIARP. 

Quer-se acreditar que a modalidade remota possibilitou o acesso de um 

maior número de pessoas da comunidade nos eventos e nas atividades 

disponibilizadas no Youtube. Destaca-se, também, que no segundo semestre de 

2021, já foram realizadas algumas atividades de extensão na modalidade 

presencial, buscando retomar o diálogo mais próximo à comunidade. 
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1 PROGRAMAS DE EXTENSÃO 
 

 
 
1.1 PROGRAMA UNIVERSIDADE 
ABERTA DA MAIOR IDADE -  UAMI 
 

O programa UAMI em 2021 foi 

suspenso, de acordo com decreto 515 

de 18 de março de 2021, considerando 

que o público alvo do programa é um 

dos mais atingidos com a COVID-19, 

além disso, o programa Universidade 

Aberta da Maior Idade teria muita 

dificuldade em participar das atividades 

na modalidade síncrona, a IES optou 

em suspender esta ação e retomar a 

partir do momento que fosse liberado 

para voltar as atividades presenciais.  

Embora as atividades tenham 

sido suspensas em 2021, os grupos de 

WhatsApp da UAMI – Caçador, UAMI – 

Fraiburgo e UAMI – Santa Cecília, 

sempre estiveram interagindo por meio 

de mensagens no grupo, numa 

perspectiva de não perderem seus 

contatos e também estarem sempre 

informados dos procedimentos e 

atividades da UNIARP. 

 

1.2 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 
 
 

O Programa de Nivelamento em 

Matemática e Nivelamento da Língua 

Portuguesa, em 2021 teve suas 

atividades adaptadas de acordo com os 

procedimentos e regulamentos da 

UNIARP, atendendo ao decreto 515 da 

COVID-19,  sendo realizados os cursos 

na modalidade síncronas e EAD. A 

Tabela 01 – Demonstra o número de 

participantes em 2021.   

 

Tabela 1 – número de 

participantes em 2021.   

 
Linha de 
Extensão 

Nome do 
Programas 

Nº de 
Participantes 

Programa de 
Nivelamento 
em Matemática 

Curso de 
Extensão 

38 

Programa de 
Nivelamento 
em Português 

Curso de 
Extensão 

120 

Total geral  158 

Fonte arquivos UNIARP, (2021)  

 
 
1.3 PROGRAMA POLÍTICAS 
AFIRMATIVAS 
 

O programa POLÍTICAS 

AFIRMATIVAS da UNIARP, através do 

Ciclo de Palestras Políticas Afirmativas 

desenvolveu em 2021 suas palestras 

na modalidade Síncronas e em EAD, 
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de acordo com decreto 515 de 18 de 

março de 2020, considerando que o 

público alvo do programa é destinado 

primeiramente aos acadêmicos da 

UNIARP e em segundo aberto a 

comunidade em geral. A Tabela 02 

destaca o número de participantes do 

Ciclo de Políticas Afirmativas atingidos 

em 2021, com a ação.   

Tabela 2 – número de 

participantes envolvidos no Ciclo de 

Políticas Afirmativas 2021. 

 
Linha de 
Extensão 

Nome do 
Programas 

Nº de 
Participantes 

Programa 
Políticas 
Afirmativas  

Ciclo de 
Palestras 
Políticas 
Afirmativas na 
Adversidades 

437 

Total geral  437 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 
1.4 PROGRAMA DE APOIO À 
EXTENSÃO E CULTURA – PAEC  
 

No quadro que segue, 

apresentam-se as atividades de 

Extensão Universitária desenvolvidas 

pelos acadêmicos dos cursos de 

graduação da Uniarp, no entanto, em 

razão da pandemia, muitas atividades 

foram realizadas por meio de web 

conferência, roda de conversa e 

material (folder ou panfleto de 

orientações) disponibilizados nas 

redes sociais. 

Em razão disso, não foi possível 

destacar o número de público atingido, 

embora se tenha convicção de que as 

ações do projeto se deram mais 

amplamente. Destacamos a seguir a 

divulgação do projeto de Extensão 

PAEC do Eixo Comunicação, 

desenvolvido pelo acadêmico de 

Administração Gustavo Ferreira 

Jasinski na figura 1. 

 

 Figura 1 – matéria publicada 

referente a cartilha orientativa 

desenvolvida.  

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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1.4.1  Eixo temático: Comunicação 

 
A Tabela 03 evidencia os projetos desenvolvidos na modalidade remota e 

material orientativo do eixo de extensão Comunicação em 2021. Estas orientações 

foram disponibilizadas através das redes sociais e grupos de WhatsApp, com 

objetivo de orientar a comunidade através destes conhecimentos mesmo através 

da comunicação. 

    

Tabela 3 -  projetos do eixo comunicação realizados em 2021 

Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso 

João Hernani Zir 
Schneider 

Juciele Marta 
Baldissarelli 

Cuidando do hoje para garantir o futuro: 
educação financeira para jovens 
caçadorenses 

Administração 

Amanda Metzger 
Garcia 

Juciele Marta 
Baldissarelli 

Divulgação e conscientização a cerca 
das ações desenvolvidas pela Farmácia 
Verde da UNIARP 

Farmácia 

Gustavo Ferreira 
Jasinski 

Juciele Marta 
Baldissarelli 

Divulgação científica no âmbito 
acadêmico: a cientificidade acessível a 
todos 

Administração 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 
1.4.2 Eixo temático: Educação 
 

Os projetos do eixo temático Educação desenvolvidos pelos acadêmicos, 

tiveram como objetivo disponibilizar através de material orientativo informações e 

orientações sobre cuidados relacionado a COVID-19, Benefícios da ludoterapia 

para crianças e conscientização da população de Fraiburgo frente ao controle e 

castração de cães de rua. A tabela 4 evidencia os projetos realizados em 2021. 

 

Tabela 4 - projetos desenvolvidos em 2021 

Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto Eixo 
Extensão 

Vitor Lima Da 
Costa 

Neuzeli 
Aparecida da 
Silva 

Vida jovem – superação aos desafios 
existenciais ou ligados à COVID-19 

Psicologia 

Jessica Camile 
Dallagnol 

Neuzeli 
Aparecida da 
Silva 

Benefícios da Ludoterapia para crianças 
com problemas de aprendizagem  da 
acadêmica  

Psicologia 

Nedilson Ribeiro Sally Douglas 
Narloch 

Conscientização da população do 
município de Fraiburgo no controle e 

Direito 
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importância da castração dos cães de 
rua 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
  

 

 

  
1.4.3 Eixo temático: Resgate e preservação da Cultura 
 

Os projetos voltados ao resgate e a preservação da cultura objetivam 

incentivar a comunidade a apreciar movimentos e iniciativas culturais com o Resgate 

e preservação da cultura das benzedeiras e benzedores da região de Caçador, o 

incentivo à cultura das lutas marciais como orientações de seus benefícios. 

Destacamos também o projeto aprendendo línguas estrangeiras em comunidade, 

por meio das trocas culturais e linguísticas através do aplicativo WhatsApp. A tabela 

5 evidencia os projetos culturais realizados em 2021.  

 

Tabela 5 - projetos desenvolvidos em 2021 

 Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso 

Bruna Campagnin 
Luiz 

Marivane 
Lemos 

Resgate da Cultura das Benzedeiras e 
Benzedores da Região de Caçador-SC: Uso 
de Plantas medicinais na prática de 
benzeduras 

Medicina 

Silvia dos Santos 
Castanheiro 

Joel Caetano Benefícios das lutas na melhoria da 
qualidade de vida para população 
caçadorense 

Educação 
Física  

Anderson 
Domingues 
Palhano 

Marileusa 
Cecília 
Carvalho 

Aprendendo línguas estrangeiras em 
comunidade: as trocas culturais e 
linguísticas entre por meio do aplicativo 
WhatsApp 

Letras 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021)

 
Figura 2 – atividades extensionistas PAEC - EIXO: Resgate e preservação 

da cultura  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 
Figura 3 -   matéria publicada em junho de 2021,  referente ao projeto PAEC 
Dança para Melhor Idade. 

 

PAEC: Acadêmico de Educação Física 

produz vídeos de dança para a melhor 

idade 
Publicação: 08/06/2021 

A dança é a expressão corporal mais intensa que 
podemos definir, pois demonstra alegria e saúde 
corporal e mental, são muitas as atribuições dadas à 
dança e as vantagens que o corpo físico pode obter 
através dos movimentos. Mesmo pessoas que não tem 
o hábito de dançar, são levadas pelos ritmos musicais e 
fantasiam movimentos acompanhando a melodia e as 
notas, fazendo o corpo se movimentar de tal forma que 
imita as ondas musicais, e com isso elevando a estima 
e alegria de viver. 
E na continuação do projeto PAEC o acadêmico 
Marcos Bauerle do curso de Educação Física UNIARP, 
sob a orientação do Professor Joel Caetano traz mais 
um ritmo musical voltado especialmente à melhoria da 
qualidade de vida na melhor idade. Ritmo que pode ser 
acompanhado por todas pessoas e em todas as 

idades, pois música e dança andam de mãos dadas no 
compasso da alegria. 
O Projeto dança na melhoria da qualidade de vida na 
“Melhor Idade” contemplou o acadêmico Marcos que 
desenvolveu o projeto voltado à comunidade. O curso 
de Educação Física da Uniarp tem a coordenação do 
Professor Ms. Jorge Luiz Velazques. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 

 
 
1.4.4 Eixo temático: Produção e difusão de tecnologias 
 

 

Tabela 6 - projetos desenvolvidos PAEC Eixo temático produção e 

difusão de tecnologias 2021 

Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso  
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Elizane 
Pedroso 

Caroline de 
Fátima 
Esperança 

Produção de flores como uma alternativa de 
renda e diversificação de pequenas 
propriedades rurais 

Agronomia 

Leonardo Collet Caroline de 
Fátima 
Esperança 

Implantação de sistema hidropônico artesanal 
de baixo custo para pequenas propriedades 
rurais 

Agronomia 

Miguel Ricardo 
Petri Rambo 

Amador 
Tomaselli 

Produção de hortaliças em horta escolar 
irrigada com água da chuva 

Agronomia 

Andressa 
Camila Alves 

Leyza Paloschi 
de Oliveira 

Produção e uso racional de Plantas medicinais: 
espécies de malva 

Agronomia 

Johny Alex dos 
Santos  

Celso Cardoso 
de Lima Junior 

Desenvolvimento do conceito básico de 
programação de micro controladores através 
de prototipagem eletrônica Arduino para alunos 
do ensino médio 

Engenharia 
Elétrica 

Gabriel França  
 

Dra. Ivanete 
Schneider 
Hahn 

Bases da Inovação tecnológica e Educação 
sobre Mecânica Automotiva Básica para 
Iniciantes   

Administraçã
o 

Andrieli Corrêa 
Sampaio 

Caroline de 
Fátima 
Esperança 

Desenvolvimento da cultura da Statice como 
uma alternativa de renda e diversificação de 
pequenas propriedades rurais. 

Agronomia 

Sybely Ferreira 
de Souza 

Roger 
Francisco 
Ferreira de 
Campos 

Educação Ambiental: Práticas Sustentáveis de 
Permacultura na Escola de Educação Básica 
Dra. Nayá Gonzaga Sampaio 

Agronomia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Destacamos a matéria publicada no site da UNIARP e redes socias referente o 

projeto do PAEC do acadêmico de Agronomia sobre a horta suspensa realizada em 

2021, mesmo com as restrições ocasionada pela pandemia, o acadêmico sob a 

orientação do professor implantou a horta suspensa contribuindo com a merenda escolar 

utilizada pelos alunos que frequentaram a escola no segundo semestre. A Figura 3 – 

destaca ação realizada pelo acadêmico em 2021, mesmo com as restrições da COVID-

19. 

 

Figura 4 - matéria publicada em 16 de julho de 2021, do projeto PAEC – 

Horta Escolar suspensa 

 
Projetos PAEC: Bolsista do curso 
de agronomia apresenta horta 
escolar suspensa 

1 6 . 0 7 . 2 1  
Miguel Ricardo Petri Rambo é acadêmico de 

agronomia da UNIARP e apresenta pelo 

projeto  PAEC a horta suspensa da escola 

municipal  de educação básica da localidade 

Castelhano de Caçador SC, sob a orientação 

do Professor Ms. Amador Tomaselli, É o 

Projeto “Horta Escolar Suspensa Com 

Irrigação Da Água Da chuva”, no qual os 

alunos da escola aprendem desde o plantio, 

crescimento e manejo das  plantas até a 

manutenção dos canteiros. As hortaliças são 

utilizadas na merenda da escola e até a 

comunidade se beneficia. 
Miguel Rambo destaca em vídeo a importância 
que o PAEC representa para ele durante seu 
curso, sendo que neste projeto ele lembra que 
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além dos alunos da Escola do Castelhano, a 
comunidade local também participa. 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

 
 

No Eixo Produção e Difusão das Tecnologias destaca-se o projeto intitulado 

Implantação de sistema hidropônico artesanal de baixo custo para pequenas 

propriedades rurais, do acadêmico da 7ª fase de Agronomia, sob a orientação da 

professora realiza doação do alface produzido ao hospital Maicé. O projeto demonstra 

iniciativas inovadoras dos acadêmicos a baixo custo, aliado a iniciativas de 

responsabilidade social. A figura 5 demonstra matéria publicada em maio de 2021. 

 

Figura 5 - matéria publicada do projeto implantação de sistema hidropônico 

artesanal de baixo custo para pequenas propriedades rurais. 

2 1 . 0 5 . 2 1  

Acadêmico de agronomia realiza doação de alfaces 
para hospital 

O acadêmico Leonardo Collet, da 7ª fase do curso de agronomia, vinculado ao PAEC – Programa 

de Apoio a Extensão e Cultura com o projeto intitulado: Sistema hidropônico artesanal de baixo 

custo, realizou a doação das primeiras alfaces produzidas ao Hospital Maicé. Na ocasião foram 

doadas cerca de 32 alfaces das variedades roxa, lisa e crespa. O acadêmico enfatizou na entrega as 

vantagens desse sistema uma vez que as plantas não têm contanto com o solo, apresentam menor 

ataque de pragas e doenças, o que diminui a aplicação de agrotóxicos, tem melhor aspecto por 

estarem mais limpos e embalados e, ainda, maior durabilidade e manutenção da textura durante a 

pós-colheita. 
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As primeiras plantas foram produzidas em uma banca tradicional, adaptada para pequenas 

produções. Na próxima fase do projeto será construído um sistema hidropônico com canos de PVC 

para baixar o custo para pequenos produtores. O método hidropônico trata-se de um sistema em 

que as plantas não entram em contato com o solo. As plantas são sustentadas e crescem em calhas 

ou tubos de plástico onde a solução nutritiva para o cultivo de raízes é bombeada através deles. A 

solução nutritiva é composta de água, na qual os sais minerais são diluídos. Por meio desse tipo 

de sistema, também é possível produzir com melhor aproveitamento do espaço aumentando a 

produção por área e com mais ergonomia uma vez que fica a 1,40m acima do solo permitindo 

melhor conforto para o produtor. Em comparação com a produção na terra, a hidroponia consome 

5 vezes menos água, produz 10 vezes mais por área e utiliza menos agroquímicos. 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
1.4.5 Eixo temático: Cidadania e inclusão social 
 

Tabela 7 - projetos desenvolvidos PAEC Eixo temático Cidadania e 

inclusão social 2021 

 
Nome do 

Acadêmico 
Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso 

Jenniffer Marry 
Magueroski  

Ana Lúcia 
Córdova 
Wandscheer 

Arquitetura e Urbanismo nas Escolas: O 
Envolvimento das Crianças na Construção 
da Cidade e seus Espaços – Escola Paulo 
Schieffler - Caçador 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Maria Paula 
Coning de Lima  
 

Ana Lúcia 
Córdova 
Wandscheer. 

Arquitetura E Urbanismo nas Escolas: O 
Envolvimento das Crianças na Construção 
da Cidade e seus Espaços – Escola Irmã 
Irene – Santa Cecília  

Arquitetura e 
Urbanismo 

Daniel Alves de 
Oliveira Francoski 

Mauro Rogério 
dos Reis 

Futsal e Cidadania Educação 
Física  

Vitor Bortolini Stein Mauro Rogério 
dos Reis 

Iniciação esportiva ao Badminton Educação 
Física 

https://novo.uniarp.edu.br/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-05-20-at-21.55.59-303x404-1.jpeg
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Márcio Martins 
Rosa 

Clayton Luiz 
Zanella 

Costurando Sonhos Psicologia 

Felipe Maxwell 
Branco Stona 

Thiara Zen O estatuto da criança e do adolescente 
juntamente aos bombeiros mirins e 
aspirantes - sua aplicabilidade em face da 
pandemia do COVID-19 

Direito 

Camila Cristina 
Machado 

Thiara Zen Os direitos e os deveres dos estudantes 
amarrados pelas leis fundamentais que os 
regem com ênfase no estatuto da criança e 
do adolescente 

Direito 

Vinícius Girardi da 
Silva 

Suzana Alves de 
Morais Franco 

Documentos essenciais de todo cidadão Administraçã
o 

Ederson Dahmer 
Rodrigues 

Joel Caetano Projeto de Futsal “O craque de amanhã” 
inserido na Escola Básica Municipal EEF 
Graciosa Copetti Pereira/ Caçador-SC 

Educação 
Física 

Roseli Lino Lilia Capelin Habeas Corpus: liberdade pessoal para as 
mulheres 

Serviço 
Social 

Nicole Graeff 
Marques 

Pedro Paulo 
Baruffi 

Igualdade de gênero no combate à 
violência doméstica. 

Psicologia 

Simone Consoni Emerson Cardoso 
Marques 

O uso de ferramentas contábeis para 
ajudar o pequeno empreendedor a gerir 
seu negócio.   

Ciências 
Contábeis 

Lucas Rodriguez 
Dick 

Suzana Alves de 
Morais Franco 

Documentos essenciais de todo cidadão Ciências 
Contábeis 

Yohanna 
Fernandes Pereira 

Heitor Cofferri Aristocracia do poder Judiciário 
Catarinense 

Direito 

Alencar Mendes Pedro Paulo 
Baruffi 

Hanseníase – Além de um problema de 
Saúde, uma questão Social e de luta pela 
Garantia de Direitos 

Direito 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 
Destacamos a seguir matérias publicadas de projetos desenvolvidos no Eixo 

Temático Cidadania e Inclusão social, neste período muito difícil de enfrentamento pela 

sociedade em face ao isolamento social ocasionado pela COVID-19, ressaltando que a 

partir do segundo semestre em alguns ambientes foi minimizado as restrições. A figura 6 

evidencia ação do projeto PAEC relacionado a primeiros socorros publicado no site 

Cacador online.  

 

Figura 6 – atividades realizadas pelo acadêmico bolsista PAEC com alunos do 

9ºano da escola em Videira-SC.  

Primeiros socorros é tema de projeto de 

acadêmico bolsista 
O projeto foi desenvolvido com alunos do 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola em Videira 
• 26/10/2021 09:18 
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O acadêmico Welliton Michelon do curso de 
enfermagem da Uniarp, desenvolveu um projeto 
de Primeiros Socorros para alunos do 9° ano do 
ensino fundamental de uma escola pública na 
zona rural no município de Videira-SC. Dia 30 de 
setembro ele realizou a parte pratica do projeto. 
O acadêmico é bolsista do Programa de Apoio a 
Extensão e Cultura (Paec) e foi orientado pela 
professora e enfermeira Ana Paula Gonçalves 
Pinculini. No projeto, Welliton mostrou para os 
alunos a importância de saber primeiros 
socorros. 

 

 

A escola foi escolhida por ser distante de 
qualquer ponto de emergência (Hospital e 
Unidade de Pronto Atendimento). 
“Entendemos que as orientações podem ser 
de grande importância quando o adolescente 
for surpreendido por alguma situação de 
emergência”, relata. 

As orientações foram sobre afogamento, 
obstrução de vias aéreas, ferimentos, fraturas, 
convulsões, queimaduras, sangramento nasal, 
desmaio, parada cardiorrespiratória, 
imobilização, hemorragia externa, intoxicação 
e também sobre a diferença de Samu e Corpo 
de Bombeiros. 

O PAEC tem como objetivo colocar o 
acadêmico e professor em contato com a 
realidade da sociedade, conhecendo suas 
dificuldades e propondo soluções para os 
problemas. 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

A figura 7 e 8, destaca matérias publicadas de iniciativas inovadoras e de impacto 

social e cultural dos projetos desenvolvidos no Eixo Temático Cidadania e Inclusão social, 

numa perspectiva de minimizar os impactos ocasionados pelo isolamento social. A figura 

7 e 8 evidencia estas ações realizadas de maneira presencial com as medidas de 

segurança exigidas e remotamente (online).  

 
Figura 7 – apresenta imagens de atividades extensionistas Eixo Cidadania e 

inclusão social 2021 
 

https://www.cacador.net/fotos/noticias24/26102021091823047_g.png
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 8 – matéria publica referente atividades extensionistas Eixo Cidadania 
e inclusão social 2021 
 

 

1 6 . 1 2 . 2 1  

Visita domiciliar para paciente em cuidados paliativos 
 

Dia 03 de dezembro, a acadêmica Thais 
Pandolfo, do 2º período do curso de Medicina da 

UNIARP realizou visita domiciliar a uma paciente 
em cuidados paliativos acompanhada pelo 
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neurologista Dr. Nabil Elias Bittar, através da 
Unidade Básica de Saúde do Rancho Fundo. A 
visita integra o projeto: “Desenvolvimento de 
uma maior atenção aos cuidados paliativos no 
sistema público de saúde”. 

A acadêmica foi orientada pela professora Josiéli  

O objetivo do projeto é direcionar profissionais 
aos pacientes do sistema público de saúde que 
estão acamados sob cuidados paliativos, e que 
por sua condição não conseguem se locomover 
para serem atendidos. Por mais que o SUS 
disponibilize profissionais a domicilio, a 
frequência das visitas não é suficiente, frente as 
necessidades dos pacientes. 

“O PAEC para mim com a ajuda de ótimos 
profissionais, foi uma porta de entrada para 
direcionar uma maior atenção aos cuidados 
paliativos no sistema público de saúde. Devemos 
lembrar que muitas vezes pacientes que estão 
sob cuidados paliativos e acamados são deixados 
de lado, quanto a importância da atenção de 
cuidados e direcionamento da saúde e de 

profissionais em decorrência do seu estado e da 
dificuldade de locomoção para atendimento. No 
entanto, por trás desses pacientes existe uma 
história e principalmente uma família, e não 
podemos nos esquecer disso”. 

A ação faz parte de um projeto de extensão 
criado pela acadêmica bolsista e pela professora 
orientadora dentro do Programa de Apoio a 
Extensão e Cultura (PAEC). 

 
 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 

1.4.6 Eixo temático: Saúde 
 

Em 2021, podemos dizer que o Eixo Temático Saúde esteve em evidencia em 

razão do panorama em que o mundo se encontrava face ao isolamento social, onde 

as pessoas estiveram que se adequar e viver isolado, sem o contato pessoal e social.  

As ações relacionadas aos cuidados com a saúde das pessoas foram fortemente 

atacadas através de ações de orientações e sensibilização. A Tabela 8 demonstra os 

projetos realizados em 2021. 

 
 
Tabela 8 - projetos realizados do Eixo temático Saúde em 2021. 

 
Nome do 

Acadêmico 
Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso 

Paloma Marini 
Palhano 

Mozartt Arthor 
Bondan 

Educação e promoção da saúde do 
homem 

Enfermagem 

Alexandra 
Batistella Buss 
 

Roger 
Francisco 
Ferreira de 
Campos 

Educação Ambiental: gestão ambiental 
dos resíduos de serviços da saúde no 
Hospital Salvatoriano Divino Salvador do 
município de Videira/SC 

Enfermagem 

Patrícia Corrêa de 
Figueiredo 

Mozartt Arthor 
Bondan   

Álcool é assunto sério: a importância da 
educação em saúde desde cedo 

Enfermagem 
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Rayza Rafaella 
Melniski 

Mozartt Arthor 
Bondan 

Farmácia Caseira: Sensibilização e 
Utilização de CHÁS 

Farmácia 

João Pedro Sasso Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientações educativas aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) quanto ao 
acompanhamento e registro do quadro 
vacinal infantil em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do município de Caçador 

Medicina 

João Pedro Sasso Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientações educativas aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) quanto ao 
acompanhamento e registro do quadro 
vacinal infantil em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do município de Caçador 

Medicina 

Mayele Weber Talitta Padilha 
Machado 

Orientações sobre o tratamento de câncer 
de mama para a melhora da qualidade de 
vida em pacientes diagnosticadas com a 
doença no município de Caçador/SC 

Medicina 

Daniel Antonio 
Mour Almeida 

Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Bioimpedância na Gestação Medicina 

Welliton Michelon Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientações educativas de primeiros 
socorros para alunos de escola pública no 
interior do município de Videira 

Medicina 

Renan Lucas 
Carminatti Valsoler 

Maria 
Aparecida 
Marques 
Habermann 

Capacitação dos agentes comunitários de 
saúde (ACS) da unidade básica de saúde 
(UBS) Morada do Sol no manejo da insulina 
no município de Caçador/SC 

Medicina 

Paula Otávia 
Haacke Branco 

Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientação e promoção à saúde materno-
infantil, em uma Unidade Básica de Saúde 
do meio Oeste catarinense 

Medicina 

Jakson Carlos 
Isoton 

Josiéli Varela 
Forlin 

Promoção do Autocuidado e da Saúde 
Mental de Idosos Acometidos por Doenças 
Crônicas de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Meio Oeste Catarinense 

Medicina 

Tyfani Miréia Stortti Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Estimular Práticas de Prevenção a 
Parasitoses em Escolas de um Bairro em 
Caçador - SC 

Medicina 

Josiane Goularte 
Pinheiro 

Ana Claudia 
Lunelli Moro 

A importância da alimentação na 
manutenção da saúde de mulheres com 
câncer de mama 

Nutrição 

Giovana Karine 
Scolaro 

Ana Claudia 
Lunelli Moro 

Horta doméstica: Implantação de uma horta 
orgânica doméstica e incentivo de hábitos 
saudáveis com famílias na cidade de 
Caçador/SC 

Nutrição 

Guilherme Sttocco 
da Silva 

Neuzeli 
Aparecida da 
Silva 

Desenvolvimento de estratégias de 
habilidades sociais em familiares de 
dependentes químicos 

Psicologia 

Letícia Gomes 
Xavier 

Josiéli Varela 
Forlin 

Depressão na Terceira Idade Psicologia 

Gabriele Lopes de 
Jesus 

Josiéli Varela 
Forlin 

Qualidade de vida e nível do estresse de 
bombeiros 

Psicologia 

Ana Flávia Gomes Juciele Marta 
Baldissarelli 

Reedição: promoção de atividades de saúde 
e de bem-estar aos idosos do lar o Bom 
Samaritano 

Tecnologia em 
Estética e 
Cosmética 

Samy Camily Vieira 
dos Santos 

Wanderléia 
Oliveira 
Tragancin 

Saúde e Consumo de Drogas dos 
Apenados da Unidade Prisional Avançada 
(UPA) de Videira, Santa Catarina 

Enfermagem 

Ana Caroline de 
Oliveira Brochier 

Leyza 
Paloschi de 
Oliveira 

Descarte de Resíduos de Laboratório de 
Análises Clínicas. 

Enfermagem 
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Thais Donadel Sarah Cristina 
Chiesa 
Massoco 

Promoção da Saúde da Criança e 
participação do Enfermeiro no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
do centro de assistência social (CRAS). 

Enfermagem 

Vanessa Ribeiro 
Silveira 

Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientações educativas para crianças do 
ensino fundamental de uma escola no 
município de Videira sobre a forma correta 
de lavagens das mãos 

Enfermagem 

Sabrina Aparecida 
Schneider 

Karine Luz Orientação e Conscientização 
Farmacêutica sobre o uso de Passiflora 
Incarnata e Valleriana Officinalis, em 
tratamentos do sono e da ansiedade, no 
município de Rio das Antas-SC 

Farmácia 

Paulo Sérgio Alves 
de Quadros 
 

Siham Abdel 
Karim Amer 
 

A prática de exercícios fisioterapêuticos 
psicomotores com idosos: obtenção da 
melhora da coordenação motora 

Fisioterapia 

Bruno Andre Chelli Liamara Basso 
Dala Costa 

Aquecimento e alongamento 
supervisionado na prática esportiva 

Saúde 

Cristiano Benincá 
Salini 

Debora 
Ceretta Jung 

Intervenção Não Farmacológica 
Direcionada Ao Auto-Cuidado Dos 
Pacientes Hipertensos Da Unidade Básica 
De Saúde (UBS) do Berger 

Medicina 

Gislaine Francieli 
da Silva 

Luciane 
Fabricio 
Zanotto 

"Tutorial de orientação para idosos de uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) em um 
município do Meio Oeste Catarinense que 
fazem uso de Polifarmácia". 

Medicina 

Maria Eduarda 
Gonçalves Floriano 

Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Orientações educativas e 
acompanhamento da qualidade de vida de 
idosos hipertensos na Unidade Básica do 
Bairro Municípios da cidade de Caçador 

Medicina 

Paola Nhoatto Achaiane 
Camila da 
Silva dos 
Anjos 

Medidas educativas e Preventivas de 
Gravidez na Adolescência em uma escola 
no município de Caçador-SC 

Medicina 

Evandro Czarnobay Achaiane 
Camila da 
Silva dos 
Anjos 

Estratégias para educação em saúde no 
acompanhamento do paciente diabético 
insulinodependente 

Medicina 

Jéssica Favretto Vilmair 
Zancanaro 

Cuidados farmacoterapêuticos com 
hipertensos e diabéticos que procuram a 
Unidade Básica de Saúde do bairro Santa 
Catarina– Caçador/SC. 

Medicina 

Ricardo Cervini Ariana Centa Conscientização sobre a importância do 
autocuidado, prevenção e diagnóstico 
precoce dos cânceres de mama, colo do 
útero e próstata nas UBSs Berger e 
Rancho Fundo 

Medicina 

Thais Pandolfo Josiéli Varela 
Forlin 

Desenvolvimento de uma maior atenção 
aos cuidados paliativos no sistema público 
de saúde. 

Medicina 

Josiéli Varela Forlin Ana Júlia 
Markiv 

Promovendo a Saúde do Homem em uma 
Unidade Básica de Saúde no Município de 
Caçador - SC 

Medicina 

Gabriela Vanesa 
Drabach 

Josiéli Varela 
Forlin 

Prevenção e Promoção da Saúde para 
Pacientes com Ansiedade em Caçador. 

Medicina 

Laíse Fernanda 
Olinquevicz 

Vilmair 
Zancanaro 

Cuidado Médico e Redução de Danos no 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) 
em Caçador/SC. 

Medicina 
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Nei Carlos Santin Ana Paula 
Gonçalves 
Pinculini 

Acompanhamento Clínico dos Pacientes 
com Diabetes Tipo II Atendidos na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro 
Santa Catarina (Caçador/SC). 

Medicina 

Priscila Dal Bosco Ana Claudia 
Lunelli Moro 

A importância da inclusão de chás e shots 
na rotina diária para uma melhora na 
saúde, imunidade e qualidade de vida. 

Nutrição 

Jessica Santana 
Gilioli 

Ana Claudia 
Lunelli Moro 

Plano de ação para melhoria da 
alimentação dei idosos portadores de 
Hipertensão Arterial e Diabetes 

Nutrição 

Kamilla Radech de 
Lima 

Ana Claudia 
Lunelli Moro 

Projeto brincar de comer: A adoção de 
estratégias lúdicas em educação alimentar 
e nutricional – Reedição 

Nutrição 

Sarah Elisa Cavalet 
 

Josieli Varela 
Forlin 
 

Habilidades Socioemocionais: melhorando 
a comunicação entre escola e estudante 
através de técnicas da Psicologia 

Psicologia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

A figura 9 destaca matérias publicadas de iniciativas inovadoras e de impacto social 

voltados aos cuidados com a Saúde das pessoas do Eixo Temático Saúde, as iniciativas 

foram realizadas através de cartilhas e material orientativo disponibilizados nas redes 

socias, página da UNIARP e jornais numa perspectiva de contribuir com a comunidade e  

minimizar os impactos ocasionados pela pandemia. A figura 9 evidencia material 

disponibilizado sobre orientações e cuidados com a saúde através de cartilhas disponível 

nas redes sociais e internet.  

 

Figura 9 -  material disponibilizado sobre orientações e cuidados com a saúde 

através de cartilhas  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 

 

Destacamos a seguir matérias publicadas de projetos desenvolvidos do PAEC no 

Eixo Temático Saúde, onde a figura 10 e 11 demonstra atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos com vistas a minimizar os perigos da COVID-19 e contribuir com a 

comunidade para o enfrentamento da doença. A figura 10 e 11 evidencia ação do projeto 

PAEC cuidados de lavar a mão para prevenir doenças e projeto Saúde do Homem.  
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Figura 10 - ação do projeto PAEC relacionado aos cuidados de lavar a mão 
para prevenir doenças  
 

1 2 . 0 3 . 2 1  

Projeto ensina o modo correto de lavar as mãos para prevenir doenças 
 

O acadêmico Evandro Calegari, da 3ª fase do curso de Medicina da UNIARP, está desenvolvendo 

um projeto com crianças para demonstrar a importância da lavagem das mãos na prevenção de 

doenças infecciosas, como o novo coronavírus. O projeto: “Higienização de mãos como prática de 

ensinar-reflexão acerca da responsabilidade profissional”, é desenvolvido desde o ano passado. Ele 

está sendo orientado pelo professor dos cursos de saúde, Mozartt Arthor Bondan. 

O acadêmico iniciou com a criação de materiais educativos sobre o assunto. Os materiais eram 

enviados às crianças e aos familiares para auxiliar com conhecimentos na prevenção de 

contaminações pelo novo coronavírus. 

No momento, o projeto é realizado presencialmente na escola, demonstrando a técnica correta de 

lavagem de mãos, apoiando as medidas preventivas propostas pelos meios de saúde e instituição. 

“O objetivo agora é demonstrar para as crianças como lavar as mãos de forma correta para que elas 

aprendam e ensinem seus amigos e familiares, auxiliando assim na promoção e prevenção de saúde 

dentro de casa”, comenta o professor Mozartt. 

O projeto acontece de forma educativa e divertida para o entendimento e a adesão das crianças. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

 
Figura 11 - ação do projeto PAEC através de vídeo orientativo cuidados 

relacionado a promoção da saúde do homem  
 

1 6 . 1 1 . 2 1  

Ações do Projeto PAEC: “Promoção da Saúde do 

Homem” 
A acadêmica Ana Júlia Markiv, do 2º período de Medicina, elaborou este material em vídeo sobre 

a promoção da saúde do homem, dentro da campanha Novembro Azul. Ela foi orientada pela 

professora Mst. Josiéli Varela. O projeto foi realizado na UBS do Bairro Berger. 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
Fonte: Arquivos, UNIARP, 2021 
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1.4.7 Eixo Temático: Preservação e sustentabilidade do meio ambiente 
 

 

Evidenciamos os projetos do Eixo Temático Preservação e Sustentabilidade do 

Meio Ambiente realizados em 2021, onde os acadêmicos realizaram as orientações 

através de material orientativo e grupos de WhatsApp, promovendo diálogo em redes, 

com todos os cuidados exigidos pelos decretos da covid-19.  A Tabela 9 demonstra 

os temas dos projetos realizados em 2021 tendo destaque do projeto da acadêmica 

de Agronomia representada na Figura 12 com imagens da matéria sobre o 

desenvolvimento de caldas alternativas para o controle de pragas e doenças em 

hortas.   

 
Tabela 9 - temas dos projetos realizados em 2021 relacionados ao Eixo 

Temático Preservação e sustentabilidade do meio ambiente 
 

Nome do 
Acadêmico 

Professor 
Orientador 

Título do Projeto Curso 

Fabiola Ribeiro de 
Goes 
 

Roger Francisco 
Ferreira de 
Campos 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: práticas 
sustentáveis de permacultura na Escola de 
Educação Básica Esther Crema Marmentini 
do município de Videira/SC 

Fisioterapia 
 

Eduardo Eger Caroline Neris 
Bridi 

Cidadania na escola: Semeando o Futuro Direito 

Ketlin Antunes 
Ramos 

Prof. Dra. Nicoli 
Trevisani 

Produção agroecológica de hortaliças no Alto 
Vale do Rio do Peixe 

Agronomia 

Sybely Ferreira 
de Souza 

Roger Francisco 
Ferreira de 
Campos 

Educação Ambiental: Práticas Sustentáveis 
de Permacultura na Escola de Educação 
Básica Dra. Nayá Gonzaga Sampaio 

Agronomia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 12 – matéria divulgada do projeto da acadêmica de Agronomia 
referente alternativas para o controle de pragas e doenças em hortas 

 
P U B L I C A Ç Õ E S  /  N O T Í C I A S  D O  A R Q U I V O  

26.04.2021 
 
 

Ações PAEC: Acadêmica de Agronomia desenvolve caldas 
alternativas para controle de pragas e doenças em hortas 

 
 
A acadêmica da 3ª fase do Curso de Agronomia da UNIARP Ketlin Antunes Ramos está desenvolvendo um 
projeto de extensão (PAEC).  O objetivo é difundir tecnologias e desenvolver práticas agroecológicas 
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sustentáveis, possíveis de serem utilizadas e adotadas na produção de hortaliças em propriedades no 
sistema de produção agroecológica na Região do Alto Vale do Rio do Peixe. 
Com a elaboração de vídeos, acadêmica e a professora orientadora, Nicole Trevisani, salientam sobre a 
importância da adoção de princípios da agroecologia na produção de alimentos e demonstram algumas 
práticas. Uma delas é a elaboração de caldas alternativas para controle de pragas e doenças que atacam as 
culturas. No vídeo a acadêmica Ketlin demonstra como preparar a Calda Branca, composta de cinza, calcário 
dolomítico, cal virgem e sabão e vem sendo experimentada por agricultores no controle de doenças fúngicas 
como a requeima, pinta preta e outras, sendo obtidos bons resultados. A professora salienta ainda sobre a 
importância do uso das caldas como forma de repelir ou atuar como inseticidas de pragas. As caldas são 
ainda fonte de nutrientes às plantas, essencial ao seu crescimento e desenvolvimento, proporcionam a 
manutenção de inimigos naturais dos insetos pragas e insetos polinizadores. 

  
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 

1.4.8 Eixo Temático: Trabalho e desenvolvimento socioeconômico regional 
 

Os projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do Programa de Apoio a extensão e 

Cultura do Eixo Temático Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico regional também 

realizaram seus materiais de orientação e sensibilização através das redes sociais, como 

meio de chegar até a comunidade.  A tabela 10 apresenta os projetos, cursos envolvidos 

e acadêmicos. 

 

Tabela 10 - projetos desenvolvidos em 2021 eixo temático trabalho e 

desenvolvimento socioeconômico regional 

 
Nome do 

Acadêmico 
Professor 
Orientador 

Título do Projeto Eixo Extensão 

Jose Lucas Nunes Suzana Alves de 
Morais Franco 

Previdência Social para contribuintes 
autônomos 

Ciências 
Contábeis 

Felipe Ivanildo 
Hertzer Rodrigues 
de Almeida 

Luciano Joao 
Perboni 

Orientações DIRPF e isenção de IR 
para portadores de moléstia grave 

Ciências 
Contábeis 

Kélita Carlin da 
Silva 

Thiago Augusto 
Duarte 

Educação financeira nas escolas de 
ensino médio 

Ciências 
Contábeis 

Amanda Ferreira 
Gonçalves 

Emerson Cardoso 
Marques 

Contabilidade Gerencial para MEI Ciências 
Contábeis 

Rafaela Marchioro Liane da Silva 
Bueno 

Cesta Básica da Construção Civil  Engenharia Civil 
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Vinicius Fabian Salmo Mardegan Equipamentos para movimentar e 
remover pacientes em leito hospitalar 

Engenharia 
Mecânica 

Karol Camargo 
Duarte 

Leandro Hupalo Análise mensal da cesta básica em 
Caçador e Fraiburgo 

Administração 

Vinicius Milani Leandro Hupalo Educação Financeira Administração 

Natanael Castanha Emerson Cardoso 
Marques 

Transformando o Empreendedorismo Administração 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Destacamos a seguir matéria publicada do projeto desenvolvido do PAEC pela 

acadêmica de Administração referente informações relacionadas a regulação das Cestas 

básicas, com objetivo de socializar a comunidade os custos dos 13 itens mais utilizados 

na cesta.  A figura 13 e 14 evidencia as orientações disponibilizadas através de vídeo 

orientativo disponibilizado no Youtube e matéria disponibilizada nas redes sociais e site 

da UNIARP sobre a cesta básica e cartilha orientativa sobre o desenvolvimento de 

trabalho científico.  

 
 
 
Figura 13 – matéria das atividades extensionistas EIXO: Trabalho e 

Desenvolvimento Socioeconômico Regional - Cesta Básica 
 
 

P U B L I C A Ç Õ E S  /  N O T Í C I A S  D O  A R Q U I V O  

24.06.2021 
 

Projetos PAEC: Acadêmica fala sobre regulação das 
cestas básicas em Caçador e Fraiburgo 

 
 
A acadêmica Karol Camargo Duarte, da 7ª fase do curso de Administração do Campus 
Caçador, é bolsista do PAEC e apresenta os dados de uma pesquisa sobre o 
levantamento do custo da cesta básica de alimentos em Caçador e Fraiburgo. Em vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=aZxUBxDUUI4) a acadêmica apresenta a 
metodologia da pesquisa e a forma como ela é realizada, bem como divulga os resultados 
do mês de maio em relação ao custo da cesta básica. 
O Projeto de extensão do PAEC, denominado “Cesta Básica” e inserido no eixo “Trabalho 
e Desenvolvimento Sócio Econômico Regional”, tem o objetivo apresentar o custo da 
cesta básica nos municípios de Caçador e Fraiburgo e acompanhar a evolução dos preços 
dos 13 itens que a compõe mensalmente relacionando com as variações econômicas 
nacionais. A metodologia de pesquisa é similar a metodologia adotada pelo DIEESE – 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O projeto é 
orientado pelo professor Me. Leandro Hupalo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aZxUBxDUUI4
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 
 
 

Figura 14 – matéria publicada sobre desenvolvimento de cartilha orientativa 
para elaboração de trabalho científico 
 

2 4 . 0 5 . 2 1  

Projetos PAEC: acadêmico de administração desenvolve 

cartilha sobre pesquisa científica 
O acadêmico de Administração da UNIARP Gustavo Ferreira Jasinski desenvolveu um 

projeto PAEC para a instituição. Intitulado “A Construção Científica no Domínio Escolar: 

A Cientificidade Acessível a Todos”, o projeto consiste em uma cartilha com dicas de 

como elaborar uma pesquisa científica. O material pode ser utilizado por alunos que 

desejam realizar investigações científicas em sites e periódicos confiáveis. 

Confira o material abaixo: 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 
 
1.5 PROGRAMA UNIARP NA COMUNIDADE 
 

 

Destaca-se o programa UNIARP na comunidade em 2021 através de 

atividades de diálogo por meio de iniciativas e de experiências extensionistas dos 

projetos desenvolvidos em parceria com o Programa de Desenvolvimento Regional – 

PROESDE e PROESDE IDH.  

O PROESDE consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão voltadas à formação do estudante/bolsista enquanto cidadão e profissional 

capaz de intervir e de contribuir em seu contexto regional, mediante a articulação entre 

sua formação acadêmica e o desenvolvimento educacional e socioeconômico de sua 

região. Tais atividades são desenvolvidas por meio de Projetos de Intervenção, 

abrangendo todas as Regionais de Educação do Estado. 

Nesse sentido, a UNIARP, em 2021, através do PROESDE, alcançou os 

municípios de Caçador, Fraiburgo e Santa Cecília, sendo dois municípios da Associação 

dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe e um município (Santa Cecília) da 

Associação dos Municípios da Região do Contestado. 

Enquanto que, por meio do convênio com os municípios pertencentes aos 

municípios de Baixo IDH (PROESDE IDH), de acordo com alínea c do artigo 1° da Lei 

complementar l n°. 281 de 20 de janeiro de 2005, a Uniarp envolveu 12 municípios de 

Baixo IDH com seus projetos. Abaixo, apresenta-se Tabela 11 demonstrativa dos 

municípios de Baixo IDH envolvidos e suas respectivas associações de municípios. 
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Tabela 11 - municípios de Baixo IDH envolvidos e suas respectivas 

Associações de Municípios 

 

Associação dos municípios de Santa Catarina Nome 
do  Município  

AMARP 
 
 
 
 

CALMON 

LEBON RÉGIS 

MACIEIRA 

MATOS COSTA 

TIMBÓ GRANDE 

AMPLANORTE BELA VISTA DO TOLDO 

AMPLASC 
 
 

BRUNÓPOLIS 

MONTE CARLO 

VARGEM 

 FREI ROGÉRIO 

AMURC PONTE ALTA DO NORTE 

 SÃO CRISTOVÃO DO SUL 

Fonte: Elaborado pela autora, UNIARP (2021) 

 
 

A Uniarp, em 2021, teve mais de 400 acadêmicos contemplados pelo Benefício 

de Assistência Financeira a Estudante do PROESDE E PROESDE/IDH, os quais 

participaram dos projetos e das ações de Extensão/intervenção, integrantes do 

Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE, 

relativas ao Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina UNIEDU, para primeiro 

e segundo semestres 2021. 

Destaca-se que, mesmo estando em período pandêmico, concretizaram-se 

diversas atividades e ações, sendo, no primeiro semestre, mais atividades virtuais e 

elaboração de materiais, bem como preparação para ação presencial do segundo 

semestre com a minimização da pandemia. A Tabela 12 apresenta o nome do projeto, 

município atingido e número de bolsista envolvidos por projeto.   

 

Tabela 12 - municípios atingidos e número de bolsistas envolvidos por 

projeto. 

 

 
PROJETO MUNICÍPIO NÚMERO 

 PROJETO 
ACADÊMICOS 
BOLSISTAS 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e 
Perspectivas Educacionais Brunópolis                     22 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Brunópolis                     9 
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Projeto de Extensão Interdisciplinar: Horta Educativa Comunitária na 
Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann - Caçador Caçador                        15 

Programa Interdisciplinar: Trilha Ecológica no Horto de Caçador - 
Preservação e Sustentabilidade Caçador                        14 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e 
Perspectivas Educacionais Calmon                         14 

Projeto de Extensão Universitária Interdisciplinar em Gestão de 
Carreira: um tema para toda a vida Calmon                         23 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Fraiburgo                      8 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Frei Rogério                   32 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Lebon Régis                    38 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Macieira                       18 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e  
Perspectivas Educacionais  Macieira                       15 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e  
Perspectivas Educacionais Matos Costa                    24 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Matos Costa                    14 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e 
Perspectivas Educacionais Monte Carlo                    19 

Projeto de Extensão Universitária Interdisciplinar em Gestão de 
Carreira: um tema para toda a vida Monte Carlo                    11 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Santa Cecília                  15 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 

São Cristóvão 
do Sul 38 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Timbó Grande                   17 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Desafios e 
Perspectivas Educacionais Timbó Grande                   24 

Projeto de Extensão Universitária Interdisciplinar em Gestão de 
Carreira: um tema para toda a vida Vargem                         22 

Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: Superação, 
adaptações e orientações mediante a COVID-19 Vargem                         13 

total de bolsistas PROESDE   405 

Fonte: Elaborado pela autora, UNIARP (2021) 
 
 
 

1.5.1 Programa de Extensão Universitária Interdisciplinar: superação, adaptações 
e orientações mediante a COVID-19 
 
 

O projeto intitulado PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

INTERDISCIPLINAR: Superação, adaptações e orientações mediante a COVID-19 visa 

a orientar e a contribuir com os desafios e as perspectivas da sociedade durante a 

pandemia nos municípios envolvidos nos projetos. As ações e as atividades objetivam 

envolver os acadêmicos e a sociedade em processo de aprendizagem dos das diversas 
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áreas do conhecimento por meio do Ensino, da pesquisa e da extensão, numa 

perspectiva de auxiliá-los no enfrentamento da realidade à qual estão inseridos e superar 

desafios do atual cenário ocasionado pela COVID-19. Destacam-se os municípios 

envolvidos com esse projeto: Bela Vista do Toldo, Brunópolis, Fraiburgo, Frei Rogério, 

Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, Timbó Grande 

e Vargem. Assim destacamos as evidências das ações realizada nos municípios através 

das imagens registradas nas figuras de 15 a 27, onde são registradas imagens de cada 

município. 

 

Resultados esperados com ação: 

Espera-se como resultado da ação uma maior conscientização dos participantes 

sobre os cuidados com a saúde durante a pandemia através da prevenção e 

sensibilização. Atingir maior público possível, seja pelas ações presenciais, seja pelas 

ações virtuais e demais materiais disponibilizados nas mídias sociais e grupos de 

WhatsApp participantes dos projetos. Dessa maneira, acredita-se que a disseminação 

dos conhecimentos desenvolvidos pelos acadêmicos e professores aliados à troca de 

saberes populares advindos da sociedade contribuem para a melhoria e o bem-estar da 

comunidade, impactando na transformação social.  

 

Figura 15 -  atividades desenvolvidas no município de Bela Vista do Toldo-

SC em 2021 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 16 – atividades e ações dos projetos em BRUNÓPOLIS-SC (Túnel do 
tempo elaborado para trabalhar a prevenção de álcool e drogas) 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 – atividades de orientações sobre chás medicinais e distribuição dos 

mesmos para a comunidade no município de Brunópolis-SC 
 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 18 – imagens as atividades desenvolvidas no projeto PROESDE – 
FRAIBURGO-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 19 – imagens das atividades realizadas no projeto PROESDE - FREI 
ROGÉRIO-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 20 – imagens das atividades desenvolvidas projeto PROESDE - LEBON 
RÉGIS-SC  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 21 – imagens de atividades desenvolvidas no projeto PROESDE – 
MACIEIRA-SC  

 



 

38  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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 Figura 22 – imagens de atividades desenvolvidas no projeto PROESDE - 
MATOS COSTA-SC 

 
 

 
  

 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 23 – imagens de atividades desenvolvidas no projeto PROESDE - 
PONTE ALTA DO NORTE-SC 
 

 

  
Fonte: UNIARP, 2021. 

 

Imagens da Live realizado com o município – (Participação em web-conferência) 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 24 – imagens de atividades desenvolvidas no projeto PROESDE - SÃO 
CRISTÓVÃO DO SUL-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 25 – imagens atividades extensionistas do projeto PROESDE - SANTA 
CECÍLIA-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 26 – imagens de atividades extensionistas do projeto PROESDE IDH -
TIMBÓ GRANDE-SC 

 
Convite para o evento presencial Abertura do evento 

 

 
 

  
Organização  Atendimento 
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 Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

 

Slides e cartilha sobre a Afetividade 

entre professores x alunos, entre pais 

x filhos e vice-versa 

 

 
 

 

Flyer educativo de prevenção contra as 

drogas 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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Figura 27 – atividades extensionistas do projeto PROESDE IDH no município 
de VARGEM 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

Figura 28 –matéria referente palestra virtual realizada para acadêmicos das 
escolas públicas de VARGEM pelo projeto PROESDE  

 

0 5 . 1 0 . 2 1  

UNIARP realiza palestra virtual para alunos de escola pública de 
Vargem 

Na sequência das atividades do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento 

Regional (PROESDE), através do UNIEDU, a UNIARP realizou uma palestra virtual para os 

alunos do 9º ano da EEB Deputado Augusto Bresola, do município de Vargem-SC. 

A palestra teve como tema: “Profissões e o Futuro do Mundo do Trabalho” e foi ministrada pelas 

acadêmicas Kaithyn Viero da Silva, estudante de Psicologia, Lara de Souza Grobe de Direito, e 

Miriane Mendes de Oliveira de Administração. Elas foram orientadas pelo professor Leandro 

Hupalo. As acadêmicas representaram os demais colegas integrantes do eixo de Gestão de 

Carreiras. 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/proesde
https://www.uniarp.edu.br/home/
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Na ocasião foi realizada a entrega das cartilhas virtuais sobre as profissões para a secretária de 

educação Isaura Aparecida Dalcanalle, compartilhando também com os alunos, professores e 

pais de alunos. 

Nos próximos dias o município de Vargem receberá a visita dos acadêmicos da UNIARP dos 

eixos da Saúde e Gestão de Carreiras do PROESDE, para uma atividade de extensão presencial 

com diversas atividades voltadas à comunidade local. 

Link da palestra aqui. 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

1.5.2 PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA INTERDISCIPLINAR: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS 

 
O projeto tem por objetivo orientar e contribuir com os desafios e as perspectivas 

da comunidade através de ações e de atividades que estimulem a aprendizagem dos 

acadêmicos das diversas áreas do conhecimento por meio do Ensino, da pesquisa e da 

extensão. As atividades têm, na sua perspectiva, envolver os acadêmicos em atividades 

de enfrentamento da realidade à qual estão inseridos e superar os desafios numa 

perspectiva de adaptação e superação do atual cenário ocasionado pela COVID-19. 

As ações envolverão atividades por meio de oficinas de orientações, roda de 

conversa sobre novas práticas e sensibilização de conteúdos no mundo virtual, web 

conferência, vídeos orientativos com vistas a contribuir com os desafios e o 

enfrentamento da realidade no sistema educacional. Nessas ações, foram oportunizadas 

https://uniarpedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/adelino_vicente_uniarp_edu_br/ETFMsTES3ppPg7ylU2j_DJcBgxdNDyE_HYtGlZWBieL-7w?e=lJ4OrS
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reflexões das novas práticas e o processo de reinventar-se através das tecnologias e da 

inovação disponível. O projeto faz parte da parceria do programa de bolsa universitária 

do Estado de Santa Catarina – UNIEDU – PROESDE, com a UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP, sendo envolvidos os municípios de Brunópolis, 

Calmon, Macieira e Matos Costa. As figuras 29 a 34 evidenciam as atividades 

desenvolvidas na modalidade virtual e presencial em 2021.  

 

Resultados esperado com ação 

 

Espera-se como resultado uma maior conscientização dos participantes sobre a 

acelerada mudança tecnológica e seus impactos na vida de todos, sensibilizar a 

comunidade estudantil (graduação e estudantes das escolas) para a compreender e 

superar os desafios educacionais, facilitar e incentivar  a aprendizagem, ao mesmo 

tempo em que se pode auxiliar os estudantes na construção das habilidades e 

competências fundamentais que os tornem hábeis a atuarem como profissionais e 

cidadãos conscientes de sua responsabilidade social e comunitária através da 

disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pelos acadêmicos professores, aliados 

à troca de saberes vivenciados com a comunidade escolar dos municípios envolvidos. 

Ao final, espera-se que a troca de saberes entre os atores envolvidos possa resultar em 

melhorias de conhecimentos para os acadêmicos enquanto futuros profissionais, ou seja, 

despertar a comunidade escolar para busca de novas práticas, seja através das 

ferramentas tecnológicas disponíveis e demais inovações sociais. 

 

Figura 29 – imagens das ações realizadas no projeto PROESDE – 

BRUNÓPOLIS-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

Figura 30 – imagens das ações realizadas no projeto PROESDE – CALMON-

SC 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 31 – imagens das atividades realizadas no projeto PROESDE – 

MACIEIRA-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

 

 Figura 32 –  imagens atividades realizadas no projeto PROESDE – MATOS 

COSTA-SC 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

Figura 33 – imagens das ações realizadas no projeto PROESDE – MONTE 

CARLOS-SC 

 

  

  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 Figura 34 – imagens das ações realizadas no projeto PROESDE – TIMBÓ 

GRANDE-SC 
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Slides e cartilha sobre a Afetividade entre 
professores x alunos, entre pais x filhos e 

vice-versa 

 

Flyer educativo de prevenção as drogas 

 

 

 

Slides sobre Afetividade para orientação às 
crianças 

]  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

 

1.5.3 PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA INTERDISCIPLINAR: TRILHA 

ECOLÓGICA SUSTENTÁVEL NO HORTO DE CAÇADOR: PRESERVAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE 

 

O programa de extensão universitária interdisciplinar: Trilha Ecológica Sustentável 

no Horto de Caçador: PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE tem por objetivo 

desenvolver atividades sustentável por meio de orientações e de sensibilização da 

preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, Preservação de APP, 

Classificação das plantas e dos animais existentes no horto. Envolver demais atividades 

de recreação, sustentabilidade, resgate e preservação da cultura e da saúde da 

comunidade. 

Além disso, o projeto objetiva envolver os alunos da escola de acordo com a 

liberação da direção, bem como a comunidade do bairro, com a finalidade de dar-se 
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maior envolvimento no projeto, de usufruir dos benefícios como os produtos e, também, 

com a perspectiva que também de haver preservação do meio ambiente.   

 

Resultados esperados com a ação 

 

Com esta ação, espera-se aproximar a Universidade da comunidade, visando, de 

um lado, a prestar um serviço à sociedade e, de outro, a divulgar o conhecimento 

produzido nos cursos de graduação. O projete aspira a possibilitar o contato com as 

práticas e as teorias relacionadas à implantação da Trilha Ecológica no Horto de Caçador 

como meio de promover o incentivo à preservação do meio ambiente e à 

sustentabilidade, oportunizar ao acadêmico um diálogo sociológico junto à comunidade, 

professores, alunos e pais de alunos com vistas a contribuir com a conscientização e a 

preservação do meio ambiente; o reconhecimento de espécies nativas, a importância 

das florestas para a manutenção da vida e a função dos bosques e dos parques urbanos 

para estimular os alunos das escolas e a comunidade a cuidarem e preservarem os seres 

vivos, contribuindo assim com o equilíbrio do ecossistema. Além disso, articular parceria 

das escolas que possam contribuir e atender os objetivos e as metas estabelecidas na 

agenda 2030 da ONU, à qual o Brasil faz parte e promover a interdisciplinaridade das 

áreas do conhecimento através da prática, proporcionando, ao acadêmico, o 

desenvolvimento de uma visão sistêmica para interpretação de problemas e 

encaminhamento de soluções em diferentes contextos. A Figura 35 e 36 evidenciam as 

ações desenvolvidas no projeto Trilha Ecológica Sustentável de Caçador. 

  

Figura 35 – imagens ações desenvolvidas no projeto Trilha Ecológica 
Sustentável PROESDE - CAÇADOR  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 36 – Imagens de momentos de visita dos alunos e alunas dos 5o  6o  
anos na Trilha Ecológica do Horto de Caçador 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

 
1.5.4 PROJETO HORTA EDUCATIVA COMUNITÁRIA NA ESCOLAS MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA HILDA GRANEMANN – CAÇADOR 

 

O Projeto Horta Educativa Comunitária na Escolas Municipal de Educação 

Básica Hilda Granemann – Caçador tem por objetivo desenvolver uma horta 

comunitária numa propriedade anexa à escola Hilda Granemann, através do 

envolvimento dos acadêmicos bolsistas do PROESDE, sob a orientação de professor 

orientador/coordenador para o plantio de hortaliças e de verduras e também um pequeno 

pomar com árvores nativas. Além disso, o projeto objetiva envolver os alunos da escola 
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de acordo com a liberação da direção bem como a comunidade do bairro, com a 

finalidade de a comunidade envolver-se no projeto e usufruir dos benefícios como os 

produtos e também com a perspectiva de ajudar a preservar a horta.   

As ações e os projetos de Extensão têm, na sua essência, a pretensão de 

fortalecer e de viabilizar ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, abordando os conhecimentos produzidos em sala de aula pela academia e pela 

troca de saberes da comunidade externa por meio das vivências e das experiências 

durante as ações propostas. Além disso, busca-se, com o projeto promover articulação 

com órgão públicos, nesse caso a Secretaria de Educação do Município de Caçador, no 

sentido de apoio e de parcerias para que a horta seja implantada e várias ações possam 

ser vivenciadas a partir dessa experiência extensionista junto aos acadêmicos, alunos 

da escola, familiares e professores. A figura 37, 38 e 39 evidenciam as ações e atividades 

desenvolvida no projeto PROESDE Horta Educativa Escola Hilda Granemann de 

CAÇADOR. 

 

Resultados esperados com ação 

 

Espera-se como resultado da ação contribuir com a formação acadêmica mais 

cidadã e preparada para o futuro em razão da troca de saberes com as várias áreas de 

conhecimentos envolvidos da academia e outros segmentos da sociedade, no caso em 

tela, comunidade da Escola Hilda Granemann, sendo isso oportunizado através das 

experiências vivenciadas junto aos alunos da escola, professores e pais, bem como o 

aprofundamento das teorias de conhecimentos vistas em sala de aula mediante as 

práticas desenvolvidas nas ações e nas atividades práticas.  Além disso, espera-se ter 

contribuído com a escola mediante a instalação da horta educativa comunitária para que 

os benefícios do cultivo  das hortaliças e verduras tenham despertado o interesse das 

famílias da comunidade e a gestão da escola em preservar e dar continuidade à horta, 

pois resultará em ganhos na merenda escolar, além de poder contribuir com familiares 

de baixa renda da comunidade.  
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Figura 37 – imagens atividades desenvolvidas no Projeto PROESDE Horta 

Educativa Escola Hilda Granemann - CAÇADOR 
 

 
 

 
 

  

      Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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Figuras 38 – Projeto da Horta incluindo a produção de placas de identificação 
das mudas plantadas 

 

    

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 39 – ação do Projeto da horta: distribuição de produtos à comunidade 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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1.5.5 PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM GESTÃO DE CARREIRA: UM 

TEMA PARA A VIDA TODA 

 

O projeto de Extensão Universitária em Gestão de Carreira: UM TEMA PARA A 

VIDA TODA, envolvendo todos os cursos de graduação da UNIARP, traz uma 

configuração interdisciplinar e multidisciplinar, que tem por objetivo formar conceitos que 

contribuam para a valorização do empreendedorismo local, além de desconstruir ideias 

equivocadas sobre o futuro do trabalho e das profissões.  

Com esse projeto, serão trabalhados conceitos relacionados ao 

empreendedorismo, inovação, mercado de trabalho, formação profissional e acadêmica, 

acesso ao ensino superior através de bolsas e tópicos especiais relacionados à quarta 

revolução industrial. O projeto objetiva formar conceitos que contribuam para a 

valorização do empreendedorismo local e a desconstrução de ideias equivocadas sobre 

o futuro do trabalho e das profissões por meio de mini palestras e de rodas de conversa 

com estudantes do ensino médio ou alunos das séries finais do município. As ações 

propostas envolvem temas relacionadas a valorizar a cidade a fim de formar ideias 

empreendedoras, promover a integração da universidade com empresas, instituições e 

comunidade, fortalecer a formação dos acadêmicos e, por extensão, o desenvolvimento 

social e regional. Igualmente, fomentar a importância do conhecimento para o 

desenvolvimento de competências, de senso crítico, de inovação e de criatividade na 

resolução de problemas globais e locais e de discutir caminhos para a sustentabilidade 

da região. Foram envolvidos neste projeto o município de Calmon, Monte Carlo e 

Vargem.  As Figuras 40, 41 e 42 apresentam evidências das ações. 

 

Resultados Esperados com ação 

Espera-se como resultado da ação que os acadêmicos e os alunos envolvidos no 

projeto aprendam a partir dos trabalhos desenvolvidos durante o projeto com o intuito de 

contribuir com os conhecimentos relacionados à importância de preparar-se sempre para 

sua carreira profissional, considerando criatividade e habilidades para enfrentamento de 

dificuldades como elaborar e planejar seu futuro.  
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Figura 40 – imagens de atividades desenvolvidas no projeto PROESDE – 

CALMON-SC 
 

 

 
 

 

 

 
  

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
Figura 41 – imagens as atividades do projeto PROESDE do município de 

MONTE CARLO 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 

Figura 42 - atividades desenvolvidas no projeto Gestão de Carreira - VARGEM-
SC 

 
 

 
 

 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 

2 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
 

 

As atividades extensionistas na UNIARP se dinamizam por meio de políticas de 

extensão, cujo objetivo é se integrar à matriz curricular e à organização da pesquisa, 

constituindo-se em um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, 

tecnológico, que promove a interação transformadora entre a instituição e outros setores 

da sociedade por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa.  
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A creditação das atividades extensionistas obrigatórias da Uniarp objetivam atender 

às diretrizes da extensão na Educação Superior brasileira que dispões a meta 12.7 da Lei 

n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024,  Resolução 

n°7, de 18 de dezembro de 2018 e Plano de Desenvolvimento da Extensão da UNIARP – 

PDE, com objetivo de articular o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável por meio de 

ações e de interação dialógica da comunidade acadêmica, além de viabilizar a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade, aproximando e integrando o currículo à 

realidade social. 

Em 2021, a UNIARP iniciou a implantação da curricularização nos cursos de 

graduação num processo contínuo de adaptação, construção de ações articuladas de 

acordo com o PPC do curso. Assim apresentamos nas figuras 43 a 51 evidências de 

projetos destaque da Curricularização da Extensão da UNIARP. 

 

 

Figura 43 – imagens da cartilha orientativa de direito desenvolvido e 
disponibilizado para a comunidade (redes sociais) 

 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 

Figura 44 – imagens de material desenvolvido pelo curso de 
Enfermagem nas atividades Extensionistas curriculares obrigatórias 
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Fonte: UNIARP, 2021. 

 

 

 
Figura 45 – imagens de material  e atividades desenvolvidas pelo curso 

de Nutrição a partir das atividades Extensionistas curriculares obrigatórias 
socializadas nas escolas 

 
 

 
 
 

 

 

Fonte: UNIARP, 2021. 

 
 

Figura 46 – imagens de material orientativo do curso de Farmácia - 
atividades Extensionistas curriculares obrigatórias- socializado para a 
comunidade 
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Fonte: UNIARP, 2021. 

 
 
 

Figura 47 –  imagens de ações do curso de Fisioterapia - atividades 
Extensionistas curriculares obrigatórias  socializadas junto à escola 

 
 

 
 

 

 

Fonte: UNIARP, 2021. 

 

 
Figura 48 – imagens evidências das atividades curriculares 

extensionistas obrigatórias do curso de Serviço Social 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
Figura 49 – imagens e evidências das atividades curriculares extensionistas 

obrigatórias do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 

 Figura 50 – matéria publicada referente atividades curriculares extensionistas 
obrigatórias do curso de Arquitetura e Urbanismo  

 
2 7 . 1 0 . 2 1  

Plano de Mobilidade Urbana: Acadêmicos de Arquitetura e 
Urbanismo conversam com a comunidade 

 

Dia 20 de outubro, acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIARP participaram de 

reunião comunitária para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município de Caçador-

SC. A reunião teve a participação de acadêmicos da disciplina de Planejamento Urbano da 8ª fase 

do curso. Eles estavam acompanhados pela professora e arquiteta Cláudia Maté, coordenadora do 

curso de Arquitetura e Urbanismo. 

A professora Cláudia comenta que os acadêmicos participaram ativamente do encontro, apontando 

deficiências e potencialidades da infraestrutura viária e da mobilidade urbana do município. “Esse 

momento fora da sala de aula, vivenciando a realidade do processo e tendo contato com a 

população, é muito importante para a formação dos acadêmicos. Na reunião eles conseguiram 

aplicar todo o conteúdo discutido em aula e entender o papel do arquiteto na elaboração de um 

Plano de Mobilidade Urbana”, explica Cláudia. 

As reuniões comunitárias são parte essencial do desenvolvimento do Plano, é o momento em que a 

população expõe sua visão, compartilha sua vivência em relação aos seus deslocamentos diários. 

As reuniões comunitárias estão sendo realizadas pela Prefeitura de Caçador, juntamente com o 

CINCATARINA, sob supervisão do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador 

(IPPUC). “Reforçamos que toda população é convidada a participar das reuniões que continuarão 

acontecendo no mês de novembro”, acrescenta Tainara, acadêmica do curso. 

https://uniarp.edu.br/en/cursos/arquitetura-e-urbanismo/
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, (2021) 
 

 
Figura 51 – matéria atividades curriculares extensionistas obrigatórias do 

curso de Medicina  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 
 
3 CURSOS DE EXTENSÃO 

 

 

Os cursos de Extensão da UNIARP são desenvolvidos de acordo com temas e 

diretrizes propostos no planejamento acadêmico dos cursos de graduação a fim de 

atender alguma demanda emergente, seja no âmbito acadêmico seja por solicitação de 

outras instituições ou parceiros da UNIARP. Dentre os cursos de Extensão realizados 

em 2021, destaca-se o encontro dos Docentes da UNIARP - X ENDOUNI; I ENDOMED 

– encontro de capacitação dos Professores de Medicina; Curso de Nivelamento em 

Matemática, Curso de Nivelamento em Português. Embora algumas etapas desses 

cursos tenham ocorrido na modalidade online, outras se deram presencialmente com a 

minimização das restrições da pandemia. Destacamos na figura 52 a realização do X 

ENDOUNI realizado na modalidade virtual no primeiro semestre de 2021 e figura 53 

Evidências da Capacitação dos professores segundo semestre na modalidade virtual e 

presencial. 
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Figura 52 – imagens a realização do X ENDOUNI – Encontro dos Docentes 
Uniarp - 1º SEMESTRE 

 

 
   Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

 
 

Figura 53 – Imagens do XI Encontro de Capacitação dos Professores – 2º 
semestre na modalidade mista (virtual e presencial) 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 
 
 

4 EVENTOS DE EXTENSÃO 
 

 

Mesmo em período pandêmico, inúmeros eventos foram realizados, sendo 

atividades e ações nas modalidades online e presencial embora nem todos tenham 

acontecido em 2021 devido à pandemia. Assim, workshop, encontros, seminários, 

palestras, feiras tecnológicas, feiras e congressos ultrapassaram mais de 39 eventos, 

atingindo diretamente mais de 12.400 participantes, havendo a expectativa de ter 

atingido, indiretamente, pelas redes sociais e youtube mais amplamente. As figuras  54  

a 60 - evidenciam imagens e matérias dos eventos sejam virtuais ou presenciais com a 

minimização das restrições. 

 

 
Figura 54 – Imagens e matéria publicada do evento virtual curso dia do Chá 

 

 
   Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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2 1 . 0 5 . 2 1  
“Dia do Chá” discute sobre o cultivo de plantas medicinais e outros 

assuntos 
 

Na última quinta (20/05), aconteceu a primeira 

rodada de palestras do “Dia do Chá”. O evento é 

organizado pelos cursos de Agronomia e de 

Farmácia da UNIARP, além do setor de extensão. 

A primeira noite foi aberta com a palestra “Cultivo 

Caseiro de plantas Medicinais”, mediada pela Prof. 

Dra. Leyza Paloschi de Oliveira, da UNIARP. Os 

participantes também prestigiaram a palestra 

“Harmonização de chás”, com a professora Ma. 

Débora Ceretta Jung, também da UNIARP. Por 

fim, o evento foi encerrado com a última palestra 

da noite, com o tema “Farmácia Da Natureza”, 

mediada por Alesio dos Passos Santos, da UFSC. 

O Dia do Chá continua nesta sexta (21) com outras 

três palestras. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 55 – Imagens e matéria publicada do evento virtual dos curso de 
Educação Física, Pedagogia, Psicologia  e Nutrição. 
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       Fonte: Acervo UNIARP, 2021. 

 
 
 

Figura 56 –matéria  publicada do evento de Medicina IV Ciclo de Estudos em 
Medicina. 

 

2 2 . 1 1 . 2 1  

Curso de medicina da UNIARP promove IV Ciclo de 
Estudos 

 
Acadêmicos do quarto período do curso de Medicina da UNIARP, Turmas Sigma e Pi, 
promoveram entre os dias 8 a 11 de novembro de 2021 o IV Ciclo de Estudos de Medicina 
que tratou sobre as doenças crônicas nas especialidades médicas e seu processo de 
reabilitação. O evento foi realizado sob a supervisão e orientação das professoras de IESC 
Achaiane dos Anjos e Julhana Silva. 

 

 

 

 

 

https://uniarp.edu.br/en/
https://medicina.uniarp.edu.br/
https://transferencia.uniarp.edu.br/
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Fonte: Arquivos UNIARP, 2021 

 
 

Figura 57 – imagens material de divulgação de eventos online dos cursos de 
graduação 
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Fonte: Arquivos UNIARP, 2021 
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Figura 58 – imagens eventos online dos cursos de graduação em 2021. 
 
 

 

 

 
 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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Figura 59 – evento presencial do curso de Direito intitulado VI Ciclo de 

Estudos Jurídicos realizado em 2021. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 
 

Figura 60 – evento presencial EXPOACIAF em Fraiburgo realizado em 2021. 
 
 

0 5 . 1 1 . 2 1  

UNIARP divulga cursos e estrutura de ensino na 
EXPOACIAF 2021 

 
A UNIARP está participando da EXPOACIAF 2021, no Centro de Eventos de 

Fraiburgo. O evento teve início dia 4 de novembro e prossegue até domingo, dia 7. 
A abertura contou com a presença de Neoberto Balestrin, Presidente da 

Fundação UNIARP, e do professor Anderson Antônio Mattos Martins, Reitor da 
UNIARP. 

Professores, acadêmicos e funcionários administrativos da UNIARP estão 
participando do evento, divulgando toda a estrutura de difusão do conhecimento e as 
possibilidades que um curso superior proporciona. A UNIARP é parceira desde a 
primeira edição do evento. 

A ExpoACIAF acontece no Centro de Eventos de Fraiburgo, com a exposição 
de mais de 100 empresas do ramo do agronegócio, indústria, comércio e serviços; a 
Fecom – Feira do Comércio Lojista; Feira da Inovação; Feira da Agricultura Familiar; 

https://uniarp.edu.br/
https://portal.aciaf.com.br/expoaciaf-2021/
https://seletivo.uniarp.edu.br/
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área de recreação infantil, exposição do artesanato, apresentações artísticas e 
culturais; exposição de carros antigos e muito mais. 

O evento é realizado com o apoio da Prefeitura de Fraiburgo, CDL e Incubadora 
Fraiburgo Terra da Maçã, com os patrocínios da Uniarp, Unimed, Fiesc e Rádio 
Fraiburgo e com o apoio das empresas Unifique, Trombini, Parque Rene Frey, Centro 
Cultural Egon Frey, Sebrae, Facisc e Amarp. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

 
 

 
 

5 DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A Uniarp, através da extensão em parceria com os programas de Mestrado, 

desenvolve um conjunto de ações e de iniciativas voltadas ao incentivo ao processo de 

internacionalização da UNIARP. Dentre essas ações de internacionalização, destacam-

se eventos internacionais como Seminários e congressos de compartilhamento de 

novas práticas e de discussões voltadas a ações criativas com abertura à participação 

de instituições de ensino, empresários, poder público e sociedade civil. 

A instituição, também, pretende intensificar as suas relações internacionais, 

solidificando e expandindo a colaboração mútua entre instituições, programas de 

mobilidade acadêmica para todos os níveis (docente, discente e administrativo). Nesse 

sentido, tem colaborado na realização de eventos como os realizados na Universidade 

de Barcelona  - UB (Espanha), quando da apresentação de experiências de ensino, de 

pesquisa e de extensão, articulando Ensino Superior e Educação Básica: VII Congreso 

Internacional en Creatividad - ASOCREA, IX Fórum Internacional de Escuelas 

Creativas RIEC e II Seminario de Resiliencia AIRE 

(https://creatividadpoliniz.wixsite.com/misitio). As imagens, abaixo, destacam algumas 

atividades realizadas com participação de professores e de acadêmicos em eventos 

internacionais como alguns realizados pela Uniarp. A figura 61 e 62 apresenta imagens 

de participação de professores e de acadêmicos em eventos internacionais. 

 

 

 

https://creatividadpoliniz.wixsite.com/misitio
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Figura 61 -   imagens dos seminários internacionais online realizados em 

2021. 
 
 

 
 

 
 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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Figura 62 -  imagem do Seminário online de Direito internacional realizados 
em 2021. 

 

 
Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 
 
 
6 AÇÕES SOCIAIS E DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE  

 

A UNIARP, através de sua política de instituição comunitária comprometida com 

desenvolvimento social, ambiental político e econômico tem nas suas diretrizes 

institucionais inovar e desenvolver projetos aplicando o conceito de extensão, levando em 

consideração as demandas da sociedade e o potencial impacto social, busca contribuir 

com a minimização das desigualdades sociais, respeito as pessoas, à cultura e ao meio 

ambiente. Desenvolve várias iniciativas de orientações e conhecimentos voltados à todas 

as áreas de conhecimentos vivenciado pelos cursos de graduação da UNIARP, 

oferecendo soluções que auxiliem o ser humano como forma de melhorar sua qualidade 

de vida através da educação 

Essas iniciativas se materializam sob vários aspectos, seja pela ação do ensino, seja 

pela pesquisa e pela extensão. Torna-se visível, também, em todas as demais atividades, 

que a universidade desenvolve e oportuniza de fato uma melhoria das condições de vida 
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das comunidades do seu entorno. A Figura 63 e 64 demonstra as atividades de diálogo 

com a comunidade. 

 

Figura 63 – imagens ilustrativas de ações sociais junto à comunidade 
realizadas em 2021 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021). 
 
 

Figura 64 – imagens ilustrativas de ações sociais junto à comunidade 
realizadas em 2021 

 
 

M A T É R I A  D I S P O N Í V E L  E M :  0 7 . 1 0 . 2 1  
 

UNIARP realiza exame clínico de mamas para as mulheres da comunidade 
 

Dentro da programação dos 50 anos, a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) junto com o curso de 

Enfermagem,  abraça a campanha Outubro Rosa e mobiliza toda a comunidade para a prevenção. Dia 19 de outubro, 

serão realizados exames clínicos de mamas para mulheres com mais de 40 anos de idade. Os exames serão 

realizados nos consultórios da saúde na UNIARP, das 14h às 22 horas, de forma gratuita. 

 
As interessadas devem trazer os seguintes documentos: CPF, RF e cartão nacional do SUS. Todas as mulheres da 

comunidade estão convidadas a fazer os exames, além de todas as colaboradoras da Universidade. 

A enfermeira Rose Oliveira, coordenadora do curso de Enfermagem da UNIARP informa que na sequência dos 

exames clínicos, serão realizados pedidos de mamografias pelo SUS, por isso a necessidade de ter os documentos, 

“Vamos encaminhar os pedidos de mamografias e depois serão feitos os agendamentos”, explica. 

https://www.uniarp.edu.br/home/ensino/graduacao/campus-cacador/enfermagem/
https://www.uniarp.edu.br/home/ensino/graduacao/campus-cacador/enfermagem/
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O câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres, e em 2020 tornou-se o câncer mais diagnosticado em todo 

mundo, com mais de 2,26 milhões de casos, o equivalente a 11,7% do total de diagnósticos, conforme o Global 

Cancer Observatory (GCO). No Brasil, a estimativa  do INCA para 2021 é de 66.280 novos casos. 

Com tantos dados e estimativas preocupantes, campanhas como o Outubro Rosa são fundamentais para 

conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama. 

A detecção precoce do câncer de mama aumenta em 90% as chances de cura, mas o rastreamento da doença só é 

recomendado em determinadas faixas etárias ou em caso de fatores de risco. Toda mulher com mais de 40 anos 

deve realizar anualmente o exame clínico das mamas, com médicos e enfermeiros habilitados para essa atividade, 

a fim de identificar possíveis nódulos e outras anomalias nas mamas. 

SERVIÇO: Mais informações sobre a localização dos consultórios, basta ir até a recepção na Reitoria da UNIARP. 

Mais ações de prevenção 

Dias 05 e 06 de outubro, acadêmicos e professoras da 6ª fase da disciplina Saúde da Mulher, do curso de 

Enfermagem da UNIARP realizaram exame clínico de mamas no Hospital Maicé, atendendo as colaboradoras do 

hospital. 

•  

•  

Dia 20 de outubro, será realizada a palestra online com Jordana Aguiar, psicóloga e terapeuta integrativa. 

Palestra acontece em parceira com o curso de Psicologia da UNIARP. No mesmo dia acontece o relato online da 

enfermeira Lorete Braun. Dia 21 de outubro será realizada uma palestra online com o médico Márcio Pinha com 

o tema: “Câncer de mama”. 

Acesse as palestras aqui 

https://gco.iarc.fr/
https://gco.iarc.fr/
https://www.uniarp.edu.br/home/ensino/graduacao/campus-cacador/psicologia/
https://uniarp.edu.br/outubrorosa/
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021). 
 
 

 
7 CULTURA NA UNIARP 

 
A cultural, em 2021, continuou sofrendo grandes perdas e impactos, 

considerando as restrições ocasionadas pela COVID-19, onde várias ações abertas à 

comunidade foram restringidas em razão do impedimento do contato social em todo o 

mundo. O impedimento de contato social reduziu as atividades culturais presenciais, 

sendo necessário continuar as atividades de promoção e incentivo à cultura através de 

eventos virtuais como mostras, espetáculos, e projetos com orientações isoladas de 

grupos de acordo com as medidas protetivas permitidas. Dentre as ações da UNIARP, 

destacam-se os seguintes Projetos Institucionais viabilizados em 2021: 

a) Resgate e preservação da Cultura das Benzedeiras e Benzedores de Caçador: o uso 

de Plantas medicinais na prática de benzeduras – Projeto PAEC; 

b) Evento comemorativo aos 50 anos da UNIARP; 

c) Live Dia do Estudante (dia 8 de agosto de 2021); 

d) Comemoração aos 50 anos e Reinauguração do Teatro da UNIARP (Show com 

Camerata de Florianópolis). 

As figuras 65 e 66 demonstram através de imagens as atividades desenvolvidas 

e disponibilizado no canal Youtube. 
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 Figura 65 – imagens de eventos  realizados pelo canal Youtube alusivo 

aos 50 anos UNIARP 
 
 

 
 

 

 

   Fonte: Acervo UNIARP, 2021. 

 

 

 

Destaca-se, em 2021, o retorno das atividades culturais presencias com um 

grande evento por meio da Reinauguração do Teatro da UNIARP em 24 de setembro de 

2021. Foi um grande evento, do qual participaram, além de autoridades da região, a 

comunidade apreciadora da cultura.  A Figura 65 evidencia as atividades desenvolvidas 

no espetáculo cultural com a Camerata de Florianópolis na Reinauguração do Teatro 

UNIARP.  

 
Figura 66 – imagens Espetáculo de Reinauguração do Teatro UNIARP 

alusivo aos 50 anos com Camerata de Florianópolis-SC  
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
 

 
 

8 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

A UNIARP é exercida por meio de atendimento e de orientações através de 

projetos de extensão, prestação de serviços disponível à Comunidade, por meio 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.  

 

Resultados Esperados com as ações: 

Espera-se que, como resultado das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos 

sob orientação de professores de atendimento à comunidade através dos seus 
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Núcleos, Clínicas, Farmácia Escola e Escritório Modelo, haja melhoria de 

conhecimentos relacionados à cidadania, à saúde, à inclusão social, a orientações e 

ao conhecimento por meio da prevenção bem como a melhoria da qualidade de vida 

da população atingida. Além disso, espera-se contribuir com a formação acadêmico-

social dos estudantes. 

 

8.1 NÚCLEO DE PSICOLOGIA 

 

O Núcleo de Psicologia da UNIARP, mediante as práticas e as orientações, 

tanto por meio de projetos de extensão, de estágio supervisionado quanto de aulas 

práticas, teve a possibilidade de aliar a teoria à pratica, realizando, em 2021, mais de 

20.000 atendimentos. Mesmo com as restrições, o Núcleo de Psicologia teve muitas 

solicitações e encaminhamentos para atendimento, decorrente da própria pandemia, 

pois o isolamento ocasionou o agravamento e aumento de doenças relacionadas a 

saúde mental e relacionadas ao bem estar social da população.  A tabela 13 

demonstra o número de atendimentos realizado pela Clínica em 2021.  

Tabela 13 - demonstra o número de atendimentos realizado no período de 

2021 

 

Atividades  2021 

Estágio prático psicologia clínica 3.712 

Estágio prático psicologia organizacional - 

Estágio prático psicologia escolar 16.454 

 
TOTAL 

 
20.166 

Fonte: Coordenação Núcleo de Psicologia (2021) 

 

8.2 CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  

A Clínica Escola de Fisioterapia atende a comunidade de Caçador e de região, 

realizando atendimentos gratuitos para toda a comunidade 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 

de mestres nas áreas de atuação da Clínica. Os atendimentos acontecem nas áreas 

de Ortopedia e Traumatologia, Cardiorrespiratória, Dermatofuncional, Neurologia, 
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Oncologia e Fisioterapia Aquática. Assim, a tabela 14 demonstra o número de 

atendimento realizado na Clínica Escola de Fisioterapia em 2021. 

Tabela 14 – apresenta o número de atendimentos realizados em 2021 

 
Atividades 

 
Descrição 

 
2021 

Atividades da clínica de fisioterapia 
 

Atendimentos  10.004 

 - 

Disciplinas praticas   

TOTAL  10.004 

Fonte: Coordenação Clínica de Fisioterapia (2021). 

 

Figura 67 - atividades realizadas pelos acadêmicos na Clínica de 

Fisioterapia 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

8.3 FARMÁCIA ESCOLA  

 

A Farmácia Escola através dos medicamentos e produtos cosméticos 

manipulados e dispensados a preço de custo para população carente e acadêmicos, 

contribui com a comunidade de forma muito significativa, pois além de estar envolvida 

muitas vezes em ações e atividades de extensão por meio do diálogo e orientações. 

Dentre os produtos manipulados na farmácia escola destacam-se: filtro solar, álcool 

gel, creme esfoliantes, cremes hidratantes, cápsulas de fitoterápicos, cápsulas de 

vitaminas entre outros. Todos os produtos são manipulados mediante encomenda e 

desenvolvidos de forma individualizada e de acordo com a necessidade do paciente. 

Além disso a Farmácia Escola tem o Projeto Farmácia Verde, que visa fazer o resgate 

do uso popular de plantas medicinais para o tratamento de problemas de saúde 
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autolimitados. Neste projeto, é realizado cultivo, secagem e distribuição gratuita de 

plantas medicinais com orientações acerca do modo correto de preparo e uso racional.  

A farmácia escola conta também com projetos de Descarte de medicamentos 

vencidos ou não utilizados, atendimentos clínicos farmacêuticos, orientações sobre uso 

correto de produtos cosméticos e rotinas de Skin Care, Rastreamento de casos 

suspeitos de diabetes e Ações de Fotoeducação. A tabela 15 - demonstra o número de 

atendimentos e de ações destinados a comunidade em 2021 e figura 68 destaca 

imagens de manipulação de medicamentos e atividades e Projeto e orientações sobre 

o descarte de medicamentos junto à comunidade. 

 

tabela 15 - número de atendimentos e de ações destinados a comunidade 

em 2021 

 
Atividades 

 
2021 

Formulas 2209 

Atendimentos 511 

Pacotes chá 1532 

Distribuição de álcool gel 879 

TOTAL 5.131 

Fonte: Coordenação da Farmácia Escola – Dados Balanço Social (2021). 

 

Figura 68 – imagens as ações desenvolvidas voltadas à comunidade. 

 
 

 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

 

8.4 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ 

O Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ realiza, através de ações e de práticas 

jurídicas, inúmeras atividades e atendimento à comunidade através do enfrentamento 

de questões jurídicas que permeiam as relações cotidianas dos membros da sociedade 

que integram o âmbito de atuação da IES. As ações objetivam beneficiar, através de 
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prestação de serviços de assistência judiciária gratuita, a comunidade carente bem 

como oportunizar, por meio de projetos de extensão, o diálogo dos acadêmicos com a 

comunidade. Na tabela 16, são demonstrados o número de pessoas atendidas através 

do NPJ em Caçador e Fraiburgo. A Figura 69 – demonstra atendimento à comunidade 

de acordo com as restrições exigidas pelo decreto 515 da COVID. 

 

Figura 69 – imagens atendimento voltado à comunidade, a partir do 

segundo semestre 2021. 

 

 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 

 

Tabela 16 – número de atendimentos no NPJ de Caçador- Fraiburgo em 2021. 

  
Descrição das atividades 

 
2021 

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas 
- CDR 

Atendimentos 2.250 

Assistente social 453 

Audiências  

Consultas  

Novos processos  

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas 
- FGO 

Atendimento no balcão  

Orientações sociais  

Atendimentos sociais  

Audiências  

Atendimentos pelos acadêmicos  

Ações protocoladas  

Ações solucionadas e arquivadas  

Arquivamentos sem ajuizamento  

Ações em andamento(ajuizadas)  

Ações em construção pelos alunos  

  
TOTAL 

 
2.703 

Fonte: Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ (2021) 
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8.5 ESCRITÓRIO MODELO 

 

O Escritório Modelo é um espaço acadêmico destinado a integrar as práticas 

dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Administração e Engenharia Civil.  

Além disso, o Escritório Modelo da Uniarp oportuniza aos acadêmicos 

experienciarem além das atividades práticas das disciplinas do curso, vivenciarem 

atividades de diálogo com a comunidade através de atendimentos para o 

desenvolvimento de projetos e estudos voltados à atender demandas e necessidades 

da comunidade local e regional. Destacamos em 2021 a entrega do projeto para 

associação de Apicultores e projeto para a ACEIAS, na Figura 70 – apresenta imagens 

dos projetos desenvolvidas em 2021. 

 

A Figura 70 – imagens projetos e atividades desenvolvidas em 2021 e 

entregue para a comunidade 
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Fonte: Coordenação Escritório Modelo (2021) 

 

 

8.6 ATENDIMENTO E SERVIÇOS À COMUNIDADE CURSO DE MEDICINA (UBS 

 

O curso de medicina vem atuando junto à comunidade através de projetos de 

extensão que levam para comunidade assuntos que são de grande relevância, sejam 

para falar sobre problemas de saúde que acometem a população, como para alertar e 

sensibilizar sobre os perigos de certas doenças, dos cuidados com a prevenção, bem 

como de ter diagnóstico precoce. 

Durante o ano de 2019 e 2020 foram realizados 37 projetos acadêmicos de 

Extensão atundo junto à comunidade voltados a conhecimentos e orientações de saúde 

numa perspectiva de prevenção e sensibilização aos cuidados e perigos de doenças, 

sendo ao final publicado os resultados dos trabalhos nos Anais do SEDEPEX. 

A relevância social impactada junto à comunidade é atribuída as práticas e 

atividades extensionistas curriculares por meio de atendimentos e orientações a 

população, com a inserção dos acadêmicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
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instalação de Ambulatórios especializados, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e, 

também, inserção dos acadêmicos nos ambulatórios hospitalares por meio de 

convênios institucionais.  

No ano de 2021-2, iniciarem-se convênios com unidades de saúde dos 

municípios de Fraiburgo, Videira e Lebon Régis.  

Nestas práticas desencadearam-se atividades nos municípios de Fraiburgo; 

compreendendo, cerca de 30 acadêmicos que passaram a integrar a ESF do município 

de Fraiburgo – SC. O número total de atendimentos faz parte dos indicadores de 

produção municipal e são registrados pela Secretaria de Saúde de cada Município.   

No município de Lebon Régis, o atendimento as demandas de saúde da 

população também se deram através do atendimento especializados em ambulatórios, 

onde estima-se no ano de 2021, aproximadamente 2.800 (dois mil e oitocentos) 

atendimentos ambulatoriais voltados a Saúde do Adulto, Idoso, Mulher e Criança no 

município, nos Ambulatórios de Saúde da UNIARP implantado no município.  

No município de Fraiburgo estima-se que foram realizados 480 atendimentos à 

Saúde da Criança juntamente com a Prefeitura Municipal no segundo semestre de 2021 

sendo este também o mesmo número de atendimentos à Saúde da Mulher naquele 

ano.   

Em Caçador, nos ambulatórios de Cardiologia junto ao Centro de Especialidades 

Jonas Ramos e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas estima-se que 

foram realizados durante o ano de 2021 aproximadamente 2.000 (mil) atendimentos 

especializados, além de 400 (quatrocentos) atendimentos em endocrinologia, também 

junto ao Centro de Especialidades Jonas Ramos em Caçador.  

O Hospital Maicé, na cidade de Caçador, também comportou atendimento 

ambulatorial especializado em ortopedia, estimando-se cerca de 600 (seiscentas) 

consultas no segundo semestre do ano de 2021. A Figura 71 demonstra algumas 

imagens das ações desenvolvidas pelos acadêmicos. 
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A Figura 71 - imagens das ações desenvolvidas pelo curso de medicina 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2021) 
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