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EDITORIAL 

 

A UNIARP tem na Extensão um dos fundamentos sobre os quais está 

edificada. Entende-se a Extensão na instituição como fator determinante para a 

efetivação de uma instituição comunitária, viabilizando e articulando ações da 

Universidade junto à sociedade. Dessa forma, o fortalecimento desse setor é 

essencial à materialização do projeto universitário, que almeja a qualidade 

acadêmica sem descuidar-se de seu compromisso social e político com a sociedade.   

Extensão mostra-se como uma função dialógica da universidade junto à 

comunidade interna e seu entorno. A matriz dialógica se configura pelas interfaces 

que estabelece com todos os segmentos da sociedade, com todos os tipos de 

saberes e de realidades. É, portanto, a efetivação de um movimento dialético que 

comunica e troca novos conhecimentos, dialogicamente, permitindo a abertura 

operacional da universidade ao seu meio no sentido da circulação de informações, 

formando novas mentalidades, num processo contínuo, permanente, educativo, 

cultural e científico.  

A extensão tem caráter mobilizador e transformador, pois interfere na própria 

ação da universidade, avaliando-a, e nos movimentos da sociedade, promovendo 

melhores condições ao exercício da cidadania. Por conceituar-se como uma função 

dialógica da universidade com seu entorno, ocupa-se com os resultados efetivos e 

os avanços qualitativos de todos os segmentos sociais com os quais se envolve. 

A Extensão deverá traduzir para a sociedade as potencialidades e as 

disponibilidades da Universidade em termos de prestação de serviços, assistência 

e responsabilidade social, revitalizando o ensino e a pesquisa, estimulando o 

desenvolvimento regional e a práxis acadêmica, integrando a comunidade interna 

e externa, além de auxiliar na busca de solução de problemas mais complexos, 

cujas soluções não são evidentes, atendendo às demandas regionais. 
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DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS (EVENTOS, PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E 

PROJETOS) 

 

O Catálogo das atividades desenvolvidas em 2019 objetiva registrar e 

elencar as possíveis contribuições desenvolvidas durante o ano letivo como meio 

de viabilizar o elo entre a Universidade e a sociedade por meio de projetos, 

programas e eventos institucionais e parcerias com órgãos governamentais e não-

governamentais.  

As ações buscam aliar conhecimentos adquiridos em sala de aula com as 

experiências e as vivências oportunizadas junto à comunidade, integrando o saber 

científico ao saber popular, pois acredita-se que por meio de experiências práticas 

aliadas às teorias e aos conhecimentos científicos na formação técnica acadêmica 

e cidadã muito contribuirá com a responsabilidade profissional advindo da Uniarp, 

bem como poderá contribuir com a transformação social. 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

A tabela 1 demonstra o público atingido com os programas institucionais 

voltados à comunidade desenvolvidos pelos acadêmicos, professores e técnicos 

administrativos da UNIARP.  

 
Tabela 1:  PROGRAMAS por linha de extensão 
 

Linha de Extensão Nome do Programas CH Nº de 
Participantes 

Cidadania e Inclusão Social - CIS UAMI – Caçador 128 68 

Educação – ED UAMI – Fraiburgo 128 65 

Educação – ED UAMI – Santa Cecília 128 62 

Educação ED UAMI – LEBON RÉGIS   

ED – CIS – TDSER – PSMA – PDT - RPC PAEC 2800 9.500 

PROGRAMA PROESDE (Programa de 

Desenvolvimento Regional) 
Programa de bolsas de 
Extensão  

200 93 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM 
MATEMÁTICA 

Curso de Extensão 30 35 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM 
PORTUGUÊS 

Curso de Extensão 30 30 

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

200 70 

Programa Políticas Afirmativas  Ciclo de Palestras Políticas 
Afirmativas na Adversidades 

8  150 

Total geral  3.652 10.073 

Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 
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PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO E CULTURA - PAEC 

 

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

Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, objetiva estimular a participação de 

acadêmicos dos cursos de graduação em projetos de extensão desenvolvidos pela 

UNIARP por meio de auxílio financeiro na forma de bolsa. 

Os projetos a serem propostos ao programa de Apoio a Extensão e Cultura - 

PAEC deverão atender às diretrizes da extensão com iniciativas que estabeleçam 

relação entre a Universidade e a sociedade, tenham grande relevância acadêmico 

social. As ações propostas deverão contemplar as diretrizes da Extensão por meio de 

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

com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, bem como a 

formação cidadã do acadêmico.  

O programa PAEC existe na UNIARP desde 2001 é o maior meio de fomento 

de ações de extensão na UNIARP. Em 2019, concederam-se 40 bolsas que beneficiou 

40 projetos contemplados.   

Esse Catálogo apresenta alguns projetos contemplados em 2019 e organiza-

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

da Cultura, Cidadania e Inclusão Social, Preservação e Sustentabilidade do Meio 

Ambiente, Saúde, Produção e Difusão de Tecnologias, Trabalho e Desenvolvimento 

Socioeconômico Regional. 

 

Resultados esperados com as ações: 

Esperam-se, como resultados dos projetos de extensão do Programa de bolsas 

PAEC, a produção de conhecimento novo, novas práticas, socialização e interação 

com os públicos alvo dos projetos. Almeja-se, igualmente, uma maior aproximação 

com a comunidade regional através da socialização e sensibilização de 

conhecimentos e práticas interativas num processo de experienciação e troca de 

saberes com a comunidade. Acredita-se que a articulação e a inovação social podem 

contribuir com a transformação da realidade social das comunidades atingida.  Além 

disso, as ações e as práticas são divulgadas nas redes sociais, meios de comunicação 

como mais uma forma de socializar e ampliar o público atingido, bem como dar 
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conhecimento à sociedade das possíveis intervenções e contribuições realizadas. 

 

Eixo Temático: comunicação. 

 

Tabela 2 – Demonstra os projetos de Extensão do Eixo Temático: Comunicação 

desenvolvidos em 2019. 

TÍTULO DO PROJETO  Acadêmico/CURSO Professor Orientador CURSO 

REEDIÇÃO: Programa  

Capacitação em Oratória para 
Crianças do Ensino 
Fundamental da Escola Paulo 
Penso em Videira 

Vanderlei Pires 
 

Prof. Juciele Marta 
Baldissareli, Ma 

Comunicação 

e Jornalismo 

A Importância da Aprendizagem 

e uso das Mídias com Crianças e 

Adolescentes 

Vanessa c Cristina 
Pereira 
 

Prof. Juciele Marta 
Baldissareli, Ma. 

Comunicação 
e Jornalismo 

Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 

A Figura 1 demonstra uma matéria de divulgação relacionado ao projeto 

destaque do PAEC em 2019 do eixo temático Comunicação. 

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  

27.03.2019 
Acadêmico desenvolve projeto de oratória em escola de Videira 

 
O acadêmico Vanderlei Pires, do curso de Jornalismo da UNIARP realiza projeto de capacitação 
em oratória na EEBM Pref. Paulo Fioravante Penso de Videira de Videira-SC. O projeto foi 
apresentado como requisito para obtenção de Bolsa do PAEC do curso de Jornalismo, oferecida 
pela Universidade, sob orientação da professora Juciele Marta Baldissarelli. Estão participando 
do projeto alunos do 9º ano. 
Outros recursos, oriundos da aprendizagem no decorrer do curso de jornalismo, são utilizados 
para a realização das atividades inerentes ao projeto, que se intitula “Programa de capacitação 
em oratória para crianças da Escola Paulo Penso em Videira”, projeto esse que tem sua reedição 
aprovada para 2019. 

 
Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 



 

9  
 

Eixo Temático: Educação 

 

Tabela 3 – demonstra os projetos de Extensão do Eixo Temático: Educação realizados 

em 2019. 

 

PROJETOS EIXO EDUCAÇÃO  AUTOR  ORIENTADOR  
(A)  

CURSO  

Sistema Protegido Sustentável, Uma 
Alternativa Reciclável no Ambiente 
Escolar.  

Alisson Fernando  
Rodrigues Gonçalves  

Caroline de Fátima  
Esperança  

Agronomia  

A Sustentabilidade e Boas Práticas de 
Irrigação na Horta  
Escolar  

Bruno Gaio Serafini  Caroline de Fátima  
Esperança  

Agronomia  

A Educação como Vetor de  
Prevenção a Violência Doméstica  

Marcos Perondi  Jociane  
Machiavelli Oufella  

Direito  

Conversando com os Alunos: Talk 
Show Sobre DST’S e Métodos 
Contraceptivos como Estratégia De 
Ensino e Sensibilização.   

Bianca  
Maxwelyn Sorgato  

Halandey  
Camilo de  

Borba Tesser  

Ciências 
Biológicas  

Trabalhar o Empoderamento da  
Mulher, Mães de Alunos do Projeto 
Cesmar – Que Território é Esse?  

Maria  
Lucimara da  
Silva Pawuk  

Ana Claudia Lawless  Psicologia  

Horta Escolar Suspensa  
  

Miguel Ricardo Petri 
Rambo  

Amador  
Tomaselli  

Agronomia  

Basquetebol – Ferramenta de Inclusão 
social nos bairros periféricos do 
município de Caçador 

Vinicios Daroz Maurício Luiz 
Somenzi 

Educação 
Física -

Licenciaturas 
Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 

 

A Figura 2 demonstra projeto um dos projetos destaque do PAEC em 2019 do 

eixo temático educação realizado pelo acadêmico na Escola Henrique Júlio Berger. 
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       Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 

Eixo Temático: Cidadania e Inclusão Social  

 

Tabela 4 – demonstra projetos de Extensão do Eixo Temático: Cidadania e Inclusão 

Social realizados em 2019. 

PROJETOS EIXO CIDADANIA E INCLUSÃO 
SOCIAL  

AUTOR  ORIENTADOR  
(A)  

CURSO  

Violência Contra a Mulher: A Mudança sou eu  Claudeni  
Bezerra de Oliveira  

Ivonete Moreira  Direito  

REEDIÇÃO:  Movimento  da  
Gratidão  

Luis Mateus Simão  Sandra Mara 
Bragagnolo  

Administração  

Leia no Hospital: Leitura Infantil e para Adultos 
no Hospital  

    

Saulo  
Granemann  

Teixeira Junior  

Marileusa Cecília  
Carvalho  

Letras  

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 
no CRAS 

Camila Cristina 
Machado 

Rubens Luís 
Freiberger 

Direito 

Projeto Cicatrizes que Promovem Lutas – 
Superação Feminina 

Fernanda dos Santos Caroline Neris 
Brid 

Direito 

Hábitos e Atitudes de Liderança Mauricio Ribeiro Caroline Neris 
Bridi 

Direito 
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Grupo reflexivo para homens autores de 
violência doméstica no município de Caçador 

Renato Jesus da 
Silva 

Claudio Adão 
Sanches 

Direito 

Produção sustentabilidade de cebola em 
Macieira pela difusão de técnicas da produção 
integrada – (SISPIC) 

Miriam W. de Oliveira 
Canalle 

Leandro Hahn Agronomia 

Direito e Deveres Assegurados pelo Estatuto da 
criança e do adolescente 

Silvane Vieira Lilian Villwock 
Azevedo 

Direito 

Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 

A figura 3 apresenta matéria publicada em junho de 2019, referente ação do 

projeto de Extensão PAEC do Eixo Temático Cidadania e Inclusão Social. 

 

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  

14.06.2019 

Acadêmico de Administração da UNIARP realiza movimento da gratidão em 
Santa Cecília 

 
O acadêmico Luís Mateus Simão, do curso de Administração da UNIARP, orientado pela prof. 
Me. Sandra Mara Bragagnolo, realizou, no dia 28 de maio, a ação social intitulada: “Movimento 
da Gratidão”. 
O projeto apresentado em reedição ao PAEC envolve pessoas de todas as classes sociais do 
município de Santa Cecília: as que podem doar algo e as que precisam de doações. Os materiais 
coletados foram expostos na praça central da cidade, movimentando cerca de 100 pessoas. 
Para a primeira etapa do projeto, que se efetivou no dia 28, Simão reuniu doações e divulgou a 
ação na rádio local e nas redes sociais. Em seguida, organizou o movimento, que teve como 
foco o respeito às pessoas em sua integridade e dignidade, uma vez que o movimento é 
orientado para a troca de itens e não para a simples doação. A troca poderia ser feita com algo 
material ou com a elaboração de um desenho, de uma poesia ou de alguma manifestação, como 
cantar, por exemplo. 
A professora Sandra avalia a ação de forma positiva. “Toda ação social é bem-vinda, pois 
promove a comunicação dentro da sociedade, tendo como objetivo o outro, envolvendo reações 
que alteram de forma benéfica o comportamento das pessoas”, finalizou. 
 

 
 
 

 

Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 
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Eixo Temático: Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente. 

 

Tabela 5 – Demonstra os projetos de Extensão do Eixo Temático: Preservação e 

Sustentabilidade do Meio Ambiente realizados em 2019. 

PROJETOS EIXO  
  

AUTOR  ORIENTADOR  
(A)  

CURSO  

REEDIÇÃO: Horta Na Escola: Práticas 
Sustentáveis de  
Permacultura.  

Juliano Tasca Bisotto  Roger  
Francisco  
Ferreira de  

Campo  

Engenharia  
Ambiental e 

Sanitária  

Educação Ambiental: Gestão Ambiental dos 
Resíduos de serviço da Saúde do Município de 
Fraiburgo   

Leticia  
Geniqueli  
Reichardt  

Roger  
Francisco  
Ferreira de  

Campo  

Engenharia  
Ambiental e 

Sanitária  

“Capacidade de Utilização de Áreas de 
Reservas Legais e APPs Para Atividades 
Apícolas com Baixo Impacto Ambiental.  

Maira Aline dos 
Santos Pontes  

André Amarildo 
Sezerino  

Agronomia   

Plantas Alimentícias Não Convencionais – 
PANC´S no Ambiente Escolar 

Andressa Camila 
Alves 

Caroline de Fátima 
Esperança 

Agronomia 

Fonte: arquivos UNIARP, (2019). 

 

A Figura 4 demonstra através das imagens atividades e ações desenvolvidas pelo 

Projeto de Extensão do eixo temático Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente 

em 2019. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

 

Eixo Temático: saúde 

Tabela 6 – Demonstra os projetos de Extensão PAEC realizados do Eixo Temático: 

Saúde em 2019. 

TÍTULO DO PROJETO 

 
ACADÊMICO PROFESSOR ORIENTADOR curso 

Implantação  de Pastoral  da Saúde e 
Horto de Plantas Medicinais, Plantas 
Alimentícias não Convencionais e 
Condimentares no Município de Rio das Antas: 
Interação Entre Escola e Centro de Idosos.   

Sabrina Aparecida 
Schneider 

Marivane Lemos, Dra. Farmácia 

Atenção Farmacêutica e Redução de Danos no 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II e AD) 
em Caçador/ SC 

Eduardo Sttocco 
Da Silva 

Vilmair  

Zancanaro, Ma.  
 

Farmácia 

Acompanhamento Farmacêutico de Idosos no 
Município de Rio das Antas: Orientações Sobre 
uso Racional de Medicamentos e Prevenção de 
Doenças Crônicas. 

Érica Camargo  
 

Mozart Arthor Bondan, 
Me. 

Curso: 
Farmácia 

O Voleibol como Fator de Inserção Social na 
Escola de Educação Estadual Santa Terezinha 
– Lebon Régis 

Fabiano Belaver 
 

Joel Caetano, Me. Educação 
Física 

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

Gabriela Carolina 
Caregnato Frigotto 
 

Lorete Aparecida 
Braun¸Ma. 

Enfermage
m 
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Avaliação do Acometimento Cutâneo Provocado 
pela Exposição Excessiva ao Sol e Orientação 
do Uso Correto de Fotoprotetores 

Samanta Alves 
Morgenstern 

Talita Regina 
Granemann Nunes< Ma. 
 

Estética e 
Cosmética 

Cuidado Farmacêutico na Manutenção da 
Integridade Cutânea em Idosos Residentes na 
Casa Lar em Caçador- SC 

Diuliane Thais 
Lima 
 

Talita Regina Granemann 
Nunes,Ma. 

Farmácia 

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

Emily Goeten 
Ribeiro 
Bartolomeu 

Liamara Dala Costa, Ma Fisioterapia 

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

Franceline Martins 
de Oliveira 
 

Neuzeli Aparecida da 
Silva 

Psicologia 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

A Figura 5 demonstra projeto de Extensão do Eixo Temático Saúde destaque 

através da matéria publicada em 2019. 

Acadêmica desenvolve projeto de acompanhamento farmacoterapêutico 
 

 

O Brasil está entre os dez países que mais consomem 
medicamentos no mundo, segundo dados do Conselho 
Federal de Farmácia. No País, existe uma cultura de que 
a farmácia é um mero comércio e o medicamento é uma 
mercadoria como outra qualquer e isso tem estimulado, e 
muito, o consumo de medicamentos de forma 
indiscriminada. De acordo com estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 50% dos 
usuários de medicamentos o faz de forma incorreta. 

Haja vista essa realidade, a acadêmica Erica 
Camargo, do curso de Farmácia da UNIARP, propôs 
um projeto de acompanhamento Farmacêutico de 
idosos com orientações sobre uso racional de 
medicamentos e prevenção de doenças crônicas.  

O projeto será desenvolvido em Fraiburgo, 
beneficiando cerca de 300 idosos e também em Rio 
das Antas, com cerca de 70 idosos. 

Os idosos serão convidados a participar do projeto 
respondendo a um questionário e relatando sua rotina 
habitual de uso de medicamentos. Por meio do projeto, 
a acadêmica analisará os casos a fim de detectar 
discrepâncias no uso dos medicamentos, além de 
repassar orientações, sugerir novos esquemas 
terapêuticos. O objetivo é prevenir efeitos danosos 
através da redução de erros de medicação e promover 
assim a segurança do paciente. 

Resultados esperados 

Espera-se como resultado uma maior conscientização 
dos participantes do projeto em relação ao uso 
adequado de medicamentos, bem como a 
possibilidade de utilizarem formas terapêuticas 
alternativas de prevenção. 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

 

A Figura 6 apresenta matérias divulgadas de projetos PAEC desenvolvidos do eixo 

temático Saúde em 2019. 
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Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

 

Eixo Temático: Produção e Difusão de Tecnologia 

 

Tabela 7 – demonstra os projetos de Extensão do Eixo Temático: Produção e Difusão 

de Tecnologias 

PROJETOS EIXO PRODUÇÃO E DIFUSÃO 
DE TÉCNOLOGIAS  

AUTOR  ORIENTADOR  
(A)  

CURSO  

Produção Sustentável de Tomate em Caçador 
Pela Difusão de Técnicas da Produção 
Integrada (SISPIT)  

Andrei Lucas Alves  Leandro Hahn, 
Dr. 

Agronomia  

Desenvolvimento de Atividades  
Utilizando Lego com Alunos do Ensino 
Fundamental da Escola de Educação Básica 
Dante Mosconi.  

Henrique Vorel  Mayne  
Francieli  

Gonçalves, Dra. 

Engenharia 
Elétrica  

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

Rafaela Silveira 
Vargas 

Leandro Hahn, Dr. Agronomia 
 

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

Miriam W. de 
Oliveira Canalle 

Leandro Hahn, Dr. Agronomia 
 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

 

Eixo Temático: Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico Regional. 

 

Tabela 8 – Demonstra os projetos de extensão desenvolvidos do Eixo Temático: 

Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico  Regional  
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TÍTULO PROJETO ACADÊMICO ORIENTADOR CURSO 

Gestão de Carreira para Estudantes do 

Ensino Médio na Era da Quarta Revolução 

Industrial 

André Lucas Bueno Sandra Mara 

Bragagnolo, Ma. 

Administração 

Orientações e Diretrizes da Normalização 

de Trabalhos Acadêmicos da UNIARP 

Maikon Diego Prigol Roger Francisco 

Ferreira de 

Campos, Me. 

Ciências 

Contábeis 

Fonte: Arquivos UNIARP, (2019). 

 

PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DA MAIOR IDADE – UAMI 

 

A Universidade Aberta da Maior Idade – UAMI é um Programa Institucional implantado em 

2004, na UNIARP, desenvolvendo o programa em Caçador, Fraiburgo, Santa Cecília e Lebon 

Régis-SC com a finalidade de contribuir com a população de idosos, desenvolvendo atividades 

e ampliação de conhecimentos multidisciplinares voltados à promoção do resgate da cidadania 

e melhoria da qualidade de vida deste segmento da população. A UAMI tem, na sua essência, a 

preocupação com a saúde biopsicossocial, propiciando aos participantes a integração, a 

socialização, a sensibilização e a orientações para o envelhecimento saudável e ativo. Dentre as 

temáticas abordadas, contemplam-se: educação, saúde, direito, justiça social, socialização, 

inclusão e cidadania. Além disso, a UAMI busca resgatar o status intelectual do homem; estimular 

a descoberta de suas potencialidades; promover a consciência participativa bem como a 

interação junto aos acadêmicos. A  UAMI é embasada por um conjunto de atividades 

relacionadas ao saber, ao fazer e ao lazer, possibilitando uma vida ativa, independentemente da 

idade e de convívio social. Com relação à relevância acadêmica e social, destaca-se a Inclusão 

do idoso, uma maior socialização e integração junto a seus familiares e à sociedade e a 

recuperação do idoso para uma vida saudável e independente. A Tabela 9 demonstra o número 

de participantes da UAMI período 2019.  

 

Tabela 9 - Demonstra o número de alunos UAMI 2019 nos municípios 

atingidos com o programa. 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

 

 

 UAMI  
CAÇADOR 

UAMI 
FRAIBURGO 

UAMI 
 SANTA CECÍLIA 

UAMI 
 LEBON RÉGIS 

TOTAL 

2019 65 39 39 - 143 
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A Figura 7  apresenta a participação da comunidade externa nos eventos da 

UNIARP em especial as alunas da UAMI  
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

Resultados esperados com o programa 

Espera-se com as ações e os projetos desenvolvidos em prol das pessoas com mais de 

50 anos, pensando em contribuir com a melhoria da qualidade de vida e com o bem-estar dos 

idosos embora muitas vezes não se tenha como medir os resultados sociologicamente. 

Mediante as avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, a coordenação geral do programa 

procura demonstrar e registrar a percepção dos participantes do programa, havendo tanto 

resultados positivos, que existem alunas do programa que iniciaram em 2004, quando da sua 

criação, e participam até hoje.  

Assim, acredita-se que a UAMI é propulsora de muitas realizações e satisfações pessoais dos 

participantes em aumento de autonomia e de autoestima, independência e integração com a 

sociedade. 
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PROGRAMA UNIARP NA COMUNIDADE 

 

O Programa UNIARP na Comunidade está subjacente um conjunto articulado de 

valores, de teorias e de práticas dos cursos de graduação e advinda da própria 

constituição estatutária da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, que tem, em seus 

pressupostos, a preocupação precípua com o desenvolvimento regional de sua 

abrangência. 

Dentre suas perspectivas está a importância de superar as barreiras, 

desigualdades, as diversidades e as injustiças sociais. Atuar em situações de crise e 

de emergência, além, também, de oferecer subsídios para a resposta aos problemas 

de natureza pessoal e social do dia-a-dia das comunidades, principalmente local e 

regional.  

A  variedade de intervenções  que o Programa pode oferecer está calcada em seus 

cursos de graduação que podem passar desde propostas de ações individuais (dos 

alunos, professores e/ou funcionários) até o  planejamento social e o desenvolvimento 

social na perspectiva de assessoramento, aconselhamento, acompanhamento de 

casos, trabalho de grupo, de cunho pedagógico, encaminhamentos a tratamento e 

terapia familiares para que as pessoas possam obter os bens e serviços disponíveis na 

comunidade.  

O Programa leva em consideração, igualmente, as características e as condições 

culturais, históricas e socioeconômicas existentes na comunidade onde atuará, 

buscando um diagnóstico da mesma para assegurar-se de que sua intervenção será 

profícua a curto, médio ou longo prazo. 

Os representantes da comunidade apresentam a indicação de necessidade a ser 

atendida, fazendo indicações de quais as intervenções possíveis e quais as imediatas. 

A partir desse diagnóstico prévio, a UNIARP busca outros e mais subsídios junto à 

comunidade interna e externa e formata o projeto convidando os parceiros (cursos de 

graduação) para comporem o grupo de pessoas e as ações. Registram-se, dentre os 

eventos: casamento comunitário, eventos sociais e comunitários, Feiras e exposições 

e ações de prestação de serviços envolvendo a comunidade. A Figura 8 demonstra 

através das imagens ações e atividades vivenciadas com a comunidade. 
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A Figura 8 – Demonstra através de imagens evidências das atividades realizadas 

no programa Uniarp na Comunidade em 2019.  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 
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Os resultados esperados com o programa: 

Espera-se que, como resultado das ações desenvolvidas junto à comunidade, o 

Programa UNIARP na comunidade impacte, por meio da educação e da 

sensibilização, em melhorias e em esclarecimentos de conhecimentos pertinentes a 

suas realidades. Dentre as melhorias esperadas, almeja-se que as comunidades 

atingidas com os projetos obtenham uma maior qualidade de vida através de 

conhecimentos e das práticas vivenciadas ao oportunizar-se aprendizagem 

socioambiental, socioeconômico e sociocultural, resultando na transformação da 

comunidade. 

 

PROGRAMA PAD 

O Programa de Apoio aos Deficientes – PAD da Uniarp tem por objetivo assegurar 

o atendimento e a acessibilidade às pessoas com deficiência de modo a promover as 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, atendendo às 

diretrizes da Lei 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. O 

programa, além de oferecer os serviços de atendimento, também, desenvolve ações 

de conscientização e orientações à comunidade sobre temas e conhecimentos de 

sobre inclusão. Agregado a isso, o programa contribui com a comunidade por meio de 

projetos desenvolvido em parceria com Escritório Modelo da UNIARP para melhorar 

a acessibilidade das escolas. Abaixo, a Figura 9 demonstra as ações extensionistas 

com esse objetivo de sensibilizar a comunidade em relação a inclusão das pessoas 

deficientes. 

 

Figura 9 – Demonstra Imagens de ações desenvolvidas em 2019 
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Curso de Libras de Sinais Ciclo de Palestras Afirmativas 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

PROGRAMA UNIARP NAS ESCOLAS 

 

O Programa UNIARP nas Escolas desenvolve efetivamente atividades extensionistas 

articuladas de cooperação e orientações através de palestras, oficinas e atividades com 

professores dos cursos de graduação da UNIARP durante o ano letivo com a finalidade de 

ser mais um instrumento vivo e atuante de auxílio aos educadores nas Escolas de Educação 

Básica da Região na formação humanística-cidadã dos alunos. Objetiva, ainda, levar ao 

conhecimento dos participantes a UNIARP, divulgando seus cursos de graduação, pós-

graduação, mestrado, sua estrutura de pessoal e sua infraestrutura.  

Ressalta, igualmente, que essa ação estabelece condições favoráveis à aproximação 

das escolas das redes de ensino à UNIARP, estreitando laços e, principalmente, 

desmistificando dificuldades de acesso ao ensino superior, contribuindo de forma significativa 

na escolha da profissão que passa pelo ingresso em um curso superior. Considera, de modo 

semelhante, que as atitudes, os hábitos e os valores dos jovens são decisivos para a aquisição 

de conhecimentos e de uma aprendizagem significativa para a vida e para as opões 

profissionais que o jovem abrangerá no futuro de acordo com suas expectativas e seu projeto 

de vida.   

O projeto encerra-se ao final do semestre letivo com a realização da Feira de Cursos – 

EXPOUNIARP, da qual as escolas da região são convidadas a participarem a fim de 

conhecerem a estrutura da UNIARP, dos cursos e dos laboratórios. A figura 10 demonstra 

algumas atividades realizadas junto a estes alunos do ensino médio.  

Figura 10 –  Imagens demonstrativas de atividades e ações realizadas no 

período em 2019 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

 

 

EVENTOS INSTITUCIONAIS - JORNADAS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS E 

CURSOS  

 

Os eventos realizados pela UNIARP através da Extensão e Cultura e seus cursos 

de graduação, contemplam eventos institucionais que acontecem sistematicamente 

com objetivo de envolver a comunidade acadêmica e sociedade em discussões e 

reflexões de conhecimentos científicos, tecnológico e social. Além dos eventos 

institucionais a UNIARP realiza outros eventos como: workshop; encontros; 

seminários, palestras, feiras tecnológicas e congressos, sendo em 2019 realizado 

mais de 30 eventos, atingindo diretamente mais de 12.400 participantes. Elencamos 

alguns eventos destaques de 2019. 

 

 

ENFRUTE 
 

A Uniarp, através da Extensão, desenvolve, em parceria com a EPAGRI, o 

ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO - 

ENFRUTE, sistematicamente, a cada 2 anos. As atividades e as ações são 

desenvolvidas pela Epagri/Estação Experimental de Caçador, a UNIARP, a 

Embrapa e a Prefeitura Municipal de Fraiburgo. 

O ENFRUTE é um evento que está na sua XVI edição (2019). Desde seu 

lançamento, já agregou as mais variadas pesquisas de renomados pesquisadores, 

sendo nacionais e internacionais, contribuindo significativamente à fruticultura de 

clima temperado. Ações, dessa natureza, objetivam fomentar a qualificação 

profissional, agregando benefícios ao desenvolvimento das atividades. Ressalta-
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se, também, o envolvimento dos discentes e dos docentes no evento, 

principalmente dos cursos de Agronomia e Ciências Biológicas, os quais, além de 

participarem das palestras, igualmente, apresentam trabalhos. O ENFRUTE tem 

impacto nacional e internacional, sendo divulgados resultados de pesquisas e de 

trabalhos na área, abordando as últimas tecnologias em termos de produção na 

área de fruticultura. Ademais, faz-se necessário destacar a socialização desses 

conhecimentos por meio do evento de Extensão ENFRUTE, em que se envolvem 

a comunidade científica (pesquisadores, estudiosos, acadêmicos, professores) e a 

comunidade (produtores/ agricultores). A Figura 11 apresenta imagens do evento 

em 2019. 

Figura 11 – Demonstra o evento realizado em 2019. 

  

Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

Resultados esperados com esta ação 

 

Espera-se, com o evento, proporcionar uma maior divulgação de novas 

tecnologias diretamente ao produtor rural; além disso, oportunizar discussões e 

reflexões junto aos acadêmicos, professores e pesquisadores numa perspectiva que 

permita otimizar o processo produtivo, reduzindo custos com insumos e mão de obra, 

fazendo com que os pequenos e os médios produtores de frutas aumentem sua 

competitividade e, consequentemente, a sua lucratividade, permitindo a melhoria da 

qualidade de vida desses atores do meio rural. 

Além disso, atentos às tendências globais do mercado, bem como os efeitos das 

mudanças climáticas nas áreas de produção de fruticultura de clima temperado 

tradicionais, a comissão técnica tem apresentado e discutido esse tema dentro da 

ótica de uma agricultura sustentável de menor impacto e danos ao meio ambiente. 
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SEAD – SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 

O SEAD, evento institucional da Uniarp, vem se realizando há mais de 10 anos. 

Além de envolver a comunidade acadêmica, conta com a participação e o apoio de 

vários setores da sociedade, sendo que o empresarial, além de apoiar, também 

participa do evento. O SEAD é um evento promovido pelos cursos de Administração 

e de Ciências Contábeis com o apoio da Extensão, oportunizando debates e 

discussões de temas relevantes relacionados ao desenvolvimento Regional, 

promovendo uma grande sinergia entre universidade, empresas, instituições e 

comunidade. Ademais, esse evento é um dos maiores eventos institucionais que 

consegue agregar a comunidade acadêmica e a sociedade, considerando sua 

importância no cenário atual, temas e palestras atuais que podem impactar mudanças 

para organizações e instituições. 

Caçador é a maior cidade do Meio oeste catarinense, com mais de 70 mil 

habitantes, importante polo industrial e econômico, sendo sede da UNIARP. Os cursos 

de Administração e de Ciências Contábeis da UNIARP, por meio de seu corpo docente 

e discente, buscam inovar e ousar nas propostas, desde o primeiro ano do evento. De 

lá para cá, diversos pesquisadores, políticos e empresários participaram como 

palestrantes do evento. A Figura 12 apresenta imagens da realização do SEAD 2019. 

Figura 12 – Demonstra imagens com o público envolvido no evento de 2019. 

 
Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 
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Resultados Esperados com a Ação 

  

Espera-se, com esta proposta, integrar a universidade, empresas, instituições 

e comunidade de modo a contribuir com a formação dos acadêmicos e, também, com 

o desenvolvimento social e regional enquanto agentes ativos da mudança. O evento 

é, de certo modo, é uma atitude que visa à democratização do acesso ao 

conhecimento, especialmente nas regiões mais distantes das capitais ou dos grandes 

centros. Por fim, espera-se desenvolver um evento capaz de transformar e de 

melhorar a realidade da Região Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

 
ENCONTRO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE 
 

O Encontro Nacional Interdisciplinar em Saúde, por entender que é uma ação 

necessária ao desenvolvimento de novos conhecimentos e de tecnologias 

interdisciplinares em saúde, evidencia que a área da saúde é um dos propósitos da 

Universidade definidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, considerando 

ainda a importância da Saúde, a qualidade de vida ao desenvolvimento regional e à 

promoção da cidadania. Isso se deve ao fato de a saúde entrar como um forte pilar no 

auxílio de base para o desenvolvimento e a sustentabilidade, visto que a situação de 

ambiente e de saúde do país resulta direta e indiretamente das políticas públicas, 

econômicas e sociais e não pode ser considerada independentemente dessas 

políticas.  

O Encontro tem por objeto dar continuidade as ações desenvolvidas nas 

edições anteriores, promover ações contínuas de aprimoramento e novos 

conhecimentos com intuito de dar subsídios a toda comunidade regional e estadual 

e que estimulem a criatividade nas diversas áreas do saber relacionados à saúde, 

ao bem-estar físico e emocional e, por fim, fortalecer a colaboração entre as 

disciplinas da saúde visando ao conhecimento humano por meio da 

interdisciplinaridade.  

O histórico dos eventos na área da saúde, em Caçador, iniciou em 2002, com 

eventos como jornadas de Educação Física, jornadas multidisciplinares, semanas da 

Enfermagem, semanas científicas e ciclos de estudos. A partir de janeiro de 2010, 

esses eventos começaram a acontecer sob a sigla da universidade Alto Vale do Rio 
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do Peixe UNIARP. O Encontro passou a dar-se bienalmente, com palestras voltadas 

à área da saúde, bem-estar físico e emocional e qualidade de vida por meio da 

programação científica, havendo exposição de pôsteres de trabalhos acadêmicos e 

de professores convidados, ocorrendo premiação para o melhor trabalho com honras, 

premiação e publicação de todos os trabalhos em anais do evento. Além da 

programação científica, destacam-se as palestras e uma noite cultural.  

 

Resultados esperados com a ação: 

 

A interdisciplinaridade no processo de saúde, mediante as diversidades, as 

mazelas do mundo, impulsiona os profissionais, pesquisadores e estudantes envolvidos 

numa constante interação. Considerando esses desafios frente às dificuldades, faz-se 

necessário um aperfeiçoamento constante para acompanhar a evolução dos novos 

medicamentos, tratamentos não medicamentosos, políticas de saúde e estar sempre à 

frente, não deixando que a crise da falta de informação e os problemas sociais afetem a 

saúde emocional.  

Nesse aspecto, a realização dessa ação visa à conscientização e ao envolvimento 

profissional, buscando o eficaz compromisso no processo interdisciplinar mediante as 

diversidades por meio de medidas e de iniciativas consubstanciadas com as novas 

práticas que impactem na busca pela felicidade.  

Espera-se com a presente ação dar maior importância à qualificação do 

profissional da saúde, aliados às novas tecnologias e à diversidades. Além dessas 

especificidades, busca-se a valorização profissional aliada à sua saúde e à qualidade de 

vida. Busca-se dar subsídios para se aprimorar como pessoa, trabalhando suas emoções 

e habilidades sobre sua forma de pensar e agir. Entende-se que se o profissional se 

conhecer melhor, descobrir e trabalhar suas potencialidades, consequentemente, terá 

mais vontade de interagir com o seu aluno, de buscar novas formas de ensinar. Para os 

alunos, é uma forma de incentivo para que nunca parem de buscar novos 

conhecimentos; para a população, uma forma de aprender a lidar com suas emoções. 

 
Em 2019, não aconteceu o evento da Saúde (sendo preparada ação para 2020) 
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A figura 13 apresenta imagens de eventos de Saúde realizados pelos cursos de 

graduação da saúde em 2019, tais como ciclo de estudos, workshop, e eventos 

alusivos ao outubro rosa, ao setembro amarelo. 

 

A figura 13 - demonstra através de imagens eventos de saúde realizados em 

2019. 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 
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CICLO DE ESTUDOS JURÍDICOS 
 

O evento institucional da área jurídica, em sua IV edição, objetiva envolver 

acadêmicos, professores do curso de Direito da Uniarp e demais Universidades da 

região, bem como profissionais da área jurídica e comunidade. O evento intenta 

oportunizar aos participantes momentos de reflexões e de estudos voltados ao direito 

propriamente dito e conceitos direcionados ao cidadão. Pensando nisso, a 

Universidade como semeadora e formadora de opiniões precisa proporcionar aos 

acadêmicos, professores e profissionais a possibilidade de atualização e o advento 

de novos conhecimentos, trazendo a esses eventos pesquisadores e profissionais 

renomados da área para despertar interesse e contribuir com a formação dos 

acadêmicos bem como com os saberes da comunidade local e regional. Destacam-

se imagens do evento em 2019 através da figura 14. 

 
Figura 14 – Demonstra através de imagens o público envolvido no IV Ciclo de Estudos 
Jurídicos em 2019. 
 

 

A UNIARP, por meio do curso de Direito, realiza de 28 a 30 de 
maio o 4º Ciclo de Estudos Jurídicos. O evento ocorrerá na Arena 
da UNIARP com apoio da FAPESC. 
A abertura do evento terá palestra com o tema: “Maria da Penha: 
na prática a teoria é diferente”, com Denis Schlang Alves, 
especialista em Direito Penal. 
Dia 29 de maio, a palestra tratará sobre o feminicídio, com a Dra. 
Luiza Nagib Eluf, procuradora de Justiça aposentada de São 
Paulo. 
O evento encerra dia 30 de maio com a palestra: “Atividade de 
inteligência para segurança do cidadão”, com o Dr. José Gonçalves 
da Silva, diretor de Ensino da Polícia Militar de Santa Catarina. 

 

 
 

 
 

 

https://arquivo.uniarp.edu.br/evento/iv-ciclo-de-estudos-juridicos/
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

 

 
Resultados esperados com a ação: 
 

Espera-se como resultado do evento disponibilizar conhecimentos e reflexões 

relacionados a conhecimentos de direitos ao cidadão, conhecimentos e novas práticas 

voltadas aos profissionais de direito.  

 
 
 

EVENTOS DE EDUCAÇÃO 
 

Encontro Regional em Educação e Encontros Interdisciplinar em Educação 

Os eventos institucionais voltados à Educação sempre foram o ponto forte da 

UNIARP, considerando desde os grandes congressos e os seminários em Educação 

ao longo de sua história, uma vez que a instituição iniciou suas atividades com cursos 

voltados à área educacional. Considerando a constante necessidade de atualização 

e de aperfeiçoamento dos profissionais da Educação, vale destacar que a Uniarp 

realiza, por meio da Extensão e do programa de Mestrado, sistematicamente, 

eventos relacionados a discussões e a temas atuais de conteúdos pertinentes ao 

enfrentamento das dificuldades e desafios da educação.  

Nesse sentido, busca parceria com outras instituições de ensino em nível 

nacional e internacional para, de forma colaborativa e interdisciplinar, promover 

ações que contribuam com a melhoria dos índices de educação na região, no estado 

e no Brasil. Assim registram-se, também, os encontros regionais viabilizados em 

parcerias com prefeituras da região e encontros interdisciplinares em Educação com 

parcerias de outras IES nacional e internacional como meio de demonstrar sua 
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responsabilidade na região. A figura 15 demonstra suas ações através de imagens 

e público participante. 

Figura 15 – Participação dos profissionais da educação nos eventos realizados 

no período de 2019 

 

 
Evento de Educação 

 
 

 
Jornada de Monte Carlo, buscar foto 

 

 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 

Destacamos mais alguns eventos de Educação, envolvendo o curso de 

Pedagogia que  realiza oficina de jogos de Tabuleiros, envolvendo alunos de escolas 

e outros eventos de integração. A figura 16 evidencia as ações em 2019. 

 

Figura 16 – Demonstra ações do curso de Pedagogia 
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 Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 

 

Evento em destaque no Campus FRAIBURGO 
 

Uniarp realiza 1º Ciclo de Estudos Intercursos em Fraiburgo 

Publicação: 06/06/2019 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe realizou, nesta semana, o 1º Ciclo de Estudos Intercursos no campus de 
Fraiburgo. Com temas transversais, o evento reuniu acadêmicos e professores de todos os cursos do campus na Câmara 
Municipal. 
No primeiro dia, palestra com o procurador federal Anderson Lodetti de Oliveira, que tratou sobre o tema “Direitos Indígenas”. 
De forma bastante lúdica, Lodetti enfatizou os preconceitos e a forma de discriminação em relação aos índios desde a 
época do descobrimento do Brasil. “Por se achar o ser mais belo e perfeito da natureza e evoluído, o branco europeu se 
achava no direito de colonizar e pegar as terras para si, porque, afinal de contas, ele ia levar o bem da civilização para o 
mundo. O ser invasor nunca reconheceu um sujeito nos índios, uma organização social indígena, mas achava que só ele 
era um ser digno e só ele tinha organização social”, enfatizou. 
 
Abordando o preconceito atual, é notável que muitas pessoas só admitem que um índio é índio se estiver com “penas” na 
cabeça e com as vestimentas típicas. Lodetti fez questão de enfatizar as culturas de diversos povos, como os alemães com 
o chopp, ou os italianos com vinho e polenta. “Existe o índio puro, com “penas”, e o aculturado, que está de calça jeans e 
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de celular na mão, mas aí que vem o mito evolucionista que diz que “não, o índio puro ainda é índio, mas esse com o celular 
na mão já está “branqueando e que daqui a pouco ele vira ariano”, mais uns três cruzamentos com brancos ele fica bom. 
Esse é o mito evolucionista”, explicou. 
Na mesma linha, o cacique e o professor da língua indígena Simeão Dapri Pra Xokleng, da aldeia Kupli, de Porto União, 
afirmou que muitas pessoas dizem que, “quando o índio veste uma roupa deixa de ser índio”. “Isso não é verdade. Hoje, 
tenho roupas, celular, tenho tudo. Mas, eu conheço a minha história e levo ela para frente. Um índio nunca deixa de ser 
índio desde que ele tenha a própria história e a língua”, destacou. 
Já no segundo dia do evento, a palestra ficou sob o comando do psicólogo Clayton Zanella, o qual falaou sobre Saúde 
Mental: Suicídio. Ele tratou das causas, consequências e maneiras de se prevenir o suicídio, bem como as formas de 
identificar quando uma pessoa pode estar passando por problemas que possam vir a culminar com a vontade de tirar a 
própria vida. 
“Estas palestras de temas transversais são pré-requisitos que os órgãos avaliativos das universidades exigem e são 
importantes para a nossa instituição, que tem extensão e pesquisa. Nós saímos assim, da sala de aula, e incluímos esses 
temas para os acadêmicos dos nossos oito cursos do campus”, finalizou o pró-reitor do campus de Fraiburgo, Almir 
Granemann. A figura 17 apresenta as atividades desenvolvidas e público envolvido. 

 
Figura 17 – Demonstra o as atividades do I Ciclo de Estudos Intercursos Fraiburgo – 2019. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Acervo UNIARP, 2019 
 
 

 
ENCONTRO TECNOLÓGICO 
 

O evento institucional Encontro Tecnológico realiza a sua quinta edição em 2019. 

O Encontro Tecnológico das Engenharias e Sistema de Informação tem por objetivo 

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

discussões e reflexões frente ao momento competitivo vivido, impulsionando a busca 

pelo aperfeiçoamento de habilidades profissionais.   
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Portanto, toda iniciativa de extensão voltada à construção do conhecimento, com 

enfoque de complementariedade, reforço, bem como novos conhecimentos motivados 

pelos avanços tecnológicos, constantes no mercado das engenharias e sistemas de 

informações, fazem-se necessários. Dessa forma, o projeto vem sendo desenvolvido 

sistematicamente e oportuniza aos acadêmicos um diferencial em seus currículos por 

meio do aprimoramento de seus conhecimentos. Assim, destaca-se o evento com as 

imagens da figura 18. 

 

Figura 18 – Demonstra imagens do Encontro Tecnológico das Engenharias e 

Sistemas de Informação – 2019. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019 
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EVENTOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

Eventos de Extensão realizados pelos cursos ou setores da universidade 

voltados ao eixo Temático inovação e tecnologia correspondem a acontecimentos 

de curta duração para o enriquecimento de grupos de interesse desse conhecimento. 

O evento objetiva inserir e instigar os acadêmicos e os professores em ambientes e 

em espaços de inovações tecnológicas, visando a impactar em melhoria no 

desenvolvimento sociocultural, socioambiental e socioeconômico da região. Abaixo 

imagens das atividades destaques em 2019 são demonstradas pela figura 19. 

 

Figura 19 – Demonstra Imagens de eventos dos cursos de graduação 

relacionados a  inovação tecnológica 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 

 
 
 
 

A matéria abaixo é evidenciada através da figura 20, onde destaca-se o evento 

relacionado a discussões e debates sobre Empreendedorismo 

Figura 20 – Demonstra evento de Empreendedorismo 2019. 

UNIARP realiza debate sobre Empreendedorismo 

Publicação: 10/07/2019 

A UNIARP realizou, dia 28 de junho, o Seminário de Desenvolvimento Organizacional com o objetivo de levar 
experiências sobre empreendedorismo para o meio acadêmico. 
Participaram do evento acadêmicos da 1ª fase do curso de Administração e acadêmicos da 7ª fase do curso de 
Jornalismo. A atividade faz parte do projeto integrador desenvolvido nas disciplinas de Administração e Jornalismo. O 
Seminário teve a presença da proprietária da Cereja Flor, Bárbara Thais, da proprietária da franquia da Chilli Beans em 
Caçador, Mariele da Soler e do proprietário da Ótica Catarinense, Emerson Cardoso Marques. 

 
A empreendedora Bárbara Thaís relatou que, no início, trabalhava como maquiadora apenas nos fins de semana ou 
quando tinha eventos, mas assim ela não estava obtendo resultado financeiro. Então, decidiu empreender na área de 
maquiagem. “Comecei a oferecer cursos profissionalizantes, criar conteúdo para internet e alimentar as mídias sociais. 
Aos poucos fui criando meu nome e crescendo. Em 2018, tive a ideia do curso online, que considero como a minha 
grande sacada, pois foi onde eu vi que o meu negócio poderia ser escalável e alcançar o mundo inteiro. Hoje, tenho 
alunas de cinco países diferentes, como Portugal, Estados Unidos e Angola”, destaca Bárbara. 

 
Mariele da Soler, dona da franquia da Chilli Beans em Caçador,  revela que o maior segredo da empresa é o atendimento. 
“A Chilli Beans é conhecida no Brasil pelo seu atendimento de excelência. Criamos uma amizade com o cliente. Nós 
costumamos dizer que não somos vendedores de óculos e sim, consultores de moda. Mais do que entregar a lente que 
está na receita, nosso papel é auxiliar o cliente naquilo que fica melhor para ele, o que combina com o seu estilo, com o 
trabalho e com que ele vive. Vender nem sempre é o mais importante. Temos que conquistar o cliente e fazer com que 
ele se sinta seguro de que a loja não quer só vender um produto para ele, mas que estamos preocupados com o que ele 
realmente necessita”, comenta. 

 
O proprietário da Ótica Catarinense, Emerson Cardoso Marques, saiu de sua terra natal, a cidade de Florianópolis, para 
empreender em Caçador. “É muito difícil empreender em um lugar que não conhecemos, mas eu queria ter o meu 
negócio. Se eu ficasse na minha cidade, não teria o mesmo potencial de crescimento. Então foi importante em um 
determinado momento ter começado do zero. Eu ter subestimando meus concorrentes diretos, porque eles acabam não 
acreditando que poderia ter dado certo. É um forasteiro, como o pessoal as vezes daqui da cidade pensa. Então acho 

https://arquivo.uniarp.edu.br/ensino/graduacao/campus-cacador/administracao/
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que é importante a gente estar pensando nisso, que todo mundo tem potencial de crescimento, que todo mundo tem 
direito de estar crescendo. Acho que é importante sim que se você tem um sonho correr atrás dele”, comenta. 
 

 
 

 
 

Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 
 
EVENTOS MEIO AMBIENTE 
 
 

A Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias em parceria 

com os cursos de graduação estabelecem como meta contribuir com o 

desenvolvimento sustentável por meio de ações voltadas à preservação do Meio 

Ambiente, considerando, dentre os objetivos, o de levar à comunidade as 

possibilidades de melhorias da cidade e da região em seu entorno, considerando os 

objetivos da Agenda 2030, atuando em parceria colaborativa junto às escolas e à 

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

à sustentabilidade. 

As ações desenvolvidas objetivam contribuir com o desenvolvimento 

sustentável, propiciar novas tecnologias e alternativas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável na região através da implantação de atividades, 

palestras e discussões sobre o tema, bem como a implantação de horta escolar 

educativa com o intuito de estimular a preservação do meio ambiente, de contribuir 

com o ambiente saudável e, finalmente, de fortalecer a educação para uma vida 

saudável. 

As ações de extensão universitária contribuirão significativamente na formação 

acadêmica juntamente com a formação ética e cidadã, ressaltando que a relevância 

social das ações de extensão universitária soma-se à relevância acadêmica na sua 

formação pessoal, contribuindo com o seu desenvolvimento socioeconômico, sua 



 

40  
 

visão de mundo, bem como a possibilidade de se tornar um ser social mais 

comprometido com o outro. Na Figura 21 destacamos imagens que demonstram os 

eventos voltados ao meio ambiente em 2019. 

 

Figura 21 – Demonstra através de imagens eventos realizados em 2019 

voltados ao Meio Ambiente 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

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

O SEDEPEX da UNIARP tem por objetivo incentivar a participação de professores 

e de alunos no desenvolvimento de projetos de pesquisa e de iniciação científica, bem 

como grupos de pesquisa da instituição; fomentar a elaboração e a implementação de 

projetos de extensão universitária, buscando a disseminação do conhecimento 

produzido na universidade; divulgar experiências relevantes de Ensino através do 

estágio curricular dos cursos de graduação; e promover a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

Também, apresentar resultados finais ou parciais de ensino, de pesquisa e de 

extensão nas áreas de conhecimentos que abordam temas relevantes ao 

desenvolvimento socioeconômico, sociocultural, socioambiental e social da região e, 

mais amplamente, do estado de Santa Catarina; difundir relatos de experiências de 

práticas inovadoras e atividades extensionistas desenvolvidas na região; e envidar 

esforços para integração máxima entre os órgãos de produção da pesquisa, de extensão 

e de divulgação da Universidade em prol da melhoria da qualidade do ensino na região. 

Em 2019, a Uniarp agregou em suas duas edições do SEDEPEx mais de 1.000 trabalhos 

submetidos e socializados dos professores e dos acadêmicos da Instituição. A Figura 22 

evidencia as atividades e ações do evento de 2019. 
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Figura 22 – Demonstra imagens do SEDEPEX 2019 

  

 
  

 
 

  
Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 
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CULTURA NA UNIARP 
 
 

No aspecto cultural, a UNIARP através da extensão, viabiliza ações e atividades 

que visam ao estímulo e à promoção da cultura através de programas, projetos, cursos 

e eventos culturais (mostras, festivais, grupos, redes, ações e circuitos culturais, etc.), 

filosóficos e esportivos de visibilidade e de relevância na comunidade universitária, além 

da produção artístico-cultural, fortalecendo atividades em arte cultura, memória cultural, 

Museus e patrimônio artístico-cultural. Dentre as ações da UNIARP, destacam-se os 

seguintes Projetos Institucionais:  

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

Uso de Plantas medicinais na prática de benzeduras; b) Mostra Cultural & SEAD; c) 

Festival e Jogos Internacional de Capoeira.  

Destaca-se, igualmente, a realização de oficinas gratuitas destinadas a 

comunidades menos favorecidas com a finalidade de promover a cultura, a cidadania e 

a inclusão social: 

a) Música Instrumental de canto e violão para alunos da Escola Estadual Wanda Krieger 

Gomes localizada em um bairro com acentuado desfavorecimento socioeconômico;  

b) Oficina de Dança capoeira, destinada a pessoas de terceira idade dos centros 

comunitários da cidade e aos alunos da Universidade Aberta da Maior Idade – UAMI, 

desenvolveu-se em parceria com a Sanson Gestão Cultural e Esportiva ao ar livre no 

Parque Central de Caçador.   

A extensão também articula parcerias junto às secretarias de Educação dos 

municípios da Região para desenvolver ações de incentivo para Leitura, cultura e feira 

de livros, Workshop, mostras culturais, visando ao reconhecimento e ao incentivo aos 

artistas e a talentos regionais das mais diversificas áreas de atuação e expressões 

culturais. A figura 23 evidencia por meio de imagens ações de projetos culturais de 

2019. 
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Figura 23 – Demonstra através de  imagens ações culturais realizadas em 

2019 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019 
 

Mostra cultural 
 
A Mostra Cultural da UNIARP é um evento que vem acontecendo há muito tempo. No 

início, agregava-se aos eventos como Encontro Interdisciplinar em saúde, SEAD e 

SEMAD Fraiburgo. Nos últimos anos, ganhou destaque e passou a contar com apoio 

da FAPESC e também com o incentivo advindo da Lei Rouanet. Por meio de tal mostra, 

a Uniarp traz à comunidade de Caçador, de Fraiburgo e de região eventos culturais, 

englobando espetáculos nacionais e internacional de dança, música e teatro. A figura 

24 demonstra as atrações culturais realizadas na Mostra Cultura – 2019. 

 

Figura 24 – Demonstra as atrações culturais realizadas na Mostra Cultura em 

2019.     
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 
 

Outro evento destaque cultural em 2019 realizado pela UNIARP, foi a 8° Edição 
do Festival Internacional de Capoeira, parceria Grupo de capoeira Brasil e Colégio de 
Aplicação. Matéria publicada em 07 de outubro de 2019. 

UNIARP sedia a 8ª edição do Festival Nacional de Capoeira 

Publicação: 07/10/2019 

A Arena da UNIARP foi palco do VIII Festival Nacional de Capoeira dias 4 e 5 de outubro. O 

evento foi promovido pelo Grupo Capeira Brasil,com parceria do Colégio de Aplicação da 

UNIARP, Secretaria Municipal de Educação, Escola Padre José Chamot, Escola Irmão 

Venâncio José, Escola Tabajara e Céu das Artes. O objetivo foi disseminar a cultura afro-

brasileira e africada, além de criar oportunidades de valorização da vida. É um projeto 

socioeducativo e multicultural que envolve crianças e adolescentes. 

A programação do Festival incluiu palestras, roda de mestres e docentes, cerimônia de 

batizado e troca de cordas, troca de graduações e roda de confraternização. A mesa de honra 

contou com a presença do professor Joel Caetano, coordenador do evento, Beto Simas, 

mestre fundador do Grupo Capoeira Brasil e do professor João Pedro Carneiro, orientador do 

Colégio de Aplicação da UNIARP. A Figura 25 apresenta as atividades desenvolvidas no 

Festival Nacional de Capoeira em 2019. 

 

Figura 25 – Demonstra o evento através de imagens dos participantes e atividades 

desenvolvidas em 2019. 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019 

 

AÇÕES SOCIAIS E DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE  

 

A Responsabilidade Social da Universidade é o canal de comunicação com a 

comunidade a fim de que se permita materializar enquanto instituição de ensino. É 

através de sua política de instituição comunitária que visa a contribuir e a minimizar 

as desigualdades sociais, oferecendo soluções que auxiliem o ser humano como 

forma de melhorar sua qualidade de vida. Sua responsabilidade social significa o 

grau de obrigações que uma organização assume por meio de ações que protejam 

e melhorem o bem-estar da sociedade.  

Essa responsabilidade social se manifesta e se concretiza 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 das comunidades do seu 

entorno.  

Sua responsabilidade social se concretiza de maneira significativa, ainda, 

através da concessão de bolsas de auxílios aos acadêmicos com baixa renda em 

seus programas institucionais como bolsa de Assistência Social, bolsas de 

iniciação científica e bolsa de apoio da projetos de Extensão e cultural.  Além 
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dessas, a UNIARP também viabiliza bolsas de auxílio através de parceria com o 

governo do Estado, Programa UNIEDU, impactando o resultado socioeconômico 

regional na vida dos estudantes e de seus familiares ao contribuir direta e 

indiretamente no orçamento familiar 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP cumpre a sua missão não 

só produzindo e disseminando o conhecimento pelo ensino, pesquisa e extensão, 

mas também obtendo o reconhecimento da própria comunidade a que pertence no 

que se refere à importância da Instituição no desenvolvimento sustentável da região, 

pois suas ações interferirão para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH, registrado na sua área de abrangência, podendo a UNIARP, de forma parceira, 

ser uma das propulsoras da transformação social regional pelo alcance de uma 

vivência cidadã mais digna, mais justa. Nesse sentido, destacam-se algumas ações 

realizadas em 2019 através das imagens representadas na figura 26.  

 

Figura 26 – Imagens ilustrativas de ações sociais junto à comunidade 

realizadas em 2019. 
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 

 

 

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, oportunizando-se, à comunidade local e regional, 

conhecimentos relacionados a habilidades e a competências necessárias à atuação 

no mundo globalizado. Pode-se citar que as redes articuladas de incremento a 

parcerias interinstitucionais e internacionalização têm sido realizadas por meio 

da ampliação das associações com instituições de pesquisa e de inovação, 

regionais, nacionais e internacionais, e com agências reguladoras no âmbito regional 

e nacional. Dentre as ações, destaca-se a inserção da UNIARP na Rede 

Internacional de Escolas Criativas – RIEC, na qual participam pesquisadores e 

docentes de instituições brasileiras e internacionais que se destacam por ações 

criativas e sustentáveis voltadas, especialmente, à Educação Básica.  

Dentre essas ações de internacionalização, destacam-se eventos 

internacionais como Seminários e congressos de compartilhamento de novas 

práticas e discussões voltadas a ações criativas com abertura para a 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 realizado 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 
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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 eventos realizados pela Uniarp. A figura 27 apresenta 

imagens de participação de professores e acadêmicos em eventos internacionais. 

 

Figura 27 – Demonstra através de Imagens a participação de professores e 

acadêmicos em eventos internacional em 2019. 

 

 
 

 
 

https://creatividadpoliniz.wixsite.com/misitio
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Fonte: Acervo UNIARP, 2019. 
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SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

A Prestação de Serviços disponível à Comunidade na UNIARP é exercida por 

meio de atendimento e de orientações através de projetos de extensão, de estágio 

supervisionado dos cursos de graduação e de aulas práticas nos ambientes da IES, 

tais como: Clínica Escola de Psicologia; Clínica de Fisioterapia; Farmácia Escola da 

Uniarp; Núcleo de Práticas Jurídicas e Atendimento nos ambulatórios  municipais de 

Caçador, Fraiburgo e Lebon Régis  pelos acadêmicos de Medicina por meio de 

convênio com as secretarias de saúde. Os procedimentos para serem atendidos nesses 

espaços é através de triagem de uma assistente social que segue todos os requisitos, 

incluindo a renda per capta do paciente/cliente. 

Resultados Esperados com as ações: Espera-se como resultado da realização de 

Prestação de serviço e de atendimento à comunidade através dos seus Núcleos, 

Clínicas, Farmácia Escola e Escritório Modelo  disponibilizar conhecimentos e 

orientações para a melhoria de conhecimentos relacionados a cidadania, bem como a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

NÚCLEO DE PSICOLOGIA 

O Núcleo de Psicologia da UNIARP tem como objetivo desenvolver e acompanhar 

todas as atividades de estágio realizadas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

ligadas ao curso, bem como demais atividades de prestação de serviços à comunidade 

mediante as práticas e orientações, sejam por meio de projetos de extensão, estágio 

supervisionado ou aulas práticas, sendo possível aliar a teoria à pratica. A tabela 10 

demonstra o número de atendimentos realizado pela Clínica em 2019.  

 

Tabela 10- demonstra o número de atendimentos realizado no período de 

2019 

Atividades  2019 

Estágio prático psicologia clínica 35.000 

Estágio prático psicologia organizacional - 

Estágio prático psicologia escolar - 

 
TOTAL 

 
35.000 

Fonte: Coordenação Núcleo de Psicologia (2019). 
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Fonte: Acervo UNIARP (2019) 

 

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  

A Clínica Escola de Fisioterapia atende a comunidade de Caçador e 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, Oncologia e Fisioterapia Aquática. Assim a tabela 11 demonstra o 

número de atendimento realizado na Clínica Escola de Fisioterapia em 2019. 

Tabela 11 – Demonstra o número de atendimentos realizados no período de 

2016 a 2020 

 
Atividades 

 
Descrição 

 
2019 

Atividades da clínica de 
fisioterapia 
 

Aquática 492 

Cardiorespiratória 1015 

Multidisciplinar 1002 

Ortopedia 974 

Neurologia 941 

Dermatofuncional 1069 

Ergonomia - 

Domiciliar e geriátrica - 

Disciplinas praticas  290 

TOTAL  5493 

Fonte: Coordenação Clínica de Fisioterapia (2019). 
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Fonte: Acervo UNIARP, (2019) 

 

FARMÁCIA ESCOLA  

 

A Farmácia Escola da UNIARP destina-se ao desenvolvimento da prática dos 

alunos, realizando manipulações de mais três mil fórmulas de medicamentos. Além 

disso, realiza atendimentos de orientações e sensibilização sobre medicamentos. 

Aliada às atividades, também, a Farmácia Escola desenvolve o projeto Farmácia 

Verde, por meio do qual os acadêmicos são convidados a discutir, pesquisar e 

realizar orientações sobre chá verde e plantas medicinais. 

Tabela 12 – Demonstra o número de atendimentos e ações destinados a 

comunidade no em 2019  

 
Atividades 

 
2019 

Formulas 2800 

Atendimentos 1130 

Pacotes chá 4500 

 
TOTAL 

 
8.430 

Fonte: Coordenação da Farmácia Escola – Dados Balanço Social (2019). 
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Fonte: Acervo UNIARP, (2019) 

 

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 

prestação de serviços de assistência judiciária gratuita, a comunidade carente bem 

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

comunidade. Na tabela 13 são demonstrados o número de pessoas atendidas através 

do NPJ em Caçador e Fraiburgo. 
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Tabela 13 – Demonstra o número de atendimentos no NPJ de Caçador- 

Fraiburgo em 2019. 

 

  
Descrição das atividades 

 
2019 

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas - 
CDR 

Atendimentos 2257 

Assistente social 1126 

Audiências 371 

Consultas 39 

Novos processos 222 

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas - 
FGO 

Atendimento no balcão 622 

Orientações sociais 88 

Atendimentos sociais 159 

Audiências 11 

Atendimentos pelos acadêmicos 76 

Ações protocoladas 38 

Ações solucionadas e arquivadas 10 

Arquivamentos sem ajuizamento 13 

Ações em andamento(ajuizadas) 28 

Ações em contrução pelos alunos 25 

  
TOTAL 

 
5.085 

Fonte: Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ (2019). 

 

Imagens Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

 

 

Fonte: Acervo UNIARP, (2019) 
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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, no 

Escritório Modelo da Uniarp, os acadêmicos realizam atendimentos à comunidade, tais 

como desenvolvimento de projetos a fim de dar atenção às demandas existentes na 

sociedade. 

 

Fonte: Acervo UNIARP, (2019) 

Urbanismo, Administração e Engenharia Civil. 
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