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APRESENTAÇÃO

A Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (VREAC) da Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali) atua comprometida com a busca de 
soluções para os problemas locais e regionais, 
contribuindo à melhoria da qualidade de vida das 
comunidades localizadas na região de abrangência 
da Universidade. Para tanto, é de sua competência 
planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as 
atividades de filantropia, responsabilidade social, 
extensão, cultura e relações comunitárias 
desenvolvidas pela instituição.

Por meio de programas, projetos e ações, 
proporciona à comunidade acesso a eventos e 
cursos de curta duração, que disseminam os 
conhecimentos produzidos no  ambiente 
acadêmico, além de ofertar inúmeros serviços, pelo 
trabalho conjunto de acadêmicos e professores, 
voltado ao atendimento das demandas locais.

Tal conduta expressa um conjunto de princípios, 
diretrizes e ações assumidos coletivamente, 
considerando desafios e responsabilidades no 
auxílio à construção de uma sociedade global, 
ética, sustentável e justa (UNIVALI, 2018), 
consonante com a missão da Univali de “produzir e 
socializar o conhecimento pelo ensino, pesquisa e 
extensão, estabelecendo parcerias solidárias com a 
comunidade, em busca de soluções coletivas para 
problemas locais e globais, visando à formação do 
cidadão crítico e ético” (UNIVALI, 2019).

Para estimular a participação acadêmica na 
problemática social, prioriza-se a 
interdisciplinaridade, privilegiando ações 
integradas de maior impacto social. Também fazem 
parte de sua estrutura as áreas cultural, esportiva e 
de memória da própria instituição. 



A Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
promove atividades para o fomento cultural e artístico 
das manifestações existentes na comunidade 
universitária. Suas atividades estão centradas em eixos 
culturais: exposições, festivais culturais, banda de 
música, grupo instrumental, corais, teatro, dança, 
produções artísticas, além de parcerias com instituições 
que atuam no âmbito da cultura e da Arte em Santa 
Catarina.

A Coordenadoria de Gestão de Eventos, 
sistematiza e registra os cursos  de curta duração 
e eventos. Para tanto, estimula a criação de 
eventos no intercâmbio de conhecimento 
dentro e fora dos portões da universidade, 
servindo não apenas à Comunidade acadêmica, 
mas à toda a região de abrangência da Univali.

O Setor de Esportes promove a prática desportiva 
dentro do ambiente acadêmico, no intuito de 
melhorar a qualidade de vida e fomentar o esporte 
de desempenho, por meio de sua academia, 
turmas de práticas desportivas e orientações dadas 
aos atletas (amadores e profissionais), para o 
público interno e à comunidade.

A Vice-Reitoria possui também em sua estrutura a 
Pastoral Universitária, ambiente aberto a todos que 
desejam desfrutar de momentos de espiritualidade, 
dispondo-se a ajudar os necessitados, pela realização 
de ações solidárias, no viés da religião e da 
espiritualidade.

Igualmente é de responsabilidade da Vice-Reitoria a 
preservação da história da Univali, função esta do Centro de 
Memória e Documentação Histórica, na salvaguarda de fotos, 
documentos e objetos que contam o passado da instituição, desde a 
criação até seu status atual de Universidade, uma das instituições de 
ensino mais importantes de Santa Catarina, centro de excelência na 
produção de conhecimento e na assistência à população nas mais 
diferentes áreas.
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Para demonstrar todas as atividades 
desenvolvidas desde a constituição da Vice-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, em 
março de 2018, apresentamos este relatório, 
como forma de resumir o trabalho de todas as 
áreas e setores hoje sob tutela desta Vice-
Reitoria.

Vivemos um momento de transformações, em 
que  o desafio maior enfrentado pelas 
universidades é conseguir estar à frente do seu 
tempo, na melhoria contínua da qualidade de vida 
da sociedade dada a produção, disseminação e 
aplicabilidade de todo o conhecimento científico.

A Univali reitera continuamente este 
compromisso, contudo, sem esquecer de um 
ponto fundamental: a conexão com a 
comunidade. Ao analisarmos o que foi feito, 
afirmamos: apesar das dificuldades enfrentadas, 
cumprimos nossa missão de maneira positiva, 
mas cientes da premissa de tantas outras 
melhorias. 

Os primeiros passos foram dados de forma firme 
e conectada, buscando sempre a inovação e as 
parcerias (internas e externas), peças importantes 
na consolidação do nosso programa de 
governabilidade.

E assim, encerramos o ano de 2018, preparados 
para a vinda de desafios ainda maiores.

Boa Leitura a todos e a todas.

Prof. Dr. José Carlos Machado
Vice-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
Universidade do Vale do Itajaí



1.1.
PROJETOS, PROGRAMAS E 

AÇÕES DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

DESENVOLVIDOS
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Sob responsabilidade da Gerência de Extensão e Cultura, a Univali 
executou projetos, programas e ações de extensão universitária em 2018, a 
partir das demandas apresentadas pela comunidade da região de 
abrangência dos Campi da Univali: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Centro - Biguaçu, Florianópolis, Itajaí, Jardim Candaraí – Biguaçu, Kobrasol
– São José, São José e Tijucas.

A elaboração e a execução são de responsabilidade das Escolas de 
Conhecimento, que convergem os cursos de graduação, presenciais e a 
distância, ofertados na instituição: 

• Escola de Negócios;
• Escola de Ciências da Saúde;
• Escola de Ciências Jurídicas e Sociais;
• Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade;
• Escola do Mar, Ciência e Tecnologia e;
• Escola de Educação.

Essas ações, realizadas por alunos bolsistas e docentes da instituição, 
fazem parte do processo que gera o intercâmbio de saberes entre 
Universidade e comunidade, contribuindo na formação profissional e 
cidadã destes alunos, além de gerar bem-estar e desenvolvimento às 
populações atendidas. A extensão universitária tem como objetivos 
(UNIVALI, 2016, p. 2):

• Promover a participação da comunidade acadêmica nas problemáticas 
social e ambiental (local, regional e nacional), evidenciada por um 
posicionamento humanístico, técnico-político, de ação-reflexão-
intervenção, na produção de serviços e conhecimentos para a 
população;

• Viabilizar o acesso da comunidade a informações e conhecimentos 
necessários à melhoria da sua qualidade de vida;

• Manter a universidade aberta à participação da população, 
estabelecendo parcerias solidárias com organizações públicas, privadas e 
da sociedade civil;

• Socializar os conhecimentos culturais, científicos e técnicos, as 
conquistas e os benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica suscitadas na instituição;

• Desenvolver processo acadêmico-pedagógico com vistas à formação 
profissional e cidadã dos alunos, comprometida com a transformação 
social.

A seguir, estão relacionados os resultados dos Projetos de Extensão, 
Programas e Ações Comunitárias em 2018. As informações foram 
repassadas pelos responsáveis de cada atividade.
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ESCOLA DE NEGÓCIOS



Desafio Trade Junior – Gincana do Curso de 

Comércio Exterior

Gincana que envolveu os acadêmicos do Curso de Comércio Exterior da 
Univali, e objetivou a integração entre alunos, professores, organizações não 
governamentais e futuros alunos da Univali, além do desenvolvimento das 
competências traçadas no perfil profissiográfico do curso.

Objetivo: Promover a integração entre alunos, professores e demais 
participantes por meio de atividades técnicas e sociais.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 03 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 100 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.000 pessoas
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Gestão para a Cidadania

Atende Organizações da Sociedade Civil estruturadas, semiestruturadas ou 
em processo de estruturação (grupos informais), com atuação nos 
municípios de Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, demandantes de 
suporte na área de gestão e que estejam em busca de autonomia e 
sustentabilidade. Também abrange outros cursos e projetos de extensão e 
de pesquisa, dado seu caráter multidisciplinar, propiciando um atendimento 
mais completo às organizações assistidas.

Objetivo: Desenvolver ações de suporte à gestão de organizações da 
sociedade civil, seus participantes, trabalhadores e entidades 
governamentais, buscando a autonomia e a sustentabilidade.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí 
Número de organizações atendidas: 16 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 973 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.605 pessoas



Núcleo ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável

O Núcleo tem o intuito de integrar ensino, pesquisa e extensão focados nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos municípios em que a 
universidade atua. É um espaço de análise, produção de conhecimento e 
monitoramento de indicadores, no atendimento às demandas sociais, 
educacionais e ambientais das comunidades do entorno. Para isso, são 
realizados cursos, projetos, prestação de serviços, programas e ações 
envolvendo a comunidade acadêmica e de entorno dos campi da Univali de 
Biguaçu, Florianópolis e São José.

Objetivo: Conscientizar e mobilizar as organizações do Primeiro, Segundo e 
Terceiro Setores, assim como a comunidade acadêmica e do entorno da 
Univali focados nos ODS.

Municípios de abrangência: Biguaçu, Florianópolis e São José 
Quantidade de beneficiados diretamente: 230 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 850 pessoas
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Unibem

Visando a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
associadas ao emprego de metodologias ativas no processo de ensino-
aprendizagem, esse projeto, em formato multicampi, visa a inserção de 
situações-problemas de organizações locais  (públicas, privadas ou da 
sociedade civil organizada) em sala de aula, possibilitando aos alunos 
estudarem seus desafios e proporem a elas caminhos e soluções 
alternativas. Esse projeto foi realizado nos campi de Balneário Camboriú, 
Biguaçu, Itajaí e Tijucas.

Objetivo: Desenvolver ações de suporte à gestão de organizações da 
sociedade civil, seus participantes e trabalhadores, buscando autonomia e 
sustentabilidade.

Municípios de abrangência: Antônio Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, 
Canelinha, Itajaí, Itapema, Navegantes e Tijucas
Número de organizações atendidas: 37 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.090 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.400 pessoas



Univali Faz

Oportuniza atividades que beneficiam a sociedade e entidades filantrópicas 
atuantes nas comunidades de abrangência da Univali, pelo trabalho 
voluntário dos acadêmicos da Escola de Negócios, essencialmente aqueles 
contemplados da Bolsa do Artigo 170, Bolsa de Integração Comunitária e 
Bolsa Seletivo Comunitário Univali. Tais ações contribuem à melhoria da 
qualidade de vida da comunidade, por meio de iniciativas vinculadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no despertar da cidadania 
nos acadêmicos envolvidos. Esse projeto foi realizado nos campi de 
Balneário Camboriú, Biguaçu, Itajaí e Tijucas.

Objetivo: Oportunizar atividades em benefício da sociedade e de entidades 
filantrópicas atuantes em comunidades pelo trabalho voluntário, 
possibilitando aos acadêmicos a construção da solidariedade e do respeito 
ao outro, em ações de promoção do bem-estar comum.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Barra Velha, Biguaçu, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Penha, São José e Tijucas
Número de organizações atendidas: 34 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 4.738 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 10.490 pessoas
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária 

Desenvolvidos pela Escola de 

Negócios, em Números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
11

Municípios atingidos:
Antônio Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, 
Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Itajaí, Itapema, 
Navegantes, São José e Tijucas, todos catarinenses.

Número de organizações envolvidas: 
74

Quantidade de beneficiados diretamente: 
6.158 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
15.740 pessoas
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ESCOLA DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE



Acolhimento e Cuidado: Curso de Odontologia

Envolveu palestras e atividades lúdicas para a educação em saúde, 
escovação orientada e supervisionada, aplicação tópica de flúor, orientações 
para a prevenção e o auto exame do câncer de boca, exames orais de 
rastreamento de lesões malignas e/ou com potencial de malignização, e a 
distribuição de panfletos informativos sobre temas relacionados à saúde 
bucal. Essas ações foram desenvolvidas no campus Itajaí (Curso de 
Odontologia) e no Município de Luiz Alves, em parceria com a empresa 
Rovirex. Os discentes participaram voluntariamente de encontros, rodas de 
conversa, brincadeiras, oficinas, atividades práticas, produção de material 
educativo-preventivo, dentre outras frentes.

Objetivo: Desenvolver ações de acolhimento, promoção da saúde e 
prevenção de doenças, voltadas à comunidade externa e aos usuários dos 
serviços clínicos/ambulatoriais do Curso de Odontologia da Univali.

Municípios de abrangência: Itajaí e Luiz Alves
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 528 pessoas
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Ações Comunitárias do Curso de Graduação 

em Enfermagem

Desenvolve ações socioeducativas na comunidade local e regional, visando a 
construção do conhecimento e contribuindo à instrumentalização da 
cidadania. Realiza atividades de promoção e proteção da saúde, através de 
orientações e de procedimentos de enfermagem, como aferição da pressão 
arterial, teste de glicemia capilar e testagem rápida, que contribuem para o 
diagnóstico precoce e o controle de doenças. Além disso, trabalha em 
empresas da região, participando das atividades relacionadas à proteção e 
segurança do trabalhador, através de palestras e  orientações sobre 
primeiros socorros, manobras de reanimação cardio pulmonar, prevenção 
da Hipertensão Arterial, Diabetes, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Câncer de mama e do colo uterino entre outros. 

Objetivo: Construir o conhecimento e proporcionar o empoderamento do 
discente no exercício da cidadania, realizando ações de promoção da saúde 
na comunidade loco regional.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.932 pessoas



Ações Sociais na Área da Saúde

Conjunto de atividades executadas por acadêmicos da área da saúde, com o 
apoio de professor responsável, que consistiram na realização de dosagem 
de glicemia, aferição de pressão arterial, distribuição de  informativos sobre 
a doação de sangue e a sua importância para salvar vidas e, também, sobre 
a prevenção de parasitoses e infecções sexualmente transmissíveis. Além 
disso, foram feitas testagens e dado aconselhamento para Sífilis, Hepatite B, 
Hepatite C e HIV.

Objetivo: Disponibilizar serviços gratuitos e informações nas áreas de saúde 
e prevenção para a comunidade local. 

Municípios de abrangência: Balneário Piçarras e Itajaí
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 2.000 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.000 pessoas
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Ambulatório Interdisciplinar de Doenças 

Inflamatórias Intestinais (DII)

Assistência multidisciplinar e interdisciplinar à saúde da população 
acometida por DII, no entendimento das demandas dos pacientes com DII a 
partir da assistência integral, por meio de consultas médicas, nutricionais e 
psicológicas semanais; ações de educação em saúde para pacientes e 
familiares; grupos de auto ajuda, infusão de medicações controladas e; 
intercâmbio com órgãos e instituições nacionais, permitindo a troca de 
experiência e atualização permanente. Além disso, o projeto contribui à 
formação acadêmica e profissional dos acadêmicos, com incentivo à 
produção científica e ao trabalho multi/interdisciplinar entre as áreas 
assistidas pelo projeto.

Objetivo: Unir ensino, pesquisa e extensão na assistência multidisciplinar e 
interdisciplinar aos pacientes portadores de doenças inflamatórias 
intestinais e seus familiares.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Penha
Quantidade de beneficiados diretamente: 827 pessoas
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Antonio Gramsci: Fomentando a Concepção 

Ativista de Educação

O projeto, executado até junho de 2018, possuía duas finalidades: formação 
histórica e política de estudantes de Odontologia e Medicina da Univali e; 
formação história e política de comunidades locais pelos extensionistas. Os 
objetivos principais em ambas as formações foram a produção de 
consciência histórica e o fortalecimento de tomadas de decisão. A decisão 
por delinear o projeto, a partir de Antonio Gramsci, se deu em função da 
escolha estratégia de inserir residentes multiprofissionais (atenção básica/ 
saúde da família) como mediadores das atividades dos extensionistas nos 
cenários de práticas (unidades de saúde), facilitando sua inserção nos 
serviços de atenção básica.

Objetivo: Executar formação histórica e política com acadêmicos dos cursos 
de Odontologia e Medicina, conduzida em abordagem dialética ação-teoria-
reflexão, para formar comunidades locais.

Assessoria na Construção de Rede de Apoio a 

Sujeitos Afásicos de Itajaí e Região

A afasia é uma dificuldade na comunicação decorrente de lesões 
neurológicas, tais como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Por este projeto 
multiprofissional, que abrange os cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e 
Psicologia, a Univali oferece apoio e assessoria para a  Associação de 
Afásicos de Itajaí e Região. O projeto é campo de formação profissional para 
acadêmicos bolsistas e voluntários, profissionais de áreas afins interessados 
na multiplicação do atendimento a afásicos em seus municípios, além de ser 
campo para o desenvolvimento de pesquisas.

Objetivo: Assessorar a construção e manutenção de rede de apoio a sujeitos 
afásicos de Itajaí e Região.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz 
Alves, Navegantes, Palhoça e Penha.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 63 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 150 pessoas



18

Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer 

de Pele

Parceria da Univali com a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, para 
realizar ações preventivas contra o câncer de pele no dia 15 de dezembro de 
2018, no Centro Médico de Referência São Judas. Foram feitos 48 
atendimentos de moradores de Itajaí para prevenção e diagnóstico de lesões 
sugestivas de câncer de pele, com profissionais do Centro, alunos e 
professores do curso de Medicina, além de educação em saúde pelos 
acadêmicos do curso de Enfermagem. Esta atividade, relativa à Campanha 
Dezembro Laranja, tinha o propósito de estimular o autocuidado com a pele, 
além de identificar alterações na estrutura cutânea. Foi organizada palestra 
para explicar sobre os sinais, tipos de câncer, fatores de risco e de 
prevenção. 

Objetivo: Conscientizar para medidas preventivas  e realizar diagnóstico 
precoce de câncer da pele, através do atendimentos para fins de avaliação e 
diagnósticos de alteração da estrutura da pele, sugestivas de câncer.

Municípios de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 48 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 200 pessoas

Foto de Roman Kraft - Unsplash
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Círculo Acolhedor em Saúde

Acolhimento, humanização e trocas de experiência entre cuidadores e 
acadêmicos.  A metodologia adotada é a da roda de conversa orientada nos 
preceitos de Paulo Freire, na qual traz-se o sujeito para o centro, valorizando 
seu saber e respeitando sua singularidade. Foge-se do modelo tradicional de 
saúde, o qual visa somente a prevenção de doenças e a reabilitação. A 
educação popular em saúde tem como foco romper a barreira do diálogo 
vertical (profissional de saúde é o realce do conhecimento), mas na 
educação pela autonomia do sujeito no cuidado da sua própria saúde.

Objetivo: Promover educação e humanização em saúde junto ao público 
alvo, visando a troca de saberes e experiências entre os participantes da 
comunidade, por meio de rodas de conversa e outras estratégias interativas.

Município de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 212 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 848 pessoas

Centro Especializado em Reabilitação Física e 

Intelectual (CER II – Univali)

Atendimento prestado à comunidade nos espaços dos Cursos de Fisioterapia 
e Psicologia, por equipe multiprofissional. Na clínica de fisioterapia 
acontecem as Reabilitações Física (adultos e crianças com sequelas de 
traumas, lesão medular, sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE), 
amputações, Traumatismo Crânio Encefálico (TCE); doenças 
neuromusculares, paralisia cerebral, síndromes genéticas que 
comprometem o aparelho locomotor, mielomeningocele, malformações 
congênitas, paralisia infantil, neuropatias, etc.) e Intelectual (crianças de 0 a 
12 anos com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), Autismo Infantil, 
Síndrome de Asperger e transtorno global do desenvolvimento).

Objetivo: Assistir o usuário com deficiência na integralidade de atenção à 
saúde, a fim de desenvolver o seu potencial físico, psicossocial, profissional e 
educacional, para habilitar/reabilitar pessoas com deficiência física e 
intelectual, buscando sua autonomia e independência.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo 
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 405 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.215 pessoas
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Clínica de Fisioterapia da Univali

Na Clínica de Fisioterapia da Univali, campus Itajaí, trabalham professores 
que supervisionam os estagiários do último ano do Curso de Fisioterapia, 
aptos a prestar atendimento à comunidade. Os docentes também ministram 
aulas práticas e coletam dados (juntamente com os acadêmicos) para os 
trabalhos de conclusão de curso. A equipe desenvolve atividades de ensino e 
extensão, atendendo as necessidades regionais e microrregionais frente às 
doenças que acometem a população. A Clínica também disponibiliza a 
avaliação da função pulmonar gratuitamente por meio da espirometria.

Objetivo: Desenvolver competências, habilidades e atitudes que envolvam 
uma abordagem integral do indivíduo no processo saúde-doença, a partir de 
estratégias e recursos fisioterapêuticos no ambiente ambulatorial.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha, Porto Belo 
e Tijucas.
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.068 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.204 pessoas

Clínica de Psicologia da Univali

Presta atendimento à comunidade de Itajaí e região desde 1991. Em todos 
esses anos a demanda de atendimentos tem aumentado, o que demonstra o 
reconhecimento das pessoas e instituições aos serviços prestados pela 
Clínica. De forma gratuita, a clínica oferece serviços à comunidade visando a 
promoção e o cuidado em saúde mental, via orientações, aconselhamento 
psicológico, psicoterapia familiar, psicoterapia individual ou em grupo. Os 
atendimentos ocorrem uma vez por semana e têm duração de 50 minutos 
(individual), e 90 minutos (grupal).

Objetivo: Prestar serviços à comunidade visando a promoção e o cuidado 
em saúde mental.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra 
Velha, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha, Porto Belo e Tijucas.
Quantidade de beneficiados diretamente: 560 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.850 pessoas
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Coisas de Mulher

Desenvolve ações de educação e promoção à saúde com mulheres 
climatéricas/menopausadas do grupo “Mulheres Especiais”, e adolescentes 
do “Menina Mulher”, assistidas pela Unidade Básica de Saúde do bairro 
Imaruí, em Itajaí (SC). Também são sujeitos do projeto os profissionais das 
Equipes de Saúde da Família, dada a necessidade de instrumentalizá-los para 
a continuidade das atividades. A proposta está alicerçada em oficinas com a 
utilização de metodologias ativas embasadas no pensamento de Paulo 
Freire, e ancorada nos projetos pedagógicos dos Cursos de Enfermagem, 
Nutrição e Psicologia, além da inserção no Programa PRO/PET- Saúde.

Objetivo: Desenvolver ações de educação, promoção à saúde e prevenção 
de agravos e doenças, através de oficinas com mulheres, considerando seu 
ciclo vital, propiciando o exercício da cidadania e do autocuidado, 
incremento da autoestima e autonomia.

Municípios de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 43 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 5.947 pessoas

Clínicas Odontológicas

O curso de odontologia  desenvolve trabalhos, atividades, projetos e 
atendimento clínico  para a comunidade, na melhoria da qualidade de vida e 
da saúde bucal, através de atividades educativas, preventivas e curativas. 
Atende cinco especialidades odontológicas: endodontia (tratamento de 
canal), periodontia (tratamento de gengiva), pacientes com necessidades 
especiais, cirurgia buco maxilo facial e estomatologia (diagnóstico de lesões 
bucais). Também oferece à população diagnóstico histopatológico de lesões 
bucais, curso de especialização em implantodontia, curso de especialização 
em próteses, radiologia, e aos acadêmicos do curso, campo de estágio 
curricular supervisionado (Clínicas A,B e D). 

Objetivo: Contribuir com a qualidade de vida , promovendo saúde bucal da 
comunidade atendida,  proporcionando a melhoria  do bem estar geral.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 4.200 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 12.124 pessoas



Comissão de Integração Ensino e Serviço (CIES)/ 

Polo de Educação Permanente para o Sistema 

Único de Saúde da Foz do Rio Itajaí

Representa instância colegiada que faz articulação, diálogo, negociação e 
pactuação interinstitucional logo-regional. Com a Comissão Intergestora
Regional (CIR), conduz a Política Nacional de Educação Permanente, 
rompendo a verticalidade das ações, na formação de rodas para a conversa 
e negociação entre os atores do Sistema Único de Saúde (SUS) e das 
Instituições de Ensino, ocasionando mudanças estruturais na imagem do 
sistema de saúde e sua operacionalidade, e possibilitando a formulação e 
integração de ações de educação permanente dos distintos agentes locais. 
Produz políticas e estabelece negociações interinstitucionais e intersetoriais, 
orientadas pelas necessidades de formação, ampliação e pelos princípios e 
diretrizes do SUS. 

Objetivo: Construir uma política de formação e desenvolvimento ao 
conjunto dos profissionais de saúde através da educação permanente, 
realizando produção de conhecimento para a mudança das práticas de 
saúde, bem como à educação popular e gestão das Políticas Públicas de 
Saúde na abrangência da Região de Saúde da Foz do Rio Itajaí.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo.
Quantidade de beneficiados diretamente: 178 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 560.000 pessoas
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Convívio Homem/Animal e sua Relação com a 

Saúde, Responsabilidade Social e Ambiental

A humanização da saúde é preocupação constante, e uma das formas de 
obtenção deste resultado é o uso dos animais que, por sua ligação 
emocional com o homem, tornam-se coadjuvantes nos tratamentos de 
saúde. Assim, busca-se a expansão do conhecimento desta ferramenta pelos 
profissionais e sua capacitação, para a efetividade do tratamento. Procura-
se igualmente divulgar as Terapias Assistidas por Animais (TAA) e promover 
educação em saúde, junto aos cuidadores dos pacientes, de forma que 
possam beneficiar-se com a melhora de sua qualidade de vida. Com isso, o 
abstencionismo nas sessões de tratamento é reduzido dada a maior 
motivação do paciente.

Objetivo: Aplicar a Atividade ou Terapia Assistida por Animais (A/TAA) no 
cuidado integral à pessoa com necessidades especiais.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 03 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 2.500 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 7.000 pessoas
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Convivendo com Síndrome de Fibromialgia

É reconhecido em nível regional e estadual como uma rede de atenção à 
saúde de mulheres com Síndrome da Fibromialgia (SFM). Para tanto, a visão 
do ser integral é compartilhada por mulheres com diagnóstico de SFM da 
região, encaminhadas pelos médicos da atenção primária e das 
especialidades médicas para a Clínica Escola do Curso de Fisioterapia.  Essas 
mulheres são acolhidas por profissionais de saúde que compõem o projeto, 
os quais buscam implementar ações de acesso à saúde com base no 
referencial teórico/metodológico da integralidade, pelo empoderamento e a 
autonomia do cuidado. 

Objetivo: Facilitar o cuidado de si pelo empoderamento a mulheres com 
Síndrome de Fibromialgia.

Municípios de abrangência: Camboriú, Itajaí e Itapema 
Quantidade de beneficiados diretamente: 60 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 180 pessoas



Dia de Conscientização ao Tabagismo

Os Cursos de Medicina e Fisioterapia, em parceria com a Unidade de Saúde 
Familiar e Comunitária (USFC) realizaram ações de conscientização, voltadas 
à população e aos colaboradores da Univali sobre o uso do tabaco, suas 
consequências e programas disponíveis, entre eles: atividade de educação 
em saúde na recepção da USFC com orientações, exames de espirometria e 
confecção de informativos por acadêmicos, a Liga de Pneumologia e a Liga 
de Clínica Médica. Os pacientes com alterações em exames receberam 
encaminhamento ao ambulatório de pneumologia do campus Itajaí ou 
referenciados para a Atenção Básica.

Objetivo: Conscientizar  para medidas preventivas, através de palestras e 
educação em saúde, para comunidade e funcionários da Fundação Univali.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Gaspar, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.400 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.000 pessoas
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Dia Internacional da Mulher – Mulher em 

Movimento

Promoveu o autocuidado, empoderamento e desenvolvimento da 
autonomia da mulher, para uma melhor qualidade de vida. Dentre as ações, 
realizou diagnósticos precoces de doenças sexualmente transmissíveis e 
relacionadas com a saúde feminina. Esta atividade foi executada pela Escola 
de Ciências da Saúde, em parceria com instituições da cidade de Itajaí, a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e o Programa de Qualidade 
de Vida para os funcionários da Univali. Foram oferecidos serviços de: 
Educação em saúde, testes (HIV, Sifilis, Hepatite B e Hepatite A), preventivos 
e exames de mamas, oficinas de maquiagem e de dança, orientações sobre o 
auto empoderamento e nutricionais, sessões fotográficas para mulheres, 
musicoterapia e arteterapia.

Objetivo: Sensibilizar as mulher sobre a importância de realizar o 
autocuidado por meio do desenvolvimento de seu empoderamento.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Gaspar, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.500 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.000 pessoas
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Dia Mundial da Saúde do Aparelho Digestivo –

Hepatite Viral B e C

A proposta da ação comunitária "Dia mundial da Saúde do Aparelho 
Digestivo"  foi pautada na conscientização e combate da Hepatite B e C. 
Essas hepatites são inflamações no fígado causadas por vírus, e constituem 
grave problema de saúde pública mundial. Para tanto, desenvolveram-se  
atividades de educação em saúde voltadas à patologia e detecção da 
hepatite.

Objetivo: Conscientizar a população sobre formas de transmissão, sinais, 
sintomas que se manifestam na doença e tratamentos.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 400 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 900 pessoas

Dia Nacional de Prevenção à Obesidade

A obesidade representa um risco para a saúde das crianças e dos adultos por 
predispor a inúmeras doenças como diabetes, hipertensão arterial, doença 
aterosclerótica, alterações ósteo-articulares, além do comprometimento 
significativo da qualidade de vida. Essa ação comunitária forneceu 
orientações sobre prevenção e promoção da saúde, realizou pesagens e 
medidas para cálculo de IMC (índice de massa corporal) e contou com a 
participação dos professores dos ambulatórios de endocrinologia na 
sensibilização por atividades de educação em saúde sobre a obesidade, 
distribuição de folders informativos e esclarecimento de dúvidas.

Objetivo: Promover um estilo de vida mais saudável mediante alerta dos 
riscos da doença e a importância do seu acompanhamento médico e 
nutricional especializado, para profilaxia e tratamento desta adversidade.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.200 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.600 pessoas
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Diagnóstico e Tratamento de Patologias 

Bucais

Oferece atendimento para a comunidade e para os pacientes da Univali, que 
apresentam lesões bucais (benignas, cancerizáveis e malignas), e necessitam 
de procedimentos de orientação, diagnóstico e tratamento. Os pacientes 
são atendidos na clínica do curso de Odontologia. Para o diagnóstico final é 
realizado biópsia e exame histopatológico.

Objetivo: Atender pacientes para o diagnóstico de lesões bucais.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo.
Quantidade de beneficiados diretamente: 80 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 160 pessoas

Discutindo a Relação (#DR)

É voltado para adolescentes matriculados na rede municipal de Itajaí. Trata-
se de uma proposta interprofissional e interdisciplinar que envolve três 
cursos vinculados à Escola de Ciências da Saúde: Biomedicina, Enfermagem e 
Psicologia. Trabalha com os temas: sexualidade, violência e cultura da paz e 
prevenção ao uso de drogas, preconizados pelo Programa Saúde na Escola 
(PSE). A integralização curricular ocorre em disciplinas específicas nos três 
cursos envolvidos.

Objetivo: Desenvolver ações para a promoção da saúde e o enfrentamento 
das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento integral do 
adolescente, envolvendo a comunidade escolar e os profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 2 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.056 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.000 pessoas



Educação Alimentar e Nutricional para 

Promoção da Cidadania, da Saúde e 

Prevenção de Doenças

Visa garantir o acesso a informações e orientações para grupos vulneráveis 
de forma contínua, permanente e planejada, pela vigilância e educação, na 
garantia da alimentação saudável e consequente promoção da cidadania, da 
saúde e da prevenção de doenças, principalmente as crônicas não 
transmissíveis e carenciais.

Objetivo: Realizar educação alimentar e nutricional para promoção da 
cidadania, da saúde e prevenção de doenças.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 1 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 749 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.996 pessoas
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Envelhecimento Saudável

Desenvolvido por parceira entre o curso de Educação Física (campus
Biguaçu) e o projeto Criatividade (Florianópolis), oferta ações de saúde, 
educação e cultura na comunidade Universitária, oportunizando aos 
acadêmicos atuarem com idosos usuários das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Biguaçu, e aqueles institucionalizados do lar do Seu Doca, também 
neste município. O projeto está pautado em três eixos: 1) Atividade física e 
Saúde (dança, exercícios físicos, ginástica, caminhadas, jogos e Yoga); 2) 
Espaço interativo (práticas de esportes adaptados, oficinas de memória, 
palestras e ações de lazer, como por exemplo, sessões de cinema, 
caminhadas e esportes) e ; 3) Educação em Saúde (capacitações dos 
professores de educação física da rede municipal de Saúde de Biguaçu, 
palestras nas UBS, e apoio a eventos do Ministério da Saúde).

Objetivo: Compreender a saúde de forma ampliada, na perspectiva da 
mudança de hábitos e estilo de vida, com base na Cultura Corporal de 
Movimento, proporcionando às pessoas idosas da comunidade atividades 
prático-reflexivas, a fim de  gerar bem-estar e saúde.

Municípios de abrangência: Biguaçu e Florianópolis
Número de organizações atendidas: 3 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 70 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 500 pessoas



Estação Ético-política

Formação de acadêmicos extensionistas sobre os cenários de prática da 
atenção básica da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade Nova 1, sob a 
preceptoria de dentistas/residentes da Residência Multiprofissional de 
Atenção Básica/Saúde da Família. Os extensionistas foram orientados para 
observar os fluxos e processos desenvolvidos entre usuários e trabalhadores 
de saúde na UBS, e interagir com as pessoas presentes na sala de espera. As 
visitas tiveram o intuito de correlacionar a vivência prática na rede básica 
com o embasamento teórico por meio de uma linguagem simples sobre a 
atenção básica do SUS para a formação dos usuários.

Objetivo: Impulsionar a produção humanística de consciência histórica em 
acadêmicos e usuários da atenção básica, para fins de formação ético-
política.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de beneficiados diretamente: 24 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 96 pessoas
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Gesta Vida – Curso de Gestantes

O curso possui encontros semanais, direcionados a gestantes de Itajaí e 
região e seus acompanhantes. Serve para instrumentalizar a gestante e sua 
família para uma gestação, pré-natal, periparto e puerpério saudáveis e em 
consonância às diretrizes de saúde da mulher e do bebê, bem como 
estimulá-la ao aleitamento materno, visando o empoderamento na defesa 
de seus direitos, cidadania e educação em saúde. O projeto conta com os 
profissionais e alunos das áreas de Biomedicina, Educação Física, 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e 
Direito, em uma proposta multi interdisciplinar e multissetorial. 

Objetivo: Promover curso de gestantes, no empoderamento da mulher e da 
família em relação à defesa dos seus direitos e cidadania, sobre a sua saúde 
no período pré-natal, periparto, puerperal, e estímulo ao aleitamento 
materno, cuidados com o bebê e ao papel de ser pai, gerando o 
fortalecimento do protagonismo da família e da comunidade na defesa dos 
seus direitos e cidadania.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 544 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.000 pessoas
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Mãos de Vida: Uma Escola Criativa para 

Humanescer na Cidadania

Desenvolve trabalho de assistência transdisciplinar à saúde e à educação 
com a população de Itajaí e da Associação dos Municípios da Foz do Rio 
Itajaí (AMFRI), efetivando e fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão 
com notoriedade comunitária.  Tendo em vista a efetividade de um trabalho 
político-social e científico reconhecido, atua direcionado à visão da Rede 
Internacional de Escolas Criativas (RIEC), na difusão de práticas criativas e 
transdisciplinares.

Objetivo: Promover práticas educativas com base nos propósitos das Escolas 
Criativas, da Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC) e instituições 
socioeducativas, tendo em vista a educação, saúde comunitária e a 
ampliação do exercício para a cidadania.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 03 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 408 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 816 pessoas

Maio Roxo – Orientação e Conscientização em 

Prol da Melhoria da Qualidade de Vida dos 

Pacientes de Doenças Inflamatórias Intestinais

Visando aprimorar o cuidado aos pacientes com doenças inflamatórias 
intestinais (DII) de Itajaí e região, bem como ampliar os cenários de prática 
acadêmica, criou-se o Ambulatório Interdisciplinar de DII a partir da 
iniciativa dos profissionais e professores da área da saúde da Univali. Em 
todo o mundo, cinco milhões de pessoas vivem com DII e, para marcar o 
World IBD Day (Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, comemorado 
em 19 de maio 2018) foi celebrado o MAIO ROXO, com foco em uma maior 
conscientização e melhoria na qualidade de vida dos pacientes acometidos 
pelas DII, por meio de palestras e da divulgação do movimento.

Objetivo: Conscientizar acerca das Doenças Inflamatórias Intestinais com o 
intuito de alcançar uma melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos 
pelas DII.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 800 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.000 pessoas



Novembro Azul – Orientação ao Público e 

Rastreamento do Câncer de Próstata

Ação organizada para motivar os homens a fazerem exames preventivos 
com o urologista. A importância se dá pelo fato de o Câncer de próstata ser 
o mais frequente no sexo masculino, ficando atrás somente do câncer de 
pele não melanoma. Foram feitas ações de educação em saúde na recepção 
da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária (USFC); consultas de 
rastreamento, avaliação clínica e física dos homens; entrevistas e divulgação 
na mídia; participação do "Dr. Prost" (mascote da campanha) e; coleta e 
realização de exames.

Objetivo: Estimular o autocuidado do homem, na realização de ações e 
diagnóstico precoce.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.000 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 5.000 pessoas
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Outubro Rosa – Promoção e Prevenção do 

Câncer de Mama

Foram feitas ações (orientações e instrumentos educacionais) de 
conscientização sobre a importância da promoção à saúde e bem-estar 
biológico, psicológico, social e espiritual das mulher com diagnóstico, em 
investigação, ou tratamento de câncer de mama, desenvolvendo atitudes de 
respeito, valorização e carinho para com as mulheres, auxiliando-as a 
perceber que são importantes e merecedoras de amor e respeito. Tais 
mecanismos auxiliaram essas mulheres a perceberem que, embora seja 
incialmente um diagnóstico assustador, não deve ser considerado de morte, 
pois tratamentos e cuidados adequados podem superar a doença com êxito. 
Esta atividade foi ofertada pela Escola de Ciências da Saúde(ECS) e Unidade 
de Saúde Familiar e Comunitária (USFC).

Objetivo: Promover a saúde integral da mulher.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 2.000 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.000 pessoas



Programa de Acolhimento, Tratamento e 

Acompanhamento de Pacientes com 

Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Atende pacientes com condição socioeconômica baixa, necessitados de 
tratamento de disfunção temporomandibular e Dor Orofacial (DTMs). Este 
serviço é direcionado ao acolhimento, avaliação, diagnóstico e tratamento 
de pacientes de comunidades carentes que buscam atendimento nas clínicas 
odontológicas da Univali. Muitos desses pacientes, ao longo do tratamento, 
são diagnosticados com problemas oclusais e direcionados à clínica de 
oclusão para receberem o atendimento adequado. Outros são 
encaminhados às unidades de saúde do município de Itajaí após serem 
atendidos.

Objetivo: Acolher, atender e acompanhar a população das comunidades 
carentes da região de Itajaí para diagnosticar e tratar problemas oclusais
que se manifestam por sinais e sintomas de DTMs e dor orofacial: dor de 
cabeça, dor, ruído e tamponamento no ouvido, dor na região cervical, dor e 
ruídos na articulação temporomandibular (ATM).

Quantidade de beneficiados diretamente: 41 pessoas
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Programa de Atenção Nutricional à População 

de Itajaí e Região - PANPIR

Iniciou em Balneário Camboriú e, desde 2008, está localizado na Unidade de 
Saúde Familiar e Comunitária (UFSC) da Univali, local onde realiza 
atendimentos nutricionais individualizados, planejamento e organização de 
ações sociais. O Programa presta atendimento Nutricional à população de 
Itajaí e região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) 
através de consultas individuais e de atividades junto à Comunidade. Dentre 
os procedimentos necessários para a consulta estão: anamnese clínica e 
alimentar, avaliação antropométrica, solicitação de exames bioquímicos, 
orientações nutricionais e prescrição de dieta.

Objetivo: Prestar atendimento nutricional à população de Itajaí e região da 
AMFRI, proporcionando a ambientação profissional de acadêmicos do Curso 
de Nutrição.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Ilhota, Luiz Alves, Navegantes e Porto Belo.
Quantidade de beneficiados diretamente: 2.188 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 6.564 pessoas



Programa EFSEL – Educação Física, Saúde, 

Esporte e Lazer

Está alicerçado em seis projetos: Lazer no Bairro (oferta de atividades 
socioculturais, durante a semana e nos finais de semana nos espaços públicos 
do bairro) e os Projetos Capoeira, Dança, Badminton, Futebol BolaToda, e 
Voleibol (compostos de atividades semanais e da participação em 
apresentações e festivais esportivos, pela ampliação do repertório 
sociocultural dos moradores, no processo de desenvolvimento de 
pertencimento dos atores ao espaço que vivem, e de emancipação). Hoje 
também são contempladas práticas de Futebol, Lazer e Música.

Objetivo: Fortalecer e ressignificar os espaços/equipamentos, cidadania e 
autonomia dos sujeitos participantes (moradores do entorno da Univali) pelo 
ensino de práticas corporais e de lazer gratuitas para diversas faixas etárias e 
gêneros (orientadas por profissionais da área de Educação Física) visando 
também contribuir à formação dos acadêmicos de Educação Física.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 3 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 230 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 250 pessoas

Projeto Escolhas: Promoção de Saúde

Atua no fortalecimento da Política de Redução de Danos e na abordagem 
integrativa da fissura por cocaína/crack, usando medicamentos homeopáticos 
associados à medicação convencional (quando necessária) e reabilitação 
psicossocial, bem como, reflete sobre possibilidades de ações para além de 
substâncias psicoativas, que fortaleçam a prevenção de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). Assim, existe a transferência de 
conhecimento técnico-científico na formação de mão-de-obra qualificada ao 
trabalho, da capacitação de gestores públicos e articulação com os pontos da 
Rede de Atenção à Saúde, em especial a Rede de Atenção Psicossocial. 
Igualmente, contribui para a atenção básica e integral dos usuários de álcool 
e drogas, preparando as Equipes de Saúde da Família (ESF) e o Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) no atendimento e acompanhamento desse 
usuário. 

Objetivo: Promover ações de saúde por meio de estratégias de prevenção ao 
uso de substâncias psicoativas e de IST.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Brusque 
e Itajaí
Número de organizações atendidas: 11 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.698 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 11.094 pessoas32



Programa Interdisciplinar de Prevenção do 

Câncer de Intestino

Ação comunitária de saúde que contou com a realização de mesa-redonda 
sobre câncer de intestino (paciente e equipe multidisciplinar envolvida na 
prevenção e tratamento desta patologia), campanha de Prevenção e 
Promoção da Saúde (Prevenção ao Câncer de Intestino) na Unidade de Saúde 
Familiar e Comunitária (USFC – Univali) e no Hospital e Maternidade Marieta 
Konder Bornhausen de Itajaí. Esta doença aumenta sua prevalência, sendo um 
dos tumores mais frequentes na população, podendo ser prevenida ou curada 
quando diagnosticada precocemente.

Objetivo: Trazer à tona o programa interdisciplinar de prevenção ao câncer de 
intestino.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, 
Penha e Porto Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 500 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.500 pessoas
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Projeto Social de Saúde Bucal do Adolescente

Desenvolve ações educativas e propicia atendimento odontológico, com 
vistas à promoção e recuperação da saúde do adolescente, buscando 
autocuidado, autoestima e autonomia. São ministradas palestras sobre os 
cuidados com a saúde e incentivo ao autocuidado. A ordem de atendimento 
é determinada de acordo com as prioridades em relação ao risco e atividade 
da doença, avaliadas por acolhimento e avaliação física dos pacientes. 

Objetivo: Desenvolver ações educativas e propiciar atendimento 
odontológico com vistas à promoção de saúde do adolescente, buscando o 
autocuidado e o desenvolvimento da autoestima e autonomia.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 1 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 129 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 396 pessoas
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Promoção à Saúde do Idoso e seus 

Familiares/Cuidadores

Tem como público-alvo famílias e pacientes com diagnóstico clínico de 
demências, residentes na região da Foz do Rio Itajaí. Essas pessoas são 
atendidas por duas estratégias gerontológicas: 1) GEAz – focado nos 
cuidadores, familiares e profissionais que cuidam de pessoas com doenças 
como o Alzheimer; 2) Na Unidade Familiar de Saúde Comunitária (UFSC) -
voltada aos pacientes idosos, especialmente aqueles em suspeita de 
demências após avaliação médica. O projeto já beneficiou centenas de 
famílias e pacientes com os serviços, sendo que os cuidadores absorveram 
conhecimentos no trato de seu familiar e, inclusive, encontraram estratégias 
favoráveis à qualidade de vida de ambos.  

Objetivo: Atuar em diferentes práticas gerontológicas com relação ao apoio, 
diagnóstico e estratégias de cuidado ao idoso em situações de demências, 
promovendo a qualidade de vida dos pacientes, familiares/e ou cuidadores.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 1 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 220 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 880 pessoas

Foto de John Moeses Bauan - Unsplash
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Saúde na Estrada

Campanha do Jornal “A Estrada”, com a participação dos cursos de 
Biomedicina e Nutrição, que aconteceu em postos de combustível da BR-
101, desde Joinville até Tijucas. Esses cursos estiveram presentes em 4 
momentos, nas cidades de Barra Velha, Joinville, Araquari e Balneário 
Piçarras. Nestes locais, foram realizadas as seguintes ações: aferição da 
pressão arterial, teste de glicemia capilar, cálculo do índice de massa 
corporal, teste de acuidade visual e orientação para doenças sexualmente 
transmissíveis.

Objetivo: Levar saúde, informação e prevenção àquele que passa grande 
parte da vida atrás de um volante e não tem tempo para se cuidar: o 
caminhoneiro.

Municípios de abrangência: Araquari, Balneário Piçarras, Barra Velha e 
Joinville
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 2.000 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.500 pessoas

Reaproveitamento de Resíduos: Reduzir e 

Reciclar 

Articulado junto à Escola de Ciências da Saúde, Escola do Mar, Ciência e 
Tecnologia e Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, possui  duas 
linhas de trabalho: 1) Desenvolver atividades voltadas ao uso racional de 
medicamentos, evitando o desperdício e auxiliando na eficácia dos 
tratamentos medicamentosos e; 2) Reaproveitamento de resíduos vegetais e 
minerais na diminuição do impacto causado ao ambiente, bem como à 
preparação de produtos artesanais, auxiliando na renda familiar. Também 
executa projetos de reatores para a fabricação artesanal de sabão de 
maneira que, além dos ganhos ambientais (preservação dos bens naturais 
para as gerações futuras) poderá representar alternativa de renda extra.

Objetivo: Promover saúde e qualidade de vida pelo incentivo ao uso 
racional, armazenamento e descarte adequados de medicamentos, óleos e 
resíduos vegetais e minerais, visando sua redução e o fortalecimento do 
protagonismo comunitário na preparação de produtos artesanais a partir de 
resíduos.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes
Número de organizações atendidas: 09 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 833 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3200 pessoas
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Semana de Conscientização Referente ao Dia 

Mundial do Diabetes

O Diabetes é uma doença de grande prevalência e repercussão. Nesse 
sentido, foram desenvolvidas ações de educação em saúde na recepção da 
Unidade de Saúde Familiar e Comunitária (USFC) e com os funcionários da 
Universidade, além da distribuição de folders e exposição dos alimentos 
funcionais para conhecimento da população.

Objetivo: Tornar o público ciente das complicações do diabetes, estimular o 
diagnóstico precoce, o autocuidado, e orientar sobre fatores de risco.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Bombinhas, Brusque, 
Camboriú, Gaspar, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.200 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.000 pessoas

Serviço de Atendimento à Pessoa Surda 

(SAPS)

Presta atendimento educacional especializado aos alunos surdos da 
Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), por atividades 
pedagógicas de estimulação da linguagem, apoio ao desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita, oficina de LIBRAS, musicalização e atividades físicas. 
Oferece também oficinas de LIBRAS, comunicação e expressão a 
adolescentes e adultos e atende as famílias dos usuários, no estímulo à sua 
participação nos contextos nos quais seus filhos se inserem. Proporciona 
ainda atendimento clínico (terapias fonoaudiológicas, audiometrias e visitas 
às escolas), oferecendo ao acadêmico de fonoaudiologia a teoria e a prática 
na habilitação e reabilitação de deficientes auditivos. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento da comunicação oral, gestual e 
escrita dos usuários do SAPS, bem como o fortalecimento de redes de apoio, 
voltadas às pessoas com deficiência.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, 
Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 180 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 900 pessoas
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Tutores do Sorriso

Tem por finalidade melhorar a qualidade de vida dos alunos da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e propiciar uma melhor formação 
dos acadêmicos de Odontologia, para reconhecer o paciente especial como 
ser humano de múltiplas necessidades que se entrelaçam, e lutar pela 
inclusão social das pessoas com deficiência física, mental, sensorial, 
emocional, genética, social e afetiva. A atuação é conjunta entre 
acadêmicos, egressos, docentes do curso de odontologia, comunidade 
escolar da APAE, profissionais do Hospital Pequeno Anjo, o cirurgião dentista 
da Atenção Básica do Município de Itajaí (SC) e a comunidade. 

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos alunos da APAE de Itajaí através 
da promoção da saúde bucal.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 2 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 520 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.040 pessoas

Univali em Movimento 

Desenvolvido por acadêmicos e professores de Educação Física do campus
Biguaçu, o projeto iniciou ofertando práticas corporais variadas e atividades 
recreativas em escolas do entorno da Universidade. A equipe busca efetivar 
convênios com diferentes instituições, para explorar sua necessidade de 
intervenção com o real do campo de atuação do professor de Educação 
Física, nos ambientes formal (prioritariamente) e não-formal de ensino. As 
ações são ofertadas por acadêmicos mediante orientação, no cumprimento 
de horas obrigatórias do curso.

Objetivo: Oferecer à comunidade ações práticas reflexivas nas áreas do 
lazer, esporte e saúde, bem como oportunizar aos acadêmicos de Educação 
Física a vivência de práticas pedagógicas do ser professor nas diferentes 
realidades do sistema de ensino atual, em uma formação pautada nas 
experienciais reais dos campos de atuação do professor de Educação Física.

Município de abrangência: Biguaçu
Número de organizações atendidas: 05 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 300 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 600 pessoas
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Univida

O Curso trabalha o envelhecimento saudável e prepara para a atuação 
voluntária. A iniciativa abarca conhecimentos nas áreas do direito e 
cidadania, empreendedorismo, psicologia, envelhecimento, entre outros 
assuntos. Empoderados e conscientes de seu papel na sociedade, muitos 
idosos passam a contribuir com instituições e promover uma ressignificação 
do envelhecer e viver, visando auxiliar o seu entorno. Além disso, o projeto 
participa do Conselho Municipal do Idoso de Itajaí, refletindo sobre a política 
do idoso, fiscalizando instituições que trabalham com idosos e 
impulsionando ações intersetoriais, em conjunto com secretarias municipais 
e instituições não-governamentais.

Objetivo: Promover a atividade voluntária e o envelhecimento ativo, através 
da participação social e educação continuada.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de beneficiados diretamente: 35 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 340 pessoas

Foto de Matthew Bennett - Unsplash
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária 

Desenvolvidos pela Escola de 

Ciências da Saúde, em Números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
44

Municípios atingidos:
Antônio Carlos, Araquari, Balneário Camboriú, 
Balneário Piçarras, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, 
Brusque, Camboriú, Canelinha, Florianópolis, 
Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapema, Joinville, Luiz Alves, 
Navegantes, Palhoça, Penha, Porto Belo, São José e 
Tijucas, todos catarinenses.

Número de organizações envolvidas: 
79

Quantidade de beneficiados diretamente: 
39.929 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
158.086 pessoas
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ESCOLA DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS E SOCIAIS



Assistência ao Preso

Considerando o alto índice da população carcerária no sistema prisional de
Itajaí (SC), e tendo em vista a precariedade dos condenados e a deficiência 
quanto à assistência jurídica para o acompanhamento dos processos de 
execução penal, firmou-se convênio entre o Curso de Direito do campus
Itajaí e a Vara de Execução Penal de Itajaí, para subsidiar a análise desses 
processos, juntamente com os acadêmicos de Direito. Hoje o projeto 
desenvolve-se no Escritório Modelo de Advocacia (EMA) de Itajaí, 
laboratório do Curso de Direito, já em implementação em outros campi. Em 
2018 a Univali conquistou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), no Selo de Itajaí, e este projeto ganhou o prêmio destaque, com 3 
ODS.

Objetivo: Proporcionar aos detentos a assistência jurídica gratuita, com a 
análise e acompanhando dos processos da Comarca de Itajaí.

Municípios de abrangência: Itajaí e Tijucas
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 256 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 768 pessoas
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Foto de NeOnbrand - Unsplash
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Assistência Social no Escritório Modelo de 

Advocacia - EMA

O EMA é o laboratório de prática jurídica dos acadêmicos de Direito da 
Univali. Busca resolver os conflitos sociais trazidos pela comunidade e, 
através das diferentes técnicas consensuais e negociais, encontrar uma 
solução para evitar demandas judiciais. As atividades desenvolvidas vão 
desde o preenchimento de formulários para órgão públicos, realização de 
sessões de conciliação e/ou mediação com os clientes, até a elaboração de 
peças processuais e demais atos que se fizerem necessários. Esta produção, 
feita pelos acadêmicos, é supervisionada por Professores/Advogados. 
Abrange os Campi de Balneário Camboriú, Biguaçu, Itajaí, Kobrasol – São José 
e Tijucas.

Objetivo: Proporcionar acesso à prática jurídica real aos acadêmicos e 
atender a comunidade de baixa renda em suas questões jurídicas, visando a 
diminuição das demandas judiciais e o aumento da solução amigável dos 
conflitos, no estímulo à prática de métodos consensuais para resolver os 
problemas.

Municípios de abrangência: Antônio Carlos, Balneário Piçarras, Barra Velha, 
Biguaçu, Camboriú, Canelinha, Governador Celso Ramos, Itajaí, Navegantes, 
Penha e São José.
Número de organizações atendidas: 13 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 20.667 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 52.605 pessoas

Foto de Nik MacMillan - Unsplash
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Atividades de Extensão Universitária do 

Escritório de Relações Internacionais (ERI) na 

Área da Paradiplomacia

Projeto do Escritório de Relações Internacionais (ERI), vinculado ao curso de 
Relações Internacionais, que oferece um espaço para discentes e docentes 
demarcarem campo de atuação regional, no auxílio à internacionalização das 
cidades do Vale do Itajaí.  A Paradiplomacia, entendida como a política 
externa dos atores subnacionais, é uma área de ação para o profissional de 
relações internacionais. O ERI proporciona a  interface com prefeituras e 
fortalece o papel do profissional formado como agente de transformação 
social, a partir do desenvolvimento de atividades junto ao setor público local.

Objetivo: Prestar consultaria internacional e estimular o processo de 
internacionalização dos municípios da Associação dos Municípios da Foz do 
Rio Itajaí.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí.
Número de organizações atendidas: 06 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 212 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 636 pessoas

Cidadania e Sustentabilidade

Promove cidadania e desenvolvimento sustentável no trabalho com 
lideranças multissetoriais. Pelo contexto internacional de discussões sobre 
temáticas ambientais e de governança ambiental global, tendo em vista o 
contexto regional, são abordados os temas: Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 
mudanças climáticas; planejamento e zoneamento ambiental; gestão de 
resíduos; controle social; gestão de zona costeira; gestão de recursos hídricos; 
informação e participação nos processos decisórios socioambientais.

Objetivo: Capacitar gestores públicos, lideranças multissetoriais (empresariais 
e comunitárias da região da Foz do Rio Itajaí) e comunidade para a gestão 
socioambiental contemporânea, destacando desafios globais (mudança 
climática, riscos socioambientais), novas iniciativas e tendências (economia 
verde e governança ambiental), além da contextualização com a realidade 
local em questões como: gestão de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, 
resíduos, zona costeira e governança participativa multissetorial.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Bombinhas, Cristal (RS), 
Florianópolis, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.948 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 12.000 pessoas
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Cidadania em Foco

Consiste na observância dos direitos e deveres do cidadão, contextualizando 
garantias e obrigações na prática, através de palestras interativas 
ministradas por professores (mestres e doutores) em instituições das 
comunidades circunvizinhas da Univali. Assim, dissemina o conhecimento 
quanto aos direitos, bem como estimula os acadêmicos participantes a 
praticar a cidadania pela transmissão de informações jurídicas às 
comunidades carentes do entorno universitário.

Objetivo: Socializar o conhecimento jurídico na comunidade, visando a 
formação de uma identidade cidadã. Informar e debater temas sociais e 
jurídicos, levando o conhecimento ao cidadão sobre seus direitos e deveres.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Tijucas e 
São José
Número de organizações atendidas: 15 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.240 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 9.372 pessoas

Direito Intergeracional e Transversalidade

Proporciona visibilidade e voz às crianças sobre decisões que afetam suas 
vidas, e discute a participação e o papel social das crianças. Também forma 
multiplicadores em cidadania infanto-juvenil, a partir da aplicação do 
material teórico produzido pela equipe, intitulado “Caderno de Cidadania”, 
com módulos sobre cidadania, direitos da criança e adolescente e cidadania 
socioambiental. O projeto também participa da vida da comunidade, 
estando presente em conselhos municipais, auxiliando associações de 
moradores e atendendo demandas jurídicas de baixa complexidade, via 
orientação e encaminhamento jurídico. Além disso, trabalhada com a 
cidadania socioambiental, na compreensão do meio ambiente de forma 
integral, além do trabalho focado em gênero e políticas étnicos-raciais. 

Objetivo: Desenvolver ações educativas em cidadania socioambiental e de 
gênero/raça, voltadas ao público infanto-juvenil. Implementar programa de 
formação continuada e de assessoria jurídica, fortalecendo a cidadania na 
transformação de atitudes e percepções discriminatórias, incentivando a 
participação direta cidadã.

Municípios de abrangência: Itajaí, Palhoça, Rancho Queimado e São José
Número de organizações atendidas: 6 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 734 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.231 pessoas
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Educação e Cultura Afro-Brasileira: Direito 

dos Quilombolas

A partir de atividade desenvolvida na disciplina de Antropologia Jurídica do 
Curso de Direito, foram iniciadas ações  com a comunidade quilombola do 
Morro do Boi, em Balneário Camboriú (SC), desde o apoio às necessidades 
jurídicas (junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, Procuradoria Federal, promotorias locais, prefeitura), sociais 
(organização da feira de orgânicos, de uma associação, participação dos 
conselhos, reuniões, busca de direitos), bem como culturais (apoio ao 
Maracatu e ao artesanato).

Objetivo: Identificar e atuar sobre situações de perda e resgate de Direitos 
dos moradores da comunidade quilombola do Morro do Boi em Balneário 
Camboriú (SC), agindo jurídica-social e culturalmente para empoderá-los, 
através do resgate de tradições, da identidade étnica e de seus direitos.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 5.075 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 15.225 pessoas

Educação em Direitos Humanos

Surgiu no ano de 2015 como uma parceria entre o Observatório do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos (OSIDH) e a Secretaria de Ensino do 
Município de Palhoça, para suprir a ausência de elementos curriculares, 
práticas pedagógicas e de vivência, pautados nos Direitos Humanos. Com o 
propósito de contribuir à perspectiva de educação transformadora, o 
Projeto insere a temática no aprendizado, possibilitando propostas 
metodológicas interdisciplinares dentro do contexto escolar, a partir da 
realidade na qual a escola está inserida, contribuindo para que a educação 
se constitua meio de transformação social. 

Objetivo: Oferecer aportes de inserção da Política Pública de Educação em 
Direitos Humanos nas redes de ensino dos municípios parceiros. 
Implementar espaço de formação, investigação e socialização de 
conhecimentos articulados com os ODS, que contribuam na construção de 
uma cultura dos Direitos Humanos. 

Municípios de abrangência: Biguaçu e São José
Número de organizações atendidas: 6 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 553 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.408 pessoas
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Paideia

Grupo criado com o intuito de permitir aos acadêmicos de Direito o contato 
com a Filosofia, visando uma formação humanística e existencial aos futuros 
operadores jurídicos. Inicialmente, consistia em um grupo de estudo voltado 
à pesquisa cientifica, mas, ao longo do tempo, absorveu atividades de 
extensão. Hoje, presta apoio aos acadêmicos no desenvolvimento de 
pesquisa cientificas, divulgação e participação em Eventos de Iniciação 
Cientifica; promove oficinas para a comunidade acadêmica; e ministra 
palestras em escolas da rede pública a respeito dos temas pesquisados pelos 
membros do grupo.

Objetivo: Promover a formação integral dos acadêmicos da Univali e 
pessoas beneficiárias, com intuito de atuar em diversas atividades, sendo 
elas o estudo do projeto do espírito filosófico, produção de pesquisa 
cientifica, apoio em eventos e realizações de oficinas.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Curitiba (PR), Itajaí, Porto 
Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 600 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 236.994 pessoas

Foto de Giammarco Boscaro - Unsplash
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Prática de Extensão Universitária de 

Atendimento às Empresas – Diplomacia 

Corporativa

Realizada pelo Escritório de Relações Internacionais (ERI), laboratório do 
Curso de Relações Internacionais, estimula a atuação social e a interação 
com atores nacionais e internacionais. O atendimento às empresas iniciou 
em 2016 e se consolidou através da assinatura do convênio com a APEX-
Brasil, o qual resultou na abertura do Núcleo Operacional do Programa de 
Qualificação para Exportação (PEIEX) em Itajaí (SC). O PEIEX é um 
instrumento de caráter estruturante aos setores, e de reforço da base 
exportadora do Brasil, que auxilia a inserção das empresas da região  no 
mercado internacional.

Objetivo: Orientar empresas a exportar de forma segura e planejada. 
Academicamente, o objetivo é atender à demanda dos alunos de Relações 
Internacionais por experiência profissional. 

Municípios de abrangência: Araquari, Ascurra, Balneário Camboriú, Barra 
Velha, Blumenau, Botuverá, Braço do Trombudo, Brusque, Camboriú, 
Gaspar, Guabiruba, Ibirama, Ilhota, Indaial, Itajaí, Itapema, Laurentino, 
Lontras, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes, Pomerode, Porto Belo, Rio 
do Sul, São João Batista, Schroeder, Taió e Timbó, todos de Santa Catarina
Número de organizações atendidas: 13 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 8.186 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 24.558 pessoas

Foto de Clay Banks - Unsplash
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Prática de Extensão Universitária voltada ao 

Cidadão com Demandas Internacionais

Projeto desenvolvido pelo Escritório de Relações Internacionais (ERI), que 
atende cidadãos com demandas internacionais, sejam migrantes de outras 
nacionalidades, brasileiros, acadêmicos e/ou professores da Univali. No 
tocante aos migrantes de outras nacionalidades, o ERI  orienta sobre a 
situação jurídica no país, auxiliando-os nos procedimentos para obtenção 
dos documentos essenciais ao exercício da cidadania e acesso às políticas 
públicas de educação, saúde, assistência social e trabalho. Na perspectiva 
pedagógica, são planejadas estratégias para os acadêmicos realizarem 
práticas de estímulo à atuação social e interação com os atores nacionais e 
internacionais. 

Objetivo: Prestar atendimento aos cidadãos com demandas internacionais, 
contribuindo à garantia dos direitos humanos e ao fortalecimento da 
cidadania dos migrantes e refugiados. Possibilitar espaço de aprendizagem 
para os acadêmicos de Relações Internacionais, no contato com a área de 
atuação profissional e de atendimento às necessidades dos grupos sociais 
envolvidos, local, regional, nacional e internacionalmente.

Municípios de abrangência: Ascurra, Balneário Camboriú, Blumenau, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Florianópolis, Gaspar, Ilhota, Itajaí, 
Itapema, Joinville, Luiz Alves,  Navegantes, Penha, Balneário Piçarras, Porto 
Belo e Rio do Sul, todos de Santa Catarina.
Número de organizações atendidas: 06 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 753 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.259 pessoas

Foto de Sebastian Herrmann - Unsplash
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Projeto Nova Vida

Estabelecido em parceria com o Centro de Recuperação Nova Vida, entidade 
com mais de 25 anos de existência e de trabalho na recuperação de 
dependentes químicos. Constitui-se em um projeto interdisciplinar, que 
busca o aumento do índice de recuperação e a reinserção de dependentes 
químicos no ambiente familiar, laboral e social, através de seminários, 
terapia individual e em grupo, palestras, dinâmicas de grupo, atendimentos 
individuais, rodas de conversa, entre outros recursos.

Objetivo: Aumentar o índice de recuperação e reinserção dos dependentes 
químicos em tratamento nos ambientes sociais, familiares e profissionais.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú e Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.248 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.744 pessoas

Protegendo a Ciranda: Combate à Pedofilia

Desenvolvido para enfrentar as violências praticadas contra criança e 
adolescente, e contribuir ao fortalecimento da política de promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos da população infanto-juvenil. A 
iniciativa possui ações voltadas à prevenção da violência doméstica 
praticada contra a criança e o adolescente, com palestras para alunos 
(visando sua defesa em situações de abuso sexual e ensinando-os a 
identificarem o problema, se defenderem e denunciarem), e servidores da 
educação básica da rede pública e privada de ensino (capacitando os 
profissionais para a detecção e enfrentamento do problema).

Objetivo: Realizar ações preventivas ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, pela conscientização e mobilização da sociedade 
civil; e de assessoramento aos programas de formação, acompanhamento 
de profissionais da educação, da saúde e dos agentes comunitários. 
Promover discussões para fortalecer as diretrizes da municipalização da 
política de atendimento da criança e do adolescente.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí e Tijucas
Número de organizações atendidas: 14 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.610 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 10.830 pessoas
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Vamos Conciliar

Capacita acadêmicos à correta utilização do método da mediação para 
abordar a população necessitada de amparo jurídico, de forma que eles 
possam atuar junto à comunidade, oferecendo soluções não adversárias de 
conflitos atreladas às técnicas comumente utilizadas, na obtenção de uma 
solução duradoura e satisfatória. Possibilita a conciliação prévia de 
processos, pela aquisição de conhecimento por parte dos acadêmicos de 
Direito.

Objetivo: Promover a conciliação entre os litigantes de ações, como a 
participação direta do acadêmico, sob a orientação de docente. Dar à 
população o acesso à justiça com a atuação pacificadora dos acadêmicos do 
curso de Direito. 

Municípios de abrangência: Itajaí e São José
Número de organizações atendidas: 1 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 6.020 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 18.060 pessoas

Foto de Rosie Fraser - Unsplash
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária Desenvolvidos 

pela Escola de Ciências Jurídicas e 

Sociais, em Números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
27

Municípios atingidos:
Antônio Carlos, Araquari, Ascurra, Balneário 
Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, Biguaçu, 
Botuverá, Blumenau, Braço do Trombudo, Brusque, 
Camboriú, Canelinha, Cristal (RS), Curitiba (PR), 
Gaspar, Governador Celso Ramos, Guabiruba, 
Ibirama, Ilhota, Indaial, Itajaí, Itapema, Laurentino, 
Lontras, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes, 
Penha, Pomerode, Porto Alegre (RS), Porto Belo, Rio 
do Sul, Salvador (BA), São João Batista, São Paulo 
(SP), São José, Schroeder, Taió, Tijucas e Timbó.

Número de organizações envolvidas: 
89

Quantidade de beneficiados diretamente: 
55.102 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
391.690 pessoas
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ESCOLA DE ARTES, 

COMUNICAÇÃO E 

HOSPITALIDADE
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Arquitetura e Cidades Saudáveis

Desenvolve ações de qualificação ambiental de espaços e equipamentos 
urbanos nos municípios pertencentes à Associação dos Municípios da Foz do 
Rio Itajaí (AMFRI), possibilitando o fortalecimento dos vínculos entre a 
Univali (através do curso de Arquitetura e Urbanismo), a comunidade e a 
cidade. Promove também a melhora das condições espaciais de áreas livres, 
de uso público e equipamentos comunitários, considerando a participação 
dos usuários pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. A intenção é 
elaborar projetos em diversas escalas da paisagem e do espaço construído, 
podendo ser realizadas pesquisas e ações de extensão em comunidades, 
escolas, espaços de uso comunitário e de saúde. 

Objetivo: Promover a melhora das condições espaciais de áreas livres, de 
uso público e equipamentos comunitários, levando em consideração a 
participação dos usuários, na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 124 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.523 pessoas

Atelier Solidário

Atividades voltadas ao desenvolvimento das comunidades locais e regionais, 
aliando-se a essa perspectiva a preservação do meio ambiente. O desafio é 
repensar a produção e o consumo sob a ótica da sustentabilidade, buscando 
conciliar as possibilidades de trabalho do curso de Design de Moda com os 
conceitos da economia criativa, propondo novos olhares para o mundo dos 
negócios. Os resultados almejados englobam, além da promoção do bem 
estar social e ambiental, a diminuição da quantidade de resíduos fabris, já 
que esses materiais são utilizados nos trabalhos elaborados em atelier para a 
criação e confecção de novos produtos. 

Objetivo: Elaborar produtos utilizando materiais de descarte que, por meio 
da gestão criativa do design, contribuam na melhoria de vida das 
comunidades locais e na preservação do meio ambiente.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 120 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 360 pessoas
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Campanha do Bem

A ação comunitária teve como meta arrecadar alimentos não perecíveis, 
roupas e calçados, para auxílio das famílias carentes atendidas pelo Instituto 
Luciano Santana de Itajaí, entidade que conta com doações e parcerias de 
outras instituições privadas no atendimento de 300 famílias carentes 
visitadas por seus voluntários.

Objetivo: Arrecadar alimentos não perecíveis para auxílio a famílias carentes 
atendidas pelo Instituto Luciano Santana.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 130 pessoas

Co[m]feito: Aprendendo e Ensinando a Fazer 

em Comunidade

Desenvolvido por professores e alunos dos cursos de Gastronomia, objetiva 
integrar universidade e comunidade local, contribuindo à capacitação 
profissional de sujeitos de baixa renda e sua inserção no mercado de 
trabalho. O projeto estabeleceu a elaboração de material didático, planos de 
ensino e apostilas, bem como aulas relacionadas aos cursos de panificação e 
confeitaria. O público atendido correspondeu aos moradores da 
comunidade de Itajaí de baixa renda. 

Objetivo: Promover a integração entre universidade e comunidade local, 
contribuindo para a capacitação profissional de sujeitos de baixa renda e sua 
inserção no mercado de trabalho.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.140 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 500 pessoas



55

"Doutores da Beleza" no Âmbito Social

Possui duas vertentes: 1) desenvolvimento de ações por professores e 
acadêmicos de Estética em instituições carentes (asilos, creches, orfanatos e 
outras instituições) como massagem relaxante,  penteados, unhas artísticas, 
spa das mãos/pés e maquilagens, as quais estimulam bem-estar, autoestima 
e motivação de crianças, adolescentes e idosos; 2) promoção de cursos de 
curta duração, ofertando treinamento profissional comunitário na geração 
de oportunidades para mulheres e homens empreenderem na área da 
Estética, propiciando chances de trabalho à comunidade de entorno que 
vive em situação de vulnerabilidade, e também às detentas do Presídio 
Feminino de Florianópolis. 

Objetivo: Desenvolver ações voluntárias por professores e acadêmicos do 
Curso de Estética em instituições carentes como asilos, creches, orfanatos, 
entre outras.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Florianópolis e 
Itajaí
Número de organizações atendidas: 16 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.213 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.600 pessoas

Equovisão

Elaborado para a disciplina de Projeto Interdisciplinar Comunitário (PIC) do 
curso de Publicidade e Propaganda, este projeto foi realizado na Associação 
de Equoterapia Vale do Itajaí e Litoral, que oferece método terapêutico 
utilizando o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação, buscando o crescimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Objetivo: Expandir a visibilidade e esclarecer o papel da Adequo Equoterapia
na região do Vale do Itajaí esclarecendo dúvidas pertinentes sobre a 
equoterapia.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 130 pessoas
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Ide Por Amor

Elaborado para a disciplina de Projeto Interdisciplinar Comunitário (PIC) do 
curso de Publicidade e Propaganda, este projeto foi realizado na Associação 
Cristã por Amor da cidade de Navegantes, que oferece ações sociais à 
comunidade, ajudando as pessoas mais carentes. Dentre as atividades 
organizadas pela associação, há o “Ide Por Amor”, cuja proposta é levar 
alimento para a população em situação de rua. Atualmente, auxilia uma 
média de 25 pessoas.

Objetivo: Promover campanha de arrecadação de alimentos para auxiliar o 
projeto “Ide Por amor” da Associação Cristã por Amor.

Município de abrangência: Navegantes
Quantidade de beneficiados diretamente: 23 pessoas

Mais e Melhor Idade

Curso de extensão direcionado a pessoas com mais de 50 anos, dividido em 
4 semestres letivos, com aulas presenciais às Segundas ou Quartas-feiras, no 
período vespertino. Nas aulas, são discutidas as seguintes temáticas: arte, 
cultura, história antiga e contemporânea, geografia, autoconhecimento, 
saúde e atualidades locais, regionais, nacionais e internacionais. O curso 
também conta com a participação de palestrantes convidados e a 
programação de viagens técnicas. 

Objetivo: Disponibilizar um conjunto de ações contemporâneas do pensar e 
do fazer que favoreçam um lazer com base cultural, a contínua e crítica 
leitura de mundo, fomentando atividades saudáveis e focando melhores 
índices de qualidade de vida.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Itapema, 
Navegantes e Penha.
Quantidade de beneficiados diretamente: 118 pessoas



57

Meu Amigo Capaz – Marcenaria Sustentável

Desenvolve aulas de marcenaria básica para o aproveitamento de material já 
utilizado em construções e demolições, apresentando a capacidade de 
reciclagem destes materiais. Realiza ações no viés da sustentabilidade, com 
a comunidade carente e os empresários do ramo de edificações e moveleiro, 
demonstrando o potencial para a reutilização dos resíduos gerados. Esse 
trabalho apresenta à comunidade a forma de seleção, estaleiramento e 
separação por tipos e qualidades das madeiras, produzindo peças como 
cadeiras, bancos, mesas, e capacitando os alunos na execução, 
gerenciamento e fabricação, com aulas expositivas e práticas.

Objetivo: Possibilitar à comunidade oportunidade de melhoria 
socioeconômica através da formação de profissionais na área moveleira, 
oferecendo conhecimentos básicos para o desenvolvimento de projetos e 
construção de produtos, na utilização de matéria prima reaproveitada de 
construções e demolições, além de conhecimento técnico-científico e 
maquinário produtivo básico.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Quantidade de beneficiados diretamente: 10 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 40 pessoas

Mulheres do Bairro

Colaborar na construção de uma sociedade democrática e inclusiva, onde 
todos tenham seu lugar, é a perspectiva do Curso Prático de Modelagem, 
Corte e Costura, que capacita pessoas visando a possibilidade de inclusão no 
mercado de trabalho, como meio da habilitação ao segmento da  confecção 
enquanto prestadoras de serviço, para incremento da renda familiar. Assim, 
promove ações comunitárias econômica e socialmente viáveis de inserção 
das pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho.

Objetivo: Aplicar a técnica de modelagem, corte e costura do vestuário com 
elementos básicos para a confecção doméstica e aperfeiçoamento 
profissional.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 20 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 80 pessoas
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Núcleo de Lazer com Base Cultural

Projeto de protagonismo social que envolve professores, acadêmicos, 
bolsistas e egressos do curso de extensão “Mais e Melhor Idade”, além de  
funcionários do Centro de Educação Balneário Camboriú, voluntários e 
instituições assistenciais de Balneário Camboriú, Navegantes, Itajaí, São João 
Batista e Presidente Prudente (SP). São desenvolvidas ações de voluntariado 
fomentadas na troca de vivências e na confecção de trabalhos artesanais e 
de arte educação, pelo reaproveitamento ou reciclagem de materiais, 
transformados em brinquedos educativos (doados às escolas e entidades 
filantrópicas), decorações e souvenires para datas comemorativas.

Objetivo: Proporcionar à universidade e à comunidade ações voltadas ao 
voluntariado, consumo consciente, releitura de materiais e terapia 
ocupacional, focando aspectos próprios da busca por cidadania.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, 
Navegantes e Presidente Prudente (SP).
Número de organizações atendidas: 19 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 25 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.390 pessoas

Proab Media Lab

Projeto do curso de Jornalismo voltado ao ambiente digital, inovação e 
novas tecnologias. Seus objetivos são gerir a produção e a publicação de 
conteúdos online através do site do jornal-laboratório Cobaia, com notícias e 
reportagens para a comunidade da Foz do Rio Itajaí; e desenvolver novas 
ferramentas digitais na criação de conteúdos de comunicação, pelo 
envolvimento de profissionais e empresas de comunicação para o uso de 
ferramentas criadas no projeto e/ou por meio de parceria. O projeto 
também iniciou novas experiências para a produção de conteúdos digitais 
vinculados aos programas da Rádio Univali Pirão Catarina e Viva Voz.

Objetivo: Desenvolver conteúdos noticiosos para a comunidade da Foz do 
Rio Itajaí, em ambiente online, com linguagens e ferramentas digitais 
inovadoras.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Brusque, Itajaí, Navegantes 
e Penha.
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 09 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.664 pessoas
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Programa de Extensão Cardume Criativo

Programa “guarda-chuva” vinculado ao Curso de Publicidade e Propaganda, 
com projetos que envolvem a comunicação, no estabelecimento de uma 
relação próxima entre ensino, pesquisa e extensão. O programa assegura a 
integração entre a Universidade e a comunidade, monitorando e atendendo 
demandas socioeducativas na área da comunicação, por diferentes projetos: 
Na Ponta da Língua - Programetes para Rádio; Na Ponta da Língua - Livro; 
Ações Sociais, Campanhas Educativas, Produção de conteúdo e qualificação 
profissional para Rádios Educativas/Comunitárias.

Objetivo: Assegurar a integração entre Universidade e comunidade, 
monitorando e atendendo demandas socioeducativas na área da 
comunicação por meio de projetos, possibilitando a troca sistemática de 
informações, a análise crítica de experiências, a assessoria técnica, o estudo 
e a divulgação de novas ferramentas e estratégias na área da comunicação.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra 
Velha, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Penha, Porto Belo e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 06 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 3.200 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 100.000 pessoas

Projeto Casulo: A Informação que Transforma 

no Programa Olhares Múltiplos 

O projeto produz semanalmente o programa de TV “Olhares Universitários”, 
veiculado na TV Univali e nas redes sociais Facebook e Youtube. O programa 
tem 20 minutos, divididos em dois blocos. A produção é feita por 
acadêmicos bolsistas dos cursos de Produção Audiovisual, Relações Públicas 
e Jornalismo, e voluntários do curso de Jornalismo. O programa tem o 
seguinte slogan “Informação que Transforma”, ou seja, a informação 
veiculada tem foco na transformação do cidadão. Por isso, a linha editorial 
se inspira nas Políticas Públicas e nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Objetivo: Produzir programa jornalístico com foco no público jovem com 
linha editorial voltada para as Políticas Públicas e os ODS.

Município de abrangência: Itajaí
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Universidade da Criativa Idade

Projeto divido em duas vertentes: 1) atendimentos gratuitos a grupos de 
idosos cadastrados na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Florianópolis; 2) 
promoção de curso pago, que acontece no campus Florianópolis, com 
duração de 68 horas semestrais. As atividades do projeto são organizadas 
em quatro módulos, criados a partir das competências dos cursos oferecidos 
no campus Florianópolis: 1. Cultura e turismo; 2. Arte e design; 3. Bem-estar 
e beleza; 4. Novas tecnologias. Dentro de cada módulo são organizadas 
oficinas, aulas expositivas, atividades práticas, leituras, discussão de textos e 
visitas técnicas a empresas ligadas às artes, cultura,  cosmética e estética, 
tecnologia, centros de inovação tecnológica, museus e galerias de arte.

Objetivo: Possibilitar aos grupos de idosos da Prefeitura de Florianópolis e a 
pessoas acima de 40 anos aprofundarem conhecimentos nas áreas de 
cultura, turismo, arte, design, bem-estar, beleza, novas tecnologias e, ao 
mesmo tempo, trocarem informações e experiências com a comunidade 
acadêmica.

Município de abrangência: Florianópolis
Quantidade de beneficiados diretamente: 75 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 200 pessoas

Foto de Katherine Hanlon - Unsplash
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária 

Desenvolvidos pela Escola de 

Artes, Comunicação e 

Hospitalidade, em Números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
16

Municípios atingidos:
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, 
Bombinhas, Brusque, Camboriú, Florianópolis, Itajaí, 
Itapema, Navegantes, Penha, Porto Belo, Presidente 
Prudente (SP) e Tijucas.

Número de organizações envolvidas: 
49

Quantidade de beneficiados diretamente: 
7.017 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
112.357 pessoas
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ESCOLA DO MAR, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Água Viva, do Recurso ao Patrimônio

Visa a popularização e divulgação científica dos conceitos teóricos sobre 
qualidade e importância da água à comunidade da região de abrangência da 
bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu e dos Rios Tijucas, Biguaçu e contíguas. O 
trabalho é realizado através de cursos de capacitação, oficinas e dinâmicas 
pedagógicas, palestras, visitas de estudo, gincanas e intervenções artísticas e 
científicas. O projeto trabalha desde 2015 na compreensão e legitimação da 
água como “patrimônio natural”, atribuindo a todos a responsabilidade de 
sua preservação e cuidado, pela compreensão dos seus processos, ciclos, 
influências no cotidiano e importância para a humanidade.

Objetivo: Promover ações e construir materiais de educação ambiental para 
as comunidades escolares e grupos comunitários, na polinização do 
conhecimento científico, pela compreensão da água como um patrimônio, 
além do recurso natural.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Londrina 
(PR), Porto Belo e Tijucas
Quantidade de beneficiados diretamente: 7.315 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 35.000 pessoas

Aquecedor Solar com Materiais Recicláveis

Desenvolvido pelo Laboratório de Gestão e Valoração de Resíduos, incentiva 
o uso de energia limpa via reutilização de resíduos, possibilitando uma 
alternativa de aquecimento de água de baixo custo para edificações.

Objetivo: Disseminar a técnica de construção de Aquecedor Solar com 
materiais recicláveis e avaliar a viabilidade de implementação do aquecedor 
solar reciclável em edificações específicas.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 30 pessoas
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Capacitação em Informática de Jovens da 

Grande Florianópolis para o Mercado de Trabalho

Proporciona capacitação em informática para a inserção no mercado de 
trabalho. A população beneficiada compreende jovens de 15 a 24 anos em 
situação de vulnerabilidade, de comunidades carentes próximas aos Campi
da Univali de São José, Biguaçu e Florianópolis, sem acesso à tecnologia nem 
a cursos profissionalizantes na área. O projeto propicia a esses jovens 
conhecer o ambiente da universidade e conviver com a comunidade 
universitária, motivando-os a continuar seus estudos e seguir carreiras. 
Atende também o Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação, 
pela participação de alunos em projetos de extensão e atuação como 
instrutores de cursos de capacitação profissional.

Objetivo: Prestar assessoramento em informática para jovens carentes 
residentes nos municípios de Biguaçu, São José e Florianópolis, contribuindo 
à sua capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, bem 
como na diminuição das diferenças sociais.

Municípios de abrangência: Biguaçu, Florianópolis e São José
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 76 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 200 pessoas

Foto de John Schnobrich - Unsplash
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Faça seu Papel Reciclando

Apresenta a importância do reaproveitamento de papéis para diminuir a 
geração de resíduos, através da formação de facilitadores em escolas da 
rede pública de ensino. Assim, procura instruir os participantes quanto ao 
histórico do surgimento do papel e sua importância atual, bem como à 
introdução da coleta seletiva e reciclagem. A gestão de resíduos sólidos, 
inserida no ambiente escolar, potencializa essas estruturas para sensibilizar 
e capacitar professores, funcionários e alunos a respeito do tema e assuntos 
relacionados, sempre abrangendo a realidade do município.

Objetivo: Promover formação de facilitadores da rede pública de ensino, 
potencializando ações educativas quanto ao conhecimento e troca de 
informações da importância da gestão adequada dos resíduos sólidos, e 
assuntos relacionados.

Município de abrangência: Itajaí 
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 60 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.800 pessoas

Educação para Transformação: Meio 

Ambiente, Saúde e Gênero

Fomenta o trabalho interdisciplinar no fortalecimento dos temas 
transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em ações afirmativas 
dos cursos que fazem parte do projeto. Também contribui com as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para acabar com a fome, 
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a 
agricultura sustentável nas ações realizadas com as mulheres agricultoras, 
que produzem alimentos dentro das tecnologias de agricultura sustentável, 
e na Horta Orgânica Experimental. Com isso, estimula-se a autonomia das 
mulheres frente às questões ambientais, de saúde e bem-estar, no 
empoderamento e independência para a transformação do seu território.

Objetivo: Promover educação popular em saúde, meio ambiente, e relações 
de gênero para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da 
agricultura familiar, estimulando a participação cidadã como estratégia de 
mudança e autonomia.

Municípios de abrangência: Itajaí e Massaranduba
Número de organizações atendidas: 05 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.140 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.749 pessoas
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Inclusão Digital de Idosos

Complementa atividades e serviços prestados pelo Poder Público, com a 
oferta de cursos de informática para idosos. Aos participantes, permite a 
aquisição de conhecimentos, cultura, entretenimento e a sociabilização, 
possibilitando a manutenção do papel social e a autonomia do idoso, o que 
vai ao encontro da linha pedagógica do Curso de Ciência da Computação, no 
atendimento da comunidade por atividades de inclusão social através dos 
cursos de extensão.

Objetivo: Promover a inclusão digital (e social) de idosos do Município de 
São José (SC), com a realização de cursos de informática para a Terceira 
Idade, em atendimento às disposições do Estatuto do Idoso e em 
observância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quanto à 
obrigação da sociedade de assegurar o direito ao lazer, à cultura e ao 
convívio social dos idosos, assim como a aprendizagem para todos.

Município de abrangência: São José
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 49 pessoas

Lite is Cool:  Introdução ao Pensamento 

Computacional e à Cultura Maker

Oportuniza aos estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e do 
Ensino médio conhecer e se engajar em atividades de educação e inovação 
tecnológica. Os estudantes participam de um programa de atividades que 
desenvolve habilidades para a programação de computadores e a 
construção de aplicações robóticas. Os conhecimentos, materiais 
instrucionais e ferramentas utilizadas se apoiam nas práticas existentes nos 
cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação e Engenharia Mecânica, Mestrado em Computação e Pós-
Graduação em Educação. Os docentes engajados no projeto atuam nestes 
cursos e no grupo de pesquisa de Informática na Educação. 

Objetivo: Conduzir um programa de introdução ao Pensamento 
Computacional e Cultura Maker para estudantes do ensino fundamental e 
médio, apoiado em conhecimentos e práticas construídos pelo Grupos de 
Informática na Educação.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de beneficiados diretamente: 110 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 200 pessoas
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Maricultura & Cidadania: em Busca de um 

Desenvolvimento Sustentável no Município de 

Penha

O Centro Experimental de Maricultura (CEMar) da Univali trabalha há 25 
anos com produtores da Associação e da Cooperativa de Maricultores da 
Penha e com o poder público, projetando ações voltadas aos maricultores e 
à comunidade,  promovendo o desenvolvimento sustentável do Município. 
O CEMar atua em fóruns de discussão, informando e capacitando os 
maricultores no atendimento da legislação. Também são realizadas ações 
com o poder público de maneira proativa nos conselhos municipais (meio 
ambiente; Projeto Orla, Conselho da Cidade, segurança comunitária, 
Programa de Desenvolvimento Local), em temas como saneamento básico, 
mobilidade urbana, plano diretor, implantação de unidades de conservação, 
e ações que objetivem a sustentabilidade.

Objetivo: Estimular a organização e inserção dos produtores da Associação e 
da Cooperativa de Maricultores da Penha na evolução da Cadeia Produtiva 
de Moluscos, e representar institucionalmente a Unidade de Penha-Univali 
em ações que contribuam para o atendimento dos ODS.

Município de abrangência: Penha
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 100 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.000 pessoas

Oceanos

Formado por alunos e professores de Oceanografia, divulga os 
conhecimentos oceanográficos e sensibiliza para a sua preservação a partir 
do conhecimento, priorizando ações práticas em parceria com o Instituto 
Crescer (Protagonismo I e II do Jovem Aprendiz), focadas na sustentabilidade 
ambiental/marinha, para a formação dos jovens que buscam a inserção no 
mundo do trabalho. Também ocorrem encontros sobre temas como 
sustentabilidade ambiental, poluição dos mares, cadeia trófica, micro e 
macro organismos.

Objetivo: Instigar os jovens às ciências naturais em uma melhor apreensão 
da realidade, no auxílio ao desenvolvimento de suas potencialidades, 
considerando habilidades, atitudes e conhecimentos, no ato de sensibilizar à 
preservação e sustentabilidade ambiental, preparando-os para o mercado 
de trabalho, uma vida mais saudável e um mundo melhor.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 800 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.500 pessoas
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PEEEP - Projeto Escritório Escola da 

Engenharia de Produção

O PEEEP dá suporte aos movimentos extensionistas do Curso de Engenharia 
da Produção, unificando a gestão dos trabalhos e possibilitando orientação 
aos alunos, tendo importância no projeto pedagógico do curso. Desde sua 
criação, em 2016, soma resultados expressivos no curso e na comunidade, 
pelo atendimento de instituições, que incluem empresas do terceiro setor, 
empreendimentos de economia solidária, instituições filantrópicas, asilos, 
Escolas Municipais, dentre outras. 

Objetivo: Trabalhar de forma extensionista nas organizações alvo do 
projeto, possibilitando o intercâmbio de saberes entre a Univali e a 
comunidade,  através de atividades que contribuam na formação 
profissional, ética e cidadã dos acadêmicos, e na consequente promoção do 
desenvolvimento regional.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes
Número de organizações atendidas: 07 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 100 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 300 pessoas

Plante Saúde: Plantas Medicinais e 

Alimentícias no Cuidado à Saúde

Traz como proposta assessorar ações junto às comunidades locais no cultivo 
e o uso de plantas medicinais e alimentícias para a promoção da saúde, 
dentre elas, as plantas alimentícias nutritivas e de fácil cultivo, como as 
Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCS). Abrange diferentes 
públicos do município de Itajaí, como: crianças e professores das escolas de 
educação infantil, acadêmicos dos cursos da área da saúde e outras 
comunidades caracterizadas por representações sociais ou privadas, que 
buscam apoio na Universidade para ações educativas em saúde, dirigidas às 
suas equipes de trabalho e relacionadas ao objetivo geral do projeto.

Objetivo: Assessorar ações que visem o cultivo de plantas medicinais e 
alimentícias por estratégias ecológicas e do uso de derivados extrativos, bem 
como formas farmacêuticas e alimentícias para a promoção à saúde.

Municípios de abrangência: Balneário Piçarras, Bombinhas, Gaspar e Itajaí.
Número de organizações atendidas: 03 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.405 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 3.512 pessoas



69

Química Social

Auxilia o munícipio de Itajaí nas políticas educacionais referentes à educação 
em tempo integral, mediante a popularização, contextualização e divulgação 
em química aos alunos do CEDIN Verde Vale. Sendo assim, contribui no eixo 
temático dos Centros de Educação em Tempo Integral (CEDINs), que trata da 
Investigação no Campo das Ciências da Natureza, fazendo-se uso da 
contextualização no favorecimento do despertar entre o conhecimento e a 
realidade do indivíduo.

Objetivo: Potencializar a aprendizagem mediante a contextualização e a 
experimentação em química aos alunos do Centro de Educação em Tempo 
Integral Verde, da Rede de Ensino do Município de Itajaí (SC).

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 20 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 05 pessoas

Responsabilidade Intergeracional Ambiental 

na Universidade: é Possível? (Intergeração)

Realiza diagnóstico de aspectos e gastos ambientais da Escola do Mar, 
Ciência e Tecnologia, em Itajaí, objetivando o consumo racional e 
sustentável, pelo envolvimento da comunidade acadêmica e local na 
elaboração e implementação de ações e projetos sustentáveis no próprio 
campus da Univali, bem como na cidade de Itajaí e região, utilizando espaços 
que concretizam situações de ensino-aprendizagem.

Objetivo: Avaliar os aspectos ambientais significativos da Escola do Mar, 
Ciência e Tecnologia na Univali, Campus Itajaí, como ferramenta para gestão 
ambiental participativa.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de beneficiados diretamente: 400 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.000 pessoas
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ROPE: Robô Programável Educacional

Entrega brinquedos de programar construídos pelo Laboratório de Inovação 
Tecnológica na Educação (LITE) para núcleos de educação infantil do 
Município de Balneário Camboriú. Ele nasceu nos resultados de uma 
pesquisa de mestrado conduzida sobre projeto anterior realizado em 
parceria entre o Ministério Público de Santa Catarina e a Univali (Projeto 
Lótus), parte integrante da Rede Piá, que viabilizou a transformação de 
máquinas caça-níqueis, apreendidas pela polícia militar, em computadores 
para fins educacionais. Findado o projeto, vislumbrou-se  a possibilidade de 
explorar outros usos da tecnologia, melhor adaptadas ao contexto da 
Educação Infantil.

Objetivo: Estabelecer processo de produção, manutenção e transferência de 
uso dos Robôs Programáveis Educacionais nos diversos Núcleos de Educação 
Infantil do Município de Balneário Camboriú.

Município de abrangência: Balneário Camboriú
Número de organizações atendidas: 01 instituição
Quantidade de beneficiados diretamente: 1.100 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 2.000 pessoas

Sala Verde Itajaí: Observatório de Educação, Saúde, 

Cidadania e Justiça Socioambiental do Vale do Itajaí

Integra ações de extensão-ensino-pesquisa-gestão sob coordenação do 
Laboratório de Educação Ambiental (LEA). Sua origem está no Projeto Sala 
Verde do Departamento de Educação Ambiental (DEA), cujo objetivo é 
estimular a implantação de espaços interativos atuantes como potenciais 
Centros de Informação e Formação Socioambiental. O projeto se estrutura 
em três subprojetos: 1) Educomunicação e Circuito Tela Verde; 2) Formação 
em EA para Gestão Participativa e Política Pública; e 3) Espaço Sala Verde de 
Exposições; no suporte ao desenvolvimento do “observatório” bem como da 
ambientalização curricular dos cursos de graduação e ações de extensão 
universitária. 

Objetivo: Estimular a implantação de espaços interativos que atuem como 
potenciais Centros de Informação e Formação Socioambiental, contribuindo 
no enraizamento das politicas públicas socioambientais e de Educação 
Ambiental.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombinhas,  
Botucatu (SP), Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 12instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 17.085 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 5.000 pessoas
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Tem Ideia na Rede - Introdução à Aprendizagem 

Criativa nas Escolas Públicas de Itajaí: uma 

Abordagem por meio de Projetos Pessoais-Sociais

Iniciativa que fomenta o pensamento computacional e a cultura “mão-na-
massa” nas escolas públicas de Itajaí através de um evento de caráter 
educativo, como uma feira de ciências com viés tecnológico, organizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e empresas de Itajaí. As 
equipes de estudantes desenvolvem projetos utilizando conceitos de 
programação e pensamento computacional, desde a criação de trilhas 
sonoras, vídeo aulas para ensinar programação e criação de jogos, até a 
elaboração de soluções para problemas em sua comunidade.

Objetivo: Promover o empoderamento tecnológico ao contribuir na 
formação de uma consciência cidadã. Despertar nos estudantes vocação 
para as áreas de engenharia e computação através do pensamento 
computacional e da aprendizagem criativa.

Municípios de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 100 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 300 pessoas

“Trilha Da Vida” :  Formação em Educação 

Ambiental e Coletivos Educadores

Proposta de ações integradas de “extensão-ensino-pesquisa-gestão” 
realizadas dentro da Abordagem Metodológica “Trilha da Vida: 
(Re)Descobrindo a Natureza com os Sentidos”, do Laboratório de Educação 
Ambiental (LEA) da Univali. Em 2018 comemorou-se 20 anos de atividades, 
com resultados que ultrapassam as fronteiras do país, tendo atendido 
diretamente um público de mais de 50 mil pessoas em todos os biomas 
brasileiros. 

Objetivo: Ampliar e fortalecer a formação de educadores ambientais e 
coletivos educadores, potencializando “espaços e estruturas educadoras”, e 
contribuindo com as Políticas Públicas e os processos de Gestão 
Socioambiental Participativa.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Bombinhas, Botucatu (SP), 
Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Itajaí e Itapema.
Número de organizações atendidas: 04 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 500 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 4.500 pessoas
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Unidades de Conservação é Preciso

Promove a criação e implantação efetiva de Unidades de Conservação (UCs) 
na zona costeira, especialmente no centro-norte catarinense, pela oferta de 
eventos, oficinas de formação, o conhecimento da realidade e a percepção 
dos atores envolvidos (comunidade, organizações não-governamentais, 
proprietários interessados em implementar reservas particulares, poder 
público e demais grupos), além de atender demandas espontâneas 
apesentadas no Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univali.

Objetivo: Promover a implantação e a gestão efetiva de Unidades de 
Conservação na zona costeira catarinense, pelo empoderamento dos atores 
envolvidos em cada processo.

Municípios de abrangência: Anitápolis, Balneário Camboriú, Florianópolis, 
Itajaí, Itapema e Penha.
Número de organizações atendidas: 06 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 125 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 220 pessoas

Foto de Baihaki Hine - Unsplash
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária 

Desenvolvidos pela Escola do Mar, 

Ciência e Tecnologia, em Números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
18

Municípios atingidos:
Anitápolis, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Biguaçu, Bombinhas, Botucatu (SP), Camboriú, 
Canelinha, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Itapema, 
Londrina (PR), Luiz Alves, Massaranduba, 
Navegantes, Penha, Porto Belo, São José e Tijucas.

Número de organizações envolvidas: 
50

Quantidade de beneficiados diretamente: 
23.200 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
61.286 pessoas
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ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO 
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Diversidade Étnico-Racial: Diálogos 

Emergentes em Educação

A ideia de diversidade étnico racial no Brasil conquistou espaço nas políticas 
públicas. No meio acadêmico constituiu-se em elemento de constituição da 
identidade nacional. Neste sentido, é desejável o trabalho conjunto com os 
professores do ensino fundamental da Rede Municipal de Itajaí na aplicação 
curricular das temáticas História da África e História da cultura afro-
brasileira, das questões relativas à diversidade étnico racial e da sua 
problematização na sala de aula. 

Objetivo: Qualificar docentes que atuam no ensino fundamental na 
construção do processo educativo, que trabalhe com as diferenças em 
respeito à Lei Federal 10.639/03 e a Lei 11.645/08, nas temáticas de 
diversidade étnico racial.

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 200 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.000 pessoas

Educação Musical: Ações Comunitárias para 

Inclusão e Desenvolvimento Social

Integra 3 linhas de trabalhos, a partir de projetos de extensão do Curso de 
Música.  Subdivide-se em ações estruturantes: 1) Grupo de Percussão de 
Itajaí ; 2) Educação musical em projetos de assistência social e; 3) Formação 
de Professores (assessoria, produção e socialização de conhecimento 
musical para professores da Educação Básica do município de Itajaí e 
região). Essas ações abarcam apresentações musicais, oficinas, capacitação 
docente, pesquisa e construção de repertório e material didático para a 
educação musical.

Objetivo: Ação 1: Assegurar a educação musical inclusiva e equitativa de 
qualidade para oportunizar a aprendizagem e a redução das desigualdades 
pela inclusão social; Ação 2: Proporcionar aos alunos conhecimentos e 
habilidades, visando o desenvolvimento sustentável (direitos humanos, 
cidadania, valorização da diversidade cultural e das diferenças) e; Ação 3: 
Aumentar o contingente de professores qualificados com vistas à maior 
qualidade do ensino. 

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 03 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 61 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.822 pessoas



76

Educação Patrimonial: Cultura, Memória e 

Patrimônio

Potencializa processos de ensino/aprendizagem na utilização de estratégias 
educativas de valorização da história, da memória e da diversidade cultural, 
como suporte à construção do conhecimento. Compreendendo que o 
processo educacional não se restringe ao espaço escolar, mas que também 
ocorre nos espaços de vida dos sujeitos, utiliza instrumentos da Educação 
Patrimonial para fomentar práticas educativas articuladas aos saberes 
escolares e aos saberes presentes nos lugares da vida comunitária. 
Contando com a participação de alunos, professores do curso de História e 
demais cursos da Univali, realiza suas ações em parceria com escolas 
públicas e/ou particulares localizadas nos municípios de abrangência da 
universidade. 

Objetivo: Aplicar ações de Educação Patrimonial utilizando situações de 
aprendizagem interdisciplinar na formação de educadores e educandos, 
contemplando a valorização do patrimônio cultural das comunidades 
existentes no entorno de escolas localizadas em regiões de abrangência da 
Univali

Município de abrangência: Itajaí
Número de organizações atendidas: 02 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 25 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 300 pessoas

Extensão Educação & Ensino Médio Inovador

Insere-se na proposta de parceria entre a instituição formadora e a escola 
pública, oferecendo ações que contribuam com as escolas no ensino e 
aprendizagem de Matemática. O foco está no compromisso com a formação 
inicial e continuada de professores da educação básica (em consonância 
com  as Resoluções do Conselho Nacional de Educação), bem como a 
integração às redes de educação básica e a articulação entre as 
licenciaturas, a pesquisa e a extensão.

Objetivo: Promover atividades de ensino e aprendizagem de Matemática, 
qualificando o compromisso da Univali com a formação inicial e continuada 
de professores para a educação básica.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 
e Porto Belo.
Quantidade de beneficiados diretamente: 500 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 5.000 pessoas
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Práticas Formativas para Escola e 

Comunidade

Se constituiu a partir dos esforços dos cursos de Licenciatura, e apresenta 
como eixo central a promoção de práticas formativas para escola e 
comunidade. O projeto apoia-se em ações pautadas na perspectiva 
integrada, interdisciplinar e no envolvimento dos cursos de História, 
Matemática e Pedagogia da Univali, com a participação dos acadêmicos, 
professores, bolsistas e voluntários, bem como comunidades dos municípios 
de abrangência da Universidade.

Objetivo: Promover práticas formativas para escola e comunidade, 
permitindo a construção e o compartilhamento de conhecimentos, com foco 
no reconhecimento dos direitos das crianças e adolescente, na diversidade 
étnico racial e na implementação de metodologias no ensino da Matemática 
e do brincar na Educação Básica.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Biguaçu, Itajaí, 
Navegantes, São José e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 07 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 4.255 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 9.750 pessoas

Proler Univali

Organiza atividades de acesso à leitura, na conquista da cidadania e 
alargamento da percepção do sujeito acerca de sua posição no tempo e 
espaço em que vive. O projeto propõe cinco ações de leitura e extensão 
integradas em uma perspectiva interdisciplinar. Além disso, propõe ações 
nas comunidades dos municípios nos quais a universidade atua. Após ampla 
discussão, definiu-se que a extensão estaria vinculada à área temática de 
cultura e incentivo à leitura, com linha de pesquisa baseada no proposto 
pela Rede Nacional de Extensão: Alfabetização, Leitura e Escrita 
(alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; formação do leitor 
e do produtor de textos; incentivo à leitura; literatura; desenvolvimento de 
metodologias de ensino da leitura, escrita e sua inclusão).

Objetivo: Promover atividades que permitam o acesso à leitura, com vistas à 
conquista da cidadania, por meio do alargamento da percepção do sujeito 
acerca de sua posição no tempo e espaço em que vive.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra 
Velha, Biguaçu, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Navegantes e Tijucas.
Número de organizações atendidas: 20 instituições
Quantidade de beneficiados diretamente: 8.225 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 15.000 pessoas
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Projetos, Programas e Ações de 

Extensão Universitária 

Desenvolvidos pela Escola de 

Educação, em números:

Total de Projetos, Programas e Ações: 
06

Municípios atingidos:
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, 
Biguaçu, Bombinhas, Camboriú, Florianópolis, Ilhota, 
Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha, Porto 
Belo, São José e Tijucas.

Número de organizações envolvidas: 
34

Quantidade de beneficiados diretamente: 
13.266 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
32.872 pessoas



2.2.
PROGRAMAS - INCUBADORA 

TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS 

POPULARES (ITCP), JOVEM 

APRENDIZ, SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

E UNINCLUI
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A Gerência de Extensão e Cultura, vinculada à Vice-Reitoria de Extensão  e 
Assuntos Comunitários, também acompanha a execução de programas 
institucionais voltados à comunidade e ao atendimento de suas demandas. 
Assim, a equipe da Gerência é responsável pelo andamento dos programas: 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), Jovem Aprendiz, 
Serviço Voluntário e Uninclui.

Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (ITCP)

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) apoia e 
fomenta o movimento da economia solidária na região de abrangência da 
Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e na Grande 
Florianópolis. O trabalho da ITCP divide-se em quatro eixos: 
comercialização, catadores de materiais recicláveis, alimentação saudável e 
políticas públicas. 

As ações são direcionadas ao atendimento de empreendimentos 
econômicos solidários (EES) como cooperativas, associações e grupos 
produtivos informais, além do auxílio a outras entidades de apoio e 
fomento, gestoras e gestores públicos atuantes na economia solidária 
destas duas regiões.

O programa realiza reuniões periódicas para planejamento das atividades e 
construção de referencial conectado aos processos de incubação de EES e 
da Rede de Cooperação Solidária, trabalha com as redes de comercialização, 
catadores de materiais recicláveis, políticas públicas e de Alimentação 
Saudável, além de organizar a Feira Universidade Ecosolidária nos campi de 
Itajaí e Biguaçu, prestar assessoria técnica aos Empreendimentos de 
Economia Solidária e acompanhar as iniciativas de economia solidária nas 
regiões do Fórum Litorâneo e do Fórum Regional da Grande Florianópolis.

Municípios de abrangência
Curitiba (PR) e as cidades catarinenses de Águas Mornas, Alfredo 
Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Balneário Camboriú, 
Balneário Piçarras, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Brusque, 
Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso 
Ramos, Ilhota, Itajaí, Itapema, Leoberto Leal, Luiz Alves, Major 
Gercino, Navegantes, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Penha, Porto 
Belo, Presidente Getúlio, Rancho Queimado, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas.
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Número de organizações atendidas pelo programa
123 instituições, entre associações, cooperativas, prefeituras e centros 
de economia solidária presentes nos municípios de abrangência.

Quantidade de beneficiados diretamente
5.521 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente
27.650 pessoas

Acervo Fotográfico da Coordenadoria de 
Marketing e Comunicação Institucional - Univali

Jovem Aprendiz

A Universidade implantou o Programa Jovem Aprendiz para ofertar aos 
alunos das escolas de Educação Básica, com idade entre 14 e 24 anos, a 
oportunidade de conquistarem o primeiro emprego mais confiantes e 
preparados, em concordância à Lei nº 10.097 (Lei da Aprendizagem), que 
determina a contratação de Jovens Aprendizes por parte das empresas, na 
proporção de 5 a 15% de seu quadro funcional. 
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Dessa forma, suas atividades são compostas por duas etapas:
Etapa 1 - Qualificação Profissional; Etapa 2 - Aprendizagem. 

Tais etapas oportunizam gratuitamente para jovens e adolescentes espaços 
de qualificação pessoal e profissional, fomentando o ensino e a 
aprendizagem de conhecimentos técnicos voltados à indústria, ao comércio 
e à prestação de serviços, no fortalecimento e ampliação da convivência 
comunitária e exercício da cidadania. 

A Univali oferece cursos de pré-qualificação dos jovens que, 
posteriormente, serão inseridos no mercado de trabalho como Jovens 
Aprendizes, conforme a legislação vigente. 

Nos municípios de Balneário Camboriú, Biguaçu, Florianópolis e São José, a 
Universidade é responsável integralmente pelo programa. Em Itajaí, a 
iniciativa é executada junto ao Projeto Crescer, em que a entidade parceira 
ministra as formações e a universidade provém a estrutura física necessária, 
equipada com laboratórios, bibliotecas e docentes altamente capacitados.

Municípios de abrangência
Balneário Camboriú, Biguaçu, Itajaí, Florianópolis e São José

Número de organizações atendidas pelo programa
30 organizações atuantes na região de abrangência dos municípios 
citados

Empresas parceiras
54 empresas, localizadas na região de abrangência do programa

Quantidade de beneficiados diretamente
698 jovens e adolescentes

Contratos de trabalho efetivados
21 contratações

Quantidade de beneficiados indiretamente
2.792 pessoas
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Serviço Voluntário

O Programa de Serviço Voluntário da Univali incentiva os acadêmicos a 
exercitar a solidariedade e a cidadania no atendimento às necessidades da 
comunidade e às demandas do voluntariado da Bolsa do Artigo 170, recurso 
este do Governo do Estado de Santa Catarina, que concede bolsas de 
estudo a alunos economicamente carentes matriculados em cursos de 
graduação presenciais e a distância. Para tanto, o acadêmico beneficiado 
precisa cumprir 20 horas de serviço voluntário no semestre.

A Univali também possui o Seletivo Comunitário, edital de oferta de bolsas 
para alunos de renda familiar baixa e que, por isso, tem dificuldades em 
custear seus estudos. A cada semestre, os acadêmicos selecionados para 
receber a bolsa precisam realizar serviço voluntário em contrapartida à 
ajuda recebida.

Conforme a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, considera-se serviço 
voluntário: atividade não remunerada (sem vínculo empregatício), prestada 
por pessoa física (acadêmico ou não) a entidades públicas de qualquer 
natureza e filantrópicas (sem fins lucrativos), que tenha objetivos cívicos, 
culturais educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. A 
entidade atendida deverá possuir CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica) ativo junto à receita federal ou estar ligada a outro órgão 
filantrópico com CNPJ que a represente.

Acadêmicos bolsistas do Artigo 170 que cumpriram serviço 
voluntário
2376 acadêmicos

Acadêmicos bolsistas do Seletivo Comunitário que cumpriram serviço 
voluntário a partir da criação da Bolsa, no segundo semestre de 2018
272 acadêmicos

Acadêmicos não bolsistas que cumpriram serviço voluntário
606 acadêmicos

Ações e pedágios realizados pelos acadêmicos voluntários
13 atividades em que participaram 635 acadêmicos
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Programa de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência no Trabalho da Univali - Uninclui

Promove a inclusão e a qualificação de pessoas com deficiência no mercado 
trabalho. O programa também mantém parcerias com atores da sociedade 
civil e instituições atuantes na área, além de identificar postos de trabalhos 
e possíveis candidatos para preenchê-los conforme art. 93 da Lei nº 
8.213/91. 

Suas ações contribuem à inclusão da pessoa com deficiência e cumprem, a 
médio e longo prazo, a cota da Universidade como prevê a legislação. Faz 
parte de sua estrutura o oferecimento de cursos de formação aos 
participantes do programa. 

Em 2018 foram ofertados os cursos de Informática Básica, módulos I e II, e 

Rotinas Administrativas. Total de matrículas no Programa Uninclui em 
2018: 41 participantes. 

Municípios de abrangência
Balneário Camboriú, Biguaçu, Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Penha e 
São José, cidades estas de Santa Catarina, além do Estado do Paraná.

Encaminhamentos realizados pelo Uninclui para vagas de trabalho
25 encaminhamentos 

Currículos cadastrados no banco de currículos do programa
421 currículos cadastrados,  sendo que 233 pessoas estavam aptas 
para os processo seletivos de vagas de trabalho

Quantidade de beneficiados diretamente
540 pessoas
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Programas de Extensão 

Universitária Institucionais em 

Números:

Municípios atingidos:
Curitiba entre outra regiões do Estado do Paraná, e 
as cidades catarinenses de Águas Mornas, Alfredo 
Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, 
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, 
Biguaçu, Bombinhas, Brusque, Camboriú, Canelinha, 
Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Leoberto Leal, Luiz Alves, 
Major Gercino, Navegantes, Nova Trento, Palhoça, 
Paulo Lopes, Penha, Porto Belo, Presidente Getúlio, 
Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São 
Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara e 
Tijucas.

Número de organizações envolvidas: 
228

Quantidade de beneficiados diretamente: 
9.473 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 
30.442 pessoas



3.3.
ARTE E CULTURA –

MÚSICA, ARTES VISUAIS E 

DANÇA
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Os segmentos de Arte e Cultura (música, dança e artes visuais) ligados à 
Vice-Reitoria, são responsáveis por organizar seminários, cursos, 
exposições e apresentações direcionados à valorização dos artistas 
locais, aos talentos presentes entre os membros da comunidade 
acadêmica, e ao intercâmbio de informações e experiências com artistas 
de outras regiões, seja do Estado de Santa Catarina ou do país.

Um dos objetivos da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
é tornar a Univali espaço de fomento, incentivo e apoio à produção e 
divulgação artística da região de abrangência dos Campi da 
universidade.

Para tanto, o Programa de rádio Mix Cultural é um dos veículos de 
divulgação dessas atividades. Transmitido pela Rádio Univali, apresenta 
informações sobre o segmento cultural e as manifestações artísticas da 
região de Itajaí. Em 2018, o programa realizou 30 entrevistas com 
artistas, músicos, dançarinos, produtores culturais e personalidades 
convidadas.

Da mesma forma, são ofertados eventos focados nas expressões 
artísticas das comunidades interna e externa à universidade, com 
destaque para o Festival Cultural Univali. Promovido entre os dias 17 e 
21 de setembro de 2018, a programação do Festival contou com 
apresentações de dança, teatro, música, exposições de livros, mostras 
de artes visuais, apresentações itinerantes e uma edição especial da 
Feira Ecosolidária, organizada pelo ITCP. Ao todo, aconteceram 135 
apresentações artísticas, com o envolvimento de 526 artistas e público 
estimado de 13.500 pessoas. 

Acervo Fotográfico da Coordenadoria de 
Marketing e Comunicação Institucional - Univali
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Música

A Univali possui a Banda Universitária (reativada em 2018), o Grupo 
Instrumental Univali e o Coral Univali, responsáveis por disseminar a 
música por meio de apresentações nos campi da Univali e na 
comunidade, com repertório composto por grandes composições de 
gêneros variados.

Nesse intuito, a Vice-Reitoria apoia e difunde talentos na área da 
música, contribuindo para o seu amadurecimento, formação e 
articulação no cenário cultural.

Apresentações musicais realizadas em 2018:

Descrição da Atividade Quantidade de Apresentações

Arte em Movimento 433 apresentações

Tem Música na Biblioteca 53 apresentações

Coral Univali 51 apresentações

Coral Infanto-Juvenil 35 apresentações

Para executar suas apresentações, o Coral Univali contou com o apoio 
da universidade e a captação de recurso externo na ordem de 
R$ 34.000,00. Soma-se a isso o fato de ser responsável pelo 
planejamento e execução do Encontro dos Corais Universitários, 
ocorrido em 24 de novembro de 2018, e de ofertar à comunidade aulas 
de extensão em música, que contaram com a participação de 35 
alunos.

Os músicos que colaboram com a Vice-Reitoria e a Gerência de 
Extensão e Cultura compõem uma agenda anual de apresentações, 
criada para contemplar eventos institucionais e/ou promovidos pelas 
Escolas de Conhecimento da Univali ao longo do ano. 
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Artes Visuais

Todos os meses, a Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
promove exposições no Espaço Multiuso Univali, local anexo ao prédio 
da Reitoria, no campus Itajaí. O objetivo desse trabalho é divulgar a 
produção artística dos artistas de Itajaí e da região de abrangência da 
Univali.

Findados 5 meses de exposições no Espaço Multiuso, o calendário foi 
aberto com a mostra da artista Beatriz Milhazes (uma das artistas 
brasileiras mais importantes da atualidade), realizada em parceria com 
o Serviço Social do Comércio (SESC) de Itajaí.  Ainda em 2018, durante o 
mês de novembro, o Espaço Multiuso recebeu uma exposição 
internacional, da artista taiwanesa, hoje residente nos Estados Unidos 
(Michigan), Louise Chan. Ela ocorreu concomitante à mostra de um 
gravurista de Itajaí (SC), Augusto Raio.

Também ocorreram outras duas mostras em espaços diferenciados da 
Univali de Itajaí, entre os dias 22 e 31 de agosto. A primeira, 
“KOMBInacomFOTO - Fotografia Itinerante na Kombi”, fruto de um 
projeto do professor Felipe Colvara Teixeira, aconteceu no hall do 
corredor do bloco C2. A segunda, montada no hall da Biblioteca Central 
Comunitária durante a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, 
tratava-se de fotografias feitas por acadêmicos de jornalismo da Univali 
com deficiência visual, a partir de metodologia criada pelo professor de 
fotografia Eduardo Gomes. Essa exposição em questão também 
percorreu outros campi da Universidade e foi amplamente divulgada 
pela mídia.

As mostras são organizadas em parceria com entidades culturais e 
artistas, no estímulo ao intercâmbio de ações e experiências que 
permeiam o mundo das artes visuais. Também ocorrem exposições nas 
bibliotecas, organizadas conjuntamente à Direção das Bibliotecas da 
Univali, e nos espaços de convivência dos campi de integram a estrutura 
universitária.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS EXPOSIÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO 
MULTIUSO UNIVALI:

Exposição “Um Itinerário Gráfico “ da Artista Beatriz Milhazes
(em Parceria com o SESC de Itajaí) – Julho de 2018
Visitação: 116 assinaturas registradas no livro de presenças

Exposição “Percursores das Artes Visuais De Itajaí” (em parceria 
com o Museu Histórico de Itajaí) – Agosto de 2018
Visitação: 123 assinaturas registradas no livro de presenças

Exposição “Os Olhos De Sophie” do Artista Ademar Will  -
Setembro de 2018
Visitação: 185 visitantes entre grupos agendados, professores e 
pessoas que registraram sua presença no livro

Exposição Coletiva dos Artistas Fernando Pauler, João Carlos 
Correia da Rocha e Nivaldo Kloppel – Outubro de 2018
Visitação: 207 visitantes entre grupos agendados, professores e 
pessoas que registraram sua presença no livro

Exposições “Birds: Metaphory & Allegory” da Artista Louise 
Chen e “Gravuras” do Artista Augusto Raio – Novembro de 2018
Visitação: 180 visitantes entre grupos agendados, professores e 
pessoas que registraram sua presença no livro

TOTAL DE VISITANTES ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2018
811 visitantes

Observação: Os dados acima estão contidos no livro de 
assinaturas, entretanto, algumas turmas visitaram as mostras e 
não registraram sua presença. Cada exposição recebeu uma 
média de 2 turmas, com 25 alunos, que não assinaram o livro 
de presenças, totalizando o acréscimo de aproximadamente 
1.100 pessoas aos dados oficiais de visitação.
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Descrição da Atividade Participações/ Apresentações

Participação em Eventos 15 participações

Apresentações  Especiais 75 apresentações

Aprovação Edital 014/2017 Compra 
de Espetáculos - Apresentação 
espetáculo “O OUTRO” Categoria A

7 apresentações

Edital 014/2017 Compra de 
Espetáculos - Apresentação 
espetáculo “O OUTRO” Categoria B 

5 apresentações

Edital 001/2018 Cadastramento de 
apresentações para Volvo e 
Marejada - Apresentação 
espetáculo “O OUTRO”

2 apresentações

Edital 003/2017 Credenciamento 
Bombinhas - Apresentação 
Repertório Grupo de Dança

1 apresentação

TOTAL 105 apresentações

Dança 

O Grupo de Dança Univali, composto por acadêmicos e voluntários, 
realiza oficinas de criação, aulas de técnica de dança e desenvolve 
coreografias para apresentação em eventos dos calendários municipal e 
estadual, e nos campi da Univali. 

Desde 2007, fomenta a cultura da dança no ambiente universitário, 
acumulando destaques e premiações importantes nos festivais de 
dança em que participou. É um dos grupos universitários mais 
premiados nos eventos e festivais catarinenses. 

Em 2018 foi contemplado no Edital de Compra de Espetáculos da 
Fundação Cultural de Itajaí, o que permitiu a produção do espetáculo 
“O OUTRO” em eventos da cidade e no Edital de Cadastramento de 
Apresentações para a etapa de Itajaí da Volvo Ocean Race e a Festa da 
Marejada, ações estas da Secretaria de Turismo de Itajaí. 

Atividades do Grupo em 2018:
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O Grupo também é responsável pela produção do Festival Nacional 
Universitário de Dança de Itajaí - FENUDI. Em 2018, na sua 8ª edição (de 
18 a 21 de setembro), o evento contou com a participação de 171 
bailarinos, distribuídos em 5 grupos universitários de dança e 10 grupos 
de dança da cidade de Itajaí. Os dançarinos se apresentaram em palcos 
alternativos nas dependências da Univali e integraram a mostra 
principal, que aconteceu no Teatro Municipal de Itajaí. 

O Fenudi foi contemplado no Edital de Eventos Comunitários da 
Fundação Cultural de Itajaí.

8º Festival Nacional Universitário de Dança de Itajaí (FENUDI) em 
números:

Mostra Paralela Biblioteca
8 apresentações

Mostra Paralela Escola da Saúde
8 apresentações

Seminário Caminhos da Dança
2 apresentações orais, 2 palestras e 65 participantes inscritos

Apresentações no Teatro Municipal
27 coreografias

Participantes da Oficina “Contemporary Hip Hop”
36 dançarinos

Bailarinos participantes do evento
171 bailarinos, sendo 124 de grupos locais e 47 de grupos 
universitários

Público das apresentações itinerantes
Aproximadamente 1.400 pessoas

Público da mostra principal do evento (Teatro Municipal de Itajaí)
650 pessoas, sendo que o teatro possui 505 lugares

PÚBLICO TOTAL DO 8º FENUDI – 2.151 pessoas



EVENTOS E CURSOS DE 

EXTENSÃO

4.4.

93



94

A Coordenadoria de Gestão de Eventos da Vice-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários assessora e incentiva a produção de eventos e 
cursos de extensão, promovidos pelas Escolas de Conhecimento, 
instituições e empresas parceiras.

Todos os eventos realizados na Univali são viabilizados pela 
coordenadoria, assim como os cursos de extensão. As solicitações de 
compras e as contratações de serviços para essas atividades tramitam na 
Coordenadoria de Gestão de Eventos para a sequência dos 
encaminhamentos institucionais como garantia de sucesso das atividades 
propostas. 

A Univali também possui um sistema on-line para inscrições, pagamento 
de inscrições, indicativos de presenças e emissão de certificados. Isso 
facilita a logística e computação dos inscritos, pois eles recebem suas 
certificações por e-mail, em formato digital, contendo o registro que 
garante sua validade e veracidade.

Cursos de Extensão Realizados em 2018:

Escola de Educação: 11 cursos

Escola de Ciências da Saúde: 89 cursos 

Escola de Artes Comunicação e Hospitalidade: 61 cursos

Escola de Negócios: 12 cursos

Escola de Ciências Jurídicas e Sociais: 27 cursos

Escola do Mar, Ciência e Tecnologia: 24 cursos

Cursos oferecidos em caráter multidisciplinar (parcerias entre as 
Escolas) ou em conjunto a entidades, associações, organizações 
não governamentais, etc.: 37  cursos

TOTAL DE CURSOS OFERECIDOS: 261 cursos

TOTAL DE PARTICIPANTES: 8.569 participantes
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ESCOLA/ SETOR Campus
Eventos 

Realizados
Público

Escola de Educação

Itajaí 37 1.999

Baln. Camboriú 1 5

Biguaçu 1 3

Tijucas 5 118

Piçarras 4 101

Escola da Saúde
Itajaí 191 15.106

Biguaçu 5 190

Escola de Artes, 
Comunicação e 
Hospitalidade

Itajaí 20 1.647

Baln. Camboriú 39 2.005

Florianópolis 9 391

Escola de Negócios

Itajaí 47 10.723

Baln. Camboriú 14 2.545

Biguaçu 10 751

Tijucas 1 125

Escola de Ciências Jurídicas 
e Sociais

Itajaí 45 7.391

Kobrasol 22 3.593

Baln. Camboriú 49 6.875

Biguaçu 4 661

Tijucas 8 773

Escola do Mar, Ciência e 
Tecnologia

Itajaí 52 6.678

São José 2 210

Kobrasol 12 630

Institucionais 130 11.723

Parcerias com entidades, 
associações, organizações 
não governamentais, etc.

26 3.233

TOTAL 734 77.476

Os números demonstram a importância desse trabalho na difusão do 
conhecimento produzido pela universidade, e no intercâmbio de 
saberes com profissionais e comunidade. Seguem abaixo os dados dos 
eventos realizados:

Na execução destes eventos, são utilizados auditórios integrantes da 
estrutura física de cada campus. A Univali possui 14 auditórios e duas 
salas de vídeo conferências, distribuídas da seguinte forma: 
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1) Campus Balneário Camboriú – 2 auditórios
2) Campus Biguaçu – 1 auditório
3) Campus Itajaí – 7 auditórios 
4) Campus Kobrasol – São José – 1 auditório
5) Campus São José – 1 auditório
6) Campus Tijucas – 1 auditório
7) Unidade Piçarras – 1 auditório

A manutenção desses auditórios foi atribuída à Vice-Reitoria e, nesse 
sentido, iniciou-se um grande levantamento das necessidades e 
problemas de cada espaço, no intuito de melhorar os ambientes e 
torná-los mais acolhedores e funcionais. Os trabalhos de melhoria 
constam no planejamento de 2019.

Acervo Fotográfico da Coordenadoria de 
Marketing e Comunicação Institucional -
Univali
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A prática de esportes reduz a probabilidade de aparecimento de doenças e 
contribui na formação física e psíquica. A Universidade oferece Práticas 
Desportivas, por meio de atividades oferecidas gratuitamente para 
acadêmicos, egressos, professores e colaboradores. Além destas ações 
existe a oferta constante de cursos de extensão voltados à mesma temática. 
Além dessas ações, o Setor de Esportes, também parte da Vice-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários, organiza eventos esportivos de 
naturezas diversas, como os Jogos Internos da Univali (JIU).

Nos JIU, realizados em parceria com a Rede de Academias Wave e o 
Diretório Central de Estudantes no segundo semestre de 2018, acadêmicos, 
egressos, funcionários e professores da Univali puderam participar das 
competições nas modalidades: Basquetebol, Futsal, Natação, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez.

Competições - Jogos Internos da Univali (JIU):

- Modalidades
Basquetebol, Futsal, Natação, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez

- Competidores (por modalidade e categoria)
Basquetebol
Masculino – 5 equipes – 60 atletas
Futsal
Feminino – 7 equipes – 84 atletas
Masculino – 25 equipes – 300 atletas
Natação
50 metros livre masculino – 6 atletas
50 metros livre feminino – 2 atletas
200 metros livre masculino – 6 atletas
200 metros livre feminino – 2 atletas
Tênis de Mesa
Feminino – 3 atletas
Masculino – 6 atletas
Voleibol
Feminino – 5 equipes – 60 atletas
Xadrez
Feminino – 6 atletas
Masculino – 8 atletas

QUANTIDADE TOTAL DE COMPETIDORES – 543 atletas
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Além das premiações dadas aos atletas vencedores de cada modalidade 
e categoria, as Escolas de Conhecimento (das quais os acadêmicos e 
professores participantes estavam vinculados) também faziam parte de 
um ranking, em que cada vitória de seus atletas era computada. A 
Escola de Conhecimento vencedora de 2018 foi a Escola de Ciências da 
Saúde, e o troféu de campeã ficará sob sua salvaguarda até a próxima 
competição, programada para 2019. 

Classificação Final das Escolas de Conhecimento nos Jogos 
Internos da Univali (JIU):

Campeã Geral: Escola de Ciências da Saúde (94 pontos -
Troféu Eficiência)
Vice-Campeã: Escola do Mar, Ciência e Tecnologia (73 
pontos)
3º Lugar: Escola de Negócios (42 pontos)
4º Lugar: Escola de Ciências Jurídicas e Sociais (36 pontos)
5º Lugar: Escola de Educação (05 pontos)
6º Lugar: Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade (03 
pontos)

Acervo Fotográfico da Coordenadoria de 
Marketing e Comunicação Institucional - Univali
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No incentivo ao esporte de desempenho, a Univali compete nos Jogos 
Universitários Catarinenses e Brasileiros (respectivamente JUCs e JUBs) 
e nos Jogos Escolares Municipais. Para tanto, possui a Bolsa-Atleta, uma 
bolsa de estudos dada aos nossos acadêmicos atletas para eles 
representarem a instituição em competições oficiais da Fundação 
Catarinense de Esporte (FESPORTE) e da Confederação Brasileira de 
Desporto Universitário (CBDU).

Os 62º Jogos Universitários Catarinenses – JUCs foram realizados no 
mês de junho, em Lages (SC). Mais de 1.500 atletas participaram da 
edição, em 15 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, 
basquete 3X3, futebol, futebol games, futsal, judô, natação, tênis, tênis 
de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. A Univali se consolidou 
pentacampeã invicta no Handebol Masculino e foi destaque no Vôlei 
de Praia Masculino

Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs aconteceram no mês 
novembro, na cidade de Maringá (PR). A Univali trouxe na bagagem 
medalhas importantes: ouro no Atletismo Feminino (100 e 200 metros 
rasos) e Masculino (salto com vara), e bronze no Vôlei de Praia 
Masculino.

Academia de Musculação, Ginásios e Piscinas

A Univali possui uma academia de musculação aberta ao uso de alunos, 
docentes e funcionários, que conta com professores de Educação Física 
responsáveis por orientar os praticantes de musculação, fazer 
avaliações físicas, formular e acompanhar os treinos (elaborados 
individualmente), de acordo com a necessidade de cada praticamente.

Os frequentadores podem escolher o dia e horário da prática por dia da 
semana, sem necessidade de fechar horário fixo. Além disso, havendo 
disponibilidade, o participante também poderá fazer musculação até 
cinco vezes na semana.

Outra atribuição da Vice-Reitoria no fomento à atividade desportiva é a 
manutenção da estrutura destinada ao esporte. Assim, no segundo 
semestre de 2018 os ginásios, as quadras, a academia e a piscina 
começaram a passar por intervenções objetivando a melhoria e 
otimização do uso desses espaços.
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Univali Rumo aos Jogos Universitários Brasileiros -

JUBs

O esporte é fundamental à  promoção da saúde e sua prática constitui 
uma das mais eficazes maneiras de se construir o ser humano – física, 
mental e afetivamente. Com esse entendimento, a Área de Esportes 
proporciona aos acadêmicos a oportunidade de participar de um evento 
esportivo estadual, seletivo para o Jogos Universitários Brasileiros - JUBs, 
fomentando a integração do educando e a melhoria de sua qualidade de 
vida. Assim, são organizadas as equipes e acadêmicos-atletas, as 
inscrições, o transporte e a alimentação da delegação da Univali durante 
os jogos.

Objetivo: Integrar  os acadêmicos da Univali através do esporte.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú e Itajaí
Quantidade de beneficiados diretamente: 18 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 36 pessoas

Práticas de Esporte

O Setor de Esportes também desenvolve eventos e ações direcionadas ao 
esporte de rendimento e recreativo. Dentre elas, três se destacam: o 
preparatório para participação nos Jogos Brasileiros Universitários e os 
eventos Movimente-se e Viva Melhor (musculação) e Práticas Desportivas.

Foto cedida pelo evento
Acervo Fotográfico da Coordenadoria de Marketing e Comunicação Institucional - Univali
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Prática Desportiva da Univali

Envolve as modalidades de basquetebol, futsal, handebol, natação e 
voleibol, destinadas à comunidade interna pela participação em 
atividades físicas, promovendo a integração dos atletas e a melhoria de 
sua qualidade de vida. São oferecidas aulas abertas a acadêmicos, 
funcionários e egressos da Univali, sob orientação de profissionais de 
Educação Física.

Objetivo: Oportunizar a prática de esportes à comunidade interna da 
Univali, proporcionando momentos de integração e melhoria da 
qualidade de vida dos participantes.

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí e 
Navegantes.
Quantidade de beneficiados diretamente: 800 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 1.600 pessoas

Movimenta-se e Viva Melhor Univali: Musculação

Programa de musculação que proporciona à comunidade interna e 
externa saúde, disposição e qualidade de vida por meio do movimento 
do corpo, mediante a orientação de profissionais da área e a prescrição 
de exercícios, de acordo com os objetivos almejadas por cada praticante.

Objetivo: Orientar e prescrever exercícios físicos, associando atividades 
relacionadas aos objetivos dos praticantes (aptidões físicas, estéticos, 
desempenho, etc.).

Municípios de abrangência: Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí e 
Navegantes.
Quantidade de beneficiados diretamente: 300 pessoas
Quantidade de beneficiados indiretamente: 600 pessoas
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A Pastoral Universitária, localizada em sala anexa ao Teatro Adelaide 
Konder (Campus Itajaí), é formada por acadêmicos dos mais variados 
cursos da Univali, voluntários e membros da comunidade, que se 
reúnem para um encontro com Deus, independentemente de 
denominação religiosa. Durante as reuniões ocorrem trocas de 
experiências, encontros musicais, campanhas de arrecadação, 
conversas e aconselhamentos para aqueles que necessitam de ajuda 
espiritual. A Pastoral possui parcerias com entidades assistenciais, 
auxiliando-as por meio de eventos e campanhas.

A Pastoral, desde sua criação, atua em ações voluntárias (visitas a 
hospitais, asilos e orfanatos) e acolhe alunos ingressantes, veteranos, 
professores, funcionários e organiza homenagens em datas 
comemorativas como Páscoa, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Dia 
dos Pais, etc.

Objetivo Geral: Evangelizar o mundo universitário, buscando 
impregnar o ambiente acadêmico dos valores que nós, cristãos, 
professamos (ética, verdade, solidariedade, fraternidade e acima de 
tudo, amor) e, sobretudo, a luz do evangelho de Jesus Cristo. 

Envolvidos: Professor Arildo Simão (responsável), bolsistas, voluntários 
e o Capelão da Pastoral, Magnus Petry . Dentre os voluntários 
destacam-se o Grupo dos Servos Missionários, composto de pessoas 
dedicadas à oração, aconselhamento e promoção de ações sociais, a 
Associação dos Funcionários da Univali (AFUVI), Associação dos 
Professores do Ensino Superior de Itajaí (APESI) e os alunos do Projeto 
de Extensão Universitária UNIVIDA.

Atividades Desenvolvidas pela Pastoral

GOU – Grupo de Oração Universitária

Encontro de jovens realizados todas as quartas-feiras à noite (no 
intervalo das aulas) para leitura bíblica, canto e oração. O objetivo é 
proporcionar socialização e interação entre os jovens pelo evangelho e 
oportunizar um relacionamento com Deus e com o semelhante 
durante a rotina diária acadêmica.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: Em média 30 
pessoas por encontro 
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 70 pessoas
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Grupo de Servos Missionários

Todas as terças e quintas-feiras, o grupo de Servos Missionários atende 
na Pastoral Universitária. Seus membros oferecem aconselhamento, 
orações e o tempo necessário para ouvir todos aqueles que buscam 
alento espiritual. Os servos atuam também em visitas domiciliares e 
nos campi Itajaí e Balneário Camboriú via agendamento, pelo 
acolhimento, imposição de mãos e oração.

Objetivos: Acolher, conversar, orar e manter um vínculo para a pessoa 
se sentir à vontade para procurar o grupo, bem como manter uma 
relação direta com Deus. 

Município de abrangência: Itajaí e Balneário Camboriú
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 200 pessoas por 
dia para atendimento na Capela (terças e quintas-feiras), 80 
funcionários atendidos nas visitas mensais aos campi e 30 pessoas 
atendidas em visitas domiciliares, totalizando cerca de 310 pessoas ao 
mês. 
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 1.500 pessoas ao 
mês, incluindo as visitas em hospitais, orfanatos e asilos. 

Acervo Fotográfico da Pastoral Universitária

Celebração das Missas

Às quintas-feiras, das 17h45 às 19h, acontecem missas abertas à 
comunidade, celebradas pelo Capelão da Pastoral. Em Balneário 
Camboriú essas celebrações ocorrem mensalmente.

Missas Realizadas em 2018: 53 missas em Itajaí e 12 missas em 
Balneário Camboriú. Totalizando 65 missas.
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Fire Universitário

Encontro de jovens que ocorre às sextas-feiras (durante o intervalo das
aulas), para leitura e estudo bíblico, canto, oração e conversas.

Objetivo: Implementar o relacionamento com Deus durante a rotina
diária acadêmica, proporcionando interação e acolhimento aos jovens.

Município de abrangência: Itajaí
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 45 pessoas por
noite
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 80 pessoas por
noite

Arte em Movimento

Ao longo do ano, ocorreram apresentações de canto, acolhimento e 
doações feitas na Pastoral Universitária, com a participação dos alunos 
do Projeto de Extensão Universitária UNIVIDA.

Objetivo: Proporcionar um dia diferente e benéfico às pessoas 
envolvidas, da arte musical e de dinâmicas, a fim de promover o amor e 
a alegria entre as pessoas, levar o evangelho de forma leve e doar 
materiais arrecadados.

Município de abrangência: Itajaí e Balneário Camboriú
Entidades atendidas: Asilo Dom Bosco, Hospital e Maternidade 
Marieta Konder Bornhausen, Lar da Criança Feliz, Lar Padre Jacó, 
Unimed, Hospital Pequeno Anjo, Hospital Ruth Cardoso e Hospital do 
Coração. 
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 3.000 pessoas
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 5.000 pessoas

Acervo Fotográfico da Pastoral Universitária
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Campanhas Promovidas

Durante o ano, a secretaria da Pastoral Universitária e a Capela ficam à
disposição para recebimento de doações (roupas, alimentos,
brinquedos, materiais escolares, etc.). Quando é identificada uma
família, pessoa, comunidade ou entidade necessitada, são repassados
donativos conforme estoque e necessidade.

A equipe também organiza campanhas e eventos específicos de
arrecadação e entrega desses bens, em comunidades e entidades da
cidade de Itajaí que necessitam de ajuda e apoio. Abaixo segue relação
das campanhas promovidas em 2018.

Campanha do Dia da Mulher

Ação Social realizada no Bairro Nossa Senhora das Graças, sendo 
distribuídos kits de higiene pessoal para mulheres e crianças, bem 
como palestras de Educação em Saúde e acolhimento. 

Objetivo da Ação: Acolher, presentear, homenagear e demonstrar 
amor à todas as mulheres da comunidade. 

Município de abrangência: Itajaí
Entidades atendidas: Bairro Nossa Senhora das Graças
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 38 mulheres
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 43 pessoas

Campanha do Dia das Mães

Homenagem feita com a colaboração do grupo de canto UNIVIDA 
durante a missa da Pastoral, sendo distribuídos presentes e mensagens 
a todas as mães.

Objetivo da Ação: Homenagear e acolher as mães da comunidade 
universitária que compareceram à celebração, realizada nos campi da 
Univali de Balneário Camboriú e Itajaí.

Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 90 mães
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 120 pessoas
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Acervo Fotográfico da Pastoral 
Universitária

Campanha de Pascoa/Ação Social Colaboradoras da 

UNIVALI

Iniciativa na Univali de Itajaí, em homenagem e agradecimento às 
colaboradoras que trabalham na limpeza das salas, laboratórios, 
corredores e, sendo servido cachorro-quente, distribuídos presentes, 
mensagens e realizado acolhimento. 

Objetivo: Homenagear, agradecer e acolher os funcionários que 
colaboram no nosso dia-a-dia.

Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 120 pessoas
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 150 pessoas

Ação Realizada com a Colaboradoras da Univali
Acervo Fotográfico da Pastoral Universitária

Campanha do Dia das Crianças

Ação promovida no Bairro Imaruí, em Itajaí, pela distribuição de 
materiais escolares, brinquedos, roupas, lanches, além da realização de 
brincadeiras. A ação foi organizada com voluntários da comunidade de 
Itajaí .  

Objetivo: Promover um dia diferenciado às crianças da comunidade, 
realizar educação em saúde, acolher e beneficiá-las com as doações.

Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 70 crianças
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 100 pessoas
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Campanha de Natal

Ato feito para as crianças do Parque Dom Bosco, em Itajaí. Foi colocada 
uma árvore de Natal na Capela Universitária com fotos de crianças da 
comunidade, para os frequentadores se voluntariarem a dar um 
presente a essas crianças. Os presentes foram distribuídos no mesmo 
dia e todas as crianças foram contempladas.

Objetivo: Acolher e presentear as crianças da comunidade, bem como 
levar carinho e amor.

Município de abrangência: Itajaí
Entidades atendidas: Parque Dom Bosco
Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 30 crianças
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: 45 pessoas

Outras Atividades

Confraternização entre Idosos

Ao longo do ano, foram realizadas dinâmicas de recreação (músicas, 
danças e ritmo) com idosos que frequentam os projetos de extensão 
universitária da Univali. Os encontros ocorreram no Centro de Vivência 
localizado no campus Itajaí.

Objetivo: Levar autoestima, socialização e interação entre os idosos. 
Ação realizada no Centro de Vivência da Univali de Itajaí.

Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 500 pessoas
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente: Cerca de 600 
pessoas
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Celebração de Formatura

Organização de celebrações religiosas, nesse caso, missas e/ou cultos 
envolvendo os Cursos de Graduação da Univali no preparatório para os 
atos de colação de grau.

Objetivo: Possibilitar a organização dos roteiros formais para 
celebrações de formatura.

Quantidade de pessoas beneficiadas diretamente: 3.000 acadêmicos
Quantidade de pessoas beneficiadas indiretamente:
aproximadamente 6.000 pessoas 

Pastoral Universitária em Números:

Municípios atingidos: Itajaí e Balneário Camboriú

Número de organizações envolvidas: 10

Quantidade de beneficiados diretamente: 10.196 pessoas

Quantidade de beneficiados indiretamente: 16.871 pessoas

Missas Realizadas em 2018: 65 missas
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O Centro de Memória e Documentação Histórica da Univali conserva os
principais momentos da trajetória institucional do que é hoje a
Universidade do Vale do Itajaí. São salvaguardados no setor
documentos oficiais, fotografias, quadros, troféus, prêmios,
lembranças deixadas por delegações que visitaram a universidade ao
longo de sua história, entre outros tantos objetos, testemunhos dos 54
anos de ensino superior em Itajaí.

Desde maio de 2018 a estrutura do Centro de Memória passa por
reestruturação. A intenção é digitalizar, fotografar e catalogar todo o
seu acervo, na composição de um grande banco de informações,
disponível ao acesso da comunidade acadêmica e do público em geral.

Assim, foi iniciada a digitalização dos recortes de jornais e clipagens
com notícias sobre a universidade, reunidos pelo setor de
Comunicação Institucional ao longo dos anos. Para este trabalho,
contratou-se uma empresa especializada no atendimento desta
demanda.

Ao todo, são 595 volumes contendo reportagens e notícias, datadas de
1964 (antes da aula inaugural da então Sociedade Itajaiense de Ensino
Superior - SIES) até dezembro de 2016. Por meio dessa digitalização,
será possível buscar informações a partir de termos e palavras-chave,
como se faz para encontrar livros em uma biblioteca.

Paralelo a este trabalho, foram feitas tratativas com a Gerência de
Tecnologia da Informação para o armazenamento e a indexação
desses dados nos servidores da universidade. A partir disso, o
ambiente para colocação dos arquivos foi aberto e, posteriormente,
será organizado de forma a viabilizar as consultas.

A digitalização inclui os convites de formatura doados pela reitoria e
coordenações dos cursos de graduação ao Centro de Memória. No
total, foram digitalizados 1792 convites, datados de 1973 até o
presente, para posterior incorporação a este grande banco de
informações, hoje em construção.

Como o acervo também é composto por inúmeros objetos (quadros,
troféus, medalhas, estatuetas, bottons, comendas, etc.), a Vice-Reitoria
de Extensão e Assuntos Comunitários contatou o Curso de Graduação
em Fotografia para a consolidação de uma parceria no sentido de
fotografar e catalogar tais objetos, a partir do preenchimento de uma
ficha catalográfica que será desenvolvida em momento posterior.



113

Os documentos e objetos originais que passaram (ou passarão) por
esse processo seguirão para um espaço específico no campus de
Biguaçu, onde se localiza o arquivo central da universidade, garantindo
a conservação.

Da mesma forma, estuda-se um espaço na Biblioteca Central
Comunitária (Itajaí) para a exposição de alguns destes objetos, pois
entende-se ser este um local de bastante circulação por toda
comunidade. Essa mostra valorizará ainda mais a história da nossa
instituição e aumentará o fluxo de pessoas que acessará tais
informações. Sua configuração não será permanente para possibilizar a
exibição deste rico acervo.

Foto cedida pelo evento
Acervo Fotográfico da Coordenadoria de Marketing e Comunicação Institucional - Univali

Digitalização Acervo Centro de Memória 

em Números:

Quantidade de Convites de Formatura Digitalizados: 
1.792 convites

Quantidade de Volumes do Clipagens de Notícias da Univali em 
Processo de Digitalização: 
595 volumes, aproximadamente 178.500 páginas
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