Projetos de Extensão 2019
Joinville
NATESC: Natação na Escola: Saúde e Educação
Coordenadora: Profa. Patrícia Esther Fendrich Magri
Curso: Educação Física
Objetivo: Organizar um ambiente de formação que possibilite aos escolares a
aprendizagem do nadar, prática esportiva e de lazer bem como a assimilação
de hábitos saudáveis e aos acadêmicos(as) a construção, a reflexão crítica e a
apropriação dos conhecimentos para o exercício profissional associado a
promoção da saúde e educação.
E-mail: patricia.magri@univille.br
RISCOS - Riscos da automedicação
Coordenador: Prof. Luiz Paulo de Lemos Wiese
Curso: Farmácia
Objetivo: Promover educação em saúde junto à comunidade de Joinville e
região a acerca dos riscos inerentes à automedicação e quanto ao uso racional
de medicamentos.
E-mail: luiz.wiese@univille.br
URPM - USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS
Coordenadora: Profa. Janaína Duarte Baumer
Curso: Farmácia
Objetivo: Difundir a utilização correta de plantas medicinais como alternativa
e estratégia de autocuidado em saúde para a população de Joinville,
considerando os conhecimentos científico e tradicional na construção dos
saberes.
E-mail: janabaumer@yahoo.com.br

OI PROFISSIONAL - Orientação e Informação Profissional
Coordenador: Prof. Alexandre Cidral
Curso: Psicologia
Objetivo: Desenvolver ações de orientação e informação profissional para
grupos de estudantes do ensino médio de escolas das redes pública e privada
de ensino de Joinville, assim como daqueles que estão inseridos nas
empresas/instituições como jovens aprendizes.
E-mail: oiprofissional@univille.br; alexandre.cidral@univille.br
PALHAÇOTERAPIA
Coordenador: Profa. Ângela Emilia Finardi
Curso: Medicina
Objetivo: Resgatar na formação dos acadêmicos de cursos da Área da Saúde
a preocupação com os aspectos humanísticos do cuidado à saúde.
E-mail: angela.finardi@gmail.com / projetopalhacoterapia.univille@gmail.com
EDUPAZ - A linguagem da não-violência: uma possibilidade para a
construção da cultura da paz
Coordenadora: Profa. Marly Kruger de Pesce
Curso: Letras
Objetivo: Desenvolver valores que contribuam para a cultura da paz ao
conscientizar-se de que a linguagem é permeada pela violência, afetando a
subjetividade e as relações humanas.
E-mail: marly.kruger@univille.br
PATRI - Formação Continuada: educação patrimonial no contexto do
magistério - mediação e interlocução com as crianças.
Coordenadora: Profa. Silvia Sell Duarte Pillotto

Curso: Artes Visuais
Objetivo: Realizar formação continuada para profissionais da educação que
atuam com mediação cultural, tendo como referência material educativo virtual
e experiências estéticas em locais culturais no intuito de pensar ações voltadas
ao público infantil (4 e 5 anos).
E-mail: nupaegrupo@gmail.com
BRINEQUO - Design Participativo e Eco-Design no desenvolvimento
de brinquedos para a Equoterapia.
Coordenadora: Profa. Isadora Burmeister Dickie
Curso: Design
Objetivo: Por meio das abordagens do Design Participativo e Eco-Design, o
objetivo deste projeto é desenvolver brinquedos lúdicos-educativos que
auxiliem na reabilitação de praticantes da Equoterapia da Associação
Comunitária Chaleira Preta, de Joinville, SC.
E-mail: isadora.dickie@gmail.com
SEMPREVIVA- Design e Orientação Profissional para Emprego e Renda:
Mulher SempreViva
Coordenadora: Profa. Elenir Carmem Morgenstern
Curso: Design
Objetivo: Proporcionar às integrantes do Projeto SempreViva acesso a
conhecimentos teóricos e práticos, relacionados ao campo do Design, visando
orientação profissional para trabalho e renda.
E-mail: elenir.m@gmail.com
DESOL: Design Social na autogestão criativa de empreendimentos em
artesania
Coordenadora: Profa. Irma Haensch Pereira
Curso: Design

Objetivo: Desenvolver propostas voltadas ao design social com vistas à
autogestão criativa de empreendimentos em artesania.
E-mail: irma.haensch@gmail.com

DEAMB - Desenho Ambiental
Coordenador: José Francisco Peligrino Xavier (Chicolam)
Curso: Design
Objetivo: Promover a Educação Ambiental por meio do desenvolvimento de
animações, de forma integrada, entre os alunos do 2º ano do curso de Design
com habilitação em Animação Digital e alunos da escola municipal Prof. Aluízius
Sehnem. A proposta visa, ainda, mobilizar a comunidade educacional por meio
dos conteúdos do canal Desenho Ambiental (no Youtube) e de oficinas de
animação Stop-Motion para apoiar atividades pedagógicas de professores, bem
como o compartilhamento dos resultados obtidos a partir destas práticas.
E-mail: chicolam@gmail.com
ShoQui - Show da Química: uma vivência do aluno do ensino médio no
ambiente universitário para aprendizagem interativa em química.
Coordenadora: Marcia Luciane Lange Silveira
Curso: Engenharia Química
Objetivo: Despertar no aluno do ensino médio o encantamento pela química.
E-mail: marcia.luciane@univille.br
JOCOZI - Projeto de Extensão Jovens Cozinheiros
Coordenadora: Profa. Yoná da Silva Dalonso
Curso: Gastronomia

Objetivo: Promover capacitação em habilidades básicas de cozinha para
jovens que cursam o 2º e o 3º ano do ensino médio das escolas públicas e
privadas do município de Joinville – SC.
E-mail: yona.dalonso@univille.br
PRATO- Prato Consciente - Otimização de recursos em cozinhas de
unidades escolares para redução do desperdício de alimentos e
estimulo de práticas alimentares saudáveis.
Coordenadora: Profa. Mariana Falcão Leal Brotero Duprat
Curso: Gastronomia
Objetivo: Promover a redução do desperdício de alimentos e estímulo de
práticas alimentares saudáveis em centros de educação infantil de turno
integral do município de Joinville.
E-mail: mariana.duprat@univille.br
BOA MESA - A Boa Mesa: Formação Continuada para Garçons.
Coordenador: Henrique Budal Arins
Curso: Gastronomia
Objetivo: Desenvolver uma ação de formação básica aos garçons que atual
nos bares e restaurantes associados à Câmara Setorial de Gastronomia e
Entretenimento de Joinville / CDL Joinville a fim de torna-los capazes de aplicar
os princípios básicos de atendimento em sala e bar, viabilizando o
funcionamento do mesmo através dos conceitos adquiridos.
E-mail: henriquearins@univille.br
ABRINDO PORTAS - Abrindo as portas da nossa Universidade: a
inserção do estudante do ensino médio ao Universo acadêmico.
Coordenador: Prof. Daniel Westrupp
Curso: Publicidade e Propaganda

Objetivo: Desenvolver com os estudantes do terceiro ano do ensino médio
conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para um melhor ingresso na
universidade.
E-mail: daniel.westrupp@gmail.com
ECONDOM - Economia Doméstica - Administrando as contas da casa
XIV
Coordenadora: Profa. Jani Floriano
Curso: Ciências Econômicas
Objetivo: Conciliar a educação teórica dos alunos de graduação da UNIVILLE
com a prática nas comunidades, apresentando instrumentos de Economia
Doméstica e Finanças Pessoais e sua utilização no dia-a-dia com o intuito de
possibilitar a otimização dos recursos financeiros e evitar, na medida do
possível, desperdício.
E-mail: jani.floriano@univille.br
AmaViva - Amadurecer e viver: associando saberes na UNIVILLE.
Coordenador: Victor Aguiar
Curso: Administração
Objetivo: Congregar artesãs, remanescentes dos projetos que orientam para
o trabalho e renda desenvolvidos pela Extensão Universitária da UNIVILLE, com
vistas à

promoção do empreendedorismo e

da formação profissional

continuada.
E-mail: contato@ograndevendedor.com / elenir.m@gmail.com
IPGCCE - Informação e propaganda: construindo laços de geração de
conteúdo entre comunidade, empresas locais, estudantes do ensino
médio e de graduação.
Coordenador: Silvio Simao de Matos
Curso: Publicidade e Propaganda

Objetivo: Produzir geração de conteúdo e materiais publicitários sobre a
comunidade e empresas locais, tendo como participantes alunos do Ensino
Médio e estudantes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
E-mail: simon@univille.br
MZ- Material Zoológico: seu preparo e sua exposição pública
Coordenadora: Profa. Denise Monique Dubet da Silva Mouga
Curso:

Ciências Biológicas

Objetivo: Dar continuidade aos processos de exposição de material zoológico
preservado para aprimorar as noções conservacionistas de fauna dos cidadãos
e proporcionar o preparo de espaço verde e área de interação com material
zoológico natural, visando promover a convivência de visitantes com insetos
polinizadores.
E-mail: dmouga@terra.com.br
CEO Tipo III / LRPD – UNIVILLE - Parceria Interinstitucional – de um
sonho à realidade
Coordenador: Prof. Fabricio Scaini
Curso: Odontologia
Objetivos: Implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO
Tipo III) e um Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) na Universidade
da Região de Joinville (Univille) em consonância com sua missão, visão,
valores, objetivos e princípios institucionais.
E-mail: ceo3.adm@gmail.com
Projeto Babitonga Ativa
Coordenadora: Profa. Marta Jussara Cremer
Objetivo: criação e operação de um Grupo de Trabalho multi-setorial
denominado Grupo PRÓ-BABITONGA (GPB), que será responsável por construir
e implementar, de modo participativo, um Plano para a Governança

Ecossistêmica adaptativo para a região da Baía da Babitonga, incluindo os seis
municípios do entorno. Para subsidiar estas ações serão realizados estudos
complementares envolvendo a elaboração de um diagnóstico socioeconômico,
diagnóstico ambiental, o mapeamento de redes sociais, o planejamento
espacial marinho e a identificação e valoração de serviços ecossistêmicos.
E-mail: Babitonga.ativa@gmail.com
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF- Univille
Coordenador: Mário César de Ramos
Curso: Ciências Contábeis
Objetivo: Promover atividades de educação fiscal por meio da implantação na
Univille de um Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) em parceria com a
Delegacia da Receita Federal de Joinville.
E-mail: naf@univille.br
Projeto Fortalecimento da Educação em Direitos Humanos na UnivillePacto Nacional Universitário de Diversidade e Direitos Humanos (MEC)
– PACTO.
Coordenadora: Fernanda Brandão Lapa
Curso: Direito
Objetivo: Este projeto visa fortalecer a educação em direitos humanos na
Univille e implementar o Pacto Universitário em Direitos Humanos na IES.
Programa

de

Qualificação

para

Exportação

–

PEIEX

–

Núcleo

Operacional: Joinville – SCEIEX.
Coordenadoras: Jurema Tomelin Barg
Vanessa de Oliveira Collere
Objetivo: Implantar 01 (um) Núcleo Operacional na cidade de Joinville-SC,
conforme metodologia do PEIEX, com vistas a incrementar a competitividade e
a qualificação das empresas para exportação.

E-mail: peiex@univille.br
Gestão

do

Comitê

de

Bacias

dos

Rios

Cubatão,

Cachoeira

e

Itapocu/SIGEF
Coordenadora: Profa. Therezinha Maria Novais de Oliveira
Vigência agosto de 2018 a junho de 2020.

PROJETOS – SÃO BENTO DO SUL
QUAVI3 - Orientações sobre a saúde e qualidade de vida
Coordenadora: Simone Lesnhak Willemann
Curso: Educação Física – SBS.
Objetivo: Realizar eventos de letramento (palestras, atividades práticas,
jogos, testes de avaliação física, etc.) que visem ampliar o conhecimento dos
jovens acerca da saúde e da qualidade de vida.
E-mail: si.lk@hotmail.com
NEADH 3 - Núcleo de Estudos e Atividades em Direitos Humanos III
Coordenador: Prof. Eduardo Silva
Curso: Direito – SBS
Objetivo: Manter o funcionamento do Núcleo de Estudos e Atividades em
Direitos Humanos capacitando estudantes, operadores do direito e cidadãos em
geral a fim de ampliar a quantidade de pessoas aptas a implementarem
decisões e construírem políticas mais humanistas em São Bento do Sul e
Região.
E-mail: edu.silva@univille.br

AURORA 3: Uma proposta multi e interdisciplinar de apoio à Rede
Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul
Coordenadora: Profa. Soraya Juliane da Silva
Curso: Tecnologia em Gestão Comercial
Objetivo: Contribuir com ações de prevenção e combate ao câncer, bem como
de apoio social aos pacientes em tratamento e seus familiares, em parceria
com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul, com base
em uma proposta multi e interdisciplinar.
E-mail: soraya.juliane@yahoo.com.br
DECIE3 - Desenvolvendo Competências Interpessoais - Etapa III
Coordenadora: Profa. Sueli Maria Weiss Rank
Curso: Administração – SBS

Objetivo: Desenvolver competências interpessoais nos colaboradores de
organizações com e sem fins lucrativos do Planalto Norte Catarinense a fim de
melhorar o desempenho e fortalecer lideranças das mesmas.
E-mail: suelirank@gmail.com
PROFISSA TUBER 3 - A utilização da Cibercultura no processo de
escolha profissional dos estudantes de Ensino Médio.
Coordenadora: Profa. Eliziane Meurer Boing
Curso: Administração – SBS
Objetivo: Auxiliar os estudantes do Ensino Médio no processo de escolha
profissional utilizando a Cibercultura.
E-mail: elizianemeurer@univille.br
NAFSBS - Implantação e Operacionalização do Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal na Univille Campus São Bento do Sul.
Coordenadora: Regiane Piontkewicz

Curso: Ciências Contábeis – SBS
Objetivo: Manter o funcionamento do Núcleo de Estudos e Atividades em
Direitos Humanos capacitando estudantes, operadores do direito e cidadãos em
geral a fim de ampliar a quantidade de pessoas aptas a implementarem
decisões e construírem políticas mais humanistas em São Bento do Sul e
Região.
E-mail: rpiontkewicz@gmail.com
DILITE - Direito e Literatura: a criação de um espaço de construção da
cidadania.
Coordenadora: Profa. Andréa Maristela Bauer Tamanine
Objetivo: O projeto DILITE tem como objetivo geral discutir princípios de
cidadania e desmistificar o acesso à justiça junto ao público infantil da cidade
de São Bento do Sul, por meio, especialmente, da abordagem dos Direitos
Fundamentais descritos no artigo 5o. da Constituição Brasileira.
E-mail: atamanine@yahoo.com.br

