
 

 

 

 

 

 

Programas Institucionais de Extensão 

2021 
Trabalho 

 

PIER - Programa de Internacionalização de empresas Univille  

Coordenador: Prof. Sidney Schossland 

Curso: Comércio Exterior 

Objetivo: O Programa de Internacionalização de Empresas - PIER é um programa de 

extensão da Univille em parceria com o Curso de Comércio Exterior e o Inovaparq. Visa 

apoiar as pequenas e médias empresas na inserção sustentável no mercado 

internacional, além de proporcionar ao acadêmico a vivência prática no mercado de 

trabalho. 

E-mail: pier@univille.br  

 

PEE - Programa Estruturante de Empreendedorismo 

Coordenadora: Profa. Vanessa de Oliveira Collere 

Curso: Sistemas de Informação 

Objetivo: Contribuir para a formação de ambiente promotor da cultura empreendedora e 

para o surgimento de empreendimentos sustentáveis, por meio da estruturação de ações 

que integrem as competências e potenciais existentes da Univille. 

E-mail: posso@univille.br  

 

IVGP - Índice de Variação Geral de Preços 

Coordenador: Prof. Ademir José Demétrio 

Curso: Economia 

Objetivo: Determinar o índice de variação geral de preços – IVGP e disponibilizar seus 

indicadores junto à comunidade de Joinville e São Bento do Sul. 

E-mail: ademir.jose@univille.br  

 

Saúde 



 

 

 

 

 

 

 

CAF - Centro de Atividades Físicas 

Coordenador: Prof. Pedro Morales 

Curso: Educação Física 

Objetivo: Propiciar aos alunos a oportunidade de participação em atividades físicas e 

recreativas que contribuam para o processo de desenvolvimento pessoal e profissional 

valorizando em sua totalidade a preocupação com o corpo e nas relações interpessoais 

consigo mesmo, com os outros e com a natureza. 

E-mail: pedro.jorge@univille.br  

 

Movimentação – Atividade Motora para Grupos Especiais MÃE D’ÁGUA e PROESA 

Coordenadora: Profa. Sonia Maria Ribeiro 

Curso: Educação Física 

Objetivo: Efetivar, junto à comunidade, um programa de atividades motoras para grupos 

especiais, consolidando o compromisso com a extensão e a possibilidade de trânsito entre 

teoria e a prática pedagógica propostos pela Univille. 

E-mail: soniaproesa@gmail.com  

 

SORRIA - Programa Sorria Vila da Glória 

Coordenador: Prof. Edward Werner Schubert  

Professora Participante: Profa. Célia Maria Condeixa de França Lopes 

Curso: Odontologia 

Objetivo: Promover a otimização da Saúde Integral dos indivíduos residentes na Vila da 

Glória, promovendo a saúde bucal, com ações preventivas, curativas e reabilitadoras, com 

a co-participação de docentes e discentes da UNIVILLE, oportunizando a todos os 

envolvidos a integração de ações fundamentadas no ensino, pesquisa e extensão 

universitária. 

E-mail: cmcflopes@ig.com.br  

 

 

Meio Ambiente 



 

 

 

 

 

 

 

RECICLAR - Programa Institucional Reciclar 

Coordenadora: Profa. Maria Inês Siqueira Araujo 

Cursos: Engenharia Mecânica / Engenharia Química / Engenharia Ambiental e Sanitária/ 

Pedagogia 

Objetivo: O Programa Institucional Reciclar é um programa de extensão da UNIVILLE 

que busca a sensibilização ambiental da comunidade interna bem como das comunidades 

externas, quanto à importância da correta destinação dos resíduos sólidos gerados e a 

coleta seletiva. Os objetivos são desdobrados em ações específicas envolvendo palestras, 

participação em eventos e campanhas, oficinas para confecção de papel reciclado / 

artesanatos com materiais recicláveis, dentre outras.     

E-mail: reciclar@univille.br  

 

CCJ - Programa de Assessoria Técnico-Científica ao Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte e Cachoeira 

Coordenadora: Profa. Therezinha Maria Novais de Oliveira 

Cursos: Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas 

Objetivo: Assessorar técnico-cientificamente o CCJ – Comitê Cubatão Joinville. 

E-mail: ccj.apoio@gmail.com  

 

TRILHAS - Programa Trilhas – Educação e Interpretação Ambiental nos CEPAs 

Coordenador: Prof. Sidnei da Silva Dornelles 

Cursos: Ciências Biológicas e Pedagogia 

Objetivo: Desenvolver atividades interdisciplinares de Educação e Interpretação 

Ambiental nos  Cepas/Univille (Vila da Glória e São Bento do Sul) e nos Campi da Univille 

(Campus Bom Retiro/Joinville, Campus São Bento do Sul), mediante parcerias  

institucionais, voltados à comunidade interna e externa da Univille, servindo de 

instrumento de extensão universitária, através da articulação entre o ensino e a pesquisa 

dos temas relacionados, tendo por princípio a busca da reflexão da relação homem/ 

natureza e contribuindo com a conservação ambiental. 

E-mail: trilhas@univille.br  



 

 

 

 

 

 

Educação 

 

PROLIJ - Programa de Literatura Infanto Juvenil 

Coordenadora: Profa. Berenice Rocha Zabbot Garcia  

Cursos: Letras 

Objetivo: O Programa Institucional de Literatura Infantil Juvenil tem seus objetivos em 

consonância com os pilares da universidade, enfatizando em suas atividades o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Responsável pela promoção, crítica e circulação da Literatura 

Infantil Juvenil, especialmente na região norte do Estado de Santa Catarina, contribui 

social e culturalmente com a comunidade acadêmica e não acadêmica, tornando-se um 

centro de referência na área em que atua. Entre seus objetivos estão o de investigar a 

literatura infantil e juvenil e suas possibilidades de “o que”, “como", "por que", "para que", 

e "para quem" ler e de promover o contato e acesso a livros de literatura infantil e juvenil 

em diferentes espaços.   

E-mail: prolij@univille.br  

 

PIAE - Programa Institucional Arte na Escola  

Coordenadora: Profa. Nadja de Carvalho Lamas 

Curso: Artes Visuais 

Objetivo: Qualificar processos de ensino e aprendizagem com educadores parceiros do 

PIAE, a fim de construir propostas de ensino para arte, socializando e estendendo esses 

saberes à comunidade. 

E-mail: arteescola@univille.br  / nadja.carvalho@univille.br  

 

 

PROLER - Programa Institucional de Incentivo à Leitura 

Coordenadora: Profa. Taiza Mara Rauen Moraes 

Curso: Letras 

Objetivo: Atingir de modo gradual e sistemático o interesse pela leitura, criando a 

consciência de que o exercício de ler amplia a capacitação política do sujeito. 

E-mail: proler@univille.br  



 

 

 

 

 

 

MATUR(A)IDADE - Programa A Matur(a)idade na Univille 

Coordenadora: Profa. Karla Pfeiffer Moreira  

Professores Participantes: Profa. Márcia de Souza Pedroso Agustini 

Curso: Design 

Objetivo: Valorizar os saberes do ser humano na maturidade e promover a cidadania e 

seu bem-estar por meio de atividades educativas e de integração na comunidade da 

UNIVILLE. 

E-mail: karla.pfeiffer@univille.br  

 

Direitos Humanos 

 

Juizado Especial Cível 

Coordenadora: Beatriz Regina Branco 

Curso: Direito 

Objetivo: Participação da Univille, através do Curso de Direito, em um trabalho de 

composição de litígios, que se traduz em atendimento aos anseios de uma comunidade 

ávida por conhecimentos e ações. 

E-mail: juizadouniville@hotmail.com ; beatriz.regina@univille.br  
 

Cultura 

 

Centro Memorial da UNIVILLE 

Coordenadora: Profa. Ilanil Coelho  

Curso: História 

Objetivo: Criar na UNIVILLE um espaço destinado à preservação, ao estudo e à 

exposição de sua memória, bem como aproximá-la dos espaços existentes em outras 

universidades. 

E-mail: memorial@univille.br  

 

Programa História Oral 

Coordenadora: Profa. Ilanil Coelho 

Curso: História 



 

 

 

 

 

 

Objetivo: Criar mecanismos de suporte para o funcionamento do Laboratório de História 

Oral da UNIVILLE, principalmente no que diz respeito à criação de fontes orais, de acordo 

com os procedimentos teórico-metodológicos da História Oral. 

E-mail: lhouniville1@gmail.com 

 

TEATRO - Programa de Artes Cênicas 

Coordenadores: Prof. Silvestre Ferreira 

 Profa. Ângela Finardi 

Curso: Artes Visuais 

Objetivos: Pesquisar o fazer teatral e estender à comunidade os espetáculos oriundos 

desta pesquisa centrada no trabalho do ator e que explora as várias possibilidades de 

linhas estéticas. 

Objetivos Específicos: 

- Propiciar o acesso dos atores e do público ao teatro como forma de exercício do 

autoconhecimento, do livre pensar, do respeito à diversidade cultural, do enriquecimento 

das várias formas de expressão e da cidadania; 

- Criar espetáculos de excelência artística, respeitadas as condições técnicas dos alunos-

atores, que oportunizem a reflexão acerca da arte e sua contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade;    

- Representar a Universidade da Região de Joinville em festivais, feiras, mostras de teatro 

e outras atividades culturais situando-a como polo de difusão artística e cultural para a 

comunidade de Joinville e região; 

- Efetivar parcerias com projetos e/ou programas de arte e educação tanto no âmbito da 

própria universidade quanto de outras entidades afins com vias ao desenvolvimento 

cultural de Joinville e região.  

E-mail: teatro.univille@gmail.com  

 

 

 

 


