
 
 

 
 
 
 

 

 

PROJETOS INTEGRADOS ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

(JOINVILLE) 

 

BRINEQUO: Inclusão social por meio do Design, da Sustentabilidade e 

da Aprendizagem Maker 

Comitê: Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Isadora Burmeister Dickie 

Objetivo: Desenvolver e implementar brinquedos e atividades lúdicas e 

terapêuticas que auxiliem na inclusão social de pessoas idosas e de pessoas 

com deficiência. 

E-mail: isadora.dickie@univille.br  

 

ECOSAM IT: Impactos ambientais emergentes no contexto do meio 

ambiente socialmente construído e conceito ampliado de saúde: 

trabalhando para a comunidade e com a comunidade 

Comitê: Ciências da Saúde e Ciências Biológicas 

Coordenador: Luciano Henrique Pinto 

Objetivo: Desenvolver ações relativas ao “conceito ampliado de saúde” e 

“meio ambiente socialmente construído”, dentro dos princípios do ensino-

pesquisa-extensão da Univille; de forma consoante com as demandas da 

comunidade, e realizadas com a comunidade, almejando a disseminação 

também de princípios de humanidades, controle social e desenvolvimento 

sustentável; e com a marca da Univille presente. 

E-mail: luciano.henrique@univille.br 
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EDUFIN Educação Financeira - Univille 

Comitê: Ciências Socioeconômicos e Hospitalidade 

Coordenadora: Jani Floriano 

Objetivo: Oferecer capacitação em Educação Financeiras para as diversas 

comunidades de Joinville e Região. 

E-mail: jani.floriano@univille.br 

  

FOMENTA: Encaminhamento Profissional na Área de Alimentos e 

Bebidas 

Comitê: Ciências Socioeconômicos e Hospitalidade 

Coordenadora: Mariana Falcão Leal Brotero Duprat 

Objetivo: Criar condições favoráveis para encaminhamento profissional na 

área de alimentos e bebidas de jovens carentes de Joinville. 

E-mail: mariana.duprat@univille.br 

 

GAMEON: Estratégias de gamificação para a educação 

Comitê: Ciências Humanas e Jurídicas 

Coordenador: Haro Ristow Wippel Schulenburg 

Objetivo: Planejar, desenvolver e implementar estratégias e atividades de 

ensino gamificadas, a partir de demandas oriundas de professores atuantes nas 

redes públicas e privada de ensino, com o intuito de auxiliar no             

desenvolvimento da criatividade, emancipação, desenvolvimento técnico e 

qualificação dos Estudantes. 

E-mail: haro.ristow@univille.br 
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INTEGRA: integração e sustentabilidade nos espaços 

ambientais da UNIVILLE 

Comitê: Áreas Verdes 

Coordenador: Karin Esemann de Quadros 

Objetivo: Manter e melhorar a estrutura dos espaços ambientais - CEPA 

Rugendas, CEPA Vila da Glória, Jardim Botânico e Herbário JOI - com vistas a 

garantir sua sustentabilidade e a continuidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

E-mail: karin.esemann@univille.br 

 

PERFORMAR Percursos formativos docentes e discentes na rede de 

educação básica 

Comitê: Ciências da Saúde e Ciências Biológicas 

Coordenadora: Gabriela Kunz Silveira 

Objetivo: Implementar no PERFORMA um espaço colaborativo, comunitário e 

interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre percursos docentes e 

discentes na sua dimensão formativa no contexto da rede pública de educação, 

com ênfase em processos metodológicos participativos, dialógicos e 

integrativos. 

E-mail: g.kunz@univille.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.esemann@univille.br
mailto:g.kunz@univille.br


 
 

 
 
 
 

QUILOMBOLA: Caminhos para a cidadania em 

comunidades remanescentes quilombolas de Joinville e região: 

vivências de ensino, pesquisa e extensão com a comunidade Beco do 

Caminho Curto 

Comitê: Ciências Humana e Jurídicas 

Coordenadora: Sirlei de Souza 

Objetivo: Promover ações integradas de vivência em ensino, pesquisa e 

extensão com a comunidade remanescente quilombola Beco do Caminho Curto, 

localizada em Joinville-SC, por meio do diálogo sistemático e continuado entre 

a comunidade e a universidade, com vistas a fortalecer a vivência de uma 

cidadania plena e o reconhecimento de suas histórias e memórias. 

E-mail: sirlei.souza@univille.br 

 

SHOQUI3 - Show da Química: aprendizagem interativa em química 

por meio de vivências práticas 

Comitê: Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Marcia Luciane Silveira Lande 

Objetivo: Promover a educação inclusiva, equitativa e de qualidade como 

oportunidade de aprendizagem de química por meio de vivências práticas, com 

vistas a reduzir as desigualdades de formação no Ensino Médio. 

E-mail: marcia.luciane@univille.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

PROJETOS INTEGRADOS ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 (SBS) 

 

 

Projeto Ideando 

Comitê: Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Andréa Maristela Bauer Tamanine 

Objetivo: Fomentar a cultura da inovação aberta por meio da realização de 

ciclos formativos para geração de ideias inovadoras entre grupos de 

professores pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação 

relacionadas às demandas econômicas e sociais da região norte nordeste de 

Santa Catarina. 

E-mail: atamanine@univille.br  

 

NEADHINTEGRA O Núcleo de Estudos e Atividades em Direitos 

Humanos – NEADH na perspectiva da integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Comitê: Ciências Sociais Aplicadas 

Coordenador: Wilson de Oliveira Neto 

Objetivo: Analisar os Direitos Humanos como um Campo de saberes 

transversais indispensável na compreensão do presente na sociedade 

brasileira. 

E-mail:  wilson.o@univille.br  
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