
 

 

 

    

 Projetos Institucionais de Extensão  
2023 

 

→ Projeto Insitutucional de Extensão - Aperfeiçoamento Profissional e 

Acadêmico em Comércio  Exterior - PROCOMEX 

Programa Institucional de Extensão em : Socioeconômicas e 

Hospitalidade. 

Coordenador: Prof. Sidney Schossland 

Curso: Comércio Exterior 

Objetivo: O Projeto de Internacionalização de Empresa, 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 
 
 

 

→ Projeto Insitutucional de Extensão Empreendedorismo - POSSO  

Programa Institucional de Extensão em : Socioeconômicas e 

Hospitalidade. 

    Coordenadora: Profa. Vanessa de Oliveira Collere  

Curso: Sistemas de Informação 

Objetivo: O Projeto Institucional POSSO tem por objetivo disseminar a cultura do 

empreendedorismoe da inovação entre os acadêmicos da graduação e pós graduação 

desde o seu ingresso na universidade e ao longo do seu processo de formação, bem como 

da comunidade externa. 

E-mail: posso@univille.br 

 

 

→ Projeto Institucional de Extensão - Voltados para assuntos socioambiental, 

político e econômico - PIEVASPE 

Programa Institucional de Extensão em : Socioeconômicas e  

Hospitalidade. 

mailto:pier@univille.br
mailto:posso@univille.br


 

 

 

 

 

Coordenadora: Profa. Eliane Maria Martins 

Curso: Economia 

Objetivo: Realizar estudos e pesquisas que possibilite aos acadêmicos se integrar e/ou se 

encaminhar para o mercado de trabalho; -Obter aprendizagens específicas em ambientes 

que propiciem a prática profissional; -Executar atividades que propiciem a emancipação e 

desenvolvimento do estudante, englobando a integração de diferentes níveis de ensino, 

flexibilização curricular e práticas interdisciplinares. 

E-mail : eliane.maria@univille.br 

 
 

→ Projeto Institucional de Extensão Centro de Atividades Físicas  - -   CAF 

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências 

Biológicas. 

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 
 

 

→ Projeto Institucional de Extensão Movimentação -  MÃE D’ÁGUA – PROESA - 

AFISI  

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências 

Biológicas. 

Coordenadora: Profa. Sonia Maria Ribeiro 

Curso: Educação Física 

Objetivo: O Projeto Institucional Movimentação visa efetivar, junto à comunidade, um 

projeto 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  

mailto:eliane.maria@univille.br
mailto:pedro.jorge@univille.br


 

 

 

 

Univille. Tem como público alvo pessoas com deficiências e idosos que participam de 

atividades físicas orientadas e planejadas conforme caracteristicas e necessidades dos 

participantes. O projeto é composto por tres subprojetos sendo eles Projeto Mãe Dágua, 

Projeto PROESA e AFISI, sendo que os dois primeiros atendem pessoas com deficiência 

intelectual, visual, física e/ou multiplas, Transtorno do Espectro do Autismo em diferentes 

faixas etárias, sendo que o AFISI atende idosos.  

E-mail: soniaproesa@gmail.com 

 
 

→ Projeto Institucional de Extensão - Sorria Vila da Glória - PISVG 

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências 

Biológicas. 

Coordenador: Prof. Edward Werner Schubert 

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: edward.werner@univille.br 
 

 

→ Projeto Institucional de Extensão Reciclar  

Programa Institucional de Extensão em : Engenharias, Exatas, 

Arquitetura e Design. 

Coordenadora: Profa. Maria Inês Siqueira Araujo 

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

Pedagogia. 

Objetivo: O Projeto Institucional Reciclar é um projeto de extensão da Univille que possui 

como principal objetivo contribuir para a sensibilização ambiental das comunidades interna 

e externa no que diz respeito ao consumo consciente, redução da geração de resíduos e 

a correta destinação dos mesmos. Os objetivos são desdobrados em ações específicas, 
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estruturadas conforme o público a que se destinam, envolvendo palestras,  participação em 

eventos e campanhas, oficinas para confecção de papel reciclado, aplicação de jogos 

ambientais, dentre outras atividades. 

E-mail: reciclar@univille.br 
 
 
 

→ Projeto Institucional de Extensão Assessoria Técnica e científica ao Comitê 

de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da 

Baia da Babitonga e Bacias Contiguas - CHBB. 

Programa Institucional de Extensão em : Engenharias, Exatas, 

Arquitetura e Design. 

Coordenadora: Profa. Therezinha Maria Novais de Oliveira 

Cursos: Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas 

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

E-mail:  contato@comitebabitonga.org.br  
 

 

→ Projeto Institucional de Extensão Trilhas  

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências 

Biológicas. 

Coordenador: Profa. Elzira Maria Bagatin Munhoz 

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 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 
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→ Projeto Institucional de Extensão - Literatura Infanto Juvenil - Prolij 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa. Berenice Rocha Zabbot Garcia 

Cursos: Letras 

Objetivo: O Projeto 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.  

E-mail: prolij@univille.br 
 

 

→ Projeto Institucional de Extensão Arte na Escola - PIEAE 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa. Nadja de Carvalho Lamas 

Curso: Artes Visuais 

Objetivo: Tem por objetivo desenvolver ações que contribuam para a formação 

continuada dos professores de Arte que atuam na Educação Básica em Joinville e Região, 

com vistaS a qualificar o Ensino da Arte, por meio de parcerias institucionais com 

Secretarias de Educação e órgãos de cultura.  

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

 

→ Projeto de Extensão Institucional de Incentivo à Leitura -PROLER 

    Programa Institucional de Extensão em : Linguística, Letras e Artes  

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 

mailto:prolij@univille.br
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→ Projeto  Institucional de  Extensão A Matur(a)idade na Univille  

    Programa Institucional de Extensão em : Ciências Humanas, Juridicas, Cultura 

    e Design. 

Coordenadora: Profa. Karla Pfeiffer Moreira 

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 
 

  

→ Projeto Institucional de Extensão - JEC Juizado Especial Cível e CRAS 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa. Beatriz Regina Branco 

Curso: Direito 

Objetivo: Na Secretaria do Juizado Especial Cível são atendidas pessoas residentes na 

Região Norte da Cidade de Joinville-SC, com idade superior a 18 anos, 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sendo 

que para causas com valor até 20 salários mínimos não é necessário o acompanhamento 

de advogado. 

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

 

 

→ Projeto Institucional de Extensão - Centro Memorial da Univille: 25 anos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenador: Prof. Fernando César Sossai  
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Curso: História 

Objetivo: Este projeto apresenta um conjunto de ações de extensão a serem 

desenvolvidas, durante os anos de 2022 e 2023, no âmbito do Centro Memorial da 

Univille (CMU). Em sua maioria, tais ações cruzam entre si ensino, pesquisa e extensão 

tanto no interior da universidade quanto junto à comunidade externa 

E-mail: memorial@univille.br 

 

→ Projeto Institucional de Extensão - Laboratório de História Oral da Univille - 

LHO 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa.Ilanil Coelho  

Curso: História 

Objetivo:  Promover oficinas de formação em história oral; prestar assessoria para 

realização e processamento técnico de entrevistas;  receber e custodiar entrevistas 

produzidas por professores, alunos e pesquisadores vinculados à Univille e por pessoas 

externas à Universidade (professores da Educação Básica, pesquisadores, profissionais 

de espaços de memória, ativistas de movimentos sociais, etc); disponibilizar na internet 

um banco de dados com informações de seu acervo;  ceder, em forma de 

empréstimo,  tecnologias digitais para realização de entrevistas; prestar serviços que 

articulam história oral e memória institucional; e desenvolver projetos de história oral 

vinculados à curricularização da extensão na Univille e às linhas de pesquisa do Curso de 

História e do Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. 

E-mail : lhouniville1@gmail.com 
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→ Projeto Institucional de Extensão de Artes Cênicas: A Comunidade Vai ao 

Teatro e  O Teatro Vai À Comunidade? formação e fruição teatral - 

PROCENICAS 

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa. Ângela Finardi 

Curso: Artes Visuais 

Objetivos: O Projeto Institucional de Artes Cênicas: A Comunidade Vai ao Teatro e O 

Teatro Vai à Comunidade –formação e fruição teatral tem como objetos atividades de 

formação: curso livre de teatro e oficinas para acadêmicos e pessoas da comunidade e 

apresentações 

E-mail : teatro.univille@gmail.com 
 
 

Outros projetos: 

 
 

PATRI – Práticas Educativas e Formação Docente: arte, estética e educação  

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

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: pillotto0@gmail.com 
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Material Zoológico: seu preparo e sua exposição pública  

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências 

Biológicas. 

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 
 
 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF  

Programa Institucional de Extensão em : Socioeconômicas e 

Hospitalidade. 

Coordenador: Maestro 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 Univille- Pacto 

Nacional Universitário de Diversidade e Direitos Humanos (MEC) – PACTO.  

Programa Institucional de Extensão em : Ciências 

Humanas, Juridicas, Cultura e Design 

Coordenadora: Profa. 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. 

    E-mail : flapa@iddh.org.br 

mailto:dmouga@terra.com.br


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projetos Integrados  
Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 

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

Aprendizagem Maker 

Comitê: Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design 

Programa Institucional de Extensão em: Engenharias, Exatas, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Profa.  Karla Pfeiffer Moreira 

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: karla.pfeiffer@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 

Programa Institucional de Extensão em:Saúde e Ciências Biológicas 

Coordenador: Prof.  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 Socioeconômicas e Hospitalidade 

Programa Institucional de Extensão em: Socienconômicas e Hospitalidade 

Coordenadora: Profa. 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 Socioeconômicas e Hospitalidade 

Programa Institucional de Extensão em: Socienconômicas e Hospitalidade 

Coordenadora: Profa. 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 

Programa Institucional de Extensão em: Ciências Humanas e Jurídicas, Cultura e Arte 

Coordenador: Prof. Luiz Paulo de Lemos Wiese 

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: luiz.wiese@univille.br 

mailto:mariana.duprat@univille.br
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→ INTEGRA: integração e sustentabilidade nos espaços ambientais da UNIVILLE 

Comitê: Áreas Verdes 

Programa Institucional de Extensão em: Saúde e Ciências Biológicas 

Coordenador: Profa. 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 

Programa Institucional de Extensão em: Saúde e Ciências Biológicas 

Coordenadora: Profa. Gabriela Kunz Silveira 

Objetivo: Implementar no PERFORMAR 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 

 

→ 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 

Programa Institucional de Extensão em: Ciências Humanas e Jurídicas, Cultura e Arte 

Coordenadora: Profa. Sirlei de Souza 

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

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


 

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 

Programa Institucional de Extensão em: Engenharias, Exatas, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Profa. Márcia Luciane Lange Silveira 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projeto de Extensão de Demanda Externa 

 

 

→ Espaço de Educação Ambiental Menino Caranguejo – Revitalização e 

ocupação lúdico-criativa da casa de atendimento educativo do Parque Natural 

Municipal da Caieira. 

Comitê: Design 

Programa Institucional de Extensão em: Engenharias, Exatas, Arquitetura e Design 

Coordenador: Prof. José Francisco Peligrino Xavier ( Chicolam ) 

Objetivo: Revitalizar a Casa de atendimento Educativo situada no Parque Natural Municipal 

Caeira e conduzir ações de educação ambiental utilizando a metodologia Design para 

Poéticas Ambientais e o jogo Route Raiders. 

E-mail:  chicolam@gmail.com 

Data Inicial:01Julho2022 Data Final:31Março2023 
 

 

→ COE - Tipo / LRPD – UNIVILLE - Parceria Interinstitucional – de um sonho à 

realidade  

Programa Institucional de Extensão em : Saúde e Ciências  

Biológicas. 

Coordenadora: Profa. Susimara Braga de Almeida 

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: projetocoe@univille.br 

mailto:%20chicolam@gmail.com
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→ COMITÊS - Projeto de fortalecimento da gestão de recursos hídricos para o 

grupo de    comitês de bacias hidrográficas das bacias do norte 

Programa Institucional de Extensão em : Engenharias, Exatas. 

Coordenadora: Profa. Therezinha Maria Novais de Oliveira 

Cursos: Engenharia Ambiental, Mestrado em Saúde e Meio Ambiente, Doutorado em Saúde 

e Meio Ambiente. 

Objetivo: Estabelecer equipe e prover estrutura que possa apoiar os Comitês no 

cumprimento de suas competências previstas na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Contribuindo para o desenvolvimento social, ambiental e econômico do Estado de SC, 

especialmente no que tange a região hídrica norte (Comitê Babitonga, Comitê Itapocu, 

Comitê Canoinhas e Negro e Comitê Timbó), abordado por este projeto, região esta que 

representa significativo PIB e população em relação ao estado. 

E-mail:  contato@comitebabitonga.org.br  

   Data Inicial:01Marçode2023 Data Final:10Dezembro2024 
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Projetos Institucionais de Extensão 
São Bento do Sul 

 

 

→ NAFSBS – Implantação e Operacionalização do Núcleo de Apoio Contábil e 

Fiscal na Univille Campus São Bento do Sul. 

Programa Institucional de Extensão em : Sócioeconômicas e Hospitalidade 

Coordenadora: Profa. Édina Elisangela Zellmer Fietz 

Curso: Ciências Contábeis – SBS 

Objetivo: Manter o funcionamento do Núcleo de Estudos e Atividades em Direitos 

Humanos capacitando estudantes, operadores do direito e cidadãos emgeral 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: edina.elisangela@univille.br 
 
 
 

→ Projeto Institucional de Extensão – Indice de Variação 

de Preços – IVGP SBS 

Pograma Institucional de Extensão em : Socioeconômicas e  

Hospitalidade. 

    Coordenador: Prof. Adalberto Bepler  

Curso: Economia 

Objetivo: Realizar estudos e pesquisas que possibilite aos acadêmicos se integrar e/ou se 

encaminhar para o mercado de trabalho; -Obter aprendizagens específicas em ambientes 

que propiciem a prática profissional; -Executar atividades que propiciem a emancipação e 

desenvolvimento do estudante, englobando a integração de diferentes níveis de ensino, 

flexibilização curricular e práticas interdisciplinares. 

 E-mail : adalberto.matias@univille.br 
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Projetos Integrados Ensino, Pesquisa e Extensão 
São Bento do Sul  

 
 
 

→ Projeto Ideando 

Comitê: Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design 

Programa Institucional de Extensão em: Engenharias, Exatas, Arquitetura e Design 

Coordenadora: Profa. 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 

Programa Institucional de Extensão em: Socioecômicos e Hospitalidade 

Coordenador: Prof. 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 

 

  
 

mailto:atamanine@univille.br
mailto:atamanine@univille.br


 

 
 


