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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO LANÇA 
NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO

OPINIÃO

Experiências, opiniões, informações e agenda de 
eventos. Esses são alguns dos conteúdos que os lei-
tores poderão acessar na Revista Team ADM, o novo 
veículo de comunicação do curso de Administração 
da Unochapecó, lançado no dia 11 de maio de 2018, 
durante a 1ª edição do CEAU Conecta.

A coordenadora do curso de Administração, Cleu-
nice Zanella, destaca que o curso realiza diversas ati-
vidades internas e com a comunidade, mas que so-
mente eram divulgadas no site e em redes sociais. “No 
entanto, desde o ano passado pensávamos em criar 
um canal que comunicasse todas essas ações, mas 
que fosse além, que permitisse agruparmos em um 
mesmo ambiente os projetos desenvolvidos pelos do-
centes, estudantes, gestão da Unochapecó, bem como 
pelos nossos egressos”, afirma. 

A revista, que será semestral e estará disponível 
online, era um desejo dos professores e se concretizou 
neste ano. Para a professora Gilseli Molozzi, a revis-

Falar do curso de Administração da Unochapecó 
é falar da própria história da Universidade. Sua cria-
ção ocorreu em 1974, juntamente com o curso de 
Ciências Contábeis, quando ainda éramos chama-
dos de Fundeste. De lá até hoje, já formamos mais 
de 3100 administradores que se encontram em vá-
rios locais de nosso país e alguns espalhados pelo 
mundo. De gestores renomados de grandes corpo-
rações a prefeitos, nos orgulhamos destes forman-
dos que levam, em seu diploma, a marca de nossa 
Instituição. Nos orgulhamos de cada um dos que 
aqui passaram, independentemente do local que se 
encontram hoje, pois sabemos que sua formação, e 
uma parte da sua construção como profissional, tem 
relação direta com o aprendizado obtido na nossa 
Universidade.  

O curso de Administração nos orgulha por toda 
sua trajetória. Uma história construída por várias 
mãos e gestada na mente de muitos que passaram 
por este curso. No ano passado tive a oportunidade 
de participar de um evento com a primeira turma 
de formandos, que ainda se reúnem para comemo-
rar a amizade, o relacionamento, sua profissão. No 
ano que completaram 40 anos de formados, fizeram 
questão de lembrar da Instituição e dividir conosco 

a alegria da caminhada realizada. Um ato que jamais 
esquecerei, pela forma e respeito que o grupo se refe-
riu a nossa Unochapecó. 

O curso segue seu rumo, destacando-se em ativi-
dades que mostram o caráter empreendedor e desen-
volvimentista do grupo de docentes, que hoje tem a 
grande responsabilidade de continuar esta bela his-
tória. 

Os acadêmicos que hoje fazem parte do curso, e 
aqueles que desejam cursar Administração, podem 
ter a certeza de que estão em um dos mais avança-
dos cursos de nosso estado, dotado de uma grande 
estrutura, totalmente diferenciada, que, com certeza,  
oferece todas as condições para o desenvolvimento 
técnico e intelectual de todos os que por ele passam. 
O profissional de Administração conclui o seu curso 
com a certeza de sua escolha e motivos para se or-
gulhar da trajetória na Unochapecó, uma instituição 
que oferece um ensino de qualidade, com pesquisa, 
extensão e inovação. 

O caminho para empreender está aberto e faz 
parte de cada ação desenvolvida no curso.  Inúmeros 
mecanismos são pensados diariamente para que te-
nhamos jovens com intenção e habilidade suficiente 
para fazermos nascer um novo movimento de de-
senvolvimento em nossa região. Vida longa e muito 
sucesso a este curso, que carrega em sua habilitação 
a prerrogativa e as condições de formarmos novos lí-
deres e gestores capazes de  redirecionar os desígnios 
de nosso país. 

Prof. Claudio Alcides Jacoski
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EDITORIAL
Ao longo de seus 45 anos, o curso de Admi-

nistração da Unochapecó formou mais de 3 mil 
profissionais. Podemos atribuir grande parte do 
desenvolvimento de toda região aos egressos(as) 
deste curso. Mas não apenas da região, pois aqui se 
formaram profissionais que atuam em todo o Bra-
sil, bem como em outros países, em outros conti-
nentes. 

São inúmeros os cases de empreendedorismo, 
de gestão e de desenvolvimento. São inúmeras as 
histórias inspiradoras de sucesso de nossos(as) 
egressos(as), professores(as), estudantes, e tantas 
atividades realizadas ao longo dos anos por esse 
curso. Ações que precisam ser evidenciadas e re-
conhecidas. E então ficávamos nos perguntando: 
como transmitir tudo isso para a comunidade? 
Como gerar interação entre aqueles(as) que passa-
ram por aí, aqueles(as) que estão aqui e aqueles(as) 
que virão? 

Foi nesse cenário que nasceu o projeto de nossa 
revista TeamAdm. Um sonho que agora se concre-
tiza. Muitas mãos envolvidas, todas com o mesmo 
objetivo, que é desenvolver um canal de comunica-
ção de nosso curso para com todos: integrar e co-
municar egressos(as), professores(as), estudantes e 
toda a comunidade. Nosso objetivo é compartilhar 
experiências, opiniões, cases de sucesso, além da 
agenda de eventos do curso de Administração da 
Unochapecó.

Juntos - egressos(as), professores(as), estudan-
tes e comunidade - somos mais fortes! Juntos, 
podemos alavancar projetos que, sozinhos, talvez 
teríamos maior dificuldade. Acreditamos que po-
demos muito mais quando formamos um time, 
quando nos tornamos um time. Esse time existe: 
somos todos nós. E essa composição está represen-
tada na capa da 1°edição de nossa revista: egres-
sos(as), professores(as) e estudantes, que ao mes-
mo tempo, representam toda a comunidade e que 
neste momento representam o time do curso de 
Administração da Unochapecó! Sempre que tenho 
oportunidade aproveito para falar o quanto amo 
esse curso, o quanto amo nossa Uno, o quanto sou 
feliz e grata por fazer parte desse TIME!

ta será um espaço para apresentar à comunidade as 
ações que vão para além de sala de aula. Gilseli des-
taca que foram meses de trabalho para que a revista 
pudesse tomar forma. “Este sonho só se tornou possí-
vel com o engajamento e comprometimento de todos. 
E é assim que nosso curso é feito, por muitas mãos, 
muitas opiniões, mas com o mesmo objetivo. Assim 
nos tornarmos cada vez melhores para a comunidade 
da qual fazemos parte”, salienta. 

Já o professor Duilio Schaefer Junior destaca a 
experiência de trabalhar na produção do periódico. 
“Ao reunir as informações e fotos me surpreendi pela 
grandiosidade deste curso. Ver todas as atividades 
reunidas em um arquivo e, agora, nesta revista, trou-
xe aos olhos o impacto positivo que o curso de Ad-
ministração da Unochapecó tem na vida dos alunos, 
egressos, professores, Universidade e comunidade em 
geral. Acredito que esta também será a percepção dos 
leitores da revista”, frisa. 

UNOCHAPECÓ
Servidão Anjo da Guarda, nº 295-D

 Bairro Efapi - Chapecó-SC
(49) 3321 8000

www.unochapeco.edu.br

Reitor
Prof. Claudio Alcides Jacoski

Pró-Reitoria de Graduação e Vice-Reitora
 Profª. Silvana Muraro Wildner

Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Pós-Graduação

 Prof. Leonel Piovezana

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento
 Prof. Marcio da Paixão Rodrigues

Pró-Reitor de Administração 
Prof. José Alexandre De Toni

Diretora da Área de Ciências Sociais Aplicadas
Profª. Silvana Dalmutt Kruger

ACIN JORNALISMO
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Projeto Editorial: Eliane Taffarel e Matheus 

Kraemer
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Colaboração: Cleunice Zanella, Daiane Deon, 

Duilio Schaefer Junior e  Gilseli Molozzi
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COORDERNAÇÃO
CENTRO
ACADÊMICO

AULA INAUGURAL

VIVER ADM

CALOUROS EM AÇÃO

MUNDO DAS PROFISSÕES

METAMORFOSE

ACOLHIDA

O administrador é capaz de transformar sonhos, ideias e objetivos 
em realidade concreta. A profissão necessita de profissionais capacita-
dos para atuar na sociedade de modo ético, criativo e com senso críti-
co. Com esse objetivo, foram realizadas duas aulas inaugurais em 2017, 
com palestras dos egressos Luiza Utzig, Claucus Valdameri, Taisa Bo-
nassi Brassanini e Elias Vicente Nascimento.

O Viver Adm Uno é um projeto criado pelo  cur-
so de Administração da Unochapecó, com o objetivo 
de acolher as famílias dos estudantes. A ação consiste 
em reunir os familiares dos alunos para conhecer me-
lhor a estrutura da universidade e o funcionamento 
da Instituição.

Sorrisos, empatia, amor, solidariedade, doações e 
acolhimento para a comunidade. Essa foi a ação dos 
calouros do ano de 2017 da equipe “Acolher”, que de-
senvolveu programas voltados ao lazer; ao social; e a 
conscientização sobre preservação ambiental.

O curso de Administração participou do Mundo das profissões 
de 2017. Estudantes das escolas da região  participaram de uma ati-
vidade de integração. Na ocasião, os alunos puderam conhecer um 
pouco mais sobre o curso. Também foi lançado o Ebook do curso de 
Administração, que reúne todas as oportunidades que o estudante 
tem ao cursar Administração na Unochapecó. 

O projeto Metamorfose tem como objetivo principal acolher os estu-
dantes que estão chegando na Unochapecó. Os calouros são levados em 
um passeio orientado no campus e há interação dos novos acadêmicos 
com os veteranos, através do “apadrinhamento”. Os novos estudantes tam-
bém são levados em um passeio orientado no campus, para conhecer os 
principais espaços. Na atividade, os estudantes recebem informações so-
bre o funcionamento e a estrutura da instituição.

Prof. Cleunice Zanella
Andreia Aparecida Basso
Presidente do CA  de Administração

O Centro Acadêmico de Administração é um 
grupo representativo dos estudantes que tem alguns 
objetivos essenciais, como: facilitar a comunicação 
entre os acadêmicos e coordenação, ouvir sugestões 
de melhorias para o curso e suas demandas, além de 
promover a integração entre todos os períodos.

Assumir a presidência do CA de Administração 
traz muitos desafios e oportunidades. A responsabi-
lidade é grande, pois ser porta voz dos estudantes e 
tratar suas demandas junto a coordenação e a Univer-
sidade como um todo, de uma maneira democrática 
e imparcial, é um grande desafio. No entanto, desde 
quando aceitei a indicação para presidir a chapa e 
concorrer ao pleito sabia que essa responsabilidade 
iria me acompanhar em toda a gestão, felizmente 
estou muito bem cercada de colegas (nas comissões 
específicas do CA) que me dão segurança e suporte, 
e junto a mim, compraram a ideia de  transformar de 
maneira positiva e facilitadora  o acesso dos alunos 
ao CA.

Planejamos fortalecer laços com a coordenação 
do curso de administração e os líderes de turma, em 
que todos estarão alinhados em prol de um objetivo 
comum.

A atual gestão é composta por acadêmicos de di-
versos períodos do curso de Administração, sendo 
eles: Andreia Aparecida Basso; Jéssica Luana Ventu-
rini; Gessica Andreza Fidelis; Carline Cristina Pau-
lus; Milena Zanella; Júlia Colombi Barella; Thaynara 
Vitorino Batista de Carvalho; Jaina Luiza Colossi; 
Milena Pilatti Barp; Anderson Conte; e Marlise Os-
troski.

Representantes de turma:
1° período- Camilla Carniel
                     Jonas Jorge Siebel
                     Maurivan Cruz de Souza
2° período - Eduardo Antônio Ramos
3º período - Andreia Basso e Milena Zanella
4º período - Carline Cristina Paulus e Dionatan 

Appel Jung
5º período - Anderson Conte e Marlise A. Ostroski
6° período - Gessica Fidelis e Thiago Corrêa 
7° - Renê Anzilieiro e  Letícia Chiella

CANAL DIRETO

O curso de Administração da Unochapecó é re-
conhecido, hoje, por sua trajetória de sucesso. Refle-
xo das histórias de nossos egressos e de nossa Insti-
tuição, bem como de todas as atividades realizadas 
pelos professores, estudantes, representantes de tur-
ma e Centro Acadêmico.

Nos últimos anos nosso curso se fortaleceu a par-
tir de parcerias com entidades e organizações repre-
sentativas da comunidade, sempre buscando inovar 
cada vez mais nas atividades de ensino, além de esti-
mular as atividades de pesquisa e extensão. 

Nosso corpo docente é formado por mestres e 
doutores. Profissionais capacitados, com experiên-
cia nas áreas de gestão e docência, agregando ainda 
mais valor ao curso e proporcionando maior quali-
dade acadêmica.

A coordenação do curso atua com base nos regi-
mentos internos e regramentos externos, buscando 
sempre o melhor para a instituição e, consequen-
temente, para nossos estudantes. Mensalmente se 
reúne com os representantes de turma e Centro 
Acadêmico, visando ouvir os estudantes, bem como 
discutir projetos e demandas que surgem. Os repre-
sentantes de turma e Centro Acadêmico merecem 
grande destaque em nosso curso, pois são ativos, 
atuando nas mais diversas frentes, alinhados aos 
propósitos do curso. 

Além da coordenação, o NDE - Núcleo Docente 
Estruturante, atua diretamente nas ações de gestão 
do curso. Todas as decisões e projetos passam pelo 
debate do NDE, que está sempre pronto para atuar 
em prol da melhoria contínua. 

Além do NDE, o colegiado de curso contribui di-
retamente nas decisões, formado por todos os pro-
fessores que atuam no curso durante o semestre e 
representantes dos acadêmicos. 

Coordenação, NDE - Núcleo Docente Estrutu-
rante e colegiado trabalham alinhados e com um 
objetivo em comum: atender o propósito do nosso 
curso, nossa missão que é “Desenvolver líderes em-
preendedores capazes de transformar a realidade, 
contribuindo com a qualidade de vida e o desenvol-
vimento regional (sustentável)”.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

AMANDA MOREIRA 
BRAGA ARMANI

Meu nome é Amanda Moreira Braga Armani, sou 
mineira da cidade de Juiz De Fora, casada, tenho 2 
filhas e sou Chapecoense de coração.  Resido em Cha-
pecó há 10 anos, completados dia 6 de abril deste ano. 
Quando cheguei em Chapecó decidi cursar Adminis-
tração e a Faculdade que escolhi foi a Unochapeco 
primeiro de tudo a Uno me ajudou emocionalmen-
te, me trazendo amigos e uma relação de convívio 
com pessoas da cidade que eu ainda não tinha. Com 
o andar do curso fui abrindo a minha cabeça sobre 
empreender. Soube que um Shopping seria instalado 
aqui na cidade e fui atrás para saber mais informa-
ções. Nesse meio tempo conheci a minha sócia Le-
onice e juntas acreditamos no negócio e trouxemos 
a Franquia Spoleto para a cidade. Inaugurada junto 
com o Shopping Pátio Chapecó no dia 5 de outubro 
de 2011. 

A universidade foi essencial na minha construção 
de empresária. Os trabalhos, as aulas, as trocas de 
informações com os colegas e professores são bases 

para uma vida profissional. No curso eu tentei trazer 
os trabalhos em sala para assuntos que poderiam se 
encaixar dentro da minha empresa. Me sinto orgu-
lhosa do meu curso de Administração concluído em 
dezembro de 2012 e da dedicação dos meus professo-
res junto com a coordenação. Hoje, vejo a UNO com 
o Projeto de Egressos acolhendo seus antigos alunos, 
como eu, de uma forma muito carinhosa e cheia de 
novas ideias, uma grande oportunidade para voltar à 
faculdade e enxergar novas possibilidades.

No início de 2013 eu e minha sócia fechamos para 
instalar a Franquia Subway na cidade de Concórdia 
que foi inaugurada no dia 13 de novembro de 2013. 
Desde então, trabalhamos firmes para fazer esses dois 
negócios darem certo, buscando novidades e formas 
de atrair mais clientes.

Ser empresária é enfrentar várias dificuldades e 
desafios todos os dias, mas sou feliz no que escolhi e 
me dedico todos os dias para que as minhas lojas se-
jam prósperas e que meus clientes estejam satisfeitos.  
Quando olho para a minha vida, desde a chegada em 
Chapecó, me vejo realizada tanto na minha vida pro-
fissional, quanto na minha vida pessoal. Eu e meu ma-
rido escolhemos essa cidade para viver e é aqui que 
quero ser feliz e evoluir cada dia mais.  

Na atuação empresarial, a formação é fundamen-
tal para dar base teórica e consolidar a experiência. O 
que aprendi no curso de Administração serviu des-
de cedo na empresa familiar, pela possibilidade de ir 
aplicando as teorias ensinadas. Iniciei na Automolas 
Vivian, dos meus pais, onde já tínhamos os valores 
da ética, do respeito, a preocupação com a economia, 
o cuidado com os recursos pessoais e materiais, bem 
como com os serviços prestados.

Como inspiração, tive o meu pai, um pequeno 
empresário, que começou jovem como empregado 
e tinha o sonho de se tornar um empreendedor. Ele 
foi, desde cedo, um exemplo, juntamente com minha 
mãe, e apesar das dificuldades tive a oportunidade de 
buscar a formação adequada. Daí surgiu minha voca-
ção de ser empresário e de empreender, de ser movi-
do a desafios e buscar fazer o melhor.

Tenho participado de várias empresas porque 
queria buscar desafios maiores, e foi quando veio a 

oportunidade de comprar a Inviolável, o que ocorreu, 
juntamente com outros sócios, em dezembro de 2001. 
Já em 2016, foi constituído o Grupo GV, para agrupar 
empresas como a Inviolável Segurança Chapecó, a In-
violável Monitoramento, a Lupa Serviços e a Lupa Se-
gurança. Além disso, participo de algumas empresas 
do ramo de tecnologia, bem como em startups. 

Em termos de tendências para a gestão das empre-
sas, precisamos ser cada vez mais capacitados, pois 
não existe espaço para o amadorismo. É preciso estu-
dar, se aperfeiçoar, investir em tecnologia, mas tam-
bém treinar as pessoas, para que sejam vistas em sen-
tido mais humanista. Com a administração também 
se aprende a atualizar recursos humanos, materiais e 
tecnológicos, para ter melhores resultados.

Além disso, é de muita importância, participar de 
instituições associativas, porque assim contribuímos 
para uma sociedade mais justa, mais fraterna, huma-
na, compreensiva com as causas comunitárias. Não 
podemos somente depender dos valores materiais, 
pois é necessário o compromisso com a sustentabili-
dade, os valores morais e éticos, no sentido de deixar 
às gerações futuras um legado que não se perca nun-
ca.

MERCADO DE TRABALHO

VIDA EMPRESARIAL
CASES DE SUCESSO

VIVÊNCIA EMPRESARIAL

TALENTOS ADM

DESBRAVADOR 
UNO STARTUP

DAC

SESSÃO DE NEGÓCIOS 

Com a finalidade de aproximar os estudantes do 
mercado de trabalho e apresentar cases de sucesso, 
o curso de Administração e a Associação Comercial 
e Industrial de Chapecó (ACIC) promovem o Vida 
Empresarial. Na última edição, o evento contou ain-
da com o apoio do Sicredi. O empresário Gilson Vi-
vian compartilhou sua trajetória profissional. 

Vivenciar na prática a realidade das empresas. Esse é objetivo das pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos 
em empresas nucleadas da ACIC-Chapecó. Ao final, os estudantes apresentam os resultados para os empresá-
rios, professores, colegas e membros da diretoria da ACIC. 

Em parceria com o Sebrae e 
ACIC, o curso de Adminis-
tração promoveu uma Ses-
são de Negócios  em 2017, 
envolvendo acadêmicos, 
egressos e empresários as-
sociados à ACIC Chapecó. 
O objetivo foi prospectar 
novos clientes e/ou forne-
cedores, além de estabelecer 
parcerias para geração con-
junta de novos negócios.

O Desenvolvimento de 
Atividade Comportamental 
(DAC) é uma disciplina do 
curso que busca desenvol-
ver nos estudantes a lide-
rança, trabalho em equipe 
e o pensamento estratégico. 
Coordenada pelo professor 
James Antonini, os acadê-
micos participaram de ati-
vidades experienciais na 
Serra Gaúcha.

O Projeto Desbravador Uno Startup,  tem o obje-
tivo de disseminar novos conhecimentos e plantar o 
espírito empreendedor em seus acadêmicos. O even-
to é uma organização do curso de Administração, da 
Incubadora Tecnológica (Inctech) e da Rede de Ino-
vação, com o apoio de outros cursos.

Auxiliar os acadêmi-
cos na sua recolocação 
profissional na área admi-
nistrativa, através de um 
banco de currículos de 
estudantes e contato com 
as empresas. Esse é o objetivo do Programa Talentos.
Adm, coordenado pela professora Andrea Bencke 
Zambarda. Na última edição, foi realizada entrevistas 
com estudantes pelos responsáveis pelo recrutamento 
e seleção de quatro grandes empresas: MD Recursos 
Humanos, Ogochi, Expresso São Miguel e Sicredi. 

 

GILSON VIVIAN
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EDUCAÇÃO

SEMANA DO ADMINISTRADOR 

VIAGENS ADM ON THE ROAD

VISITAS TÉCNICAS

PAINEL DE MARKETING
PROVA SEMESTRAL

ELEIÇÃO  CA DE ADM  

COGECONT

A Semana do Administrador Unochapecó 2017 promoveu atividades  como oficinas, painéis e Workshops. 
A palestra de abertura teve como tema “Um motivo para ação: Seja um profissional extraordinário” com Ed-
son Oliveira. O encerramento contou com a palestra “Inovação” com Marcos Piangers.

O curso de Administração esteve em Florianópo-
lis em novembro de 2017 para conhecer as práticas 
de gestão de diversas organizações. Os participantes 
imergiram em um universo de tecnologia, inovação 
e empreendedorismo. Na ocasião, os estudantes visi-
taram as organizações Sapiens Parque, Softplan, CRA 
SC, ACATE, Fundação Certi, ESAG JR e Impact Hub. 

 As visitas técnicas são conduzidas por profes-
sores do curso e tem o objetivo de conectar os acadê-
micos ao cenário organizacional, relacionando teoria 
e prática, na construção do conhecimento. O roteiro 

Os Desafios do Marketing na Atualidade tiveram 
como intenção integrar os cursos de Administração 
e Publicidade e Propaganda da Unochapecó. A ati-
vidade, organizada pela professora Gilseli Molozzi, 

contou com uma palestra realizada pelo presidente 
do CDL, Clovis Afonso Spohr e o gerente geral do 
Shopping Pátio Chapecó, José Maila que abordaram 
o tema “Dia das Mães - Como vencer a crise”.

Semestralmente, todos os estudantes do curso realizam uma avaliação presencial, na mesma data, nos 
laboratórios de informática da Unochapecó. As avaliações são aplicadas pelos sistema ‘Minha Prova’. Nesta 
avaliação o acadêmico responde questões de todas as disciplinas que está cursando durante o semestre, possi-
bilitando evidenciar pontos a serem trabalhados em aula para melhorar o aprendizado. 

O u v i r 
os acadê-
micos, co-
nhecer suas 
demandas 
e necessi-
dades, de 
maneira a 
promover 
aproxima-
ção e de-

senvolver ações de integração. Essas são responsabili-
dades do Centro Acadêmico de Administração, eleito 
no dia 27 de novembro, para a gestão 2017/2018. 

Professores e egressos do curso de Administração da 
Unochapecó apresentaram seus artigos no Congresso de 
Gestão e Controladoria da Unochapecó - COGECONT 
2017, que reuniu pesquisadores da área de gestão e con-
troladoria de todo o Brasil. O evento proporcionou mo-
mentos de discussão e interação entre estudantes, pesqui-
sadores, professores e empresários.

No mesmo período, outros estudantes também esti-
veram em viagem, mas com destino a São Paulo. Os 
acadêmicos visitaram locais como a BOVESPA, a em-
presa de concessões de infraestrutura Grupo CCR, o 
Centro Cultural do Banco do Brasil, a sede da Google 
em São Paulo, a fabricante de bebidas Grupo Petró-
polis e o Estádio Pacaembú.

das visitas é voltado para o processo produtivo das 
empresas, tomadas de decisão, para a gestão de esto-
que, programação da produção, logística e transpor-
te, simulação industrial, finanças e gestão de pessoas. 

Fazem parte da diretoria do CA:Presidente: An-
dreia Aparecida Basso

Vice presidente: Jéssica Luana Venturini
Tesoureira I: Gessica Andreza Fidelis
Tesoureira II: Carline Cristina Paulus
Secretaria: Milena Zanella
Diretor de assistência aos acadêmicos: Júlia Co-

lombi Barella
Suplente do diretor de assistência aos acadêmicos: 

Thaynara Vitorino Batista de Carvalho
Diretor de projetos I: Jaina Luiza Colossi
Diretor de projetos II: Milena Pilatti Barp 
Diretor de imprensa e comunicação I: Anderson 

Conte
Diretor de imprensa e comunicação II: Marlise 

Ostroski
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PARCERIAS EXTERNAS FORMANDOS E EGRESSOS 

PROJETO MINIEMPRESA 

CARTEIRINHAS CRA JOVEM

CAMPANHA DE NATAL

CAMPANHA DO 
AGASALHO

ATO CÍVICO SLO

SEMANA 
FARROUPILHA SLO

CLUBE DO EGRESSO- CEAU

AULA DA SAUDADE

O Curso de Administração cuidou do Rancho da 
Uno na primeira noite do 4º Acampamento Farrou-
pilha do CTG Amizade sem Fronteiras, realizado em 
São Lourenço do Oeste/SC. 

O Papai Noel chegou 
de caminhão no CEIM 
Criança Feliz, no lotea-
mento Vila Páscoa, em 
Chapecó. O motivo: pre-
sentear as crianças com 
cerca de 400 brinquedos 
que agora lotam a brin-
quedoteca do CEIM.

O curso de Administração da Unochapecó iniciou 
o projeto Miniempresa (da Junior Achievement), na 
Escola Tancredo de Almeida Neves - Efapi. São vo-
luntários do projeto os professores Ana Paula Gra-
nella, Daiane Deon, Duilio Pedro Schaefer Jr., Cleu-
nice Zanella e o Rodrigo Barichello. 

O curso de Administração de São Lourenço do 
Oeste, em parceria com a Junior Achievement, está 

aplicando o projeto Miniempresa nas escolas Soror 
Angélica e Rui Barbosa de São Lourenço do Oeste. Os 
professores que integram o projeto são: Carlos Cam-
bruzzi, Cleberton Franceski, Haroldo Wilson Farinon 
e Lilian Santos. Dentre os egressos voluntários estão: 
Jakelyne Libera Barzan, Maiqueli Carla Dal Bello, 
Paulo Isidoro Mysczak e Stéffani Sander.

As primeiras carteirinhas do CRA Jovem, que dá acesso a vários 
benefícios,  foram entregues aos estudantes do 7º Período de Admi-
nistração-Noturno. Estiveram presentes a vice-presidente do CRA/SC, 
Isabela Regina Fornari Muller e o presidente do Conselho Fiscal do 
CRA/SC, Paulo Sergio Jordani.

Uma linda jornada foi construída. Agora é hora de relembrar os bons momentos, refletir sobre pontos a 
melhorar e planejar as próximas ações. A Aula da Saudade marca o início de um novo ciclo para nossos estu-
dantes do 8º período. O destaque da conversa entre professores e alunos foi a evolução que aconteceu durante 
o curso. 

A Unochapecó quer continuar presente nas his-
tórias de vida de seus egressos. Por este motivo, o 
curso de Administração lançou no dia 11 de abril de 
2017 o Clube do Egresso Administração Unochape-
có (CEAU). O evento proporcionou um momento 
de reencontro entre os ex-estudantes da Instituição, 
e reuniu também professores, estudantes e a reitoria 
da Universidade. Durante a cerimônia, palestraram 
os egressos Braulio Dalla Vecchia e Rudinei Carlos 

Para marcar o Dia da Inde-
pendência do Brasil, a Secre-
taria de Educação e o Instituto 
Cultural promoveram um ato 
Cívico em São Lourenço do 
Oeste, que contou com a par-
ticipação de diversas entidades 
incluindo o curso de Adminis-

tração da Unochapecó. Na oportunidade, teve a es-
treia da atividade de Pintura Artística, promovida 
pela Equipe de Eventos do curso. 

Alunos do 7º período de 
Administração matutino, de-
senvolveram o projeto 'Cam-
panha do agasalho', orientados 
pela professora Daiane Deon. 

O projeto iniciou com o desenvolvimento do Projetc 
Model Canvas e os alunos participaram ativamente 
da estruturação e prática do projeto. 

Gerhart, que receberam a carteirinha do CEAU.
A associação possibilita aos egressos diversas opor-

tunidades de atualização profissional, além da criação 
de mecanismos que promovam sua integração à vida 
acadêmica, política e cultural da Instituição. Entre as 
oportunidades está a carteirinha do egresso, que as-
segura vantagens e descontos aos membros do Clube, 
assim como o acesso à segunda graduação e/ou curso 
de pós-graduação.

AGENDA ADM 2018

Vida empresarial

Sessão de Negócios (Nosso 
curso, ACIC, SEBRAE e 
parceiros)

29/05/2018

Agosto

Viver Adm Uno

TeamAdm – 
lançamento da revista

Capacitação representantes 
de turma e CA

Junho 2018

Desbravador Uno StartUp
Estudos de caso ACIC
DAC
Calouros em Ação
Adm On The Road
Junior Achievement
Aula Inaugural
Visitas técnicas
CA- Adm
Prova Semestral Inter. 
Oficinas metodologias ativas

2018.1

Mundo das profissões

 21/04/2018

DAC professores

Capacitação 
Miniempresa 

Innovation Camp

Meeting Adm

CEAU – evento CEAU 
Conecta 
1ª edição

06/04/2018

11/04/2018

20/04/2018

11/05/2018

11/05/2018

19/05/2018 Sábado integrado

21/05/2018

05/06/2018 Prova semestral Setembro 

Outubro

Novembro

Dezembro Campanha de Natal

Sessão de Negócios (Nosso 
curso, ACIC, SEBRAE e 
parceiros)
Semana do Adm
Semana Farroupilha SLO

ENADE
Aula da Saudade
Capanha de Natal
Prova semestral
Sábado integrado

Estudos de caso ACIC
DAC / CA- Adm
Calouros em Ação
Adm On The Road
Junior Achievement
Aula Inaugural
Visitas técnicas
Oficinas metodologias ativas

COGECONT
Painel de Marketing
Talentos Adm

29/09/2018

2018.2

AGENDA
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Realização:


