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EDITORIAL

Poderíamos escrever milhares de páginas em 
nossa revista para evidenciar os cases de empreen-
dedorismo, liderança e gestão inovadora de nos-
sos egressos e estudantes. Mesmo assim, não se-
ria suficiente, pois em quase 45 anos de existência 
formamos mais de 3000 profissionais que estão 
atuando ativamente em organizações de Chapecó 
e região. Temos muito orgulho em ter formado 
bacharéis e administradores que atuam forte-
mente no desenvolvimento regional, mas que 
também se espalharam pelo Brasil e pelo mundo.

Por isso, para essa edição da nossa revista, 
escolhemos abordar o tema “internacionali-
zação”, pois a globalização, cada vez mais, nos 
torna “cidadãos do mundo”. Isso é fantástico! 
Temos o privilégio de receber estudantes de ou-
tros países e oportunizamos aos nossos estudan-
tes viajar o mundo, através de nossos progra-
mas de intercâmbio. Queremos cada vez mais 
inspirá-los e desafiá-los ao novo, a novas expe-
riências, novas línguas, novos aprendizados.

Quando recebemos intercambistas, te-
mos a oportunidade de “fazer  intercâmbio 
sem sair de casa”. As trocas de experiência e 
aprendizado são únicas. No momento que 
nossos estudantes realizam mobilidade aca-
dêmica, sempre nos trazem riquíssimas experi-
ências e dividem conosco um aprendizado ímpar.

Temos muitos exemplos de mobilida-
de acadêmica. Mas também outros tan-
tos exemplos de egressos que hoje resi-
dem em outros países, outros continentes. 
Mesmo assim, continuam presentes no curso.

Nessa edição, vocês, caros leitores, conhece-
rão um pouco mais dessas histórias inspiradoras!

Boa leitura!  
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Além do conhecimento técnico, o desenvolvi-
mento humano dos acadêmicos é percebido quando 
entram em contato com diferentes culturas. Muitos 
estudantes vivem este novo ambiente sem sair da 
universidade ao conhecer estudantes que vêm do ex-
terior. No caso dos alunos que fazem intercâmbio, a 
troca de conhecimento ocorre quando eles regressam 
para a Unochapecó. 

Para a coordenadora do curso de Administração, 
Cleunice Zanella, o fato de o curso receber e enviar 
estudantes para outros países é essencial. “Para a for-
mação dos estudantes é um fato preponderante, não 
vejo como formar um bom administrador se ele não 
sabe lidar também com outras culturas, outros com-
portamentos e visões”, afirma.

A administração em qualquer lugar do mundo

Após muito planejamento, em 
outubro de 2016, Thiago Canal 
se mudou para a cidade de Ot-
tawa, no Canadá. O administra-
dor, graduado na Unochapecó, 
sempre almejou viver os desafios 
de um país diferente e uma nova 
cultura. A oportunidade surgiu a 
partir de um trabalho voluntário 
na Junior Achiviement Canada, 
uma ONG voltada para a forma-
ção de jovens empreendedores. 
Hoje, o administrador também ocupa uma posição 
de gerência em uma das maiores empresas de varejo 
de confecção do mundo. 

Para Thiago, viver em um outro país é um apren-
dizado constante, que dialoga com a importância da 
formação acadêmica. O administrador teve a opor-
tunidade de conhecer inúmeras atividades durante o 
período da graduação, como participar da AIESEC. 
Além de programas como o Junior Achiviement, o 
Centro Acadêmico de ADM e o Intercâmbio de De-
senvolvimento na Argentina. “Se olhar para trás, qua-
se 100% do que faço hoje são as mesmas coisas que eu 
fazia enquanto acadêmico, porém em outra cultura e 
idioma”, conclui.

“Viver em um outro país com outra cultura 
e idioma é um aprendizado constante. É sair da 
zona de conforto todos os dias, é estar aberto ao 
novo 24 horas por dia fazendo o sangue circular 

e nos mantendo realmente vivos” 
Thiago Canal 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Mudar-se para um país diferente e que possui um 
idioma desconhecido pode ser um desafio. Sair da 
zona de conforto e viver longe da família e amigos 
pode ser instigante. Os mais de três mil quilômetros 
que separam a Colômbia e o Brasil não foram sufi-
cientes para barrar o desejo de aprender do estudante 
de Administração, Juan 
Diego Ramirez Came-
lo. O acadêmico passou 
o primeiro semestre de 
2018 na Unochapecó, 
através do Programa de 
Mobilidade Acadêmica 
da universidade. O co-
lombiano teve a opor-
tunidade de estudar no 
curso de Administração e de fazer estágio na Rede de 
Inovação da universidade. 

O Programa de Mobilidade Acadêmica é oferta-
do pela Assessoria de Relações Nacionais e Interna-
cionais (ARNI), setor que dentre suas atividades  é 
responsável por promover a internacionalização da 
universidade. A analista de relações nacionais e in-
ternacionais, Liana dos Santos, afirma que para que 
haja a consolidação de um ensino superior moderno 
e global, é necessário reconhecer a internacionaliza-
ção como um processo fundamental. 

A Unochapecó já recebeu 73 estudantes e 70 do-
centes estrangeiros em diferentes atividades acadêmi-
cas. O curso de Administração é o pioneiro em rece-
ber intercambistas no campus Chapecó. Até setembro 
de 2018 foram quatro estudantes vindos do exterior.

Viajar e estudar também era o 
sonho de Letícia Moura. A estu-
dante do curso de Administração 
conquistou uma bolsa de estudos 
através do edital da Latin Ameri-
ca Institute of Business (LAIOB), 
cujo documento teve acesso pela 
ARNI que enviou o mesmo via 
e-mail, para um curso na área 
de Marketing na Universidade 
de Akron, em Ohio, nos Estados 
Unidos. Letícia sempre almejou 

complementar a graduação com um período fora do 
país. “Com a experiência que tive no exterior, tenho 
ainda mais certeza de que para alcançar a excelência 
no meu setor de atuação é preciso estar em constante 
busca de conhecimento, o varejo é muito dinâmico e o 
consumidor sempre tem mais a nos ensinar”, ressalta. 

DESTAQUE
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COORDENAÇÃO
CENTRO

ACADÊMICO
Profª. Cleunice Zanella

Professores e estudantes do curso de Adminis-
tração participaram do primeiro Meeting Admi-
nistração Unochapecó, um evento de integração e 
confraternização. O projeto surgiu da demanda de 
um evento para aproximar docentes e acadêmicos. 

O CA de Administração programa-se para o se-
gundo semestre, o segundo Meeting ADM Unocha-
pecó. O objetivo nesta edição,  é criar novas expe-
riências, com um novo formato e novas atividades. 
Porém, ainda não temos uma data programada para 
o evento.

Outro evento programado é o intervalo cultural, 
onde irão ocorrer intervenções artísticas, musicais e 
culturais. Já houve uma prévia com uma festa juni-
na que ocorreu no dia 27 de junho, organizada pelo 
CAADM, sendo considerada um sucesso, havendo 
uma grande presença de acadêmicos e professores 
do curso.

Centro Acadêmico de Administração Unochapecó

CANAL DIRETO

“Desenvolver líderes empreendedores capazes de 
transformar a realidade, contribuindo com a quali-
dade de vida e o desenvolvimento regional sustentá-
vel”. Essa é a missão do curso de Administração da 
Unochapecó que rege nossas ações e o planejamento 
estratégico. Para esse planejamento, além das metas 
institucionais, definimos, no Núcleo Docente Estru-
turante (NDE) do curso, quais as metas para os pró-
ximos semestres e como as atingiremos. 

Agradeço aos colegas professores que trabalham 
com muito esmero, dedicação e determinação em 
prol de um curso de excelência. Além disso, não 
poderia deixar de destacar o papel do CA e dos re-
presentantes de turma, sempre inovadores e dedica-
dos. Um curso só é de excelência quando é feito por 
muitas mãos, por um verdadeiro time e quando sua 
missão está em primeiro lugar! Tenho muito orgu-
lho e gratidão por fazer parte desse curso – Admi-
nistração Unochapecó – Essa é a minha Revolução!
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AULA INAUGURAL

MEETING ADM

ACOLHIDA

A aula inaugural do primeiro semestre do curso 
de Administração foi realizada em parceria com o 
projeto Lidera. O evento contou com uma palestra 
ministrada pelos egressos do curso, Esmael Bernar-
di e Agnaldo Lopes Cordeiro, que abordaram o tema 
“Consultorias”. 

  A integração entre 
professores e estudantes 
foi o objetivo do primei-
ro Meeting Adminis-
tração Unochapecó. Al-
moço e gincana fizeram 
parte da programação. 
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OPINIÃO

Imprescindível tanto no âmbito da economia 
quanto nos processos sociais, o empreendedoris-
mo e a inovação têm na educação superior um pi-
lar fundamental. Consciente dessa condição a 
Unochapecó busca fomentá-la de maneira direta.

O caminho para empreender e inovar está aberto no 
Curso de Administração da Unochapecó. A formação 
de profissionais capazes de dar impulso aos seus so-
nhos e materializá-los na forma de novos empreendi-
mentos, ou novos processos de organização, é funda-
mental para a economia de uma região. São inúmeros 
os cases de empreendedorismo, inúmeras histórias de 
sucesso de nossos egressos, estudantes, professores.

Várias são as iniciativas que proporcionam a for-
mação em Inovação e Empreendedorismo no curso, 
onde as disciplinas e seus conteúdos acompanham a 
atividade prática em laboratórios experimentais, por 
meio de parcerias empresariais, além de atividades 
que buscam promover o desenvolvimento e a cultura 
do mundo empreendedor, estimulando as iniciativas 
para implementação junto à Incubadora Tecnológica 
da Instituição, a exemplo do Desbravador Uno Startup.

O curso tem buscado atuar na formação interdisci-
plinar e na resolução de problemas socialmente rele-
vantes, com uma postura humanista, ética e sustentável.

Neste contexto, para ampliar as ações já rea-
lizadas, e transformar a região numa referência 

em desenvolvimento econômico e científico, a 
Unochapecó coordena o projeto de implantação 
do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@.

Chapecó@: a cooperação faz inovação
 

Os parques tecnológicos têm função de estimular 
e também ativar o ecossistema de inovação regio-
nal, criar cultura inovadora e empreendedora, gerar 
e escalar negócios inovadores. Idealizado em parce-
ria entre a Unochapecó e o poder público, o Parque 
Científico e Tecnológico Chapecó@ nasce com a 
missão de potencializar o crescimento econômico, 
produzir e disseminar conhecimento, agregar valor 
à produção local e qualificar as pessoas. Atua direta-
mente nas demandas da comunidade e objetiva trans-
formar o cenário econômico e científico regional.

É um ambiente catalisador que busca, na inte-
gração dos setores produtivos regionais e univer-
sidades, proporcionar alternativas para atuais e 
novos modelos de negócios, aumentando a com-
petitividade e gerando mais riquezas. Atualmen-
te o Chapecó@ integra a Rede de Inovação da 
Unochapecó, que já se encontra-se operando por 
meio de projetos e iniciativas de fortalecimento do 
ecossistema. A entrega da obra física do Centro 
de inovação estão prevista para fevereiro de 2019. 

Prof. Rodrigo Barichello

METAMORFOSE
O objetivo da ativi-

dade é acolher os estu-
dantes que estão che-
gando na Unochapecó, 
com passeio orientado 
pelo campus e intera-
ção com os veteranos.

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

BRAULIO BATTESTIN 
DALLA VECCHIA

Sou Braulio Battestin Dalla Vecchia, natural de 
Chapecó, tenho 30 anos, sou formado em Adminis-
tração e pós-graduado em Gestão Empresarial. Nas-
ci e cresci vivendo o espírito empreendedor. Desde 
muito jovem, ajudava, trabalhava e me dedicava nas 
empresas da família, na época CFC América e Trans-
portes Dalla Vecchia.

 Ao concluir o ensino médio, não tive dúvidas. 
Prestei vestibular no ano de 2005 para o curso de Ad-
ministração da Unochapecó, com o objetivo de con-
tinuar na gestão das empresas da família. Contudo, 
jamais imaginei que a Universidade seria a porta de 
entrada para o principal negócio da família, a futura 
Dalla Cervejaria. 

Em 2009, no último ano de graduação, fui desafia-
do pelo meu pai, Eloi Dalla Vecchia, - empreendedor 
que admiro muito - a desenvolver um plano de negó-
cios como estágio obrigatório, com o objetivo de futu-
ramente implantar um novo ramo de atuação, dentro 
do grupo de empresas pertencentes a família.

 Me deparei, então, com muitos desafios, como a 
pesquisa de um ano e o trabalho de conclusão de cur-
so, em prol do plano de negócios que viabilizaria a im-
plantação de uma microcervejaria em Chapecó. Os 12 
meses de pesquisa obrigatória sob competente orien-
tação do professor Paulo Pit, me fizeram mergulhar 
profundamente no mundo da cerveja. Ao concluir o 
TCC e o curso de Administração, não tive dúvidas, 
meu projeto de vida seria voltado a execução do tra-
balho desenvolvido dentro da Unochapecó. 

 Dois anos após ser concluído, o projeto saiu do 
papel e no dia 10 de novembro de 2011, com muito 
orgulho, inauguramos a Dalla Cervejaria. Em 2018, 
sete anos depois, após constante crescimento no mer-
cado, inauguramos uma nova unidade de produção, 
planejando o crescimento da indústria, expansão da 
marca e produtos no âmbito nacional. Sou eterna-
mente grato a Unochapecó, pois dentro dessa insti-
tuição surgiu mais do que meu próprio negócio mas, 
meu projeto de vida. 

Sou Jean Francisco Luzzi, tenho 24 anos, sou for-
mado em Administração (2017/02) pela Unochape-
có, e trabalho atualmente na empresa Verduras Luzzi 
com produção de Alimentos Orgânicos em Chapecó. 

Como muitos, meu sonho de criança era ser jo-
gador de futebol, porém, adversidades físicas me fi-
zeram desistir. Contudo, aprendi muito nesse tempo 
em que buscava realizar esse sonho. Meu irmão mais 
novo também está seguindo esse caminho, e agora, 
busco auxiliá-lo com conselhos aprendidos na minha 
juventude. 

Comecei a trabalhar com meus pais e buscar o de-
senvolvimento da empresa deles, tendo em vista as 
oportunidades de crescimento que o ramo apresen-
tava. Acredito muito em inovação e na satisfação do 
cliente, sempre busco atender às suas expectativas. 

Quando tomei a decisão de iniciar a graduação, 
optei por Administração visto a falta de conhecimen-

to na gestão da nossa empresa, tínhamos a sabedoria 
de como produzir mas não gerenciávamos os recur-
sos de maneira eficiente. Com a graduação, busquei 
desenvolver as ideias que tinha, por exemplo, o deli-
very de orgânicos. Durante as aulas, prestava muita 
atenção nas técnicas, experiências e conselhos que 
os professores transmitiam. Um fator de grande im-
portância foi a profissionalização do setor financeiro, 
onde pude aplicar todo meu conhecimento no traba-
lho de conclusão de curso, baseado na estruturação 
financeira da empresa. Todo esse aprendizado foi a 
base para o meu desenvolvimento profissional. 

A busca por conhecimento faz com que tenhamos 
aptidão para desenvolver o ambiente em que vive-
mos. Encarar os desafios do dia a dia e trabalhar ho-
nestamente, fazem honra aos nossos princípios, acre-
dito fortemente que a inovação aliada a qualidade do 
produto sejam a chave para o sucesso da empresa. 

CASES DE SUCESSO

JEAN FRANCISCO 
LUZZI
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MERCADO DE TRABALHO

VIDA EMPRESARIAL VIVÊNCIA EMPRESARIAL

VISITA INCTECH

EXPEN 2018

DAC

PALESTRA BRF

Em parceria com a ACIC, 
o curso de Administração 
realizou mais uma edição do 
Vida Empresarial. Eleito em-
presário do ano 2017, Neloir 
Antônio Tozzo (Nico), egres-
so do curso, apresentou sua 
trajetória profissional aos alunos, professores e con-
vidados. 

Acadêmicos vivenciaram na 
prática a realidade das empre-
sas. As pesquisas foram desen-
volvidas em empresas nuclea-
das da ACIC - Chapecó. 

Estudandes das disci-
plinas de “Administração 
de Recursos Humanos” 
e “Administração Estra-
tégica de Pessoas”, mi-
nistradas pela professora 
Andrea Zambarta, conhe-
ceram a estrutura de RH 
da BRF, através da visita 
do gerente João da Silva. Os estudantes puderam en-
tender como são executados os processos da compa-
nhia e o papel estratégico do RH. 

Momentos de reflexão, dedicação, raciocínio lógi-
co e superação marcaram o Desenvolvimento de Ati-
vidade Comportamental - DAC, realizado em Nova 
Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Os acadêmicos do 
terceiro período de Administração viajaram sob a 
orientação do professor James Antonini. 

Além do DAC realizado com os alunos, as ativida-
des também foram ofertadas aos professores do curso 
de Administração. O DAC é um evento tradicional 
do curso, marcando gerações.

Um momento de co-
nexão entre teoria e prá-
tica, apresentando aos 
alunos os desafios e opor-
tunidades que o mercado 
oferece. Esse foi o objeti-
vo da Expen 2018, na qual 
estudantes e professores 
do curso de Administra-
ção assistiram palestras e aprofundaram seus conhe-
cimentos. 

O primeiro período de Administração visitou a In-
cubadora Tecnológica da Unochapecó - Inctech, jun-
to com a professora Caroline Dallacorte.  

Em uma atividade dinâmica, os acadêmicos rece-
beram a visita da Analista de Projetos da Inctech e 
professora do curso de ADM, Andreici Vedovatto. Ela 
apresentou os projetos e oportunidades que a incuba-
dora oferece. 

Os estudantes ainda puderam tirar suas dúvidas 
sobre incubadora e startups.
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Facilitar a busca do primeiro emprego aos acadê-
micos; mediar o contato entre os estudantes que bus-
cam recolocação profissional e as empresas; auxiliar 
no processo de conciliação entre o perfil dos candida-
tos com o das vagas disponíveis; e aproximar o curso 
de Administração do mercado de trabalho. Este é o 
objetivo do Talentos.Adm, coordenado pela professo-
ra Andrea Bencke Zambarda. O serviço não tem ne-
nhum custo, nem para o estudante, nem para as mais 
de 50 empresas parceiras.

TALENTOS.ADM

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação



DESENVOLVIMENTO DE 
LIDERANÇAS

SÁBADO INTEGRADO

METODOLOGIAS ATIVAS

PRÁTICA DE ORATÓRIA

INTERVALO DO CONHECIMENTO

Os membros do Centro Aca-
dêmico e representantes de tur-
mas do curso de Administração 
participaram, em junho, de uma 
capacitação desenvolvida pelos 
professores James Antonini e An-
drea Bencke Zambarda. 

Integrar os conceitos da Administração, Inovação 
e Disrupção para solução de problemas e tomada de 
decisões através do método da Gamificação. Esse foi 
o objetivo do Sábado Integrado, realizado na Uno-
chapecó. O evento, chamado de Level UP, foi um 
jogo pensado pela equipe da Colateral especialmen-
te para os alunos de Administração. O dia foi reple-

to de atividades. Os 
alunos passaram 
por fases, trocaram 
informações, ga-
nharam recompen-
sas e trabalharam 
em um projeto to-
talmente diferente 
de tudo.

Constantemente, os professores do curso de Administração passam 
por capacitação, visando o desenvolvimento de habilidades para atuar de 
maneira diferenciada em sala de aula. Dentre as metodologias de ensino/
aprendizagem que visam a participação ativa dos acadêmicos, está a rotação 
por estações de aprendizagem e o uso de aplicativos que conectam os estu-
dantes aos conteúdos.

Administrar o medo de falar em público; preparar 
e organizar apresentações; e explorar adequadamente 
o conteúdo e as expressões verbais, gestuais e corpo-
rais, são alguns dos ensinamentos vivenciados pelos 
estudantes na ativida-
de prática realizada em 
formato de oficina, na 
disciplina de Comuni-
cação Organizacional, 
ministrada pelo profes-
sor Vagner Dalbosco.  

Na primeira edição do Intervalo do Conhecimento, o curso de 
Administração recebeu a equipe da CPA para devolutiva aos es-
tudantes. Na sequência, os participantes tiveram um momento de 
troca cultural, conversado com o intercambista Juan Diego Rami-
rez Camelo, que destacou aspectos sobre a Colômbia e algumas 
diferenças com o Brasil. 
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EDUCAÇÃO

CALCULADORAS HP
Todos os calouros do curso de Administração 

recebem calculadoras HP no início do semestre. A 
entrega foi realizada pela coordenadora do curso,  
professora Cleunice Zanella.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



GERAÇÕES
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Ao longo de seus quarenta e quatro anos de his-
tória, o curso de Administração da Unochapecó 
já formou mais de 3 mil profissionais, capazes de 
transformar sonhos, ideias e objetivos em realidade. 
Atualmente, o curso conta com mais de 400 estudan-
tes, que têm a missão de manter a tradição de ex-
celência dos profissionais já formados na graduação. 

Gilmar Antonio Zenatta iniciou os estudos no 
curso de Administração 
em 2005, com um úni-
co objetivo: ter sua pró-
pria empresa. Para isso, 
Gilmar absorveu todos 
os conhecimentos que 
o curso fornece sobre 
como administrar seu 
próprio negócio. Hoje, 

completam-se quatro anos e meio em que Gilmar 
deixou de ser empregado para comandar sua empre-
sa, a Zenarte, uma das fornecedoras da Unochapecó. 

Mas para Gilmar, sua maior conquista é ver o fi-
lho seguir seus passos. Guilherme Zenatta é pro-
prietário da empresa G7 Informática, e entrou no 
curso a fim de buscar conhecimento sobre gestão.

A egressa Roselene Andrade, também ressalta a 
importância que o curso teve em sua carreira profis-
sional. “Particularmente, o curso me fez percorrer 
caminhos, superar conflitos, buscar novos desafios 

além de equilibrar as 
responsabilidades im-
postas pela vida. Com 
o impulso que tive com 
a formação, posso afir-
mar que me realizei pro-
fissionalmente”, afirma. 

Claudio Andrade, es-
tudante de Administra-
ção e filho de Roselene, 

aponta que a graduação lhe abre muitos caminhos 
e várias possibilidades para uma carreira profissio-
nal. Para Claudio, o fato de sua mãe ter se formado 
na mesma instituição, lhe deu ainda mais motivação 
para ingressar no curso. “Perceber ela realizando to-
dos seus sonhos e acompanhar toda sua carreira pro-
fissional é muito gratificante para mim”, comenta.

Roselene destaca que ver o filho seguir o mes-
mo caminho, dá a certeza de que ele será um gran-

de profissional. “É motivo de orgulho”, destaca.
Para Diana Funkler, ser estudante do cur-

so onde seu pai é egresso é gratificante. “Me sin-
to orgulhosa pelo que ouço sobre ele dos pro-
fessores e por seguir a mesma profissão, por 
toda influência dele na minha escolha”, relata. 

Para Claudir Funkler, pai de Diana, o profissional 
de administração deve 
viver o presente mas ter 
sempre o futuro já pla-
nejado. O maior orgulho 
de Claudir, além do reco-
nhecimento pelo trabalho 
exercido, é ter o privilégio 
de ter uma filha que esco-
lheu o mesmo caminho 
que ele. “Consigo dividir experiências e conhecimen-
tos que o campo administrativo nos oferece”, afirma.

É comum ver os filhos seguirem o caminho de 
seus pais na carreira profissional. Mas, e quando to-
dos na família exercem a mesma profissão? Esse é o 
caso da família Utzig, que conta com cinco integran-
tes administradores, todos egressos da Unochapecó. 

Os pais Sérgio e Salete Utzig contam que tem or-
gulho por terem esco-
lhido a Administração, 
profissão que sempre 
será importante para a 
humanidade. Eles desta-
cam que a competência 
de administrar é um di-
ferencial para qualquer 
ser humano e que sen-
tem-se realizados por 
compartilhar a escolha, 
com os filhos Germano, 
Fabíola e Luiza Utzig. 

Para Germano, em-
preender é como ser um 
artista, onde suas obras 
se perpetuam no tempo, 
auxiliam as pessoas e fa-
mílias ao gerar riquezas para a comunidade em que 
estão inseridas. “Temos muito orgulho de pertencer 
a uma família de administradores formados na Uno-
chapecó, celeiro do ensino superior em nossa região, 
o ateliê dos administradores e empresários”, finaliza. 

ADMINISTRAÇÃO ESTÁ NO SANGUE
Por Briann Ziarescki

Gilmar e Guilherme

Diana e Claudir

Sérgio e Salete

Germano, Fabíola e Luiza

Roselene e Cláudio
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PARCERIAS EXTERNAS

BRINQUEDOTECA 

PROJETO COACHING 

VISITA CRA

PROJETOS JUNIOR ACHIEVEMENT 

INNOVATION CAMP

Professores da Área de Ciências Sociais Aplicadas receberam treina-
mento realizado pela equipe da Junior Achievement, sobre o programa 
Innovation Camp. A atividade foi promovida pelo curso de Administra-
ção da Unochapecó. 

A Escola Básica Municipal Ascendina Brasinha Dias, de 
Chapecó, recebeu uma brinquedoteca idealizada pela turma 
do sétimo período do curso de Administração. O projeto foi 
sugerido pela estudante Letícia Chiella na disciplina de Admi-
nistração de Projetos, ministrada pela professora Daiane Deon 
Borsoi. 

O novo espaço foi entregue no dia 16 de junho, e conta com 
brinquedos, livros e roupas infantis arrecadados por estudantes 
e voluntários, que trabalharam na construção da brinquedote-
ca. Os cursos de Design e Design de Moda auxiliaram na con-
fecção de almofadas para o espaço.

O curso de Administração lançou um projeto inovador: Coaching para 
futuros administradores. Os acadêmicos do sexto e sétimo períodos foram 
convidados a participar do processo desenvolvido pela Coach Juliana do 
Nascimento, do Instituto IOD. As ações ocorrem durante o ano de 2018, 
com uma série de sessões coletivas de Coaching para desenvolvimento pes-
soal e profissional. 

“Meu dinheiro, meu negócio” e “Habilidades para o sucesso” foram os pro-
jetos aplicados durante as inserções nas escolas de Chapecó e região, pelo cur-
so de Administração. O projeto contou com a participação de acadêmicos e 
professores voluntários da Área de Ciências Sociais Aplicadas no desenvolvi-
mento da atividade. 
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Acadêmicos do primeiro período de Administração visitaram as instalações 
da Seccional Oeste do CRA SC, acompanhados pelo professor James Antoni-
ni. Os administradores Vilmar Pereira, Delegado da Seccional Oeste, e Paulo 
Sergio Jordani, membro da diretoria do CRA SC, apresentaram aos alunos as 
ações desenvolvidas pelo Conselho, os direitos e os deveres do administrador.
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FORMANDOS E EGRESSOS 

CEAU - CONECTA

PLANEJAMENTO CEAU

AGENDA

Egressos do curso de Administração reuniram-se com professores do 
curso para planejar e organizar o CEAU - ações para 2018 e à longo prazo. 
Ideias fantásticas foram levantadas por esse time de profissionais.  

A primeira edição do Ceau-Conecta superou ex-
pectativas. O evento, que ocorreu no dia 11 de maio 
no Restaurante Tabajara, foi organizado pelo Clube 
do Egresso Administração Unochapecó - CEAU, que 

teve a proposta de conectar egressos, professores e o 
Centro Acadêmico do curso. O lançamento da revista 
Team ADM em formato digital foi um dos atrativos 
da noite. 
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FORMATURA
  Confira os formandos do curso de Administração 2018/1.
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Adm On �e Road – Viagem para 
São Paulo SP -  28/11 à 01/12

Campanha de Natal - Nov. e Dez. 

DAC - 23 e 24 de novembro e 07 e 08 
de dezembro

O�cinas metodologias ativas - Ano 
todo

Vivência empresarial – Estudos de 
caso ACIC - Dezembro

Painel de Marketing - Novembro

ENADE -  25/11

Junior Achievement
(voluntariado) - Ano todo

Mundo das pro�ssões POP -29/09 

II Jornada da Integração Acadêmica 
em Administração – 13/09

Sessão de Negócios (em parceria 
com ACIC e Sebrae) - 21/08

Parceria RIC TV Record - 
Reportagens em Agosto / Setembro

Prova Semestral - 13/11

Semana do Administrador - 24 a 
28/09

SIEPE Seminário Integrado Ensino 
Pesquisa e Extensão - 27 a 29/08

Viver Adm Uno - 25 de outubro

Semana farroupilha SLO -  Setembro

Aula inaugural - 20/08

Aula da saudade -  NovembroCAA Centro Acadêmico de 
Administração -  Ano todo 

Calouros em ação -  1º e 2º semestre

Talentos.ADM - Ano todo

Visitas técnicas locais - Ano todo 

Ensino Pesquisa e Extensão - 
Unochapecó - 27 a 29/08

COGECONT -  Agosto 2018
TeamAdm – lançamento da 2ª edição 
da revista - 24 a 28/09

2° Meeting ADM - Novembro
Sábado Integrado - 10/11
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