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curso de Administração iniciou suas ativida-
des no primeiro semestre de 1974. Em 2019, 
portanto, completa 45 anos de funcionamen-

to, formando profissionais que atuam nas mais diversas 
áreas, nos mais diversos Estados no Brasil e até mesmo 
em diferentes países e continentes.
São mais de 3 mil egressos. Profissionais que atuam 
no desenvolvimento das regiões das quais fazem parte. 
Empreendedores e intraempreendedores de sucesso 
formados pelo curso de Administração da Unochapecó.
Um curso tradicional, pelo seu período de existência, e 
ao mesmo tempo, inovador, pela forma como evoluiu 
ao longo dos anos, sempre focado no atendimento das 
demandas sociais e do setor produtivo, atendo a neces-
sidade de formação de profissionais capacitados para 
atuar em prol do desenvolvimento sustentável. 
Nessa trajetória de 45 anos, atuamos sempre pautados 
na formação profissional, ética e cidadã, o que nos dá 
subsídios para comemorar muitos outros anos, atuando 
sempre focados na nossa missão de “Desenvolver líderes 
empreendedores, capazes de transformar a realidade, 
contribuindo com a qualidade de vida e o desenvolvi-
mento regional sustentável”. 
Hoje somos reconhecidos e respeitados por tudo o que 
já fizemos, fazemos e faremos. Temos muito orgulho de 
fazer parte desta linda história do curso de Administra-
ção da Unochapecó.
Esta edição da nossa Revista TeamAdmUno destina-
-se a apresentar um pouquinho da história deste curso, 
das vidas que foram transformadas a partir dele.
Na capa, apresentamos, com muita emoção, o Selo 
dos 45 Anos. Este Selo remete o sentimento de “fazer 
parte” do curso, mesmo após a conclusão. Temos muito 
orgulho de receber os egressos que possuem negócios, 
buscando profissionais estudantes do mesmo curso no 
qual se formaram, trazendo suas experiências para os 
estudantes, compartilhando suas histórias e, acima de 
tudo, evidenciando o quanto o curso contribuiu para 
seu desenvolvimento. Quantas gerações da mesma fa-
mília estudando no mesmo curso, na mesma instituição. 
Professores que atuam hoje no curso e tantos outros que 
passaram por aqui. Todos deixaram sua contribuição, 
sua marca. 
Todas essas “ligações”, esse sentimento de “fazer 
parte”, essas “conexões” estão representadas na capa, 
no Selo dos 45 Anos do Curso de Administração da 
Unochapecó.
Orgulho e emoção com essa edição da nossa revista!

Boa leitura!

Egressa do curso de Administração (Unochapecó), Mestra em 
Administração (UNISUL), Doutora em Administração (UFSC), 
Professora e coordenadora do Curso de Administração (Unochapecó) 
e Diretora de Desenvolvimento de Núcleos Empresariais da 
Associação Comercial e Industrial de Chapecó - ACIC.

PROFA. DRA. CLEUNICE ZANELLA
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iderança e empreendedorismo! Duas pala-
vras carregadas de significado que fazem 
parte do dia a dia dos professores do cur-
so de Administração. Cada planejamento 

anual, cada plano de aula pensado em como de-
senvolver características de líderes empreendedo-
res em nossos estudantes. 
São atividades em sala de aula, eventos internos, 
eventos institucionais e mesmo externos, todos com o 
mesmo objetivo: fomentar o desenvolvimento pessoal 
e profissional do futuro bacharel em Administração.
Para que possamos alcançar nossas metas de for-
mação, trabalhamos fortemente pautados no pla-
nejamento institucional e, especificamente, no pla-
nejamento do curso de Administração. 
Em 2018 a coordenação participou ativamente no 
processo de revisão do Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI) 2019-2023 da Unochape-
có, contribuindo na elaboração do planejamento 
estratégico institucional para os próximos 5 anos. 
Atuou ainda na comissão específica da graduação, 
traçando estratégias para melhoria contínua de to-
dos os cursos da Unochapecós.
Em todo final de semestre, o Núcleo Docente Es-
truturante do curso realiza o planejamento estra-
tégico específico, que norteia nossas ações para o 

L
COORDENAÇÃO
C A N A L  D I R E T O

Centro Acadêmico é uma entidade for-
mada por acadêmicos do curso de Ad-
ministração da Unochapecó. É um ca-
nal direto entre todos os acadêmicos do 

curso, coordenação e universidade. Nossa missão é 
representar os interesses dos estudantes, suas ideias, 
solucionar problemas e reivindicar os seus direitos. 
Desde sua fundação, há quase 20 anos, o Centro 
Acadêmico de Administração sempre se propôs a 
realizar discussões, debates, reuniões, eventos, fes-
tas e integração com os calouros e veteranos da 
forma mais aberta e democrática possível, para 
que todos possam participar e que contribua com 
a formação e futuro profissional dos acadêmicos.
O nosso maior desafio é incentivar e motivar nos-
sos colegas a se conectarem cada vez mais ao nosso 
curso. Pensando nisso criamos algo inédito, visan-
do uma grande confraternização entre acadêmicos 
e professores, o Meeting ADM UNO. O principal 
objetivo deste evento é oportunizar uma melhor in-

CENTRO ACADÊMICO

O

ANDERSON CONTE
Membro do Centro Acadêmico de Administração.

ano seguinte, considerando as metas institucionais. 
As atividades apontadas no planejamento estraté-
gico são executados pelo time de professores, em 
diferentes projetos.
Realizamos periodicamente reuniões com o cole-
giado de curso e com os professores por período, 
visando adequar as ações e buscar cada vez mais 
um ensino qualificado e alinhado com a pesquisa e 
extensão. Destaco ainda o papel do Centro Acadê-
mico e de nossos representantes de turma, sempre 
dispostos e muito dedicados na busca por um curso 
cada vez melhor. 
Buscando sempre inovar e melhorar continuamen-
te, trabalhamos focados na formação de profissio-
nais éticos alinhados a nossa missão, que é a nossa 
razão de ser!
Teremos um ano intenso, repleto de atividades, de-
safios e oportunidades. Que tenhamos muita união 
e dedicação para fazer um curso cada vez melhor!

Sejam bem-vindos!

Egressa do curso de Administração (Unochapecó), Mestra em 
Administração (UNISUL), Doutora em Administração (UFSC), 
Professora e coordenadora do Curso de Administração 
(Unochapecó) e Diretora de Desenvolvimento de Núcleos 
Empresariais da Associação Comercial e Industrial de 
Chapecó - ACIC.
@  adm@unochapeco.edu.br

PROFA. DRA. CLEUNICE ZANELLA

teração de todos e consequentemente, aumentar o 
“networking” entre os colegas para que possam unir 
suas forças e até interligar futuros projetos. 
O nosso próximo passo é reinventar o CA, trazendo 
mais novidades e sempre buscando oportunidades 
de melhor atender as necessidades dos nossos aca-
dêmicos e contribuir da melhor forma possível para 
o sucesso do curso de Administração Unochapecó.
Mas a missão de conectar todos os acadêmicos 
cada vez mais ao curso continua! Sabemos que 
todos juntos somos mais capazes do que cada um 
de nós individualmente. E o mais legal disso, é ver 
nossos colegas engajados, participando e enxer-
gando o seu melhor se transformar em excelência 
com a força e união dos demais, lutando pelo curso 
que escolheram. 
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ou Aline Borscheid Bonamigo, casada, 
mãe de uma filha de 5 anos, gestora e pro-
prietária da empresa Tia Nini Alimentos. 
Desde criança me imaginava dona do meu 

negócio. Filha de pequenos produtores rurais sem-
pre fui muito incentivada pelos meus pais a estudar 
e trilhar meu caminho em busca da realização de 
meu sonho. Ingressei na Unochapecó em 2001 e 
em 2002 mudei para Chapecó, onde iniciei como 
estagiária em uma empresa do ramo veterinário, a 
qual me tornei sócia anos após. 
A Unochapecó foi um marco divisor de águas em 
minha vida, o curso de Administração me ensinou 
a enxergar mais longe, a entender a empresa como 
um todo e sua essência que é o cliente. Após a gra-
duação cursei duas especializações, mas a base ini-
cial do curso é fundamental para o entendimento 
do negócio e da gestão da empresa como um todo.
Durante todo o período da faculdade trabalhava 
durante o dia e estudava a noite, por isso aproveita-
va ao máximo cada minuto em sala para expandir 
meus conhecimentos e ampliar os horizontes.
Em 2015 decidi sair da sociedade em que estava 
para me dedicar a “carreira solo”. Sempre gostei 
muito do ramo da alimentação e o fator determi-
nante na escolha do negócio foi a possibilidade de 
fazer o bem para as pessoas cuidando da sua saú-

O curso de 
administração me 

ensinou a enxergar
mais longe, a

entender a empresa 
como um todo e sua 

essência que é
o cliente."

de e alimentação alinhando a escolha da atividade 
profissional com meu propósito de vida. Foi assim 
que surgiu a Tia Nini Alimentos, cujo slogan é Tia 
Nini – Alimentando com Amor. A ideia de cuidar 
da alimentação das pessoas e famílias fez meu co-
ração bater mais forte e então decidi fazer o plano 
de negócios e investir no ramo da alimentação sau-
dável. Empreender requer muita coragem, foco e 
determinação. E em se tratando da vida pessoal 
equilíbrio e amor pelo que faz. Sempre tive o apoio 
do meu esposo e de minha filha que são essenciais 
para cada nova fase.
Os desafios em empreender são diários, as mudan-
ças são constantes por isso precisamos estar sem-
pre abertos a novos conhecimentos e tecnologias. 
A gestão da empresa requer as habilidades que o 
curso nos ensina, planejamento (com meta e obje-
tivos claros), determinação de público alvo, pessoas 
(colaboradores) que são essenciais para fazer a em-
presa acontecer, gestão de recursos para viabilizar 
o negócio, controle para auferir os resultados. Sou 
feliz e me identifico com a profissão que escolhi.

C A S E S  D E  S U C E S S O

Aline Borscheid
Bonamigo

ALINE BORSCHEID BONAMIGO

S
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C A S E S  D E  S U C E S S O
Universidade acaba se tornando a segunda 
casa de muitos acadêmicos. É através dela 
que começamos a verdadeira caminhada 
para o nosso futuro, grandes amigos, gran-

des mestres e muito conhecimento adquirido. Graças 
a Unochapecó, adquiri o conhecimento e coragem 
necessários para me tornar um empreendedor. 
Mas empreender não é tão simples assim. Há seis 
anos, antes de começar a cursar administração, 
achava que era apenas ter o dinheiro suficiente para 
começar alguma coisa, mas não foi exatamente isso 
que aprendi. A administração me mostrou que, ape-
sar do financeiro ser importante, as ideias inovado-
ras, as formas de colocá-la em prática e a orientação 
que você tem antes de começar seu próprio negócio 
são a base de tudo.
Nasci e cresci no Oeste Catarinense, vendo a ba-
talha da minha mãe para poder proporcionar uma 
vida tranquila para seu filho, já aos 14 anos, auxilia-
va ela e meu padrasto nas atividades de seu comér-
cio, um pequeno bazar e papelaria que se localizava 
no trevo de Chapecó – SC. Com certeza, esse meio 
me trouxe um pouco de conhecimento em atendi-
mento e comércio, porém, não sabia que aquele em-
preendimento não estaria no meu futuro. 
Após algum tempo, minha família encerrou as ati-
vidades do bazar. Foi então que fui atrás do meu 
primeiro emprego, almoxarife, em uma empresa de 
ferro e aço de Chapecó, separava produtos, carrega-
va caminhões e atendia funcionários internos. Após 
algum tempo, conheci minha verdadeira paixão, o 
Transporte Rodoviário. Com 19 anos comecei a tra-
balhar no posto de combustível de uma transporta-
dora, abastecendo caminhões e fazendo acertos de 
viagens de motoristas. Mal sabia eu, que aquele era 
só o começo de uma longa trajetória. Após ser pro-
movido, e trabalhar como vendedor de cargas, de-
cidi me desligar da empresa para entrar no mundo 
dos concursos. Classificado no concurso da Caixa 
2014, não fui chamado para trabalhar, então voltei 
ao mundo do transporte.
Já cursando a faculdade e trabalhando em uma em-
presa conceituada no transporte rodoviário, resolvi 
fazer meu trabalho de conclusão de curso focado 
nos processos de contratação de transportadores ter-
ceiros da empresa, Transportes Marvel. Através da 
parceria entre acadêmico, universidade e empresa, 
adquiri grande conhecimento e percebi uma opor-
tunidade de negócio, o agenciamento de cargas. 

Após a conclusão do curso, tomei uma decisão, 
iria empreender. Foi então que desenvolvi o proje-
to da minha empresa e através do auxílio dos meus 
mestres e amigos, tirei a ideia do papel. No dia 
13/08/2018 iniciou as atividades da M42 Logísti-
ca, empresa de agenciamento de fretes rodoviários. 
Hoje seis meses após, a empresa já está adquirindo 
seu primeiro veículo de transporte e se prepara para 
realizar a validação do seu segundo serviço. 
Me chamo Diogo Onghero Martins, tenho 26 anos, 
sou formado em administração pela Unochapecó. 
Agradeço de todo o coração toda equipe de profes-
sores da Unochapecó, em especial a Coordenadora 
Cleunice Zanella e o Professor Rodrigo Barichello, 
que por diversas vezes, me atenderam como egresso 
e me direcionaram ao caminho certo.  
Para finalizar, gostaria de deixar um conselho a to-
dos os acadêmicos de administração, tenham cora-
gem, não deixe o tempo passar para perceber que 
vocês deveriam ter tentado. Empreender é um ca-
minho mágico, cheio de desafios, estresses e alegrias 
e nada melhor que aproveitar o conhecimento de 
todos os professores para tomar as decisões corretas. 
Hoje, se fosse possível voltar atrás, daria maior im-
portância ao MVP, então, minha dica 
é, validem suas ideias e coloquem 
elas em prática com o míni-
mo de investimento possí-
vel, vocês vão perceber 
o quanto isso se torna 
importante para o fu-
turo de seus negócios.

DIEGO ONGHERO

Tenham coragem,
não deixe o tempo

passar para perceber
que vocês deveriam

ter tentado." 

Diego
Onghero

A
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omos Tatiane e Daiane Pizzolatto, temos 
27 anos, naturais de Caxambu do Sul, 
mas há 10 anos moramos em Chapecó, ci-
dade que nos proporcionou muitas opor-

tunidades e a mais importante foi poder fazer a 
graduação em Administração, pois era um grande 
sonho poder estudar e nos formar.
Por sermos irmãs gêmeas, temos muitas coisas em 
comum, há uma grande conexão entre nós, decidi-
mos trilhar a mesma carreira e juntas fizemos mui-
tas escolhas. E foi na Unochapecó que optamos 
pelo curso de Administração e, sem dúvidas, não 
poderíamos ter escolhido outra profissão que nos 
deixasse tão felizes. Formadas em Administração 
no ano de 2017, hoje percebemos como esse curso 
contribuiu para muitas mudanças em nossas vidas, 
o desejo de ingressar no mercado de trabalho, de 
realização profissional e também o desenvolvi-
mento pessoal que foi muito importante para nós.
Quando realizamos o curso tínhamos muita von-
tade de buscar, conhecer, estudar, aproveitamos 
cada aula, evento, palestra que o curso oferecia. 
Nessa busca, encontramos novas metodologias, 
novas ferramentas, conhecimentos específicos, 

ADMINISTRAÇÃO
NO SANGUE
TATIANE E DAIANE PIZZOLATTO

S aprendemos a ter um 
olhar mais abrangen-
te e a tomar decisões 
em situações diversas. 
Hoje aplicamos esse 
conhecimento em nos-
so dia a dia, no trabalho 
e nas nossas vidas.
Atualmente trabalhamos 
em lugares diferentes na Unochapecó e na Re-
novigi Energia Solar, mas trabalhamos na área 
administrativa e desenvolvemos nossas atividades 
baseada nos ensinamentos de nossa família e todo 
conhecimento adquirido por meio da graduação. 
São vários os desafios que enfrentamos todos os 
dias, mas temos a certeza que os superamos com 
dedicação e esforço, pois toda a vivência com os 
professores e colegas, as experiências diferentes, 
aprendizado e cada pessoa que conhecemos tive-
ram papel fundamental para nosso crescimento 
profissional e pessoal. São boas as lembranças e 
para sempre seremos gratas por toda transforma-
ção que nos proporcionou o curso de Administra-
ção da Unochapecó.

á trabalhava na empresa da família desde o 
início do curso, 1997, iniciando no controle 
de estoque, passando por outras funções até 
chegar a diretoria financeira da empresa. 

Então,  tive uma experiência de 1 ano no setor pú-
blico, como Secretário de Desenvolvimento Econô-
mico na Prefeitura de Chapecó. Depois disso, retor-
nei ao setor privado em outra empresa da família.
Gosto da nossa profissão, de definir a estratégia de uma 
organização e direcionar os recursos humanos, mate-
riais e financeiros para alcançar o objetivo traçado.
O principal desafio que encontrei foi não ter um plano 
B, explico, quando estamos em uma empresa, em es-
pecial familiar, todo nosso foco fica nela. Porém, nada 
é perpétuo e amanhã tudo pode mudar, é necessário 
estarmos preparados para todas as possibilidades.
Algo que acredito ser de extrema importância para 
qualquer ser humano, em especial ao Administra-

J dor, é a participação na comunidade. Seja com tra-
balho filantrópico, ou em entidades ou na política. 
Temos que dar nossa colaboração para melhorar o 
mundo em que vivemos.
No momento, participo da diretoria executiva da 
ACIC, minha contribuição é pequena, comparada 
ao aprendizado, que tenho tido, 
e a possibilidade de ajudar 
minha cidade.

HELON REBELATTO

Helon, sua prima Patrícia Rebelatto
e esposo Aldair Jardel Pavan
são egressos do curso
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curso de administração foi um acaso que 
cruzou a vida de mãe e filha, por coinci-
dência, esse não era o sonho de nenhuma 
das duas mas hoje pode-se dizer que foi 

um acaso que deu certo. 
Me graduei a 30 anos atrás e foi por conta do curso 
de administração que tive a oportunidade da minha 
vida, passei num concurso público e trabalhei no 
Poder Legislativo de Chapecó, onde pude aplicar 
conceitos e ensinamentos da administração, princi-
palmente liderança e trabalho em equipe. Quando 
a Julia decidiu pelo curso de Administração para 
mim foi uma surpresa, um sentimento de alegria e 
satisfação saber que minha filha escolheu o mesmo 
curso que eu. Entendi que fui um exemplo de admi-
nistradora para ela e que poderia continuar contri-
buindo em sua vida profissional. Ela está no último 
ano e eu tenho certeza que ela já está com sua vida 
profissional encaminhada, o curso de administração 
ajudou para que ela se tornasse uma mulher deter-

ROSANGELA COLOMBI E JULIA COLOMBI BARELLA

O minada, presente, de-
cidida e confiante. Será 
uma ótima administrado-
ra. Rosangela Colombi.
Para mim o sentimento é de 
orgulho em seguir os mesmos passos que minha 
mãe percorreu, olhando a trajetória profissional 
que ela teve, me traz uma sensação de estar no ca-
minho certo. O que mais gosto no curso é poder 
exercer diferentes funções em uma profissão só, 
aprender de tudo e poder ver no dia a dia quan-
to a teoria de sala de aula se encaixa na prática, 
tanto no trabalho quanto na vida pessoal, a admi-
nistração abre nosso olhar para que possamos ver 
além. Termino esse ano o curso de Administração 
com muita satisfação, pude, nesses quatro anos, ver 
o curso crescer em todos os sentidos e, principal-
mente, dando cada vez mais oportunidades para 
os acadêmicos se desenvolverem no âmbito profis-
sional e pessoal. Julia Barella.

vestibular de ADM foi um acontecimen-
to, movimentou toda a cidade. A maioria 
dos alunos da primeira turma eram pes-
soas com profissão já definida, ocupando 

cargos de relevância nas empresas e órgãos públicos, 
casados e de uma faixa etária acima de 30 anos. Al-
guns professores vinham de outras cidades para dar 
aula e só podiam lecionar no fim de semana. A tur-
ma é unida até hoje. Nos encontramos para confra-
ternizar a cada cinco anos. Em nov/17 comemora-
mos 40 anos de formatura, vindos de vários estados. 
Luiz Antonio Pellegrini.
A escolha pela administração veio de maneira natu-
ral. A nossa empresa é uma extensão de nossa famí-
lia. As máquinas de escrever, registradora e os car-
nês eram brincadeiras enquanto crescia. Na minha 
adolescência, participei de uma entidade voluntária 
onde me destaquei na área financeira, dando ainda 
mais força ao exemplo de carreira que havia em mi-
nha casa. Depois de vários vestibulares decidi ingres-
sar na Unochapecó por sua estrutura e qualidade 
de ensino, mas além da capacitação técnica cons-

truí fortes relações de amizade, 
professores me abriram por-

tas, me desenvolvi e adquiri 
confiança para assumir de-
safios. Hoje me sinto reali-
zada em minha profissão 
e sei que a graduação foi  
parte essencial disso.

Bruna Pellegrini.

LUIZ ANTONIO E BRUNA PELLEGRINI

O
ANA PAULA E MATEUS

A mais de 30 anos 
formada em Ad-
ministração pela 
Unochapecó, sou 

apaixonada pela minha pro-
fissão. Ingressei como profes-
sora na Unochapecó em 2001 
e sempre atuei diretamente no Curso 
de Administração. É gratificante acompanhar a 
evolução dos alunos e o desenvolvimento profissio-
nal dos mesmos. Imaginem o quanto fiquei feliz 
quando meu filho escolheu ser administrador. E se 
não bastasse o orgulho por ele querer seguir minha 
carreira, tive a oportunidade de ser sua professora. 
Isso tudo fez com que eu tivesse certeza da quali-
dade dos profissionais que o Curso de Administra-
ção da Unochapecó forma. Fazer parte da traje-
tória deste curso tem sido não só uma realização 
profissional, mas também uma realização pessoal. 
Ana Paula Granella.
Me formei em 2018 em Administração pela Uno-
chapecó e, mesmo antes de concluir o curso, já 
atuava na área. Decidir cursar Administração 
aconteceu porque, além de sempre desejar ser um 
empreendedor, tinha na minha mãe um exemplo 
de profissional realizada com a profissão. Queria 
ter também aquele brilho no olho. Agora, depois 
de mais de um ano de formado, tenho cada dia 
mais certeza de que fiz a escolha certa, o “brilho 
no olho” está cada vez mais forte.
Mateus Zarpelon. >
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ou Administrador com orgulho, escolhi a 
profissão por opção. Em 2002 iniciei como 
professor na Unochapecó, de 2006 a 2009 
coordenei o curso em que me formei. Atu-

almente sou Diretor de Graduação à Distância na 
Unochapecó. Para um Administrador, liderar um 
projeto é sempre um desafio mas a formação na 
área trouxe muitas vantagens. Hoje as organiza-
ções buscam profissionais com um perfil de lide-
rança para novos projetos, por isso essa caracterís-
tica deve ser desenvolvida e aprimorada durante 
a graduação. Recentemente me tornei presidente 
do nosso Conselho Regional de Administração - 
CRA-SC, nosso órgão máximo defensor da nossa 
profissão. Meu filho está iniciando a graduação em 
Administração e isso também é motivo de orgulho, 
espero que ele siga um caminho de sucesso tam-
bém. Paulo Sergio Jordani.

PAULO SERGIO E MATEUS HENRIQUE JORDANI

S

ntrei na Universidade com 17 anos não ten-
do conhecimento algum de administração, 
mas tendo uma grande missão: a de auxi-
liar e, no futuro, assumir a empresa de meus 

pais. Senti que na Unochapecó eu encontraria co-
nhecimento. Trabalhando e estudando ao mesmo 
tempo, me esforcei ao máximo para absorver tudo 
o que o curso de Administração tinha a me oferecer. 
E teve muito a contribuir.  A Administração me en-
grandeceu como pessoa e como profissional. Formei 
e apliquei conceitos que uso até hoje.
Desde 2011 eu e minha irmã e sócia Karen Fioren-
tin assumimos completamente a empresa e podemos 
dizer que ela é um exemplo de uma sucessão fami-
liar que deu certo. Claudia Fiorentin Bellé.
Somos de uma geração que começava a trabalhar 
cedo e tínhamos que tomar decisões muito pre-
maturamente. Optei pelo curso de Administração 
com a intenção de me tornar uma das sucessoras 
da empresa dos meus pais, a ‘Matec acabamen-
tos’, assim como minha irmã, Cláudia. Porém, a 

Universidade ampliou meus 
horizontes e permitiu que 

eu olhasse para o futuro 
com outra perspectiva. 
Então, tomei a deci-
são mais radical na 
minha vida profissio-
nal, a de sair da em-
presa da nossa família 

no mesmo momento em 
que tive a oportunidade 

E
CLAUDIA FIORENTIN BELLÉ E KELLI FIORENTIN

Escolhi o curso de 
Administração por-
que quero ser em-
preendedor. Hoje 
trabalho como ven-
dedor e quero seguir 
a carreira de adminis-
trador para criar meu 
próprio negócio.
Sei que nessa idade temos dúvida no que fazer, 
mas eu sigo muito os conselhos do meu pai. Cres-
ci vendo meu pai falando sobre Administração, 
quando criança fui várias vezes assistir as aulas 
dele na universidade e comecei a gostar dos assun-
tos ligados a profissão.
Espero seguir nesse curso até o fim e ter sucesso na 
vida. Mateus Henrique Jordani.

de ingressar num estágio em administração. Foi 
um bom começo. Do estágio até minha profissão 
atual foi um longo percurso, cheio de desafios e 
experiências e toda essa bagagem serviu para tor-
nar-me uma profissional amadurecida. Hoje sou 
Administradora no setor público federal, o que 
para mim é um desafio diário e intenso. A Gestão 
Pública tem suas peculiaridades e fascínios, aliás, 
a área da Administração é muito ampla e cheia 
de possibilidades. Diante de todas essas decisões, 
sinto-me realizada em todos os aspectos. Costumo 
dizer que o curso de Administração nos prepara, 
não só para o trabalho, mas para a vida!
Kelli Fiorentin.

A Universidade 
ampliou

meus horizontes 
e permitiu que 

eu olhasse 
para o futuro 

com outra 
perspectiva. 

G E R A Ç Õ E S
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O P I N I Ã O

IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
ACADÊMICA EM ADMINISTRAÇÃO
PARA O SUCESSO E CRESCIMENTO
PESSOAL E PROFISSIONAL

assaram-se mais de duas décadas de meu 
ingresso na universidade para cursar minha 
primeira graduação, administração.
Naquele momento estavam presentes as 

dúvidas, incertezas, desafios e os sonhos de um ca-
louro sem experiência, mas com muita vontade de 
aprender e crescer profissionalmente. Apoiado por 
mestres qualificados e por uma instituição de ensi-
no preocupada e comprometida com o desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento de seus alunos, superei 
minhas deficiências e angústias e entendi que tudo 
é possível quando nos esforçamos e desempenha-
mos um bom trabalho.
Passei a compreender que a administração está 
presente no nosso cotidiano e em todos os aspectos 
da vida, das carreiras profissionais, dos negócios e 
da sociedade como um todo.
As decisões de um administrador se estendem pela 
sociedade e afetam a vida das pessoas, gerando 
consequências pautadas pelas escolhas do indiví-
duo, da empresa e do governante. 
Atualmente, o profissional de Administração, para 
enfrentar esse ambiente acelerado de mudanças, 
precisa entender muito bem sobre planejamento, 
organização, direção e controle, e todas as sub 
funções nelas inseridas, gerindo de forma efetiva 
pessoas e processos, gerando riquezas, desenvolvi-
mento social, econômico e bem-estar para as pes-
soas, valorizando os profissionais que constituem 
as organizações.  
Uma empresa, pública ou privada, tem mais chances 
de alcançar a excelência quando gerida por admi-
nistradores preparados para os processos decisórios 
existentes nas rotinas organizacionais, bem como 
para exercer a liderança sobre suas equipes, alcan-
çando objetivos e metas necessárias a sobrevivência, 
crescimento e desenvolvimento organizacional. 
Neste contexto, o curso de administração me ensi-
nou a observar fatos, ambientes organizacionais, 
tendências nacionais e internacionais e decisões go-
vernamentais de forma mais ampla, onde as teorias 
e ensinamentos vistos em sala de aula foram se trans-
formando em prática, gerando uma vontade de atu-
ar profissionalmente, cada vez mais forte e presente. 

A Unochapecó, proporcionou-me conhecimento 
e ferramentas de trabalho necessárias para iden-
tificar oportunidades de mercado e fomentar no-
vos negócios, além de conhecimento e expertise 
em várias áreas, como, administrativa, financeira, 
mercadológica, planejamento estratégico, recursos 
humanos e controladoria, dando-me segurança e 
tranquilidade na hora de realizar os serviços e ati-
vidades aos clientes.
Hoje tenho certeza de ter feito uma escolha asser-
tiva, tanto em relação ao curso de administração, 
quanto à Unochapecó, que é uma universidade de 
se destaca pela qualidade e pelos bons profissionais 
que disponibiliza ao mercado.

EDIMAR JOSÉ NIEC
Administrador e Contador formado pela Unochapecó
Pós-graduado em Gestão empresarial e
Estratégias de negócios
Sócio Diretor da Recon Gestão Empresarial

Uma empresa, 
pública ou privada, 

tem mais chances de 
alcançar a excelência 

quando gerida por 
administradores 

preparados para os 
processos decisórios 

existentes nas rotinas 
organizacionais (. . .)"

P
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A C O L H I D A

AULA INAUGURAL -
PROJETO LIDERA | 20/08/2018
 
O projeto Lidera visa evidenciar 
líderes egressos do curso de Ad-
ministração da Unochapecó. As 
aulas inaugurais do curso são re-
alizadas com egressos, abordan-
do diferentes temáticas, todas 
alinhadas ao perfil do egresso e 
as áreas de atuação do adminis-
trador. Em 2018/2 a aula inaugu-
ral foi com Fernando Prezzotto, 
empresário Sempre Sementes.

METAMORFOSE
 
O projeto Metamorfose marca o 
início da jornada acadêmica e é 
realizado nos primeiros dias de 
aula. Um momento para conhe-
cer a instituição, interagir com 
os colegas e conhecer um pouco 
mais do ambiente inovador da 
nossa instituição.

2º CONECTA NÚCLEOS ACIC
 
Participação dos professores
na segunda edição do evento.

M E R C A D O  D E  T R A B A L H O

VISITAS TÉCNICAS LOCAIS
 
Durante o ano os professores le-
vam os acadêmicos para conhe-
cer situações na prática. 

vendas@balcony.com.br | (49) 3347-1263
CEP: 89840-000 - Coronel Freitas/SC
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II JORNADA DA INTEGRAÇÃO 
ACADÊMICA EM ADMINISTRAÇÃO 
CRA SC E FÓRUM ESTADUAL
DE ADMINISTRAÇÃO
(FLORIANÓPOLIS/SC) | 13/09/2018
 
Nossas equipes ficaram em 1º e 5ª 
colocação, entre todas as universi-
dades do Estado de Santa Catarina.

EJE - ESCOLA DE JOVENS EMPREENDEDO-
RES (PARCERIA COM JUNIOR ACHIEVE-
MENT (VOLUNTARIADO) 
 
Projeto de Extensão - Escola de Jovens Em-
preendedores (EJE), o qual visa disseminar 
a cultura do empreendedorismo e inovação 
para jovens do ensino médio de escolas 
públicas e privadas de Chapecó e região, 
possibilitando ao estudante de Administra-
ção a experiência de atuar como voluntário, 
juntamente com professores do curso nas 
atividades do projeto. Seja um herói, seja 
voluntário!

EMPODERAMENTO FEMININO 
PALESTRA PROF CLEUNICE
 
Professora Cleunice Zanella, Co-
ordenadora do Curso de Adminis-
tração da Unochapecó foi convi-
dada pela Certa Corretora para 
falar com clientes da empresa 
sobre empoderamento feminino. 
Esta ação, promovida pela Certa 
Administradora e Corretora de 
Seguros Ltda, apoia a campanha 
Outubro Rosa.

P A R C E R I A S  E X T E R N A S

CAMPANHA DE NATAL
UNOVITAL

Mais uma vez participamos da campa-
nha de Natal, realizada pelo Unovital. 
Inclusive com o prof. Duilio, do curso 
de Adm, sendo o ‘Papai Noel’. Parceria 
que continuará!

PARCERIA RIC TV RECORD 

O curso, com apoio da Unochapecó, 
firmou parceria com a RIC TV Re-
cord Chapecó, para divulgação da 
Semana do Administrador 2018 e, 
também, para falar um pouco sobre 
ações e importância do profissional 
Administrador.
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CICLO DOCENTE 2018.2
 
Os docentes participam, semes-
tralmente, de capacitações pro-
movidas pela Unochapecó para 
melhorar, cada vez mais, os pro-
cessos e metodologias utilizadas 
em aula.

E D U C A Ç Ã O

CONFRATERNIZAÇÃO ADM UNO 
 
Professores e familiares se reú-
niram para celebrar um ano de 
conquistas.

ENTREGAS HP
 
Todas os ingressantes recebem 
calculadoras HP, sem custo adi-
cional. Estas calculadoras são 
utilizadas em diversos compo-
nentes curriculares do curso e o 
acadêmico utilizará ela após for-
mado, como um grande aliado na 
tomada de decisão.

VIVÊNCIA EMPRESARIAL
ESTUDOS DE CASO ACIC
 
Em parceria com a Associação Comercial e In-
dustrial de Chapecó (ACIC), realizam-se estudos 
de caso práticos nas empresas nucleadas da 
entidade. Ao longo do semestre, sob orientação 
das professoras dos componentes, os estudantes 
realizam trabalhos práticos nas empresas (planos 
de marketing, análise organizacional, ferramentas 
para gestão dos estoques). Ao final do semestre, 
os estudantes apresentam os resultados às em-
presas, bem como entregam o trabalho final em 
evento realizado na Unochapecó. 

SÁBADO INTEGRADO - 10/11/2018

Atividade integrada com todos os pro-
fessores e acadêmicos do curso de 
Administração. Em 2018/2, no sábado 
integrado, realizamos o ‘Innovation 
Camp’, metodologia da Junior Achie-
vement, da qual somos parceiros.
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DAC - 23 E 24 DE NOVEMBRO
07 E 08 DE DEZEMBRO

DAC - Desenvolvimento de Atividades Compor-
tamentais, um programa tradicional do curso de 
Administração da Unochapecó, que já atendeu 
pelo nome de TEAL (Treinamento Experiencial 
ao Ar Livre) e TEG (Treinamento Experiencial 
em Grupo), nas últimas matrizes tornou-se um 
componente curricular obrigatório. Nesta opor-
tunidade, os alunos viajam para a Serra Gaúcha 
e ficam hospedados em um hotel fazenda, local 
onde realizam as atividades. Todas as turmas re-
tornam com uma nova perspectiva sobre traba-
lho em equipe, liderança, engajamento.

INTERCAMBISTAS COLOMBIANOS

Além de três intercambistas que 
permaneceram no curso durante 
todo o semestre, durante a Sema-
na do Administrador o curso rece-
beu um grupo de 10 estudantes e 
3 professores.

PROJETO 7º PERÍODO - CAMPANHAS DO BEM

O curso realiza projetos voltados ao fomento de 
ações sociais, proporcionando aos acadêmicos 
oportunidades de se inserirem na sociedade, como 
agentes transformadores da realidade da comuni-
dade, como exemplo projetos realizados no com-
ponente curricular ‘Administração de projetos’, que 
já atenderam diversas entidades e pessoas caren-
tes (em 2018/1 Brinquedoteca - escola Ascendina 
Brasinha Dias; e em 2018/2 foi desenvolvida horta 
e composteira para o Centro de Convivência Santo 
Antônio), além da permanente arrecadação de rou-
pas, brinquedos e produos não perecíveis que são 
doados para comunidades carentes. 

INTERVALO DO CONHECIMENTO 
2ª EDIÇÃO - 07/11/2018

Realizamos, em 07/11/2018, a segunda 
edição do nosso intervalo do conheci-
mento... Com a participação especial 
dos intercambistas Colombianos (An-
dres Felipe, Monica e Diego).

ENADE - 25/11/2018

Mais de 35 acadêmicos em fase de 
conclusão do curso realizaram a ava-
liação do ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes), no dia 
25/11/2018. Rumo à nota máxima!
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SEMANA DO ADMINISTRADOR
24 A 28 DE SETEMBRO

Evento que ocorre no mês de setembro em co-
memoração ao dia do profissional Administrador, 
o qual conta com palestras e oficinas relaciona-
das a área de formação. Em 2018, foi realizado 
de 24 a 28 de setembro. 24/09: Cerimônia de 
abertura do evento. Apresentação do Parque 
Científico e Tecnológico Chapecó@, professor 
Claudio Alcides Jacoski. Na sequência, palestra 
‘Engajamento - é tudo ou nada, com Alexandre 
Prates. 25/09: Oficinas: Marketing Digital (Gus-
tavo Damschi), Model Business Canvas (Inctech), 
Negociação (James Antonini), Seminário do co-
nhecimento (egressos), Pitch (Caroline Dalla-
corte), Orinoquia Hogar de la Nacion Llanera: 
Turismo e Agronecócio (Miguel Andres Riveros 
Romero - Colômbia). 26/09: Oficinas: Marketing 
digital (Gustavo Damschi), Oratória (Luiza Utzig), 
As visões dos grandes administradores (Giovani 
Decker), Educação financeira (Sicredi), Cadeias 
produtivas como eixo e motor do desenvolvi-
mento regional: o caso cubarral (Karen Lorena 
Munoz - Colômbia). 27/09: Design thinking (Ta-
tiana Zacheo), Oratória (Luiza Utzig), Negociação 
(James Antonini), Conexões criativas (Guilherme 
Alf), Educação Financeira (Sicredi), Conhecendo 
a Colômbia - o dia a dia colombiano contado por 
intercambistas. 28/09: Encerramento: apresen-
tação coro universitário. Na sequência, palestra 
‘A vida que vale a pena ser vivida’ (Clóvis de Bar-
ros Filho). Pra encerrar, apresentação musical 
com a dupla Fernanda e Amanda.

SESSÃO DE NEGÓCIOS
(EM PARCERIA COM ACIC
E SEBRAE) - 21 DE AGOSTO

Empresários apresentando
seus negócios.

SIEPE SEMINÁRIO INTEGRADO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
UNOCHAPECÓ - 27 A 29/08

Estudantes bolsistas de iniciação cien-
tífica apresentando suas pesquisas.

VIVER ADM UNO -  25 DE OUTUBRO

Recepção aos familiares dos estu-
dantes ingressantes, o qual objetiva 
apresentar docentes, coordenação, 
oportunidades oferecidas aos estu-
dantes, bem como estabelecer vínculo 
com a Unochapecó e o curso de Ad-
ministração.
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AULA DA SAUDADE - NOVEMBRO

Marcando a trajetória dos nossos aca-
dêmicos que estão finalizando o curso, 
a aula da saudade é um momento de 
reflexão, gratidão e muita emoção. Um 
até breve aos estudantes que passam 
de acadêmicos, para egressos do cur-
so, sem perder o vínculo estabelecido. 
Na oportunidade, realizamos um jan-
tar de confraternização.

2° MEETING ADM – 10/11/2018

O Meeting ADM Uno é um evento 
promovido pelo nosso Centro Aca-
dêmico, com o intuito de integrar 
todos os estudantes e professores 
do curso, em um dia de atividades, 
diversão, almoço e confraternização.

DESBRAVADOR UNO STARTUP

Projeto realizado pelo curso de Administração, em parceria com 
a Inctech. O evento foi realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, 
e reuniu oito equipes formadas por estudantes dos cursos de Ad-
ministração, Ciência da Computação e Sistemas de Informação.

1º lugar - Cozinhe pra mim: 
Andreia Basso - Adm, Bruna Altenhofen - Adm e
Gabriel Almeida - Comp.

2º lugar - Meu busão
Jonas Jorge Seibel - Adm, Marilia Maison - Adm e
Anderson Franz - Sis.

3º lugar - Help:
Josiane Aline da Silva - Adm, Mario Telles - Sis e
Bruno Henrique Zamboni - Sis.

ADM ON THE ROAD –
VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP | 28/11 À 01/12
 
O curso possui um programa de viagens de es-
tudo e visitas técnicas ‘Adm on the road’, para 
aproximar o estudante de diversas realidades, 
mostrando possibilidades de gestão, desen-
volvimento pessoal e profissional. Nas visitas 
técnicas locais, prioriza-se a parceria com 
empresas de nossos egressos. Em São Paulo, 
visitamos o grupo CCR, Grupo Petrópolis, Cen-
tro de Inovação da BRF. Em viagem anterior, 
tivemos a oportunidade de visitar a Google. 
Egressos do curso também podem participar.

PROVA SEMESTRAL 2018.2

Trabalhamos a interdisciplinaridade 
em diversos momentos do curso. Um 
destes momentos destacamos aqui: 
a prova semestral interdisciplinar. 
Esta avaliação acontece em um mes-
mo dia para todo o curso de Adm, nos 
laboratórios de informática da Uni-
versidade e, também, com o uso dos 
Chromebooks. O aluno realiza uma 
avaliação com questões de todas as 
disciplinas em que está matriculado 
no semestre corrente.
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D E S T A Q U E

45 ANOS DE HISTÓRIA
ona Reni Cecília Battirolla Iopp, que tra-
balhou na Unochapecó a partir de 1975, 
quando ainda era Fundação Universitária, 
relatou, em entrevista às professoras Daiane 

e Gilseli, como foi sua trajetória, qual sua relação 
com o curso de Administração e como foi o desen-
volvimento desta instituição.

Dona Reni – No Início de 1975 comecei a trabalhar 
como professora da Fundeste*, no bairro Seminário, 
aqui em Chapecó.
Em 1975 o curso de Administração e Ciências Contá-
beis já estavam em funcionamento e, na época, tinha 
também o curso de Psicologia Geral. Minha atuação 
inicial foi no curso de Pedagogia e, posteriormente, 
também no curso de Administração, na disciplina de 
Psicologia Aplicada à Administração. Posteriormen-
te com o crescimento dos cursos, optei em trabalhar 
apenas na área da Educação.
 
E como era a estrutura organizacional da Uni-
versidade na época?
Dona Reni – O Reitor era o Senhor Santo Rosset-
to; diretor de Ensino, Sr. Oracílio Costela e Diretor 
Geral, o senhor Humberto de Toni, pai do atual pró-
-reitor José Alexandre de Toni. Os processos de im-
plantação dos cursos eram realizados em conjunto, 
por todos os membros da gestão da época.
Os processos de reconhecimento dos cursos eram 
conduzidos até Brasília, com documentos em forma 
física, acondicionados em malas, onde eram envia-
dos os planos de ensino de todas as disciplinas de 
todos os anos.
No período de 1974 foi realizado o reconhecimen-
to do curso de Administração, Ciências Contábeis e 
Estudos Sociais com habilitação de Educação Mo-
ral e Cívica.
Para realizar o reconhecimento dos cursos, eram bus-
cados os projetos dos cursos, e na época havia um 
setor que centralizava todas as documentações aca-
dêmicas, pareceres de autorização e depois de reco-
nhecimento.
As salas de aula não tinham recursos, se precisasse de 
retoprojetor tinha que reservar. Se comparar com as 
salas de hoje em dia, não tinham nada de estrutura 
nas salas, era quadro e giz.
 
Qual a importância dos cursos superiores 
para a região, na época?
Dona Reni – Temos que lembrar das pessoas que 
promoveram o desenvolvimento de Chapecó, como 
Plinio Arlindo de Nes e Aury Luiz Bodanese. O Sr. 

D Plinio foi o idealizador 
e responsável pela cria-
ção do primeiro curso 
de graduação da região, 
que foi Pedagogia.
Quando, na ocasião, o 
Sr. Plinio foi até o Con-
selho Estadual de Edu-
cação em Florianópolis, di-
zendo que gostaria de criar uma 
faculdade em Chapecó com 90 vagas, sendo que 
chamaram ele de “louco”, dizendo ainda “ aonde ele 
iria achar 90 pessoas para ocupar as vagas, naquele 
fim de mundo lá”, referindo-se a Chapecó.
Ele foi persistente e o processo se consolidou. Abri-
ram as inscrições e 89 pessoas se inscreveram, sendo 
que para fechar as 90 vagas, o próprio Sr. Plinio se 
inscreveu e fez o curso de Pedagogia – tendo contri-
buindo para a área de formação da Educação.
Já o Sr. Aury contribuiu para Chapecó com a parte da 
agroindústria, sendo que ambas as áreas foram pre-
cursoras do desenvolvimento da cidade de Chapecó.
A primeira turma do Curso de Administração foi for-
mada por gestores de empresas, sendo que à época os 
alunos do curso de ADM se deslocavam também de 
São Miguel do Oeste e cidades vizinhas - “Tinha um 
ônibus cheio, que vinha todas as noites e os alunos 
não faltavam a uma aula sequer”. Nesta época ainda 
não havia cursos em São Miguel do Oeste e região, 
somente anos mais tarde foi aberto. O curso de admi-
nistração iniciou com 50 vagas. Eu lecionei na segun-
da turma de Administração da Unochapecó.
 
Como eram feitos os registros dos planos de 
ensino e do plano das aulas e diários de classe?
Dona Reni - Tinham os cadernos que eram separa-
dos por dias de aula, onde o professor, antes do iní-
cio de cada aula, deveria passar na Secretaria para 
retirar o caderno da sua disciplina, onde lançavam 
as presenças e o conteúdo ministrado naquele dia. 
Os planos de ensino eram feitos para cada disciplina  
no semestre, ficavam arquivados na Secretaria, sendo 
todos os documentos em forma física (papel).

*Fundeste – Fundação Universitária de Desenvolvimento do 
Oeste, atual mantenedora da Unochapecó, da Farmácia Escola, 
da Livraria Universitária e do instituto Goio-en.

RENI CECÍLIA BATTIROLLA IOPP
Pedagoga (UFSM)
Trabalhou na Fundeste no período de 1975 / 2002
Foi Vice-reitora de ensino da Universidade
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LIGAÇÕES
Pessoas unidas
por um objetivo 
em comum

NETWORKING
Relações entre
profissionais
promovidas
pelo curso

CONEXÕES
Formadas ao longo
dos 45 anos

CRIAÇÃO DO SELO COMEMORATIVO

Trabalho realizado pela Diretoria de Marketing e Comunicação da Unochapecó.

09/09/1965
Decreto profissão
Administração
(Lei 4.769/65)

D A T A S  I M P O R T A N T E S

Ano de fundação
do curso de
Administração

1974
Primeira turma 
de Adm da
Unochapecó

1977
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CO LÔMB I A
iz meu ensino médio fora de casa em uma 
cidade a 100km da casa da família, então 
já tenho experiência em conviver com ou-
tras pessoas, porém conviver com quatro 

culturas diferentes (mexicanos, peruanos, argentinos 
e colombianos) é totalmente novo e esplêndido. 
Estou morando com a brasileira, colega de curso, Ma-
riana Valandro e outros quatro rapazes mexicanos, é 
uma troca de cultura incrível! Na Colômbia, o curso 
de Administração na Universidade onde estamos é 
chamado de “ administração de empresas agrícolas” 
então muitas matérias são direcionadas a sustentabi-
lidade, gestão de troca de desenvolvimento organiza-
cional e gerenciamento de pessoas, acredito que isso é 
ótimo para ter um extra no meu conhecimento. 
Tenho vontade de trazer todos meus amigos para 
cá, não só pela saudade, quero que eles conheçam 
cada detalhe e que recebam esse conhecimento que 
estou adquirindo. 
Tivemos uma atividade semelhante a um DAC, onde 
interagimos bastante com todos os intercambistas e 
os encorajamos a fazer atividades bem aventureiras.  

F

IN T E R C Â M B I O

MARILIA MAISON 

uando iniciei a graduação em Adminis-
tração na Unochapecó, já trazia comigo 
a ânsia em participar de um programa 
de intercâmbio, para que além de obter o 

conhecimento técnico e prático repassados pela uni-
versidade, pudesse também adquirir uma experiên-
cia multicultural, a qual estou vivendo agora. 
Para isso efetuei a inscrição junto a ARNI, e, após 
alguns meses fui uma das selecionadas a participar 
do intercâmbio na Universidad Santo Tomás, locali-
zada em Villavicencio, região de Meta na Colômbia.
Ao chegar aqui fomos recepcionados pelos coor-
denadores da universidade e logo começamos a 
conhecer os outros intercambistas vindos de outros 
países e que passaram o mesmo período que nós 
aqui em Villavicencio. Os primeiros dias foram bem 
desafiadores em razão do processo de adaptação da 
nova língua, após muitas conversas, passeios e aulas 
a nova língua falada se tornou familiar, facilitando 
assim o relacionamento com as outras pessoas.
Minhas expectativas para os próximos meses são as 
melhores, pois temos programado viagens de estudo, 
palestras entre outros, além de poder contribuir nas 
aulas com o conhecimento que trago comigo recebi-
dos no curso de Administração da Unochapecó.

Q
MARIANA VALANDRO DA ROSA 

Os outros in-
tercambis tas 
falam a mesma 
língua, porém há 
bastante gestos e pa-
lavras que são únicos de 
cada país, e que podem significar outra coisa na Co-
lômbia, é bastante interessante isso, pois não estou 
aprendendo apenas uma língua e uma cultura, estou 
aprendendo quatro e como eu falo um outro idioma 
acabo ensinando enquanto aprendo, é sensacional. 
É a primeira vez que saio do país, primeira vez que 
andei de avião, estou apenas na segunda semana 
aqui e já quero planejar um próximo intercâmbio! 
Fui convidada pela Universidade, juntamente com 
uma intercambista da Argentina, para falar para os 
pais dos acadêmicos, em um auditório lotado, para 
compartilhar minha experiência no intercâmbio. A 
emoção tomou conta e fiquei extremamente feliz ao  
ver a empolgação dos alunos colombianos por visi-
tar o Brasil, visitar a Unochapecó. Uma experiência 
muito gratificante!

Minhas expectativas
para os próximos

meses são as melhores,
pois temos programado 

viagens de estudo, 
palestras entre outros.

A matéria completa você confere na próxima edição!
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Gerente Agência Centro
Chapecó - SICREDI
Egresso do curso de 
Administração da Unochapecó 

CLAUCUS VALDAMERI 

MARÇO
11/03: Aula Inaugural:
"45 anos do curso de Administração"
14/03: ACIC + Gestão
21/03: Outorga de grau institucional

MAIO
04/05: Sábado Integrado Administração
• Vida empresarial

JUNHO
04/06: Prova Semestral
• Sessão de negócios (ADM+ACIC+SEBRAE)

SETEMBRO
• Semana do Administrador em comemoração aos
45 anos do curso de Administração da Unochapecó
• Evento festivo "Adm Uno 45 anos"

OUTUBRO
26/10: Sábado integrado
• Viagem para Colômbia

NOVEMBRO
11/11: Prova Semestral
• Desbravador Uno Startup
• Viver Adm Uno

“Gostaria de compartilhar o grande incentivo e benefício que o programa 
Talentos.Adm traz  para as empresas 
quando oportuniza a oferta de acadêmicos 
com potencial de crescimento nas 
organizações. Nós, do Sicredi, temos 
feito uso do programa como forma de 
‘garimparmos’ bons talentos e, com isso, 
entendemos  que a Unochapecó cumpre 
seu papel comunitário fortalecendo as 
relações locais."

Proprietária MD Recursos Humanos
MARA DAL VESCO

78 VAGAS
DIVULGADAS.

DAS 21 VAGAS
SELECIONADAS
PELO TALENTOS,
19 CONTRATADOS.

90% DE 
EMPREGABILIDADE

R E T R O S P E C T I V A  2 0 1 8“Participamos do Programa Talentos Adm desde seu lançamento e ele tem nos auxiliado muito 
na localização de profissionais que atendam as 
exigências do mercado atual.
Os alunos que nos são encaminhados apresentam 
um perfil diferenciado. Quando pouco experientes 
e ainda não possuindo as competências para os 
cargos, apresentam potencial para desenvolvê-las.
Nossos clientes percebem esse diferencial e 
sentem-se seguros em contratar alunos da 
instituição oriundos desse programa."

O programa Talentos.Adm é coordenado pela professora Andrea Bencke Zambarda.



Desenvolver l íderes empreendedores
capazes de transformar a realidade,
contribuindo com a qualidade de vida e
o desenvolvimento regional sustentável." 

MISSÃO


