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revista TeamAdm Uno é, sem dúvida, 
uma de nossas grandes realizações. 
Serve como canal para divulgarmos 

as atividades e a grandeza do curso de Adminis-
tração da Unochapecó. As edições de 2019 são 
ainda mais especiais: neste ano comemoramos 
45 anos do curso e temos a oportunidade de 
evidenciar essa trajetória de quase meio século.
Nesta edição da Revista TeamAdm Uno, cuja 
capa representa o selo dos 45 anos, apresenta-
mos mais um pouquinho da história do curso e 
das vidas que foram transformadas a partir dele.
Além de cases de sucesso de egressos, apre-
sentamos alguns exemplos de famílias que 
cursaram Administração na Unochapecó 
na coluna “Administração está no sangue”. 
Através da professora Oneida Belusso (em 
memória), homenageamos todos os professores 
e técnicos que passaram pelo curso ao longo de 
sua trajetória. A professora Oneida fez parte 
do curso e agora sua presença está eternizada 
na Biblioteca da Unochapecó. Prestando essa 
homenagem a ela, queremos homenagear todos 
os demais professores que construíram o curso 
de Administração e a Unochapecó, com muito 
amor e dedicação.
A edição apresenta ainda todas as atividades 
realizadas ao longo do primeiro semestre. 
Foram tantas coisas... aula inaugural, sábado 
integrado, campanhas do bem, escola de jovens 
empreendedores (EJE), além de tudo que foi re-
alizado em sala de aula, por nossos professores 
e estudantes.
Destacamos ainda o Centro Acadêmico de Ad-
ministração, formado por alguns estudantes, os 
quais representam todos os demais estudantes 
do curso, e a Connect Júnior, nossa empresa 
Júnior que está cheia de novidades!

Mais uma edição recheada de atividades sen-
sacionais. Muito orgulho em apresentar a 4° 
Edição da Revista TeamAdm Uno!

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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C A N A L  D I R E T O

Centro Acadêmico de Administração 
da Unochapecó foi fundado há quase 
20 anos com a missão de representar 
os interesses dos acadêmicos do curso, 

suas ideias, solucionar problemas e reivindicar os 
seus direitos. 
O objetivo do CA é promover a integração entre 
todos os acadêmicos, professores, coordenação e 
universidade da forma mais aberta e democrática 
possível. Pensando nisso, criamos ações e eventos 
que buscam conectar os envolvidos em prol de uma 
melhor interação entre todos, para que possam 
unir suas forças e até interligar futuros projetos:
Arraiá do CA: festa junina organizada pelo CA;
Campanhas do Bem: campanhas de ação social 
em parceria com o curso de Administração em que 
acadêmicos se unem com o propósito de fazer o 
bem para a comunidade em geral;
Intervalo do Conhecimento: um intervalo 
diferente que tem como missão promover um 
mini evento durante o intervalo de aula (com 
duração maior) voltado aos acadêmicos do cur-
so, trazendo atrações de interesse acadêmico e  
atividades culturais;

CENTRO ACADÊMICO

O
Meeting ADM UNO: evento semestral que pro-
move uma festa de confraternização entre acadê-
micos e professores, com atividades, gincana, brin-
cadeiras e muita diversão garantida;
Semana do Administrador: grande evento or-
ganizado e promovido em parceria com a Coorde-
nação do Curso, tem como objetivo proporcionar 
momentos de reflexões e discussões relacionados à 
gestão de negócios, empreendedorismo e inovação. 
O CA está sempre trazendo novidades e buscando 
oportunidades de melhor atender as necessidades 
dos nossos acadêmicos e contribuir da melhor for-
ma possível para o sucesso do curso de Administra-
ção da Unochapecó.
Mas, a missão de conectar todos os acadêmicos cada 
vez mais ao curso, continua! A revolução é o que nos 
move, fazer a diferença em prol do nosso curso e da 
comunidade é o nosso desafio diário. Juntos somos 
mais fortes e JUNTOS vamos REVOLUCIONAR!

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

COORDENAÇÃO
alar de um curso com 45 anos de história 
é falar das pessoas que o construíram ao 
longo desses anos. Professores, funcionários, 
estudantes e egressos. Cada um contribuiu 

para que hoje pudéssemos comemorar essa linda 
trajetória. Se hoje estamos aqui é porque no passa-
do outras pessoas estiveram à frente do curso e da 
instituição, trabalhando em prol do crescimento e 
desenvolvimento de toda região, através da forma-
ção de profissionais qualificados e comprometidos 
com a gestão eficiente das organizações.
Hoje trabalhamos para manter tudo o que já foi 
construído, buscando estreitar cada vez mais a re-
lação com o setor produtivo, inovando nos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, bem como nos 
processos organizacionais e de gestão. Cada aula, 
cada atividade do curso pensada e planejada com 
muito carinho e dedicação.
Cabe destacar o papel exercido pelo Núcleo Do-
cente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso. 
O NDE reúne-se quinzenalmente e propõe ações, 
elabora, executa e acompanha o planejamento 
estratégico, buscando a melhoria contínua. O co-
legiado reúne-se mensalmente e delibera acerca 
de demandas institucionais, de professores e estu-

F dantes. Um curso ativo, que nunca para, sempre 
inovando e atuando em todas as frentes de uma 
universidade: ensino, pesquisa e extensão.
Hoje, acima de tudo, trabalhamos em prol da 
nossa missão, da razão de ser do curso de Admi-
nistração da Unochapecó: “Desenvolver líderes 
empreendedores, capazes de transformar a re-
alidade, contribuindo com a qualidade de vida 
e o desenvolvimento regional sustentável”.
Atender nossa missão é nosso principal objetivo e 
a partir dela temos certeza que comemoraremos 
muitos anos desse curso que tanto amamos.
Que tenhamos muita união e dedicação para fazer 
um curso cada vez melhor!

Sejam bem-vindos!

Texto: Anderson Conte

CENTRO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO
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E X P E R I Ê N C I A  P R O F I S S I O N A L

ou Viviane Rauber Ruschel, nascida em 
São Carlos-SC, mãe de um casal de gê-
meos e empresária. Sou formada no cur-

so de Administração no ano de 2003, pós gra-
duada em Gestão de Pessoas e advogada (não 
exercendo a profissão).  Sou proprietária da fran-
quia Raphaella Booz, situada no Shopping Pátio 
Chapecó há 8 anos, e investindo na franquia da 
marca Dimy, também no Shopping, que tem pre-
visão de inauguração em setembro/2019.
O entusiasmo e aprendizado do curso de Admi-
nistração foram grandes motivadores para eu 
seguir na área empresarial, mais precisamente 
no mercado varejista. Muito do que vi no curso 
consigo praticar em meu negócio. Ferramentas 
como DRE e fluxo de caixa ajudam na gestão 
financeira, noções de recursos humanos também 
são aplicadas constantemente, entre muitos ou-
tros ensinamentos valiosos que tive contato no 
decorrer da graduação.
O modelo de franchising, do qual faço parte 
em meus dois empreendimentos, e que estudei 
em várias disciplinas, têm grandes vantagens, 
uma vez que nos conduz de forma mais asserti-
va dentro do negócio, baseados em experiências 
positivas que são constantemente divididas com  
o franqueado.
Filha de pai empreendedor e tendo isto no san-
gue, hoje sou plenamente realizada em minha es-
colha profissional. Apaixonada pelo varejo e pelo 
mundo da moda, posso dizer que a arte de admi-
nistrar se faz presente em minha vida diariamen-
te, e que embora nem sempre seja fácil, quando 
se faz com amor o resultado sempre é positivo.

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

Viviane Rauber
Ruschel

VIVIANE RAUBER RUSCHEL

S

O entusiasmo e 
aprendizado do curso 

de Administração foram 
grandes motivadores 

para eu seguir na 
área empresarial, 

mais precisamente no 
mercado varejista.
Muito do que vi no 

curso consigo praticar 
em meu negócio.Quando 

se faz com amor
o resultado é
sempre positivo.



55

G E R A Ç Õ E S

ADMINISTRAÇÃO
NO SANGUE
FAMÍLIA DONDÉ

Ivair dondé

G ostei muito de fazer este curso de ad-
ministração na Unochapecó, pois me 
oportunizou um crescimento pessoal 

e profissional. É um curso bem completo e que 
nos dá uma visão ampla de todas as áreas que 
envolve e que precisa para que uma pessoa 
possa administrar qualquer tipo de empresa. 
Estou muito feliz por meu filho ter escolhi-
do o curso, tenho certeza que será muito útil 
pra sua vida e carreira profissional. Agradeço 
muito a instituição  por ter nos oportunizando 
um aprendizado de excelência.

Marcos Vinicius Dondé

Decidi fazer o curso 
de administração pois foi 
uma área que me identifiquei 
muito, e quando vi a mudança que o curso trouxe 
na carreira profissional de meu pai, não tive dúvidas 
do curso que eu deveria optar. O curso abriu minha 
visão, me mostrou uma nova forma de olhar para as 
organizações, sem contar que aumentou meu network 
e também me oportunizou um vasto conhecimento te-
órico e prático, com visitas em grandes empresas como 
a Google em SP. Tudo que aprendi no curso estou apli-
cando hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal.

FAMÍLIA SPERANDIO

N ossa família sempre 
prezou pela qualidade 
de ensino e  acredita-

mos que o conhecimento ad-
quirido com os estudos, aliado 
à prática,  levam o devido êxito 
aos negócios. A economia está  
em  constantes mudanças, o que 
nos  faz   procurar o aperfeiçoa-
mento na mesma proporção.  É 
fundamental  nos adaptarmos 
a isso.   Por isso nós três esco-
lhemos cursar  Administração 
de Empresas na Unochapecó, 
o que foi essencial em vários 
aspectos para que hoje pudésse-
mos assumir cargos de lideran-
ça dentro do grupo Sperandio.

á trabalhava na empresa da família des-
de o início do curso, 1997, iniciando no 
controle de estoque, passando por ou-

tras funções até chegar a diretoria financeira da 
empresa. Então,  tive uma experiência de 1 ano 
no setor público, como Secretário de Desenvol-
vimento Econômico na Prefeitura de Chapecó. 
Depois disso, retornei ao setor privado em outra 
empresa da família.
Gosto da nossa profissão, de definir a estratégia 
de uma organização e direcionar os recursos hu-
manos, materiais e financeiros para alcançar o 
objetivo traçado.
Algo que acredito ser de extrema importância 
para qualquer ser humano, em especial ao Admi-
nistrador, é a participação na comunidade. Seja 
com trabalho 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, compara-
da ao aprendizado, que tenho tido, e a possibili-
dade de ajudar minha cidade.
Além de Helon Antonio Rebelatto, outros familia-
res também são egressos do curso de Administra-
ção: sua prima Patrícia Rebelatto e esposo Aldair 
Jardel Pavan; seu sogro Adir Faccio; seus tios Ro-
sângela Wiginski Rebelatto e Nei Ur Rebelatto.

J
 FAMÍLIA DE HELON REBELATTO

Ana Julia, sua irmã 
Beatriz Rigo Sperandio 
e o primo Bernardo 
Stolt Sperandio.
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Soluções que fazem 

a diferença na sua 

vida financeira?

Seguros intermediados pela Corretora de Seguros Sicredi. Verifique se o crédito consultado cabe 
no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes 
Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Para a gente, a vida financeira de cada 

associado tem valor.

No Sicredi, todo mundo é igual e conta 

com um relacionamento próximo, 

que ouve e entende de verdade 

suas necessidades para oferecer as 

soluções ideais com as taxas justas.

Venha abrir uma conta com a gente.

• Conta Corrente
• Cartões
• Crédito
• Consórcios
• Seguros
• Poupança e muito mais

S I C R E D I

EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
DIAGNOSTICAR, SONHAR, ORÇAR E POUPAR

s finanças são uma preocupação de todos, 
quando as notícias sobre inflação e crise 
nas esferas públicas tomam conta do no-

ticiário, é normal darmos mais atenção ao assunto.
Esta temática é cada vez mais discutida nas mídias 
sociais, jornais, rádio e televisão.
Afinal, existe hora para aprender? Não existe mo-
mento certo ou errado para buscar conhecimento, 
geralmente a força de vontade e determinação de 
uma pessoa em mudar comportamento é quando 
a situação não está das melhores. Geralmente as 
pessoas que possuem um perfil equilibrado finan-
ceiramente, possuem menos necessidade de mudar 
o seu comportamento de consumo, pois se colocam 
em uma situação que até o momento está tudo bem, 
mas em muitos casos possuem sonhos e não conse-
guem realizar. 
A primeira recomendação que se deve fazer é es-
quecer conceitos complexos. Educação financeira 
é mudar o comportamento com que se lida com o 
dinheiro. E ela serve para todas as pessoas físicas e 
jurídicas, pois todos nós possuímos sonhos e ambi-
ções a realizar. 
Esse é o foco da educação financeira: mudança de 
comportamento. Ela traz consigo o planejamento, 
faz almejar e realizar os SONHOS, que devem ser 
mais importantes. 
Hoje existem várias práticas e metodologias que 
ajudam e ensinam esta temática. Um método muito 
interessante é a DSOP, que trabalha quatro pilares: 
Diagnosticar; Sonhar; Orçar; Poupar. E com certeza 
para colocarmos em prática qualquer que seja a me-
todologia, devemos ter comprometimento e envolvi-
mento de todos os membros da família. Pois todos os 
integrantes de uma casa devem estar comprometidos 
com a causa e levar muito a sério, somente assim será 
possível ter resultados.
Quando possuímos dívidas, devemos encarrar como 
um SONHO, a reorganização das finanças pessoais, 
para isso deverá inicialmente elencar todas as suas 
dívidas (tudo que possui saldo a pagar no futuro, 
como parcelamento de compras no cartão, limite de 
cheque especial, empréstimos, carnês de lojas entre 

outros), classificar o valor da parcela mensal, saldo 
total para quitação e taxa de juros. Lembrando que 
todas que possuem juros mais altos deverão ser as 
primeiras contas que devemos eliminar. 
Outra questão muito importante é sabermos que 
nosso padrão de vida deve ser todo reestruturado e 
que neste momento não será nada muito fácil, pois 
necessitamos saber exatamente onde o nosso dinhei-
ro está indo, para isso devemos efetuar um Diagnós-
tico completo da nossa situação no mínimo por 30 
dias. Use um bloco de bolso e ao efetuar qualquer 
pagamento, anote no mesmo momento.  
Com apoio da família, todo o seu esforço será em 
quitar as contas, além de reorganizar o seu orçamen-
to para evitar entrar em novas dívidas e sim fazer 
sobrar dinheiro para quitar o quanto antes.

A
Educação 

financeira é mudar 
o comportamento 
com que se lida 
com o dinheiro.

A Sicredi Região da Produção 
RS/SC/MG realiza palestras para 
incentivar a realização de sonhos
através da educação financeira.
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Soluções que fazem 

a diferença na sua 

vida financeira?

Seguros intermediados pela Corretora de Seguros Sicredi. Verifique se o crédito consultado cabe 
no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes 
Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Para a gente, a vida financeira de cada 

associado tem valor.

No Sicredi, todo mundo é igual e conta 

com um relacionamento próximo, 

que ouve e entende de verdade 

suas necessidades para oferecer as 

soluções ideais com as taxas justas.

Venha abrir uma conta com a gente.

• Conta Corrente
• Cartões
• Crédito
• Consórcios
• Seguros
• Poupança e muito mais
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E V E N T O S

SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
 
Apresentação de banner dos 
acadêmicos do 8º período, socia-
lizando sua atuação no estágio 
obrigatório.

AULAS / METODOLOGIAS 
 

Nossos professores trabalham com 
diversas metodologias ativas em 
suas aulas, fortalecendo o processo 
de ensino-aprendizagem.

CAMPANHAS DO BEM -ALBERGUE
 
Doação de roupas e mantimentos 
para o albergue municipal 
de Chapecó

CAMPANHAS DO BEM 
CEIC NANA NENEM

Acadêmicos do 7º período 
revitalizaram a CEIC Nana Neném do 
bairro Efapi. Parte interna e externa 
da creche foram reformadas a partir 
do desenvolvimento do projeto 
dos acadêmicos juntamente com a 
professora Daiane Deon Borsoi.

ACIC+ GESTÃO

Professores e acadêmicos do curso 
de Adm prestigiando o evento 
ACIC+ Gestão
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CICLO DOCENTE ADM JULHO.2019

Além do repasse de informações, 
na assembleia do curso de 
Adm, tivemos um momento de 
capacitação organizado pelos 
professores que estão cursando a 
especialização em Aprendizagem 
ativa e inovação acadêmica.

CURSO EXTENSÃO 
NEGOCIAÇÃO E EXCEL BÁSICO

Em 2019.1 ofertamos os cursos 
de extensão em Negociação e 
Excel Básico.

DAC
 
Desenvolvimento de Atividade 
Comportamental, realizado na 
Serra Gaúcha. Os acadêmicos 
participam desta atividade no 2º 
período do curso. O DAC é uma 
disciplina da matriz curricular do 
curso de Administração da 
Unochapecó

E V E N T O S

EJE ESCOLA DE JOVENS 
EMPREENDEDORES 

Através do nosso projeto de extensão 
EJE Escola de Jovens Empreendedores 
aplicamos a metodologia Innovation 
Camp (da Junior Achievement) com 46 
professores da escola Tancredo Neves 
- de Chapecó. Nesta escola também 
atendemos, em junho e julho/2019 mais 
de 240 alunos do ensino médio com as 
atividades: Habilidades para o sucesso 
e Meu dinheiro, meu negócio.

CÁPSULA DO TEMPO 2019.1 

Calouros 2019.1 deixaram mensagens 
na cápsula do tempo, que será 
aberta daqui 4 anos.
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SÉRIE EMPREENDEDORES
QUE INSPIRAM
 
Lançada em 2019/1 pelo professor 
Gustavo Damschi, a série 
empreendedores que inspiram 
trouxe para a Universidade, 
semanalmente, empreendedores 
para compartilhar seus cases de 
sucesso com nossos acadêmicos.

E V E N T O S

FORMATURA ADM
 
Que momento! Formatura 
de mais uma turma de 
Administração da Unochapecó. 
Parabéns e sucesso!

FORMATURA BOMBEIRO MIRIM

Representando a ACIC, a 
professora Cleunice Zanella 
participou da formatura dos 
bombeiros Mirins, que aconteceu 
na Unochapecó

CAPACITAÇÕES JUNIOR 
ACHIEVEMENT
 
Voluntários da Unochapecó 
(professores do curso de 
Administração e técnicos 
da Rede de Inovação) 
receberam capacitação da 
Junior Achievement.

MARCO DE UMA TRAJETÓRIA

Acadêmicos que estão na reta final do curso participaram 
da atividade Marco de uma trajetória.
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METAMORFOSE 2019.1

Nossos calouros, turmas A e 
B, participando do momento 
de acolhida pela coordenação, 
professores e membros do Centro 
Acadêmico - o Metamorfose

PRÊMIO MULHERES DE VALOR - 
PROF CLEUNICE

Prof. Cleunice Zanella, 
coordenadora do curso de 
Administração, foi uma das 
homenageadas no prêmio 
Mulheres de Valor, promovido 
pela GenTV.

PROFESSORES DO CURSO 
APRESENTANDO PROJETO 
GGR ACIC

Professora Andrea Zambarda e prof. 
Duilio Schaefer, membros do Núcleo 
de gestores de pessoas da ACIC, 
apresentaram o projeto GGR, deste 
núcleo, para associados,

PROJETO INTEGRADOR (BISCOITOS)

A teoria na prática: estudantes do 
5º período desenvolvem projeto que 
integra as disciplinas Administração 
estratégica de Pessoas, Administração 
Orçamentária, Administração de 
Vendas e Planejamento e Controle da 
Produção. Na oportunidade, o Gerente 
de Marketing e Gerente de Inteligência 
de Mercado, representantes da 
empresa Casaredo, prestigiaram as 
apresentações.

AULA INAUGURAL 2019.1

Com a parceria do Projeto Lidera, nossa aula inaugural 
2019/1 contou com a participação especial de egressos 
de nossa primeira turma de graduação, formados em 
1977, Sr. Edemar Magro e Sr. Nelson Cortina. Estiveram 
presentes no evento: Presidente da Fundeste, Vincenzo 
Mastrogiacomo; Presidente da ACIC, Cidnei Barozzi; 
Presidente do CRA/SA, prof. Paulo Jordani; Pró-reitor 
da Unochapecó, prof. Márcio da Paixão Rodrigues; 
Coordenador do projeto Lidera, Anderson Sulchinski. 
Além de coordenação, professores, acadêmicos e 
egressos do curso de Adm da Uno

E V E N T O S
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SÁBADO INTEGRADO 2019.1 - 
JOGOS EMPRESARIAIS

Novos conhecimentos, trabalho em 
equipe, conexão teoria e prática… 
assim definimos nosso sábado 
integrado. A atividade realizada foi 
Jogos empresariais.

VIVER ADM UNO JUNHO/2019

Vivemos e amamos este curso! 
Com este sentimento acolhemos 
os familiares de nossos acadêmicos 
que estão ingressando e concluindo 
sua graduação. Neste encontro, as 
famílias conhecem as atividades 
do curso, professores e os espaços 
institucionais, além de um momento 
de confraternização.

ADM ON THE ROAD - VISITAS TÉCNICAS 
LOCAIS  

As visitas técnicas locais são excelentes 
para a aproximação do acadêmico com 
a realidade organizacional, permitindo 
que este reflita criticamente sobre os 
problemas das empresas e utilize a 
teoria para buscar soluções.

TALENTOS ADM  
Em 2019/1 o programa Talentos.Adm, sob 
coordenação da prof. Andrea Zambarda, 
recebeu representantes das empresas 
parceiras SiIcredi e Unimed para realização de 
uma entrevista coletiva. Diversos acadêmicos 
conseguiram colocação profissional a partir 
deste programa.

CAPACITAÇÃO DOCENTE (PÓS EM 
APRENDIZAGEM ATIVA E INOVAÇÃO 
ACADÊMICA)

6 Professores do curso de 
Administração (Chapecó e São 
Lourenço do Oeste) estão cursando 
a especialização em Aprendizagem 
ativa e inovação acadêmica, ofertada 
pela Unochapecó. Os conhecimentos 
adquiridos na pós são compartilhados 
com os demais colegas em momentos 
como: Ciclo docente do curso 
de Adm e na atividade da ACSA 
Compartilhando experiências.

E V E N T O S
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O P I N I Ã O

EXCELÊNCIA DO ENSINO
Unochapecó nasceu por vontade da co-
munidade e é uma das protagonistas do 
desenvolvimento do município de Chape-

có e da região oeste catarinense. Nos comprome-
temos tanto com a comunidade porque nascemos 
comunitária, e tratamos esta característica com or-
gulho e como diferencial. Aliadas ao compromisso 
com a formação profissional de excelência, estão 
as ações que beneficiam milhares de pessoas todos 
os anos. A poucos meses de seu cinquentenário já 
somamos quase 35 mil egressos. O curso de Ad-
ministração, também pioneiro na região, diplomou 
3.164 administradores, e não paramos de nos sur-
preender com o alcance e a importância que con-
quistaram país a fora... 
A excelência do ensino direciona todas as nossas 
ações, e é determinante para a formação de pro-
fissionais inovadores, competentes e íntegros, bem 
como de cidadãos responsáveis, éticos, críticos e 
que façam a diferença em seu meio.
Aqui os professores possuem excelentes currículos, 
sendo que a maioria absoluta é mestre ou doutor. 
Os currículos dos cursos estão em consonância com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurando 
que os conteúdos trabalhados são atuais e perti-
nentes a cada profissão. Nossa biblioteca possui um 
acervo de mais de 200 mil títulos, além das assina-
turas de bibliotecas virtuais, que asseguram ao estu-
dante o acesso às melhores referências disponíveis 
na atualidade. A estrutura da universidade é reco-
nhecida como uma das melhores do estado, com 
excelentes laboratórios, salas de aula confortáveis 
e climatizadas, e recursos multimídia que possibili-
tam cotidianamente o uso de ferramentas tecnoló-
gicas educacionais.
Milhares de bolsas de estudo advindas do caráter 
filantrópico da Unochapecó são concedidas 
semestralmente, bem como diversas outras 
oportunidades extracurriculares, como bolsas de 
pesquisa e de extensão universitária contribuem 
sobremaneira para consolidar o ensino obtido na 
sala de aula e viabilizar a permanência do estudante 
na universidade.
Convênios com inúmeras instituições públicas e 
privadas para oferta de estágios obrigatórios e não 
obrigatórios propiciam a aproximação e inserção 

no mercado de trabalho ainda durante o período 
de graduação. 
O programa de internacionalização permite cursar 
parte da faculdade no exterior, acrescentando ao 
currículo um valioso diferencial e uma inigualável 
experiência de vida.
Oferecemos de forma totalmente gratuita, a todos 
os estudantes matriculados, cursos on line para 7 
idiomas, o que paralelamente ao curso de gradua-
ção, os instrumentaliza para prosseguir os estudos 
em nível de pós-graduação. Além dos 7 cursos de 
mestrado e dos 3 de doutorado, dezenas de cursos 
de especialização lato sensu estão disponíveis aos 
profissionais que desejam qualificar ainda mais a 
sua formação. E, por desfrutar de um excelente 
conceito por parte da comunidade e ser referên-
cia em ensino superior na região, a Unochapecó 
outorga aos seus egressos, além do diploma e do 
grau acadêmico, altos índices de empregabilidade 
no mercado de trabalho.
Por fim e talvez o mais importante, “nós acredita-
mos que o conhecimento pode mudar o mundo! 
Acredite, é possível! E a Unochapecó é o lugar para 
tornar possível! Acredite”!

Nós acreditamos
que o conhecimento

pode mudar o
mundo.

PROFª. SILVANA MURARO WILDNER
Vice-reitora e Pró-reitora de Graduação da
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 
UNOCHAPECÓ

A
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D E S T A Q U E

A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UNOCHAPECÓ PARA 
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Curso de Administração da Unochapecó 
tem relação direta com o desenvolvimen-
to de Chapecó e região, pois ao longo 

destes 45 anos, inseriu no mercado profissionais com 
enorme capacidade de gestão. São empreendedores 
que impulsionam a nossa economia, seja na criação 
de suas próprias empresas ou empreendendo nas or-
ganizações em que trabalham.
Nossa cidade se notabiliza pela diversidade de sua 
matriz econômica e isso ocorre principalmente pelo 
perfil inovador dos nossos empreendedores, sendo 
que grande parte deles buscou em algum momento 
a sua formação no curso de Administração. 

Este cenário demonstra não só 
a importância deste curso, mas 
a sua responsabilidade na conti-
nuidade do crescimento de nos-
sa região, alicerçado sempre na 
sustentabilidade econômica, social 
e ambiental.
Na medida em que a CDL Chapecó completa 
seus 50 anos em 2019, percebe-se que as histórias se 
fundem, o que nos leva a parabenizar a Unochape-
có e o curso de Administração, desejando que conti-
nuem a formar profissionais cada vez mais capazes e 
com espírito empreendedor.

O
Clóvis Afonso Spohr
Presidente CDL Chapecó 

Paulo Sergio Jordani 
Representade do Conselho 
regional de Administração – CRA-SC

ais da metade da minha vida está vincu-
lada ao curso de Administração da Uno-
chapecó, 26 dos 45 anos que o curso está 
completando tem relação comigo, fui 

aluno, coordenador e sou professor. Hoje, entre a 
nostalgia e o desafio futuro, vejo um mundo maravi-
lhoso que continua de portas abertas abraçando as 
oportunidades.
A profissão de Administrador transformou a minha 
vida, a paixão pela administração motivou-me a 
defendê-la, há 10 anos passei a representar o Con-
selho Regional de Administração – CRA-SC na 
Unochapecó, fui delegado na região e hoje ocupo o 
cargo de presidente do conselho no Estado. 
Sou o primeiro Administrador da Região Oeste a ocu-

par esse cargo e devo isso a minha liderança e 
a Instituição que me acolheu e me 

deu a oportunidade de exercer a 
profissão na plenitude. 
Aos que estão cursando Ad-
ministração na Unochapecó, 
posso garantir a vocês que 
não há nada mais gratifican-

te e inspirador do que ser um profissional forma-
do. O elenco de professores, a estrutura disponível, 
as ações na sociedade, as oportunidades vividas no 
curso é a argamassa fundamental para a construção 
de uma carreira vitoriosa. 
O espaço ocupacional de um profissional bem for-
mado ultrapassa os limites regionais. O curso forma 
para o mundo, muitos ex-alunos lideram projetos e 
pessoas em várias regiões do mundo.
O movimento de inovação está provocando turbu-
lência em muitas profissões, felizmente para nós, 
esse movimento vem nos desafiando e fortalecendo 
ainda mais nossa atuação profissional. 
Mais do que pertencer a uma profissão emergente, 
temos que ser profissionais excelentes. Quando es-
tudava Administração ouvia dos meus mestres: “Ou 
você faz poeira, ou come poeira.” Ainda hoje repi-
to essa frase nas minhas aulas e palestras. Não há 
nada mais inspirador do que perceber que podemos 
andar na frente e fazer a diferença. Vocês tem nas 
mãos a possibilidade de transformar. As ferramentas 
estão sendo apresentadas, as portas estão se abrin-
do, o terreno é fértil, continuem o legado de grandes 
feitos e escrevam a história dos próximos 45 anos. 

M
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Clóvis Afonso Spohr
Presidente CDL Chapecó 

alou em administração é estabelecer as 
normas e maneiras de como queremos di-
rigir, comandar uma empresa, de maneira 

que qualquer profissional ou pessoa que quer ter 
sucesso nos seus empreendimentos, devendo apli-
car os conhecimentos da administração e assim se 
tornarem empresários eficientes e eficazes no mun-
do dos negócios. 
Com a abertura da economia, o mercado global se 
tornou muito competitivo e isso tornou o profissio-

nal de administração de empresas muito 
requisitado para administrar os 

recursos humanos e financeiros, 
estabelecendo metas, investi-
mentos, prevendo a redução 
dos custos e maximizando 
os lucros.

O administrador é um profissional que toma deci-
sões, orienta a execução dos processos para atingi-
mento das metas estabelecidas. O curso de adminis-
tração da Unochapecó, com conceito máximo, tem 
se caracterizado pela formação de excelentes pro-
fissionais o que permitiu aos mesmos desempenha-
rem a sua profissão de administrar, gerenciar uma 
empresa ou instituição, organizando e otimizando 
os recursos dos acionistas da organização.
Parabéns aos administradores pela sua visão de or-
ganização, planejamento, visão de negócios e toma-
da de decisões, o que gera grandes resultados positi-
vos para os donos ou investidores. 

F

Vincenzo Francesco Mastrogiacomo
Presidente da Fundeste

D E S T A Q U E

Marcio Ernani Sander - Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

cidade de Chapecó, talvez pela sua distân-
cia em relação ao centro administrativo 
Estadual, gerou no seu cidadão uma ca-
pacidade empreendedora, que vem desde 

o início da colonização até os dias atuais. Esse perfil 
serve até hoje de exemplo para todo o Brasil, tanto 
pela postura inovadora como na superação das di-
versidades que os empresários enfrentam no dia a 
dia. E basta uma rápida consulta aos dados do Mu-
nicípio para comprovar o quanto somos uma cidade 
empreendedora. Os números de 2018 são impressio-
nantes, pois superamos a marca de novecentas novas 
micro ou pequenas empresas que entraram em ativi-
dade neste período. Além disso, neste mesmo perío-
do foram mais de mil novos Microempreendedores 
Individuais que formalizaram seus negócios. 
As Micro e Pequenas empresas são fundamentais 
para a economia de Chapecó, pois representam cer-
ca de 98% dos negócios estabelecidos no Município. 
São elas as responsáveis pela geração de mais de 50% 
dos empregos, ou seja, um a cada dois chapecoenses 
trabalham em uma micro ou pequena empresa. Ano 
após ano Chapecó apresenta números crescentes, 
tanto na criação de novos negócios como na geração 
de emprego. Encerramos 2018 com mais de 26 mil 
empresas e superamos os 76 mil empregos formais.
Sem deixar de lado a importância econômica das 
grandes empresas dos setores da agroindústria e me-
talmecânico para a cidade, com estes números fica 
evidente a característica criativa e perseverante do 
povo chapecoense. 

Hoje os micros e pequenos empreendedores são os 
“motivadores do progresso”, tanto que fazem da 
construção civil chapecoense, por exemplo, uma das 
mais pujantes do Estado e trazem as maiores redes de 
varejo do Brasil a se instalarem no Município. 
E é neste cenário que o ensino superior se mostra 
fundamental para o desenvolvimento regional. O 
futuro de Chapecó está diretamente ligado ao co-
nhecimento. Será através das novas tecnologias, da 
inovação, que poderemos agregar conhecimento às 
matrizes econômicas do Município. Por isso, a Uni-
versidade possui um papel essencial para a evolução 
econômica e social de Chapecó. Protagonismo que 
já é exercido há 45 anos pelo curso de Administração 
da Unochapecó, que vem formando com responsabi-
lidade, profissionais inovadores, éticos e comprometi-
dos com crescimento de Chapecó e Região. 
O conhecimento gerado pelo curso, por meio de seus 
professores, equipe técnica e estudantes, faz parte da 
construção e elaboração de uma série de projetos que 
buscam incentivar o espírito inovador do chapecoen-
se. É a partir da pesquisa, do estudo, da 
inovação que nasce no meio aca-
dêmico da administração que 
poderemos transformar e de-
senvolver o Oeste Catarinense, 
com a certeza de que o nosso 
espírito empreendedor, desbra-
vador, sempre nos coloca um 
passo à frente do nosso tempo.

A
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D E S T A Q U E

 
45º aniversário de instalação do curso de 
Administração da Unochapecó merece ser 
comemorado pelas comunidades acadêmi-

ca e empresarial do grande oeste catarinense. O cur-
so representou a conquista de uma jornada em busca 
do conhecimento e da melhor capacitação técnica 
para o exercício da atividade empresarial.
No passado, a graduação representava o final da for-
mação. Hodiernamente, o conceito é o de educação 
continuada: a formação e a atualização são obras na 
qual nunca acabamos de assentar o último tijolo.
O administrador competente é aquele que, nas or-
ganizações, sabe otimizar os recursos técnicos, hu-
manos e materiais a sua disposição para ampliar as 
condições de empregabilidade e de sucesso da em-
presa. Toda organização humana requer conheci-
mento para existir e viabilizar-se, para atingir seus 
objetivos e crescer, para vencer institucional e mer-
cadologicamente, para atingir seu desiderato social 
que será, em última análise, produzir bens e/ou ser-
viços à sociedade geralmente com objetivo de lucro.
Nesses aspectos, o conteúdo programático do curso 
é de extrema valia, ao focalizar as disciplinas cur-
riculares de forma articulada com temas da atua-
lidade econômica. Esse imenso conteúdo permite 
conhecer, compreender e assimilar as profundas 
mudanças e transformações em curso no Brasil e no 
Mundo, especialmente depois do processo de trans-
nacionalização da economia.
Conceber uma organização e implantá-la significa 
conceber e criar fluxos de transmissão do conhe-
cimento. A empresa – organização relativamente 
complexa – nada mais é que uma ficção jurídica 
que reúne tipos humanos na persecução de objeti-
vos comuns.

Para existir, uma empresa precisa definir com clare-
za seus objetivos, delinear sua “missão” e sua função 
social, estabelecer sua estrutura e acionar todos os 
recursos de planejamento, organização, coordena-
ção, comando e controle. O comando de uma em-
presa é, basicamente, um processo decisório. Admi-
nistrar é tomar decisões. Tomar decisões significa, 
fundamentalmente, comunicação e conhecimento.
Nesse sentido, o curso oferece ferramentas aos aca-
dêmicos, executivos e suas empresas na busca da 
sobrevivência e da competitividade, oportunizando 
conhecimentos sistematizados para reavaliar experi-
ências e adquirir novas perspectivas no pensar e no 
agir empresarial.
É inegável que o curso de Administração da Uno-
chapecó produziu impactos altamente positivos na 
aceleração do desenvolvimento regional ao formar 
administradores com vocação para o trabalho e com 
perfil de empreendedores. Isso explica, em parte, a 
alta densidade empresarial e econômica do grande 
oeste catarinense e o elevado número de projetos 
bem-sucedidos em toda a região.

O

Cidnei Luiz Barozzi
Presidente da ACIC

Para existir, uma empresa precisa 
definir com clareza seus objetivos, 
delinear sua missão e sua função social.
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I N T E R C Â M B I O

MARILIA MAISON 

credito que um dia cada pessoa já se 
imaginou conhecendo algum país, al-
guns já aproveitaram a oportunidade e 

outros estão esperando ela aparecer. Digo uma 
coisa, você que criou esse sonho, realize-o (não é 
complicado, converse com o setor da Arni ou co-
migo). Ninguém irá fazer uma coisa tão grande 
para outra pessoa a não ser para si mesma. 
Já buscaram a palavra diferença no dicionário? 
“qualidade do que é diferente; o que distingue 
uma coisa de outra.” As coisas diferentes que vivi 
foram de aprendizagem, (como pessoa e como 
futura administradora) passei por uma ou duas 
situações não agradáveis, mas isso porque deixei 
elas se tornarem desagradáveis. Viver o novo é 
diferente e você aprende a não se importar com 
coisas fúteis.
Eu já sinto tanta saudade de cada momento que 
passei que hoje lembro que eu acabei nem sen-
tindo que estava distante da minha família pois 
acabei criando laços de amizades com pessoas in-
críveis de outros países. 
Desfrutar e compartilhar momentos com novas pes-
soas e novas culturas te transforma sem você perce-
ber e te fazem querer seguir com essa experiência, 
assim digo que farei de tudo para que o meu próxi-
mo destino seja alcançado. 
Agradeço a todos que estão por trás do curso de ad-
ministração da Unochapecó e ao setor responsável 
pelos intercâmbios, Arni, que esteve sempre dispos-
to a esclarecer minhas dúvidas. 

MARIANA VALANDRO DA ROSA

ou Mariana Valandro da Rosa, natural 
de Chapecó, tenho 20 anos, curso Admi-
nistração na Unochapecó e em 2019/01 

realizei um dos meus maiores sonhos, através da 
Unochapecó no programa  de mobilidade acadê-
mica juntamente com a Arni (Assessoria de rela-
ções nacionais e internacionais) meu tão espera-
do intercâmbio, tive a oportunidade de conhecer 
Colômbia.
Escolhi a Colômbia, país que conquistou meu 
coração por ser uma terra mágica, repleta de tra-
dições, cultura, sabores e sensações. Ir além do 
cotidiano nos dá a oportunidade de ver a vida de 
outro ângulo, conhecer pessoas incríveis que po-
demos levar para toda uma vida, e foi assim que 
tudo começou por lá!
Estudei Administração de Empresas Agropecu-
árias na universidade de Santo Tomás que loca-
liza-se na cidade de Villavicencio, também tive 
aulas de espanhol, academia, aula de dança, e 
no tempo livre, conheci muitos lugares incríveis: 
museus, parques, praças, monumentos, entre ou-
tros que ficaram  eternizados 
na minha memória. 
E Cidades que an-
tes via apenas pela 
internet com suas 
lindas paisagens en-
cantadoras. 

És Escuchar y 
aprender, ajercita 

tu corpo y tu mente, 
sonríe, escuchar a 
tu corazón, crea un 

mundo mejor, sé 
agradecido, cree en 

tus sueños, comparte 
los buenos momentos, 

confía en ti e sé um 
poco mejor a cada día.

SA

INTERNACIONALIZAÇÃO
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uando fazemos algo bom por alguém, 
pode passar o tempo que for, nosso legado 
sempre se manterá vivo na memória 

de quem recebeu nossa ajuda. E esse sentimento 
transborda quando uma Universidade e uma 
comunidade inteira se sentem tão agradecidos. 
Em um ato emocionante, a Unochapecó realizou, 
na última terça-feira (06/08) uma homenagem 
in memoriam e a nomeação da Biblioteca Prof.ª 
Oneida Belusso. Mesmo quem não conhecia a 
professora Oneida, pôde sentir o amor dela pela 
Instituição e pelo conhecimento, que ficará marcado 
para sempre nesse espaço.

H O M E N A G E M

Recordamos com carinho e gratidão todos os professores, 
técnicos administrativos e estudantes que deixaram 
sua contribuição para o desenvolvimento do curso de 
Administração da Unochapecó, que completa 45 anos em 2019.
Para representar todos os grandes nomes que aqui deixaram 
sua marca, escolhemos alguém muito especial para nós e 
para toda a comunidade acadêmica, a professora Oneida 
Belusso (in memoriam). Prof. Oneida é lembrada com carinho 
por todos os colegas professores, pelos acadêmicos e 
egressos do nosso curso. 
No dia 06 de agosto a Unochapecó / FUNDESTE homenageou 
a prof. Oneida com a nomeação da biblioteca da Universidade 
- Biblioteca Prof. Oneida Belusso.

Q

4 5  A N O S
D E  H I S T Ó R I A 
C O N S T R U Í D A  P O R 
M U I T A S  M Ã O S

Texto Gabriel Kreutz - Jornalista do Núcleo 
de Produção de Conteúdo (NPC) - Unochapecó

“
Toda a comunidade acadêmica teve a oportunidade 
de acompanhar a cerimônia. Além da homenagem, 
foi realizado o descerramento da placa de 
nomeação e a apresentação de uma obra de arte 
em homenagem à professora Oneida, criada 
pela coordenadora do curso de Artes Visuais da 
Unochapecó, professora Marcia Moreno. Entre 
os presentes, muitos professores e ex-alunos que 
conviveram com Oneida, além dos familiares da 
professora. Um desses ex-estudantes é o reitor da 
Unochapecó, professor Claudio Jacoski, que afirma 
que ela deixou um legado de construção de vida que 
é exemplo para qualquer pessoa.
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“
Claudio Jacoski - Reitor da
Unochapecó

Cláudio ressalta que a Universidade não tinha, até 
o momento, a iniciativa de lembrar de pessoas e 
definir espaços com o nome delas. “Que bom que 
escolhemos a Biblioteca e o Conselho Universitário 
(Consun) aprovou por unanimidade essa 
homenagem à professora Oneida, de quem todos 
guardamos as recordações mais doces. Tive a grande 
oportunidade de ser aluno da professora Oneida, 
convivi com ela por muito tempo, e para todos nós 
vai ser uma honra todo dia ter a oportunidade de 
passar por aqui e ver essa lembrança”, completa.

Esse espaço da Biblioteca 
representa muito o que 
foi a professora Oneida, 
alguém que era amante 
das letras e dos livros. 
Todos que tiveram a 
oportunidade de conviver 
com ela diriam que a 
gente acertou, que essa 
homenagem não poderia 
ter sido outra. Nos 
sentimos muito felizes 
por ter a oportunidade 
de estar, neste momento, 
representando todos, pois 
é uma homenagem feita 
por toda a Universidade. 
A Unochapecó se sente 
muito orgulhosa em 
podermos chamar agora 
a Biblioteca de Prof.ª 
Oneida Belusso”.
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Doutora em Administração (UFSC)
CLEUNICE ZANELLA

Mestra em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ)

ANDREA BENCKE ZAMBARDA

Mestra em Tecnologia e Gestão da 
Inovação (UNOCHAPECÓ)

CAROLINE DALLACORTE
Mestra em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ) 

DAIANE DEON BORSOI

Mestra em Administração (UFPR)
ELISETE STENGER

Mestre em Administração (UFSC)
FABIANO MARCOS BAGATINI

Especialista em Gestão Contábil 
e Financeira (UTFPR)

CARLOS CAMBRUZZI

Mestre em Tecnologia e Gestão da 
Inovação (UNOCHAPECÓ)

CLEBERTON FRANCESCHI

Mestra em Contabilidade (PPGC UFSC)
FRANCI PASTRE

Mestre em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ)

DUILIO PEDRO SCHAEFER JÙNIOR

Mestre em Ciências Contábeis 
e Controladoria (FURB)

CELSO GALANTE
Especialista - Direito
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

P R O F E S S O R E S  D O  C U R S O 
D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O
E M  2 0 1 9 . 2
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Doutor em Engenharia 
de Produção (UFSC)

RODRIGO BARICHELLO

Mestra em Administração 
(UNOESC)

GILSELI MOLOZZI

Doutor em Ciências Contábeis e 
Administração (FURB)

GIVANILDO SILVA

Especialista em Custos e
Controladoria (UNOESC)

HAROLDO WILSON FARINON

Mestre em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ)

JAMES ANTONIO ANTONINI

Mestre em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ)

JOSE VALCI PEREIRA RIOS

Mestra em Ciências Contábeis e 
Administração (UNOCHAPECÓ)

MARIELLY LAUCSEN MARTINS

Mestre em Administração (UDESC)
PAULO JORDANI

Pós-Doutorado em Engenharia Civil 
(Universidade Estadual de Campinas/
UNICAMP)

LILIAN DA SILVA SANTOS

Mestre em Gestão da 
Informação (UFSC)

VAGNER 

Mestre em Educação (UFSC)
ROSEMARI FERRARI

Pós-doutorado na área de Estudos Or-
ganizacionais Contemporâneos (IMED) 
com estágio pós-doutoral no na KED-
GE Business School na França.

MARCOS FERASSO

Mestre em teoria Econômica (UEM)
FREDERICO SANTOS DAMASCENO

Da esquerda para a direita: Daiane Deon Borsoi, 
Rodrigo Barichello, Fabiano Marcos Bagatini, 
Caroline Dallacorte, Andrea Zambarda, Gilseli Molozzi, 
Franciele Pastre, Givanildo Silva, James Antonini, 
Duilio Schaefer Junior e Cleunice Zanella.
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A G E N D A  D O  C U R S O

Acadêmica do curso de 
Administração.

JOSIANE ALINE DA SILVA

SETEMBRO
• Semana do Administrador em comemoração aos
45 anos do curso de Administração da Unochapecó
• Mundo das Profissões (POP)
• Viagem para Colômbia 

OUTUBRO
26/10: Sábado integrado
• Desenvolvimento de Atividade 
Comportamental realizado na Serra Gaúcha

NOVEMBRO
11/11: Prova Semestral
• Viagem de estudos para São Paulo 
• Painel de Marketing
• Visitas técnicas e demais atividades planejadas
nas disciplinas

“O programa Talentos ADM é o melhor intermediador entre talentos na área 
administrativa e do mercado de trabalho. O 
programa me proporcionou uma experiência 
profissional e pessoal única, hoje eu trabalho 
no Sicoob MaxiCrédito, uma das melhores 
empresas da cidade, tudo graças ao Talentos.
ADM! Sou imensamente grata ao programa. 

Acadêmica do 3º período do curso 
de Administração.

GÉSSICA CRISTINI DE LIMA“Para mim parecia muito difícil alcançar o objetivo de estar realizada profissionalmente, quando
então eu descobri o Talentos ADM.  
No começo não acreditei muito que iria me ajudar, 
mas quando resolvi tentar, foi uma experiência 
incrível e hoje me orgulho de dizer que eu consegui 
um emprego na Unimed Chapecó.”

O programa Talentos.Adm é coordenado pela professora Andrea Bencke Zambarda.
talentos.adm@unochapeco.edu.br

A Connect Junior é uma empresa idealizada pelo cur-
so de Administração da Unochapecó e apoiada pela 
Assessoria de Assuntos Estudantis, sem fins lucrati-
vos e de cunho educacional, cujo principal objetivo 
é desenvolver a formação cidadã e profissional dos 
membros da equipe, através da vivência dentro das 
empresas. Busca impactar positivamente as organiza-
ções do oeste catarinense, através de consultorias em-
presariais, buscando estratégias para auxiliar no cres-
cimento de indicadores de desempenho das empresas 
que a procuram. Suas ações fomentam o desenvolvi-
mento regional através do ensino e da inovação ad-
quiridos por meio de conhecimentos científicos. 
A atual diretoria está selecionando acadêmicos para 
participar da Connect Jr, garantindo, assim, a conti-
nuidade deste projeto.

EMPRESA JÚNIOR

CONNECT JUNIOR
Presidente - Emanuel Rodrigues
DIretora de Marketing - Eliane Lia
DIretora de projetos - Bruna Altenhofen
Diretor financeiro - Rogerio Argenton

Instagram @admconnect.jr
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