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1 APRESENTAÇÃO
A SOCIESC entende que a Extensão se trata de um conjunto dos conhecimentos
acumulados e sistematizados que interagem com outros saberes e são disponibilizados a
diferentes comunidades, criando assim um diálogo entre estes saberes e o saber
universitário. Nesta vertente, este relatório retrata as atividades de extensão que tiveram
continuidade a partir dos anos anteriores, assim como as criadas e implementadas a partir
deste exercício de 2017. Do mesmo modo como o conjunto das ações de projetos, cursos, e
atividades de palestras e visitas técnicas que contribuíram dentro dos programas para as
áreas a que estão afetas: tecnologia, meio ambiente, cultura, responsabilidade social,
educação e comunidade.
1.1 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão sistêmica da
sociedade e possibilita o compartilhamento do saber acadêmico. O processo de difusão e
socialização do conhecimento, que ocorre por meio da extensão, permite o estabelecimento
de vínculos e de diálogo entre o meio científico e os segmentos sociais, além de proporcionar
o entendimento e o atendimento das demandas da comunidade.
As ações de extensão como programas, projetos, cursos, eventos, prestação de
serviços, entre outras, cumprem um papel diferenciado na estrutura da Faculdade Sociesc
de Blumenau e interferem direta e decisivamente nas suas ações e na amplitude das
transformações da comunidade na qual está inserida a instituição.
A partir desse conceito, a Faculdade Sociesc de Blumenau, com base nas políticas
institucionais, assume como algumas de suas políticas fundamentais de extensão:


A função de agente de transformação social, pelo desenvolvimento de apoio
tecnológico a instituições e pelo incentivo à prática acadêmica na busca constante
de melhorias para a comunidade;



O compromisso com a responsabilidade social para a promoção da inclusão social,
além da atuação para o desenvolvimento econômico e social e a criação de
mecanismos de defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural;



O compromisso da busca constante de articulação da extensão com o ensino e a
investigação científica, estimulando a participação de professores e estudantes;
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O compromisso com o desenvolvimento de projetos e atividades de extensão com
qualidade e que possam ser reaplicados em outras comunidades;



A pertinência e coerência dos projetos e atividades de extensão em relação às
necessidades sociais, às políticas institucionais e aos cursos da instituição.
No sentido de estabelecer parâmetros para a realização da extensão na Faculdade

Sociesc de Blumenau, com base nas políticas, foram definidas as seguintes diretrizes:


A relação social entre a Faculdade Sociesc de Blumenau e os outros setores da
sociedade deve ser instrumento de mudança em busca de melhoria da qualidade de
vida. A atuação da extensão deve ser voltada para os interesses e necessidades da
comunidade, na superação da desigualdade e exclusão e promovendo o
desenvolvimento regional;



A Faculdade Sociesc de Blumenau pretende construir, com os grupos sociais, uma
interação de mão-dupla, de troca de saberes - popular e acadêmico - e de aplicação
de metodologias participativas, favorecendo a democratização do conhecimento e a
participação efetiva da comunidade;



Sendo as situações-problema de natureza interdisciplinar, assim também devem ser
os projetos que tenham como objetivo a solução desses problemas. O caráter
interdisciplinar dos projetos permite que as situações sejam analisadas sob diversos
ângulos, envolvendo os diversos atores relacionados à situação;



As ações da extensão são coerentes com as ações acadêmicas e regidas pelos
mesmos princípios, estando vinculadas ao processo de formação (ensino) e da
geração de conhecimento (investigação científica);



Agregar caráter educativo às atividades de extensão de modo a contribuir para o
desenvolvimento de aptidões pessoais que viabilizem e valorizem a utilização do
conhecimento em situações reais de vida.

1.2 A EXTENSÃO NA FACULDADE SOCIESC DE BLUMENAU
A efetiva integração da Faculdade Sociesc de Blumenau com a comunidade ocorre
através da extensão de suas atividades, no exercício da responsabilidade social. Por isso, a
extensão é um desafio constante, num processo dinâmico e interativo por meio da relação
institucional com a sociedade. Neste processo, a extensão tem sido objeto de buscas,
discussões e aprimoramentos, por entender-se que por meio da mesma as atividades de
ensino e de pesquisa integram-se com as demandas da sociedade.
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Compreendida na instituição como atividade vinculada ao ensino e à pesquisa, a
extensão assume dimensão pedagógica, consolidando o processo ensino-aprendizagem e
incentivando a busca do aprimoramento pessoal e profissional e o compromisso constante
com as necessidades da comunidade. Assim, o papel da extensão é fundamental para o
cumprimento da missão educacional.
As atividades de extensão têm por objetivo geral a articulação dos cursos com
comunidades que demandam intervenções educativas e/ou sociais, a partir da promoção,
elaboração, implementação e avaliação de atividades de extensão e/ou políticas voltadas ao
atendimento das necessidades da população.
MISSÃO
O Núcleo de Extensão da Faculdade Sociesc de Blumenau, por meio da
coordenação, fomento e articulação de programas, projetos e ações de extensão
universitária, tem como propósito promover a integração entre Instituição e comunidade,
compartilhando experiências, técnicas e metodologias de modo a permitir, de um lado, uma
formação cidadã aos seus acadêmicos e, de outro, a melhora da qualidade do contexto no
qual a Instituição se insere.
VISÃO
Transformar a comunidade por meio da sinergia entre ensino, pesquisa e extensão.
VALORES
A Missão e Visão do NExt se sustentam nos mesmo cinco pilares que dão base à
atuação de toda a UniSociesc:


Comprometimento: Vestir a camisa, agir com entusiasmo, engajamento e
cooperação, assumindo o propósito e os valores da organização.



Inovação: Ter coragem e ousadia para criar novas práticas e novos caminhos, por
meio de processos criativos que gerem conhecimento, desenvolvimento e evolução
das pessoas, da organização e da comunidade.



Respeito: Proporcionar um ambiente inclusivo, compreendendo e aceitando as
diferenças pessoais e profissionais, com dignidade e tolerância, sendo consciente
dos seus direitos e obrigações de si mesmo e do outro.



Responsabilidade Social: Adotar comportamentos e ações sustentáveis que
promovam o bem-estar da organização, da sociedade e do meio ambiente.
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Valorização das Pessoas: Reconhecer e valorizar atitudes, talentos e
conhecimentos, proporcionando a construção coletiva e o sentimento de
pertencimento.
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2 PROGRAMAS DE EXTENSÃO INSTITUCIONAIS
As atividades de extensão da Faculdade Sociesc de Blumenau apresentam a
interação do acadêmico com a vida real, do docente com novos desafios, dos funcionários
com oportunidades de aprimoramento e da comunidade como beneficiada destas
atividades. Estas atividades estão sistematizadas e registradas conforme nossa Política de
Extensão e são colocadas em prática, através dos Programas Cultura e Comunidade;
Tecnologia; e Educação e Conhecimento, a partir de eventos, atividades e projetos. Estes são
classificados em áreas temáticas de acordo com o Sistema de Informações de Extensão, cada
qual com sua forma peculiar de se desdobrar junto à comunidade acadêmica e a sociedade,
formando parcerias com vários segmentos sociais e empresariais.

2.1 CULTURA E COMUNIDADE
O Programa de Extensão que aborda Cultura e a Comunidade envolve projetos,
atividades e ações que permeiam a Responsabilidade Social. O desafio é a busca constante
pela inclusão social; a atuação para o desenvolvimento econômico e social; a criação de
mecanismos de defesa do meio ambiente; da memória cultural; da produção artística e do
patrimônio cultural e a melhoria da qualidade de vida ao público interno e externo. Ciente
do importante papel comunitário a desempenhar, a Faculdade Sociesc de Blumenau vem
contribuindo para o desenvolvimento de ações práticas voltadas à Responsabilidade Social,
visando democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na
vida da universidade.
Na sequência são listados os projetos e atividades vinculados ao Programa Cultura
e Comunidade realizados em 2017.
ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO
A Clínica de psicologia oferece atendimentos psicoterapêuticos à comunidade, tanto
para crianças como para adolescentes, adultos e idosos. Os serviços acontecem vinculados
à disciplina Atendimento Psicoterapêutico envolvendo os alunos das 9ª e 10ª fases do curso
de Psicologia. Os atendimentos ocorrem individualmente, sob orientação do professor, e
seguem o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Em 2016 o projeto envolveu sete
professores que atuaram na supervisão dos atendimentos e 23 alunos que executaram os
atendimentos. No total, foram 280 pessoas atendidas neste período.
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ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO
O projeto tinha como objetivo executar uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico
dos alunos matriculados na Faculdade SOCIESC de Blumenau. O roteiro construído envolveu
dados a respeito das situações econômica, renda familiar, moradia, nível de satisfação com
a instituição e sua propensão à continuidade dos estudos.
Os encontros foram realizados semanalmente, com início em 2015 e no decorrer de
2016, com grupos de alunos ingressantes de todos os cursos da instituição, totalizando 200
estudantes. Foram observadas as expectativas em relação à profissão escolhida, a ansiedade
frente ao curso e os potenciais de evasão, permitindo traçar estratégias de aproximação com
os estudantes. Desencadeou-se também o processo de acompanhamento psicológico e de
orientação profissional. Os grupos operativos também obtiveram como resultado e
integração com as turmas e a aproximação com a profissão.
ESCOLA DE PAIS - UMA CONVERSA NECESSÁRIA
O projeto “Escola de pais - Uma conversa necessária” se faz relevante a partir do
momento em que as relações familiares estão permeadas por uma avalanche de
informações provenientes desse mundo contemporâneo. Muitos pais se sentem
angustiados com tantas mudanças e por isso esse projeto tem como objetivo, oferecer um
local de acolhimento dessas famílias e através de oficinas com várias temáticas, intensificar
a participação dos pais nas vidas de seus filhos, independente das adversidades. O projeto
iniciou em 2015 e foram desenvolvidas oficinas no decorrer dos anos de 2016e 2017,
mensalmente com duração de 2 horas onde os pais podem falar e conversar sobre suas
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angústias e assim fortalecer a relação familiar. O projeto envolveu 80 pais de alunos
matriculados no programa Aprendiz Legal e de escolas públicas no entorno da instituição.
OFICINA DA MEMÓRIA
O projeto reúne pessoas acima de 60 anos que apresentam alguma alteração na
memória. As demandas vieram a partir dos atendimentos realizados na Clínica-Escola e de
outros psicólogos parceiros do projeto. Duas psicólogas especializadas em neuropsicologia
apresentaram oficinas com temáticas sobre a retenção e a evocação de memória. Através de
exercícios cognitivos, foram estimuladas as funções de memória, atenção, leitura, escrita,
funções visuoespaciais, funções exectivas e convívio social. Participaram da oficina 20
idosos da comunidade blumenauense.
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA: ESCRITÓRIO MODELO DE ADVOCACIA
É um projeto de extensão atuante na comunidade de Blumenau e região, estruturado
a fim de atender a comunidade carente e que não possui condições financeiras para
remuneração de um profissional do Direito. O projeto busca levar à sociedade soluções
jurídicas de qualidade. Cientes de que é um direito do cidadão o acesso à justiça, o projeto
conta com o atendimento dos acadêmicos do curso de Direito, sob a supervisão de um
docente, à comunidade. O Escritório Modelo realizou 898 atendimentos em 2016, sendo 638
casos da Justiça Estadual e 260 casos da Justiça Federal. A instituição é também Posto de
Atendimento e Conciliação – PAC do TJSC - Tribunal de Justiça de Santa de Catarina.
Como destaque de 2016 está a parceria com a Justiça Federal em Blumenau. A partir
da ata de instalação assinada em 29/02/2016, o Escritório Modelo de Advocacia passa a
atender cidadãos que procuram o Juizado Especial Federal.
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SOCIESC NA COMUNIDADE
O Projeto de extensão de integração da Faculdade SOCIESC de Blumenau com a
comunidade resulta em um conjunto de ações múltiplas e contínuas, de caráter educativo e
social, com o objetivo de socializar o conhecimento transmitido no meio acadêmico à
comunidade em geral, por meio de palestras proferidas por professores e/ou alunos
acompanhados por docentes em associações de bairros, empresas, escolas e entidades, bem
como a prestação de serviços voluntários de assessoria jurídica do Núcleo de Práticas
Jurídicas (NPJ). Os principais impactos encontram-se voltados à efetivação da cidadania
pelo acesso às informações e, eventualmente, resolução de problemas, conscientizando a
população sobre a importância do conhecimento específico e seu compartilhamento.
Entre as atividades que integraram o projeto no ano de 2016, estão:
a) Atividades nos Residenciais Morada das Nascentes I e II – programa Minha Casa
Minha Vida
No dia 04 de junho 16, alunos da Faculdade Sociesc, acompanhados de seus
professores participaram de ação social organizada em conjunto com a equipe de Projeto
Técnico Social – PTS, a Secretaria de Desenvolvimento Social – Diretoria de Habitação e o
PROCON Móvel para prestar atendimento e orientação às famílias que residem nos
residenciais Moradas das Nascentes I e II, na Rua Santa Maria.
Além do atendimento ofertado pelo PROCON Móvel, os moradores contaram com
atividades desenvolvidas pelos acadêmicos e professores da Faculdade Sociesc como:
orientação jurídica, identificação de demandas locais para futuras ações; organização e
planejamento de Orçamento Doméstico; atividades lúdicas na superação dos conflitos
psicológicos e sociais com crianças e jovens; contação de histórias; informações sobre a Lei
Maria da Penha.
Os alunos bolsistas do Artigo 170 aplicaram um questionário para identificação de
demandas econômico-sociais com 103 pessoas. Os resultados foram encaminhados à
Secretaria de Assistência Social.
Por fim, os jovens da comunidade tiveram uma palestra sobre o Programa Aprendiz
Legal e puderam fazer seu cadastro junto ao Programa desenvolvido pela GERAR Blumenau.
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b) Lição de Cidadania: comissão “OAB vai à Escola”
Os integrantes da comissão “OAB vai à Escola” visitaram a EBM Heriberto Muller nos
dias 09, 11 e 12/04, para falar sobre Direito do Trabalho para os pais e alunos do ensino
médio, bem como Direito Penal, Civil e Constitucional. Já no dia 20/04 a escola visitada
foi a EBM Francisco Lanser, que recebeu uma palestra sobre Direito Penal.
c) Parceria entre a Faculdade SOCIESC de Blumenau e a OAB Subseção Blumenau
Por meio desta parceria foram viabilizadas palestras sobre os seguintes assuntos:


Procedimento Eletrônico Judicial – Justiça Estadual: o Coordenador da Comissão da
Tecnologia da Informação da OAB de Blumenau fez uma apresentação sobre o
procedimento eletrônico judicial da Justiça Estadual, com exibição prática e dicas
para facilitar a elaboração de petições eletrônicas. A palestra atraiu alunos,
advogados e bacharéis em Direito.
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A Advocacia no Simples Nacional: ocorreu na sede da OAB, tratando de vantagens e
desvantagens na adesão ao modelo de organização societária.



A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de Direito Privado nos Crimes
Ambientais: foi uma mesa redonda organizada pela comissão de Direito Empresarial
da OAB, ocorrida em 21/07.

SOCIESC CULTURAL
Este projeto propõe incentivar e promover ações culturais no meio universitário,
visando oferecer atividades artísticas nas dependências da Faculdade Sociesc de Blumenau.
Buscando oportunizar a todos, acesso à arte, incentivar esta manifestação humana, e a
difusão do conhecimento e aprendizagem que a arte possui.
A instituição também dispõe do Espaço Cultivarte, disponibilizado gratuitamente à
comunidade interna e externa, em que podem ser realizadas exposições e apresentações da
diversidade artística e cultural da comunidade e dos talentos da instituição.
Entre as atividades que integraram o projeto no ano de 2017, estão:
A) Exposição de Fotos da Assimvi
A Exposição Fotográfica Cultural “Olhares”, organizada pela Associação de Imprensa
do Médio Vale do Itajaí (Assimvi) foi realizada no Espaço Cultivarte (subsolo). A mostra
trouxe 36 fotografias de profissionais da imprensa e estudantes de Jornalismo, bem como
de repórteres fotográficos profissionais da área, em duas categorias: Fotojornalismo e Livre.
Na primeira existiam imagens que foram publicadas na imprensa, enquanto a segunda
trazia fotos artísticas mostrando os olhares de profissionais da imprensa ou estudantes de
jornalismo sobre o mundo.
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b) Exposição Fotográfica “Centro Vivo”
A exposição CENTRO VIVO contém um conjunto de ideias para Blumenau viabilizado
pelo SINDILOJAS, o SECOVI e o SINDUSCON. Os painéis com imagens e textos buscam
divulgar ideias do Centro Vivo que pretendem contribuir para melhorar a qualidade de vida
da cidade e das pessoas. São propostas das entidades para a região central, focadas em
moradia + lazer + comércio/serviços. A exposição ocorreu no Espaço Cultivarte entre os
dias 29/05 até 26/06/17.

c) Apresentação “Dia Mundial Da Dança”
Em 29 de Abril foi comemorado o Dia Mundial da Dança. Em homenagem a esta data
realizou-se na instituição a apresentação intitulada “Dança que Abraça Nações”, com
demonstrações de danças de salão e regionais. A apresentação foi acompanhada por cerca
de 50 pessoas, entre professores, alunos e funcionários da instituição. O evento foi realizado
no Espaço Cultivarte.
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PROJETO ECOS – EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
Há necessidade da tomada de consciência, entre as pessoas, de um tema muito
importante atualmente: a educação para a sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade
envolve diferentes facetas, dentre as quais o projeto enfocará trabalhar na proteção ao meio
ambiente e principalmente na produção e descarte de resíduos.
Objetiva-se, com este projeto, estimular os membros da comunidade a refletir que o
meio ambiente pertence a todos e é, portanto, responsabilidade de cada um. A Comunicação
pode contribuir com essa conscientização, levando a informação por meio de ferramentas
como blog, redes sociais, cartilhas e cartazes; resultando na tomada de consciência
principalmente sobre a redução na geração de resíduos e o seu descarte de maneira e em
locais adequados.
Entre as atividades que integraram o projeto no ano de 2017, estão:
A) Evento “Hora do Planeta”
Buscando incentivar a reflexão, entre professores e alunos, sobre as causas e
consequências do aquecimento global, optou-se por firmar a participação da instituição no
ato simbólico Hora do Planeta, promovido pela Rede WWF em 25/03. Entre 20h30 e 21h30
mantiveram-se desligadas as luzes do prédio da faculdade mantendo somente uma luz de
emergência. Além de apagar suas luzes internas e das fachadas, o evento propiciou a
abertura para uma reflexão sobre as atitudes de cada indivíduo que influenciam o meio
ambiente.
B) Cartilha “Hábitos Sustentáveis no Dia a Dia”
Criação de uma cartilha digital para incentivar reflexão sobre o aquecimento global
entre alunos e professores, disponibilizada via email, Facebook e Issuu. O material
continuará sendo utilizado como apoio em outras ações a serem realizadas futuramente.
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C) Evento “Coletivo Lixo Zero”
O Projeto Ecos atuou no evento Coletivo Lixo Zero, realizado em 11 de junho na
Praça do Teatro Carlos Gomes. Durante este dia foram realizadas: conversas sobre o
conceito lixo zero e como viver produzindo menos resíduos; oficinas de compostagem; feira
de trocas; coleta de resíduos perigosos (equipamentos eletroeletrônicos, medicamentos
vencidos, lâmpadas, óleo de cozinha usado, pilhas e baterias); doação de mudas e
degustação de alimentos vegetarianos, livres de ingredientes de origem animal. O evento foi
realizado em conjunto com a Juventude Lixo Zero Blumenau.

D) Campanha “Menos Papel”
Dentro de uma Instituição de Ensino Superior é comum o grande volume de uso de
papel. Nosso consumo anual de papel equivale a 44kg por habitante. Sem contar que, para
produzir uma tonelada, também são gastos 10 mil litros de água e 5 Mw/hora de energia.
Tendo este contexto em vista, o Projeto ECOS elaborou uma campanha de conscientização
de professores para redução do uso de papel e assim, por consequência, da produção de
lixo: imprimindo provas e textos usando os dois lados da folha; solicitando a entrega de
trabalhos em meio digital em vez de impresso; etc.
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PROJETO NARRATIVAS FEMININAS E QUEERS NO CINEMA
O projeto visa proporcionar aos acadêmicos e a comunidade discussões
relacionadas, principalmente, a representatividade da mulher no cinema. Através de
análises de filmes e leitura de obras e artigos de autores que articulam sobre o assunto, os
participantes poderão compreender a importância do cinema para difundir as
problemáticas relacionadas a esse tipo de narrativa. Espera-se, com isso, uma visão mais
crítica dos acadêmicos e da comunidade impulsionando-os ao questionamento e a reflexão
sobre o tema proposto.
Foram realizados sete encontros em 2017, mensalmente aos sábados, com
apresentação de filmes, análise e discussão destes, além da presença de convidados
especiais para debater cada tema proposto. Entre os filmes exibidos estão “Monster - Desejo
Assassino”, “A garota dinamarquesa”, “Preciosa - Uma História de Esperança”, “Longe Dela”
e “Thelma e Louise”.
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2.2 TECNOLOGIA
Com o propósito de contribuir com o desenvolvimento tecnológico da região, os
laboratórios da Faculdade Sociesc de Blumenau colocam sua competência a serviço da
comunidade, oferecendo, ao setor público e privado, vários serviços tecnológicos e
consultorias técnicas.
DECLARA SOCIESC
Projeto do curso de Ciências Contábeis que visa a auxiliar a comunidade no
preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. O projeto tem por objetivo “Permitir
ao aluno a oportunidade de conhecer a aplicação prática e desenvolver essa habilidade de
elaboração da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRPF)”.
O atendimento e o trabalho foram realizados no mês abril de 2016, aos sábados, no
período da manhã, nos dias 02, 09, 16 e 23. O atendimento prestado pelos alunos
participantes deste projeto foi monitorado por um professor voluntário tecnicamente
qualificado para elaborar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRPF). Em 2016 foram 17 alunos participantes.
Somente pessoas com rendimento anual de até R$ 48 mil, com bens de até R$ 200
mil, e que não sejam sócios de empresas podem utilizar esse serviço. As pessoas
interessadas preencheram uma ficha e os alunos fizeram contato com estes interessados
para agendamento de horário. Os interessados tiveram que levar um quilo de alimento não
perecível (exceto sal), para ser doado a instituições sociais. Os resultados alcançados foram
positivos, com atendimento de 47 pessoas e agregando conhecimento aos alunos.
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2.3 EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO
O Programa Educação e Conhecimento proporciona aos cidadãos condições e
formas de aprendizagem continuada nas mais diversas áreas de atuação. A educação
continuada passa a ser uma forma de a instituição proporcionar às pessoas condições de
aprendizagem para a vida profissional, atendendo aos requisitos de sociedade em
permanente mudança.
O Programa de Educação e Conhecimento pressupõe o processo de forma contínua,
sendo dividido em projetos. Na sequência são listados os Projetos e Atividades em
funcionamento no Programa Educação e Conhecimento.
10º FESTIVAL INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO – ICOM 2017
O ICOM – Festival Interdisciplinar de Comunicação é um evento organizado pelos
alunos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda. Utiliza a metodologia interdisciplinar
na construção de um exercício prático de aplicação de conteúdos desenvolvidos em sala de
aula, proporcionando um momento de geração de conhecimento e socialização, tanto para
os acadêmicos envolvidos no planejamento, execução e avaliação do evento, quanto para os
demais acadêmicos dos cursos de Comunicação Social da Faculdade SOCIESC de Blumenau
e comunidade.
Os alunos têm contato com profissionais do mercado de Comunicação em atividades
como palestras, oficinas e mesas-redondas, ampliando a compreensão dos acadêmicos
sobre o mercado de Comunicação e seus meandros, bem como a ampliação da compreensão
da comunidade em geral sobre o papel e a forma de atuação do profissional de Comunicação
na sociedade.
Em 2017 ocorreu a 10ª edição do Festival e o tema foi “OnLife - Vida real em um
mundo hiperconectado”. Sobre o tema deste ano, os organizadores relatam: “É praticamente
impossível pensar em um mundo sem tecnologia, mas é possível sim repensar a forma como
fazemos uso de seus recursos, para assim, continuarmos evoluindo em todos os âmbitos:
Humano e Digital”. Foram três dias de evento, de 07 a 09/06, com diversas atividades como
palestras, oficinas, mini cursos e mesas redondas.
Como novidade desta edição, ocorreu em paralelo ao evento a primeira edição da
“.MOV - Mostra Experimental de Curta Metragem”, contando com um concurso de Curta
Metragens e uma mesa redonda sobre Produção Audiovisual.
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ENCONTRO DE EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENEIC
Este projeto visa propiciar aos acadêmicos e professores da Faculdade SOCIESC de
Blumenau, bem como aos profissionais de mercado e sociedade civil, a oportunidade de
participarem de trabalhos científicos - seja como palestrantes/expositor ou ouvinte-, com o
objetivo de tornar pública a pesquisa e a extensão.
Na segunda edição do EnEic, em 2016, foram apresentados 69 trabalhos nas
modalidades Projeto de Pesquisa e Artigo Científico.
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SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS
E TECNÓLOGOS
A Semana Acadêmica Multidisciplinar ocorre anualmente e visa integrar os
conhecimentos dos cursos relacionados aos campos da Gestão e propiciar a interação entre
os alunos e os profissionais atuantes no mercado. Entre as atividades que foram realizadas
estão:
a) Palestras, oficinas e mesas redondas:

b) Exposições artísticas e apresentações culturais de música, teatro e danças
típicas:

c) Ações de responsabilidade social, com visitação do Sítio Dona Lúcia em 11/09
para conhecer a situação dos animais resgatados da rua e maus tratos; doação
de ração para o Sítio Dona Lúcia nos dias do evento; ações de conscientização
relacionadas ao Outubro Rosa em prol do combate ao câncer de mama; e
participação dos alunos da organização como voluntários no pedágio do Sítio
Dona Lúcia em 22/10:
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2.4 PALESTRAS, EVENTOS E CURSOS
GINCANA SOLIDÁRIA
A Gincana Solidária tem o objetivo de integrar alunos calouros e, ao mesmo tempo
em que trabalha conceitos relacionados à responsabilidade social, estimula a interação e
diversão entre os acadêmicos. Para tal, a instituição propõe algumas provas como a
arrecadação de alimentos para posterior doação. Além disto, também houve uma prova
sobre Patrimônio Cultural: cada equipe deveria fazer uma apresentação sobre um
patrimônio cultural da cidade, contendo fotos e um breve histórico. Essas atividades
antecedem o dia do evento, quando os alunos participam de várias brincadeiras saudáveis,
que estimulam a interação entre os discentes de modo que tal projeto seja capaz de, mais
do que recepcionar os alunos calouros com muita diversão, incitar-lhes a responsabilidade
social em um contexto muito agradável e divertido.

A gincana foi realizada no dia 20/04, no Espaço Cultural Cultivarte. Para poder
participar da gincana, cada equipe deveria arrecadar no mínimo 60kg de alimentos não
perecíveis. No dia 05/05/16 os alimentos arrecadados foram direcionadas à Assistência
Social de Blumenau, para serem encaminhados a abrigos de crianças em situação de
vulnerabilidade social.
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NATAL SOLIDÁRIO
Trata-se de um evento de cunho social que acontece uma vez por ano no período
que antecede as festas de final de ano. Para que o evento seja viabilizado, a instituição conta
com as doações de presentes por parte da comunidade acadêmica, bem como de
funcionários e membros da sociedade que, voluntariamente, adotam as crianças e as
presenteiam. Em 2016 a entrega dos presentes foi realizada em um Abrigo da Prefeitura
Municipal, para 33 crianças de 4 meses a 13 anos.

CURSO DE RETÓRICA APLICADA À ACADEMIA UNIVERSITÁRIA E À COMUNIDADE
Retórica é entendida como “a arte da eloquência”, especialmente no que se refere ao
poder de convencer. O Curso de Retórica é realizado anualmente e aberto à participação de
qualquer interessado, podem ser alunos de todos os cursos de graduação, egressos e
comunidade. Visa formar oradores e críticos que, no decorrer de vários encontros,
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aprendem a conhecer e aplicar as técnicas retóricas. Em 2016 foram realizados duas edições
de 4 encontros cada: no primeiro semestre, entre os dias 12/03 e 16/04, com participação
de 30 inscritos; e nos dias 08, 15 e 22/10 e 05/11, nos quais participaram 29 pessoas, entre
alunos e pessoas da comunidade.

CICLO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CICAP
O 1º Ciclo de Capacitação Profissional (CICAP) ocorreu em 27 de julho. Foram 7
workshops gratuitos e abertos à comunidade, visando auxiliar no aprimoramento pessoal e
profissional e no desenvolvimento de competências. Os temas foram escolhidos por serem
de grande demanda no mercado de trabalho: “Desenvolvimento de jogos”; “Estado
democrático X corrupção: qual o nosso papel como cidadão”; “Como abrir uma empresa
para obter resultados positivos; “A excelência contagia”; “Quanto vale seu imóvel? Avaliação
imobiliária segundo a Engenharia Civil”; “Habilidades Sociais/Emocionais: como
desenvolver uma sociedade mais afetiva”; e “Branding e consumo: novos comportamentos
de compra”.
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VISITA TÉCNICA: COMPLEXO PENITENCIÁRIO VALE DO ITAJAÍ
Os alunos da primeira fase do curso de Direito visitaram o Complexo Penitenciário
Vale do Itajaí no dia 11/04. A penitenciária é administrada pela empresa Montesinos,
terceirizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Os 19 alunos tiveram a
oportunidade de adquirir conhecimento prático, e também puderam contribuir realizando
a doação de livros para o complexo penitenciário.

Outra visita técnica foi realizada em 05/04 ao Presídio Regional de Blumenau, que
permitiu o contato dos estudantes do Curso de Direito com apenados que lá se encontram,
especialmente aqueles que trabalham em uma das duas fábricas existentes (produção de
máquinas de costura e malharia que fabrica para empresas parceiras).

JORNADA DE ESTUDOS JURÍDICOS DA FACULDADE SOCIESC DE BLUMENAU
A XIII Jornada Acadêmica de Estudos Jurídicos ocorreu nos dias 08 a 11 de Agosto
de 2016. Contou com falas sobre “Instrumentos de enfrentamento ao combate à corrupção”;
Transformar o país pela educação” e “Meios Adequados de Solução de Conflitos no Cenário
Moderno”; “A aplicação do Direito Penal Contemporâneo”; “Conceitos básicos e princípios
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do Direito do Trabalho e a aplicação da Lei dos Empregados Domésticos - Lei Complementar
nº. 150/2015”.

TRIBUNAL DE JÚRI SIMULADO TEMÁTICO
Nos Tribunais Pedagógicos de Júri Temático os discentes do curso de Direito
vivenciam as relações entre teoria, prática, retórica, oratória e extensão. A atividade ocorre
semestralmente, na qual participam acadêmicos de Direito da 1ª, 2ª e 4ª fase, e é aberto ao
público externo para participar como ouvinte. No primeiro semestre a prática foi realizada
em 09/06 e 20/06. No segundo semestre, foi realizada nos dias 21 e 24/11, com
acompanhamento de professores e profissionais. Os alunos também foram filmados, para
que pudessem posteriormente observar sua atuação.

SEMINÁRIO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA E EXTENSÃO DO CURSO DE
DIREITO
Os seminários de apresentação de Projetos de Iniciação Científica possuem o intuito
de alinhar as investigações a serem produzidas no curso de Direito. O objetivo do seminário
é divulgar os projetos de iniciação científica e extensão, todos alinhados a uma das linhas de
pesquisa do curso para que os acadêmicos possam conhecê-los e optar por um dos temas
no desenvolvimento do TCC, bem como outros projetos de pesquisa voltados à extensão
e/ou às Bolsas de Pesquisa dos artigos 170 e 171, por exemplo.
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A Instituição lança Editais para que professores inscrevam seus projetos. Após a
aprovação pelo Colegiado, os projetos são publicados em Edital e apresentados aos
acadêmicos do curso. Além dos acadêmicos da 7ª e 8ª fase, todos os alunos e egressos
poderão participar, tendo em vista a pertinência dos temas abordados e a problematização
dos mesmos, sendo efetuado o convite a todos. Alunos de outras IES que pretendam
convalidar horas de atividades também poderão se inscrever. O IX Seminário foi realizado
em 30/05 e 07/06 e contou com 26 participantes. O X Seminário foi realizado em 16/11 e
contou com 11 participantes.
AULA DE APRESENTAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
O objetivo deste encontro que ocorre semestralmente é o de incentivar a prática da
Iniciação Científica no mundo acadêmico e divulgar os resultados positivos do corpo
docente da instituição, buscando-se desencadear o fomento da investigação. Na ocasião
ocorre a fala dos setores institucionais como Coordenação de Curso, SAOEP, Secretaria
Acadêmica e Biblioteca. Também há uma visitação guiada por todas as dependências da
instituição. Em 2016 foi realizada nas datas 29/02, envolvendo 48 alunos.
AULA MAGNA DO CURSO DE DIREITO
Evento realizado nos dias 08 e 10/03. A primeira atividade foi a apresentação de
uma peça teatral intitulada “Cigarra, formiga e companhia”, tratando das questões de ter,
ser e cooperar. Outra palestra tratou do tema “Desafios dos direitos no século XXI –
liberdades, tributação e instituições democráticas”, com o vice-presidente executivo da
Academia Brasileira de Direito Constitucional. Participaram do evento 120 alunos, 10
professores e 3 membros da comunidade externa.
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VISITA TÉCNICA: INSTITUTO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
No dia 19/09 os alunos da Faculdade SOCIESC de Blumenau estiveram na Fundação
FHC para participar do programa pedagógico "Diálogos com um Presidente". Além da visita
à exposição "Um plano real: a história da estabilização do Brasil" - que mostra o processo
de controle da inflação e de estabilização da moeda corrente, desde o início da
redemocratização no Brasil até a implantação do Plano Real, eles tiveram uma conversa
Fernando Henrique Cardoso, que respondeu perguntas sobre diversos temas de interesse
dos estudantes.

PALESTRA: CONCILIAÇÃO COMO PREMISSA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
O evento foi realizado em 24/10 em parceria com o programa Conciliar Blumenau,
trazendo a participação do Juiz Titular do 1º Juizado Cível de Blumenau. A palestra contou
com 91 ouvintes.
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PALESTRA: DOSES DE ESPERANÇA – RELATO PESSOAL DE CARLOS K. W. SOBRE A
FOSFOETALONAMINA SINTÉTICA
A palestra sobre a chamada “pílula do câncer” ocorreu em 24/10. O palestrante
relatou sobre sua experiência pessoal com o tratamento, apontou os estudos científicos que
estão sendo realizados na busca de regulamentar a medicação e apontou as dificuldades na
concretização dos estudos. A palestra contou com 112 ouvintes.
CAMPANHA MAIO AMARELO
O “Maio Amarelo” é um movimento mundial de conscientização e educação no
trânsito. Desenvolvido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura Municipal,
a campanha visa refletir sobre atitudes e comportamentos no trânsito que podem fazer a
diferença e salvar vidas.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
No início do ano, em março, foi promovido o Trote Solidário, por iniciativa dos
alunos veteranos, incentivando os calouros a fazerem doação de sangue para o Hemosc.
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Já entre os dias 13 e 18 de junho de 2016 aconteceu a semana de doação de sangue
na instituição, em parceria com o Hemosc. Com o mote “Fazer o bem, sem olhar a quem”, foi
montado o Hemostand, um estande de mobilização com a equipe do Hemosc, em que alunos
e comunidade poderiam tirar todas as dúvidas sobre o processo de doação e sentirem-se
motivados a fazê-lo.

MARATONA CRIATIVA 2017
A Maratona Criativa é um concurso de caráter exclusivamente cultural e tem por
objetivo propiciar a prática profissional de conteúdos teóricos aprendidos pelos alunos a
partir da execução de uma proposta de campanha de comunicação baseada em briefing de
cliente real. Os alunos formam equipes e devem, no decorrer da madrugada, sem sair das
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dependências de instituição, resolver o problema de comunicação deste cliente, tendo à
disposição laboratórios de informática, fotografia, áudio e vídeo e monitoria.
Em 2017 o evento ocorreu nos dias 24 e 25/11 e o cliente foi o restaurante Edu
Corbani. No dia seguinte, os alunos defenderam suas ideias para o cliente e receberam
sugestões dos jurados – profissionais convidados atuantes nos mercados de Jornalismo e
Publicidade e Propaganda. Com este projeto os alunos puderam ver e sentir como é o dia-adia de uma agência de comunicação ou assessoria de imprensa e mostrar seus talentos para
profissionais reconhecidos regionalmente. Foram envolvidos 24 alunos, 2 profissionais do
cliente, 2 profissionais jurados e 7 professores.
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