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No vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a
vigésima reunião ordinária de 2016, para apresentação da parceria firmada entre
ACII e Curso de Relações Internacionais da Univali. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Eclésio da Silva deu início a reunião agradecendo a
presença de todos e logo na sequência passou a palavra a Sra. Olga Zanella para
leitura das correspondências. Com a fala retomada, o Sr. Eclésio relatou sobre o
pleito entregue ao Sr. José Furian Filho, Vice-Presidente de logística dos Correios,
referente a atual situação do antigo prédio localizado no Centro da cidade. Após,
chamou a compor a mesa o Sr. José Carlos Machado, Diretor do Centro de Ciências
Sociais e Jurídicas da Univali - CEJURPS; o Sr. Jorge Hector Morella Junior,
Coordenador do Curso de Relações Internacionais da Univali e a Sra. Giselda
Cherem, professora responsável pelo Escritório de Relações Internacionais da
Univali. Terminado o protocolo, o Presidente da ACII convidou à frente a Sra. Natália
Santarém Hernandes para apresentar a rede de Hotéis Super 8 que está se
instalando em Itajaí, além da oportunidade de investimento que este proporciona. Na
continuidade, o Sr. Eclésio passou a palavra ao Sr. José Carlos que fez uma breve
contextualização histórica do CEJURPS e do curso de Relações Internacionais, o
qual foi implantado na Universidade no ano de 2010. O diretor do centro informou
ainda que essa parceria firmada entre as Instituições objetiva desmistificar o
Bacharel de RI e sua atuação nas organizações; além disso enfatizou que os
acadêmicos do centro se destacam por atuarem com as mais diferentes culturas e
pela fluência em outros idiomas. Já o Coordenador do curso de RI, destacou que o
referido escritório, é o único que se conheça com essa modelagem e que o curso é
o mais antigo da Região Sul com 20 anos; mas que ainda sim este vem se
adequando constantemente às particularidades regionais. Depois a Sra. Giselda
iniciou a apresentação do projeto da parceria, que segundo ela, visa otimizar os
esforços da ACII e das empresas associadas no processo de inserção internacional,
uma vez que este compreende várias dimensões. A responsável pelo Escritório de
RI, explicou que esta parceria tem duas frentes de trabalho, sendo elas: Diplomacia
Corporativa (rede de relacionamento com agentes locais e internacionais) e defesa
comercial (frente às importações oriundas de práticas proibidas pela Organização
Mundial do Comércio), as quais possibilitarão a realização de encontros empresarias
internacionais e missões que são grandes oportunidades de negócios e bem como
o auxílio às empresas com dificuldade em obter respostas dos órgãos competentes.
A Sra. Giselda colocou ainda, que ambas as linhas de trabalho exigem um custo
levado e equipes preparadas, e é justamente para auxiliar nestas questões que
surgiu esta parceria. Ela também apresentou toda a estrutura do Curso, as principais
disciplinas relacionadas a gestão, os serviços prestados no escritório, etc. Ao término
da apresentação, o Sr. Machado, solicitou que a Sra. Giselda falasse sobre a
parceria que está sendo firmada entre o curso com a APEX-Brasil em que este será
um operador local. Já concluídas as considerações, o Sr. Eclésio, retomou o uso da
palavra, e deixou em aberto caso houvesse algum questionamento e não o tendo,
agradeceu a presença dos membros da mesa e falou sobre a importância desta
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parceria. Em seguida convidou a todos a participarem da próxima reunião que
ocorrerá no dia 31/10/16 com a presença do então eleito Prefeito de Itajaí, Sr. Volnei
Morastoni e assim deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu
Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.
Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII

