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FABIANA ALEXANDRE BRANCO 

Engenheira Agrônoma diplomada pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 

CAV/UDESC (2006), especialista pela UFV – MG em Proteção de Plantas (2013). Sua 

carreia profissional iniciou como consultora técnica no Projeto Brasil Joga Limpo – 

Destinação Correta dos Resíduos Sólidos, na região de Curitibanos (2006 a 2007). Atuou 

como Representante Técnica de vendas em Multinacionais do ramo de fertilizantes na 

região do Meio-Oeste de Santa Catarina de 2008 a 2010. Ingressou na CIDASC em 2010 

como Engenheira Agrônoma e trabalha como Fiscal Estadual Agropecuário da Defesa 

Sanitária Vegetal com ênfase na fiscalização da certificação fitossanitária, fiscalização de 

insumos agrícolas (agrotóxicos, sementes e mudas) e na educação sanitária. Atual 

Coordenadora Estadual de Educação Sanitária e atual Gestora da Divisão de Defesa 

Sanitária Vegetal do órgão de Defesa Agropecuária do Estado de Santa Catarina – CIDASC. 

Associada ao SEAGRO-SC desde 2010, foi Diretora Regional nas gestões 2012-2015 e 

2015-2018. Representante do SEAGRO-SC no coletivo de mulheres da Fisenge de 2014 

até o momento. Em 2018, assumiu o cargo na Diretoria Executiva do Sindicato como 

Diretora Secretária Adjunta para a gestão 2018-2021, cargo que renovou e permanece 

na atual gestão (2021-2024).  
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NELITA FABIANA MORATELLI 

Engenheira Agrônoma formada no CAV–UDESC em 1996, buscou aperfeiçoamento em 

outras áreas do saber através da graduação em pedagogia na UDESC e mestrado na área 

de desenvolvimento regional no departamento de Ciências Humanas e da Comunicação 

na Universidade Regional de Blumenau – FURB. Concluiu nas ciências agrárias a 

especialização em Tecnologia e Produção de Sementes na Universidade Federal de 

Lavras.  Antes de ingressar na Epagri trabalhou nas prefeituras de Chapadão do Lajeado 

e Aurora e constituiu empresa de planejamento e assistência técnica. Atuou também, no 

ramo de vendas de máquinas agrícolas com seu falecido pai em toda a região do Alto Vale 

do Itajaí. Ao ingressar na Epagri em 2002, foi extensionista nos municípios de Saltinho, 

Botuverá, Indaial e desde 2011 em Blumenau, onde também exerce a liderança do 

projeto Apicultura e Meliponicultura do Médio Vale do Itajaí. A partir de 2021 também 

exerce a atribuição de Agente Técnico de ATER nos municípios de Dr. Pedrinho, Benedito 

Novo, Timbó e Indaial. Desde 2011 compõe grupo de trabalho interinstitucional que 

promove a valorização dos alimentos tradicionais, entre eles o “kockkäse” inseridos nos 

sistemas agroalimentares locais. Associou-se ao SEAGRO-SC em 2002. 

 

 


